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I. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A 

OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI 

SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI 

CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe este un proces conform cu legislaţia 

naţională privind protecția de mediului, care prevede ca planurile susceptibile a avea efecte 

semnificative asupra mediului, să fie supuse unui proces de evaluare a acestor efecte înainte de 

aprobarea lor, în scopul promovării celei mai favorabile alternative din punct de vedere a protectiei 

mediului. 

Lucrarea de faţă a fost elaborată în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr.195/2005 

privind Protecţia Mediului aprobată prin  Legea.265/2006, cu completările și modificarile 

ulterioare, a HG Nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe şi cu respectarea conţinutului-cadru al raportului de mediu din Anexa nr. 2 a 

procedurii și a Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe aprobat prin Ordinul 117 /2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor 

. 

Scopul prezentului Raport de mediu  este de a asigura integrarea obiectivelor şi cerinţelor 

de protecţie a mediului în pregătirea şi adoptarea Planului Urbanistic Zonal  REVIZUIT elaborat 

pentru „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. 

VASLUI, prin evidențierea și evaluarea posibilelor efecte și de a identifica modalități de 

minimizare a acestor efecte, în vederea obținerii Avizului de Mediu necesar pentru aprobarea 

planului. 

Orice propunere de intervenție asupra mediului natural poate produce pe lângă efecte 

directe (pentru care a fost concepută) și o serie de efecte indirecte care trebuie evaluate în scopul 

validării sau invalidării intervenției propuse. Necesitatea, analizării tuturor efectelor determinate 

de intervenția propusă și evaluarea impactului asupra mediului este determinată de cel puţin trei 

argumente : 

➢ iniţierea din timp a unor măsuri care să reducă sau să elimine efecte potențiale nedorite – 

principiul precauției; 

➢ evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor și posibilităţilor reale pentru selecţia alternativei 

optime care să conducă la atingerea scopului planului cu integrarea măsurilor necesare 

pentru respectarea prevederilor privind protecția mediului; 

➢ consultarea și implicarea a cât mai mulţi factori de decizie la promovarea unor activităţi 

care pot influenţa viaţa într-un fel sau altul corelat cu respectarea dreptului participarii 

publicului la luarea deciziilor privind mediul. 
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Evaluarea de mediu are rolul de a prognoza relaţia sau efectul asupra mediului înconjurător 

a unor propuneri de activităţi, în diferite etape și condiţii ce pot să apară într-un viitor apropiat sau 

mai puţin apropiat.  

Raportul de Mediu conţine estimări și progneze prin care se obţin informaţii asupra cauzelor 

și consecinţelor efectelor potențiale cumulate, anterioare, prezente și viitoare, în scopul 

cuantificării impactului de mediu efectiv realționat cu condițiile de pe un amplasament. 

Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor şi cerinţelor de protecţie a mediului 

în pregătirea şi adoptarea unui plan propus a se implementa pe un anumit amplasament. De 

asemenea are rolul de a furniza informaţii factorilor de decizie (titularul planului, autoritatile 

implicate, publicul interesat sau potențial afectat) astfel încât să fie adoptate cele mai adecvate 

măsuri pentru reducerea sau eliminarea potențialelor efecte negative generate de acesta, în relație 

directă cu condițiile concrete din teren. 

Procedura de evaluare de mediu include elaborarea raportului de mediu, consultarea 

publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, 

luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional 

şi asigurarea informării asupra deciziei luate; 

Elaborarea Raportului de mediu la PUZ s-a făcut în conformitate cu prevederile din 

următoarele legi, normative și ghiduri: 

➢ Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată prin 

Legea.265/2006, cu completările și modificările ulterioare; 

➢ H.G.Nr.1076 din 08-07-2004 - privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe; 

➢ Ordinul MMP 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată 

a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de 

interes comunitar 

➢ Ordinul 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe  

➢ Legea Apelor Nr.107/1996, cu completările și modificările ulterioare; 

➢ H.G. Nr.856 din 16-08-2002 privind gestionare deşeurilor periculoase ; 

➢ H.G.Nr.188 din 20-03-2005 -norme privind descărcarea in mediu acvatic a apelor uzate ; 

➢ OM 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de 

siguranță aferente capacitaților energerice 

➢ Ordinul MAPPM Nr.756 /1997 -reglementări privind evaluarea poluării mediului ; 

➢ Ordinul MAPPM Nr. 462/1993 privind condiţiile tehnice pentru protecţia atmosferei ; 

➢ Ordonanța de Guvern nr. 57/29.06.2007, completată şi modificată prin OUG Nr. 154/2008 

- Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice. 

➢ Ghid privind evaluarea de mediu pentru planuri și programe de amenajare a teritoriului și 

urbanism elaborat în cadrul proiectului PHARE 2004/016-772.03.03/02.01 ”Întărirea 

capacității instituționale pentru implementarea Directivelor SEA și Raportare”; 

➢ Ghid privind evaluarea de mediu pentru planuri și programe din sectorul energetic, elaborat 

în cadrul proiectului PHARE 2004/016-772.03.03/02.01 
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➢ STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) current practices, future 

demands and capacity-building needs by Maria Rosário Partidário (env. eng., MSc, PhD) 

Portugal, Lisbon 

 

Perioada în care s-a efectuat analiza impactului, atât pentru Studiu de Evaluare 

Adecvată cât si pentru elaborarea Raportului de Mediu la PUZ a fost septembrie 2020 – 

martie 2022. 
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I.1. Obiectivele și scopul elaborării Raportului de mediu  

 
Obiectivele PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. 

FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI , constau în: 

➢ stabilirea terenurilor afectate de realizarea obiectivului parcului eolian cu stație de 

transformare și racord electric și a servituților impuse de aceasta; 

➢ stabilirea modului de utilizare a terenurilor ; 

➢ delimitarea zonelor afectate de servituți publice, de interdicții temporare și permanente de 

construire; 

➢ evidențierea deținătorilor de terenuri și modul preconizat de circulație a terenurilor din zona 

de influență a exploatării; 

➢ precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite și amenajate; 

➢ stabilirea destinației terenurilor care fac obiectul prezentei documentații, aflate în 

extravilanul comunelor FRUNTIŞENI şi ZORLENI; 

➢ evidențierea posibilitatilor de dezvoltare a localității ca urmare a realizării investiției; 

➢ stabilirea condiţiilor pentru amplasarea Parcului eolian în situl NATURA 2000 de 

importanta avifaunistică ROSPA0119  „Horga - Zorleni”. 

Obiectivele Planului Urbanistic Zonal analizat se referă la studierea zonei si 

promovarea unei alternative în utilizarea anumitor suprefețe de teren din extravilanul 

comunelor FRUNTIŞENI şi ZORLENI, care să conducă la dezvoltarea economică a 

localităţii în scopul ameliorării nivelului de viaţă al populaţiei prin atragerea unor investiţii 

importante, care să fie realizate în contextul dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului 

înconjurător și de asemenea la o dezvoltarea zonei din punct de vedere industrial. 

Obiectivul principal al planului este realizarea unui ansamblu energetic 

neconventional -parc eolian cu un numar de max. 8 centrale eoliene de maxim 8 MW cu 

o putere totala de maxim 64 MW, care are drept scop principal producerea de energie 

verde prin exploatarea potentialului eolian al zonei.  

Coraborat cu acest obiectiv evidențiem şi alte obiective de importanţă majoră: 

Astfel, prin implementarea planului se pune în valoare una din principalele resurse 

de energie curată, energia potenţială a vântului în zona COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI. 

In concordanță cu principiile dezvoltării durabile, un alt obiectiv al planului este 

acela de a contribui la reducerea emisiilor de noxe în atmosferă, cum ar fi CO2 , SO2 şi NOx 

prin înlocuirea unei părţi din energia electrică produsă de termocentrale. Prin aceasta planul 

contribuie la realizarea angajamentelor România asumate prin Protocolul de la Kyoto 
Planul asigură de asemena crearea cadrului pentru promovarea unor investiții noi care vor 

asigura dezvoltarea zonei și locuri de munca. 
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Scopul prezentei documentatii este reglementarea parametrilor tehnici ai terenurilor 

afectate de proiectul S.C. WPD ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. in vederea dezvoltarii 

parcului eolian propus prin “REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC EOLIAN 

FRUNTIȘENI, COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI” in regim de zona 

capacitati energetice conform Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic 

General in vigoare. 

Initial pe amplasamentul studiat a fost elaborat un PUZ de catre SC INSITEURO 

SRL. 

- PUZ-ul care a fost aprobat de catre Consiliul Local Fruntiseni prin HCL 

39/279.09.2017 si de catre Consiliul Local Zorleni prin HCL 25/26.04.2018. AVIZ DE 

MEDIU PUZ nr.3 din 28.09.2016     

 

PUZ-ul initial prevedea constructia a 15 turbine eoliene cu drumurile, platformele si 

cablurile de conexiune electrice aferente, in urma avizarii acestuia numarul s-a redus la 11 

turbine.  

Prin actuala revizuire se propune reducerea acestora la 8 pozitii, putere maxima 

instalată de 64 MW. 

 

Schimbarea tipului de turbina si a dimensiunilor acesteia, repozitionarea acestora in 

cadrul parcelelor existente si reducerea la 8 pozitii de turbine potentiale a determinat 

modificarea distantelor de siguranta aferente diferitelor obiective precum si revizuirea 

ordinului 49/2007 al ANRE prin ordinul 239/20.12.2019, este necesara revizuirea PUZ in 

scopul analizarii si recertificarii gabaritelor de siguranta ale investitiei. 

 

 

Pentru elaborarea raportului de mediu s-au avut la bază următoarele: 

■ Planul Urbanistic Zonal elaborat pentru PARC EOLIAN  - memoriu general, 

propunere de regulament de urbanism; 

■ Date şi planuri preluate de la beneficiar; 

■ Investigaţii pe teren; 

■ Date şi documente puse la dispoziţie de autorităţi sau disponibile pe paginile web ale 

acestora, ca informații privind mediul; 

■ Date statistice precum şi metodologii de calcul/softuri agreate pe plan internaţional şi 

recunoscute de autorităţile de mediu; 

■ Legislaţia de mediu în vigoare; 

■ Alte studii de specialitate puse la dispoziție de titular; 

■ Studii și cercetări publicate; 

■ Avize de principiu emise de autorităţi ale administrației publice naţionale şi locale; 

■ CERTIFICATUL DE URBANISM COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. 

VASLUI 
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I.2. Relaţia cu alte planuri şi programe 

 
La nivelul Uniunii Europene, direcțiile de acțiune în domeniul energiei au fost stabilite prin 

Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice produsă din surse regenerabile pe 

piața unică de energie și de curând prin Planul european de redresare economică, adoptat de 

Comisie la 26 noiembrie 2008 ca măsură de răspuns la criza economică și financiară din Europa. 

Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice produsă din surse regenerabile 

pe piata unică de energie are ca obiectiv creșterea contribuției energiei produse din surse 

regenerabile de la 14% la 22% din consumul brut al statelor membre în 2010. Această  directivă și 

legislația românească de referință fixează următoarele titluri indicative: 

- stabilirea unei cote țintă privind consumul de energie electrică produsă din surse 

regenerabile de energie, în mod diferențiat de la o țară la alta; 

- adoptarea de proceduri adecvate pentru finanțarea investițiilor în sectorul surselor 

regenerabile de energie; 

- simplificarea și adecvarea procedurilor administrative de implementare a planurilor 

de valorificare a surselor regenerabile de energie. 

 

In conformitate cu prevederile tratatului de aderare, Cap 22 Mediu, România a 

transpus Directivele UE din domeniul protecției mediului.  

Romania acceptă în totalitate acquis-ul comunitar din sectorul ”Legislație Orizontală” si a 

asigurat deplina conformare cu prevederile si implementarea acestuia. În acest context, aplicarea 

Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC a fost asigurată prin HG 

1076/2004. 

Planul în analiză este în directă conexiune cu  prevederile din capitolul referitor la  Calitatea 

Aerului și Schimbări Climatice, deoarece implementarea acestuia va contribui la producerea de 

energie din surse nepoluante, ceea ce contribuie atât la creștetea calitatii globale a aerului prin 

reducerea poluării produse de centralele electrice pe carbine, cât și la diminuarea emisiilor de gaze 

cu effect de seră din centralele care produc energie prin arderea combustibililor fosili. 

O legătură indirect poate fi stabilită și cu capitolul referitor la managementul deseurilor 

deparece producerea de energie cu central eoliene nu este producătoare de deseuri, deci 

implementarea planului conduce la minimizarea cantității de deseuri rezultate din industria 

energetic, la nivel național. In același timp, trebuie menționat ca nu se produce poluarea apelor. 

 

Strategia de amenajare a teritoriului și programul de măsuri a județului VASLUI 

cuprinde un set de obiective strategice generale care vizeată dezvoltarea judeţului în plan teritorial 

pe termen lung, respectiv anul 2025 . 

 Obiectivul fundamental alacestei strategii este ”dezvoltarea echilibrată a teritoriului 

judeţean, prin optimizarea utilizării resurselor şi valorificarea şanselor de dezvoltare, în vederea 

creării premizelor de dezvoltare economică şi socială eficientă şi durabilă, a creşterii calităţii 

vieţii locuitorilori şi în condiţiile protejării mediului natural”  

Documentul conține strategii specifice fiecărui domeniu analizat. 

Pentru fiecare factor de mediu sau stabilit strategii de rezolvare a problemelor create de 

poluare şi degradare în raport cu situaţia existentă. 
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Obiectivul specific din Strategia pentru protecția mediului, - protecția calității aerului 

este : ”îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin limitarea şi/sau eliminarea impactului 

negativ asupra acestora” cu mențiunea că un accent deosebit se va acorda ”acţiunilor privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”. 

 

Din analiza situaţiei existente în cadrul judeţului VASLUI, elaboratorii strategiei au 

evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi în utilizarea terenurilor dintre care se poate remarca slaba 

diversificare a activităţilor economice din localităţile rurale, dependenţa de o agricultură insuficient 

de performantă.  

Ca urmare a fost definit ca obiectiv: ”asigurarea unei structuri echilibrate de utilizare a 

teritoriului, prin valorificarea superioară şi eficientă a resurselor zonale în scopul atenuării 

dezechilibrelor de dezvoltare teritorială”. 

Printre principale direcţii de acţiune pentru armonizarea dezvoltării în teritoriu menționăm 

”diversificarea activităţilor economice în localităţile rurale prin valorificarea potenţialul endogen”. 

În secțiunea ”Strategia de dezvoltare rurală” formularea şi implementarea liniilor 

strategice ale evoluţiilor rurale generează o abordarea specifică comunităţilor din judeţul VASLUI, 

începând cu specifictatea profilului ocupaţional şi demersurile strategice, propuse sau în curs de 

concretizare.  

Obiective generale: 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din judeţul VASLUI  prin diversificare 

economică, ocupaţională; 

Dezvoltarea parteneriatului public – privat. 

Pentru Mediul de afaceri – afost stabilit ca obiectiv secundar concretizat în: ”continuarea 

acordării de facilităţi investitorilor, în funcţie de beneficiul adus la bugetul local, de natura 

activităţii”. 

 

Din analiza celor demai sus se poate concluziona că obiectivele PUZ-ului elaborat pentru 

”Ansamblu energetic neconvențional -parc eolian cu stație de transformare și racord electric” 

propus a se amplasa în COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI,  sunt în deplină 

concordanță cu obiectivele Strategiei de amenajare a teritoriului acestui județ. 

 

Planul urbanistic zonal analizat este de asemenea corelat cu următoarele planuri naționale, 

regionale şi locale: 

➢ Strategia Energetică a României pentru perioada 2021-2030 și orizontul de 

timp al anului 2050  – in procedura legislativă de aprobare: 

o Aviz de Mediu nr. 53/04.11.2020 

➢ PLAN NAȚIONAL INTEGRAT din 4 octombrie 2021 în domeniul energiei și 

schimbărilor climatice 2021-2030 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 

bis din 8 octombrie 2021 

o Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.076 din 4 octombrie 2021, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 8 octombrie 2021.; 

➢ Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2013 – 2020 – 2030 
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➢ Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 – 

2020 (SNPACB); 

➢ Strategia Națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020; 

➢ Strategia Regională de Dezvoltare NORD-EST 

➢ Planul Regional de Acţiune Pentru Mediu – Regiunea N-E. 

➢ Plan Local de Acţiune Pentru Mediu - Judeţul VASLUI prin care se stabilesc 

responsabilităţile Autorităţilor Locale pentru rezolvarea problemelor de mediu din 

judeţ în vederea asigurării unei dezvoltării durabile. 

➢ Planul Urbanistic General Al COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. 

VASLUI. 

 

Propunerile din planul elaborat pentru ”Parc eolian” este în deplină concordanţă cu noua 

politica energetică a UE, elaborată în anul 2007, care subliniază că energia este un element esențial 

al dezvoltării la nivelul Uniunii Europene, dar, în aceeasi masură este o provocare în ceea ce 

privește impactul sectorului energetic asupra schimbărilor climatice, a creşterii dependenței de 

importul de resurse energetice precum şi a creşterii preţului energiei. Pentru depașirea acestor 

provocări, Comisia Europeana (CE) consideră absolut necesar ca UE sa promoveze o politica 

energetică comună, bazată pe securitate energetică, dezvoltare durabilă și competitivitate. 

Promovarea producției din surse regenerabile, promovată și prin "Pachetul Energie” 

adoptat de CE este primordial având în vedere că dioxidul de carbon rezultat din producerea 

energiei înseamnă trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. 

Politica energetică a Comisiei include și un Plan de Acțiune energetic în zece puncte, cu un 

calendar de măsuri prin care țările din UE să fie îndrumate pe calea de a atinge noul obiectiv 

strategic. 

Din punct de vedere al structurii consumului de energie primară la nivel mondial, evoluţia 

și prognoza de referinţă realizată de Agentia Internațională pentru Energie (IEA) evidenţiază pentru 

următoarea decadă o creștere mai rapidă a ponderii surselor regenerabile. 

Aceasta presupune folosirea mai bună a pieței interne de energie, prin obligarea statelor 

membre și a organismelor naționale să ia măsuri pentru a asigura o parte din energie din resurse 

regenerabile. 

Punctul de plecare pentru o politică energetică pentru Europa vizează trei aspecte: 

➢ lupta împotriva schimbărilor climatice; 

➢ promovarea creşterii economice şi a dezvoltării de noi locuri de muncă; 

➢ limitarea dependenţei externe a UE de importurile de gaze şi petrol;  

În vederea atingerii acestor obiective, Comisia de Energie a UE îşi propune să se orienteze 

aspra câtorva măsuri privind domeniul energiei, cum ar fi: 

■ îmbunătăţirea eficienţei energetice; 

■ sporirea ponderii deţinute de energiile regenerabile în cadrul surselor de energie; 

 

 

1. Strategia Energetică a României pentru perioada 2021-2030 și orizontul de timp al 

anului 2050. – in procedura legislative de aprobare: 

Aviz de Mediu nr. 53/04.11.2020 
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România sprijină pe deplin eforturile Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice 

și s-a angajat să contribuie la reducerea emisiilor UE până în 2030, țara noastră având deja o 

pondere ridicată a energiei regenerabile în mixul energetic - 40% din energia electrică produsă în 

România provenind din surse regenerabile. 

 

Strategia Energetică Națională a României (SENR), elaborată în context european, conține 

obiective concrete, măsuri și linii de finanțare care se regăsesc în Planul Național Integrat Energie 

Schimbări Climatice. http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/Anexa-HG-PNIESC.pdf 

 

Valoarea investițiilor pe care România le va putea realiza utilizând fonduri europene prin 

intermediul PNRR și Fondul de Modernizare depășește 16 de miliarde de euro, în domenii precum 

energie regenerabilă,, înlocuirea cărbunelui, energia nucleară, cogenerare, biocombustibil, 

modernizarea 

infrastructurii energetice. Printre beneficiarii acestor investiții majore se numără și 

comunitățile locale, care vor putea accesa fonduri pentru modernizarea și extinderea rețelelor de 

termoficare. 

 

Strategia are opt obiective strategice fundamentale planificate pentru perioada 2021-2030 

și orizontul de timp al anului 2050.  

Obiectivele strategiei sprijină realizarea țintelor naționale asumate la nivelul anului 2030: 

43,9% reducere a emisiilor aferente sectoarelor ETS față de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% 

a emisiilor aferente sectoarelor non - ETS față de nivelul anului 2005, 30,7% pondere a energiei 

din surse regenerabile în consumul final brut de energie și 40% reducere a consumului final de 

energie față de proiecția PRIMES 2007. 

 

Obiectele SER: 

1.Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii; 

2.Energie curată și eficiență energetică; 

3.Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de 

reglementare; 

4.Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice; 

5.Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive; 

6.Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei 

umane calificate; 

7.România, furnizor regional de securitate energetică; 

8.Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin 

valorificarea resurselor energetice primare naționale. 

 

Planul integrat de schimbări climatice (PNIESC) 

Pentru a îndeplini obiectivele UE în materie de energie și climă pentru anul 2030, statele 

membre trebuie să stabilească un plan național integrat de energie și climă (PNIESC) pe 10 ani 

care să conțină modul în care acestea intenționează să abordeze 5 domenii: 

a)Eficiență energetică; 
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b)Surse regenerabile; 

c)Reducerea emisiilor cu gaze de seră; 

d)Interconectări; 

e)Cercetare și inovare. 

 

În ședința de Guvern din data de 4 octombrie 2021 a fost aprobat Planul Național Integrat 

în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030. 

PLAN NAȚIONAL INTEGRAT din 4 octombrie 2021 în domeniul energiei și schimbărilor 

climatice 2021-2030 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 bis din 8 octombrie 2021 

Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.076 din 4 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 963 din 8 octombrie 2021. 

 

România își propune, prin PNIESC, ca ponderea energiei din surse regenerabile în 

consumul total de energie să sporească până în 2030 prin creșterea capacității instalate de centrale 

eoliene și fotovoltaice, precum și prin creșterea numărului de prosumatori. 

Prin investiții, până în 2030 țara noastră trebuie să aibă capacități nete instalate de 5.1 GWh 

de solar și 5.3 GWh de eolian. Per total, Romania și-a propus ca în perioada 2021-2030 să instaleze 

capacități adiționale de 6,9 GW din surse regenerabile. 

 

Promovarea surselor energetice regenerabile (SRE) 

Strategia Energetică a României pentru perioada 2021-2030 și orizontul de timp al 

anului 2050  prevede prin capitolul VI - VI. EVOLUȚIA SECTOARELOR ENERGETICE 

NAȚIONALE PÂNĂ ÎN ANUL 2030 subcapitolul VI.2.5. Energie eoliană şi solară – prevede: 

 

Faţă de totalul capacităţilor instalate în anul 2018 pentru producţia de energie electrică, la 

nivelul anului 2030 se va înregistra o creştere a capacităţilor eoliene până la o putere de 4.278 MW 

şi a celor fotovoltaice de până la 3.140 MW.  

Corespunzător acestor capacităţi instalate, în anul 2030, energia medie anuală furnizată în 

sistemul energetic naţional din surse eoliene va fi de cca. 11,1 TWh iar cea din surse fotovoltaice 

de cca. 4,8 TWh/an.   

În anul 2030, din puterea totală instalată a sistemelor fotovoltaice, 750 MW vor fi realizate 

sub forma unor capacităţi distribuite deţinute de prosumator de energie.  

Pentru atingerea în anul 2030 a gradului de dezvoltare al valorificării acestor resurse 

regenerabile de energie,  sunt esenţiale promovarea unor politici vizând: 

1. realizarea capacităţilor de stocare a energiei şi dezvoltarea reţelei de transport; 

2. declararea unor zone de dezvoltare energetică utilizând surse regenerabile, pentru 

proiecte mari și asigurarea conectării la rețea prin grija Transelectrica; 

3. asigurarea condiţiilor care să permită înlocuirea capacităţilor la sfârşitul ciclului de 

viaţă; 

4. dezvoltarea de capacităţi mici, distribuite şi încurajarea prosumatorilor. 

 

Realizarea capacităţilor de stocare a energiei şi dezvoltarea reţelei de transport 

Creşterea participării surselor regenerabile până la nivelul prevăzut a fi atins în anul 2030 

se va putea realiza doar în condiţiile în care simultan în sistemul energetic naţional se vor dezvolta 
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şi soluţiile de stocare a energiei care să asigure cicluri de încărcare/descărcare  cu durate mai mari 

de 6-8 ore şi o putere totală de 1.000 MW. Pentru aceasta, ţinând cont de realităţile tehnologice din 

anul 2018, strategia prevede ca Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj Tarniţa-

Lăpuşteşti să fie asumată ca investiţie strategică de interes naţional. Pentru a se putea crea premisele 

creşterii capacităţii de producere a energiei din surse eoliene şi solare este necesar ca acest proiect 

să demareze până în anul 2025, iar la nivelul anului 2030 să fie în funcţiune la întreaga capacitate.  

Pe măsură ce gradul de maturitate al altor tehnologii de conversie şi stocare a energiei va 

permite utilizarea lor comercială, după anul 2025 se va putea analiza posibilitatea unei ponderi mai 

mari a capacităţilor din surse regenerabile la un nivel corespunzător celui de implementare a 

soluţiilor de stocare bazate pe aceste tehnologii. Întrucât estimările actuale privind dezvoltarea 

acestor tehnologii indică faptul că acestea se vor putea implementa sub forma unor capacităţi de 

stocare distribuite şi având volum redus, după anul 2025 se prevede instituirea obligaţiei ca 

producătorii de energie din surse eoliene şi fotovoltaice dispecerizabili să-şi realizeze compensarea 

dezechilibrelor. 

În vederea creşterii participării producătorilor români de energie pe pieţele regionale 

europene, se prevede ca până în anul 2025 să fie finalizată închiderea inelului principal de transport 

prin linii de 400 kV şi realizarea unor noi puncte de interconectare cu reţelele din zona adiacentă 

României.   

 

Declararea unor zone de dezvoltare energetică utilizând surse regenerabile 

Repartiţia potenţialului eolian permite valorificarea cu performanţe economice ridicate doar 

pentru câteva regiuni ale ţării. În aceste regiuni se ajunge la concentrarea capacităţilor de eoliene 

care provoacă, zonal, o supraîncărcarea  şi o depășirea  a capacităţii reţelei de transport şi distribuţie 

a energiei. În ceea ce priveşte protecţia mediului, în dezvoltarea de până acum s-a constatat că a 

acţionat ca factor limitativ în dezvoltarea de noi parcuri  proximitatea cu arealele Natura 2000 

precum şi suprapunerea cu culoarele de migraţii ale avifaunei. 

Deşi potenţialul solar este caracterizat de o oarecare uniformitate, dezvoltarea proiectelor 

solare de mare capacitate a fost limitată prin reglementările privind utilizarea terenurilor agricole 

şi prin capacitatea limitată a reţelelor electrice. 

Până în anul 2025, se vor elabora studii care să permită instituirea a cel puţin zece zone de 

dezvoltare a centralelor eoliene şi fotovoltaice pe teritoriul naţional, fiecărei zone fiindu-i stabilită 

delimitarea şi capacitatea maximă ce poate fi instalată. În aceste zone de dezvoltare se vor institui 

proceduri simplificate pentru  autorizarea lucrărilor, pentru racordarea la sistem precum şi pentru 

autorizarea lor după punerea în funcţiune.  

 

Asigurarea condiţiilor care să permită înlocuirea echipamentelor la sfârşitul ciclului de 

viaţă 

Marea majoritate a parcurilor fotovoltaice sau eoliene din România au fost realizate şi puse 

în funcţiune în perioada 2010-2016. Pentru că durata de viaţă a principalelor echipamente din 

aceste centrale electrice este de 20-30 ani, începând cu anul 2030 o parte dintre acestea vor fi supuse 

înlocuirii. Din acest motiv, între 2025 şi 2030 va fi necesară promovarea unor politici energetice 

care să permită operatorilor care deţin şi exploatează aceste centrale să facă înlocuirile necesare.  
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După anul 2025 se va stabili, printr-un complex de politici cuprinzând bonificaţii de natură 

fiscală în cadrul schemelor de sprijin de care operatorii beneficiază, cu obligaţia ca aceştia să 

provizioneze resursele financiare necesare pentru a pregăti centralele pentru un nou ciclu de viaţă. 

 

Dezvoltarea de capacităţi mici, distribuite. Prosumatorul 

Noi scheme de sprijin pentru stimularea investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile 

vor apărea după anul 2020 doar pentru capacități de generare a energiei electrice dezvoltate de 

către consumatori care, în cadrul schimbului bidirecțional de energie  electrică cu reţelele de 

distribuţie, vor fi consideraţi prosumatori. 

Se stabileşte limita maximă a puterii instalate în sistemele solare ale prosumatorilor la 750 

MW, putere care va fi atinsă până în anul 2030.  

Noua directivă actualizată de promovare a SRE (CE 2016b) propune garantarea dreptului 

consumatorilor individuali și a comunităților locale sau industriali şi agricoli de a deveni 

prosumatori și de a fi remunerați pentru energia livrată în rețea, precum și alte mecanisme care 

înlesnesc această tranziție.  Până în anul 2030, promovarea acestei politici se va asigura prin 

implementarea unor măsuri de garantare a preluării energiei şi de valorificare a acesteia prin 

aplicarea unei scheme de tip feed-in-tariff, prin accesarea unor programe de  finanțare pentru 

realizarea investiţiilor, prin constituirea unor fonduri de garantare care să permită participarea 

instituţiilor de credit la finanţări, precum şi prin reglementări fiscale care permit compensarea 

tranzacţiilor în dublu sens între prosumator şi operatorii de distribuţie. Doar pentru consumatorii 

casnici se va asigura sprijin pentru finanţarea investiţiilor, astfel încât să poată deveni prosumatori. 

Noile capacităţi de producţie care vor putea  beneficia de scheme de sprijin trebuie să nu 

producă congestii în reţelele de distribuţie şi transport care le vor prelua energia şi din acest motiv 

puterea maximă în regim de furnizare în reţea trebuie să fie egală cu puterea maximă aprobată 

pentru racordarea consumatorului care urmează a deveni  prosumator. Operatorii de distribuţie 

precum şi operatorul de transport, pot institui în funcţie de gradul de încărcare şi topologia reţelelor, 

limite mai mici ale puterilor instalate, precum şi limita maximă a puterii instalate totale pentru 

înfiinţarea prosumatorilor. 

În cadrul programelor de dezvoltare sectorială se va asigura sprijin pentru asigurarea 

componentei energetice pentru agricultură şi industrie. Energia necesară funcţionării sistemelor de 

irigaţii noi, modernizate sau reabilitarea acestora se poate asigura din surse regenerabile, putând fi 

instalate în acest sens capacităţi noi care vor debita energia în reţea pentru perioadele de timp în 

care nu se înregistrează consum propriu. Prosumatorul  industrial va beneficia de acces prioritar la 

reţea, pentru a dezvolta propriile capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile, 

dimensionate astfel încât, pe termen lung, consumul lor propriu să fie egal cu capacitatea de 

producere a energiei.  

 

Pentru reglementarea schimbului de energie dintre  prosumatorii agricoli şi cei industriali 

cu reţeaua, se va institui, până în anul 2022, un mecanism de tip feed-in tariff. 

Operatorii de transport și de distribuție vor continua să modernizeze și să dezvolte rețelele 

electrice în concept de rețele inteligente, apte să faciliteze interacțiunea în timp real cu prosumator-

ul. 
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În domeniul eolian, în anul 2030 vor fi prezente în sistem capacităţi cu o putere instalată 

totală de cca. 4.300 MW ce vor asigura o producţie de cca. 11 TWh. Noile parcuri eoliene vor fi 

realizate în interiorul zonelor de dezvoltare energetică ce vor fi declarate.   

Capacităţile fotovoltaice urmează a fi dezvoltate atât sub forma unor parcuri solare de 

capacitate medie, realizate pe terenuri degradate sau slab productive,  cât şi sub forma unor 

capacitaţi mici dispersate realizate de către consumatorii de energie care pot să facă tranziţia către 

prosumator. Până în anul 2030, sistemele fotovoltaice vor atinge o putere totală instalată de cca. 

3.100 MWp (o producţie de cca. 5 TWh/an). 

 

Schemele de susținere vor fi orientate doar către capacităţile dezvoltate de prosumatori. 

Se preconizează ca în anul 2030 să fie în funcţiune centrale care se vor alimenta exclusiv 

cu biomasă, biolichide, sau deşeuri cu o capacitate totală de 139 MW.  

Producţia totală de energie electrică obţinută prin valorificarea biomasei este estimată în 

anul 2030 la circa 2 TWh.  

Investiţiile totale care se vor înregistra până în anul 2030 pentru realizarea de centrale noi 

sau adaptarea celor existente se situează în jurul valorii de 280 milioane euro. Aceste investiţii vor 

fi asigurate de către operatorii care doresc să valorifice această resursă energetică relativ ieftină în 

proiecte noi sau de către deţinătorii de capacităţi termoelectrice care doresc să-şi diminueze 

costurile prin utilizarea unui mix de combustibil cuprinzând şi resurse primare regenerabile. 

 

2. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2013 – 2020 – 2030 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2013 – 2020 – 2030 stabilește 

obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de 

dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, 

orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu 

mediul natural. 

Obiectivele strategice generale pe termen scurt, mediu și lung sunt: 

• Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat membru al UE; 

• Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile; 

• Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor 

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

Strategia stabilește obiective - țintă pe cele trei orizonturi de timp 2013 – 2020 – 2030 pe 

baza provocărilor cheie, așa cum sunt formulate în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii 

Europene reînnoită. 

Dintre obiectivele țintă care au legătură cu Planul menționăm: 

• Schimbările climatice și energia curată 

Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, precum și a efectelor negative ale acestora asupra societății și mediului. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt și 

mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică a țării pe termen lung conform cerințelor 

unei economii moderne de piață, în condiții de siguranță și competitivitate; îndeplinirea obligațiilor 
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asumate în baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de 

seră; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice și 

respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță 

a sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința intensității și 

eficienței energetice: îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ 

”Schimbări climatice și energie din surse regenerabile” și la nivel internațional în urma adoptării 

unui nou acord global în domeniu; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea la performanțele medii ale UE privind indicatorii 

energetici și de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor 

de gaze cu efect de seră în concordanță cu acordurile internaționale și comunitare existente și 

implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 

• Producție și consum durabile 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum și producție sustenabile. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse și 

valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model de consum și producție care să 

permită o creștere economică sustenabilă pe termen lung și apropierea treptată de nivelul de 

performanță al țărilor UE. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului 

prin inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adăugată și apropierea 

de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de țările 

membre UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile. 

• Conservarea și gestionarea resurselor naturale 

Obiectiv general SDD/UE: Îmbunătățirea gestionării resurselor naturale și evitarea 

exploatării lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme. 

Orizont 2013. Obiectiv național: Reducerea decalajului existent față de alte state membre 

ale UE cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, prin 

dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu, conforme conceptului de dezvoltare 

durabilă și cu respectarea principiului „poluatorul plătește”. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la 

parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de performanțele de mediu ale 

celorlalte state membre UE din acel an. 

 

3. Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 

– 2020 (SNPACB) 

Strategia națională pentru conservarea diversității biologice concentrează într-o manieră 

armonizată, obiectivele generale de conservare și utilizare durabilă a diversității biologice 

prevăzute și de alte instrumente internaționale de mediu. 

Prin SNPCAB, România își propune, pe termen mediu 2014-2020, următoarele direcții de 

acțiune generale: 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L

 

 
22 

 

• Stoparea declinului diversității biologice reprezentată de resursele genetice, specii, 

ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020; 

• Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în toate politicile sectoriale până 

în 2020; 

• Promovarea cunoștințelor, practicilor şi metodelor inovatoare tradiționale şi a 

tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca suport al dezvoltării 

durabile până în 2020; 

• Îmbunătățirea comunicării şi educării în domeniul biodiversităţii până în 2020. 

Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a 

componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel național şi a amenințărilor la 

adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării "in-situ" şi "ex- situ" şi pentru împărțirea 

echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite următoarele 10 obiective 

strategice: 

• Dezvoltarea cadrului legal şi instituțional general şi asigurarea resurselor financiare; 

• Asigurarea coerenței şi a managementului eficient al rețelei naționale de arii naturale 

protejate; 

• Asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru speciile sălbatice protejate; 

• Utilizarea durabilă a componentelor diversității biologice; 

• Conservarea ex-situ; 

• Controlul speciilor invazive; 

• Accesul la resursele genetice şi împărțirea echitabilă a beneficiilor ce decurg din utilizarea 

acestora; 

• Susținerea şi promovarea cunoștințelor, inovațiilor şi practicilor tradiționale; 

• Dezvoltarea cercetării științifice şi promovarea transferului de tehnologie; 

• Comunicarea, educarea şi conștientizarea publicului. 

Pentru fiecare obiectiv strategic, după analiza situației existente la momentul actual, a fost 

stabilit un set de obiective operaționale şi un plan de acțiuni. 

 

4. Strategia Națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată 

pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 - 2020 

Sectorul de furnizare a energiei este cel mai mare contribuitor la amprenta de carbon a țării, 

fiind responsabil de 58% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), iar intensitatea 

emisiilor economiei depășește semnificativ media UE. 

Emisiile totale și pe cap de locuitor al României au scăzut semnificativ media UE. Emisiile 

totale şi pe cap de locuitor ale României au scăzut semnificativ de la valoarea lor de vârf de la 

sfârșitul anilor 1980 ca un co-beneficiu al transformării structurale, model tipic pentru economiile 

în tranziție, şi al creșterii cotei de surse de energie ne-emițătoare. 

Emisiile totale de CO2 din România s-au ridicat la 78,7 milioane de tone în 2010, fiind 

responsabile pentru un modest 2,1% din emisiile totale ale Uniunii Europene şi 0,23% din emisiile 

globale. Emisiile de CO2 pe cap de locuitor au fost de asemenea scăzute, la aproximativ jumătate 

din media UE şi puțin peste o treime din media OCDE.  

Obiectivele strategice – reducerea emisiilor de GES: 

a) Reducerea intensității emisiilor CO2 aferente activităților energetice 
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Intensitatea emisiilor de CO2 ale mixului energetic actual în România depășește nivelul 

mediu al țărilor UE28 și ar putea fi redus semnificativ în comparație cu statele membre cu cea mai 

scăzută intensitate a emisiilor de CO2, precum Suedia, Franța și Finlanda. Acest lucru va necesita 

investiții susținute în aprovizionarea cu energie din surse regenerabile și cu emisii reduse de dioxid 

de carbon, viabile din punct de vedere economic, tehnologii cu înaltă eficiență și cu emisii reduse 

de carbon, precum și în infrastructura de transport, distribuție și stocare a energiei, care va putea 

asigura în mod eficient, durabil şi consecvent utilizatorilor finali un mix energetic cu emisii mai 

scăzute de dioxid de carbon. 

b) Eficiență energetică îmbunătățită la nivelul utilizatorilor finali, în special în clădiri și în 

sectoarele industrial. 

România are un plan ambițios de investiții în eficiența energetică, în special în clădirile 

rezidențiale și în anumite sectoare de producție industrială. 

c) Energie accesibilă grupurilor vulnerabile economic. 

Pentru sustenabilitatea aprovizionării cu energie cu emisii reduse de CO2, pentru semnale 

de prețuri corecte pentru investiții eficiente energetic și pentru măsuri de economisire, este esențială 

aplicarea unor prețuri economic justificate, care să reflecte în mod adecvat costurile de producție. 
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I.3. Conţinutul planului 

 

I.3.a. Amplasamentul proiectului, inclusiv  vecinatatile si adresa obiectivului:  

 
Parcul eolian FRUNTIŞENI va fi alcatuit din max. 8 centrale eoliene de maxim 8 MW 

cu o putere totala de maxim 64 MW. 

 

➢ Suprafaţa studiata prin PUZ este de  1886.36 ha. 

➢ Parte din zona de studiu PUZ, în suprafață de 1488.80 ha, se află în aria naturală 

protejată - sit Natura 2000: ROSPA0119 Horga-Zorleni (s= 20205.70 ha) și reprezintă 

7,36% din suprafața sitului ocupând terenuri agricole. 

➢ Suprafață ocupata definitiv și care va avea functiunea urbanistica Zone cu capacitati 

energetice = 25,75 ha  

➢ Total suprafata ocupata definitiv in ROSPA0119 Horga Zorleni = 19,76 ha ceea ce 

reprezinta 0,09% din sit cu functiunea urbanistica Zone cu capacitati energetice. 

➢ Turbinele WTG 02 Fruntiseni și WTG 03 Fruntiseni nu se află amplasate în situl 

N2000 – ROSPA0119 Horga Zorleni 

Parcul Eolian Fruntișeni se afla în vecinătate  la o distanța de aproximativ 2 km se 

află siturile N2k ROSCI0360/ ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului. 

 

➢ Accesul principal în zona parcului eolian se va face din mun. Bârlad și satul Trestiana, 

prin DN24-DN24D-DJ242F-DC73 (Fruntiseni) și drumurile de exploatare existente.. 

Accesul secundar în zona parcului eolian se va face din satul Zorleni, prin DN24A-

DS4114 și drumurile de exploatare existente Pentru asigurarea accesului optim la 

capacitățile energetice din incinta Parcului Eolian Fruntișeni se propune 

modernizarea drumurilor de exploatare respective.  

➢ Turbinele eoliene vor fi conectate cu statia proprie de transformare cu cablu electric 

subteran  și rețea de fibră optică. Rețeaua de fibră optică va fi utilizată pentru 

realizarea schimbului de date din cadrul parcului eolian și va fi pozată în aceleași 

șanțuri ce sunt destinate cablurilor electrice. Statia proprie de transformare a 

Parcului Eolian Fruntișeni se va racorda la Stația de transformare 110/20 kV Bârlad. 

 

Utilizarea existentă a terenului; 
Zona studiată în PUZ include terenuri aflate în extravilanul comunelor Fruntișeni și Zorleni, 

reprezentând terenuri agricole cu folosința actuală de teren arabil, pășuni și vii, păduri și căi de 

comunicații rutiere. Prin PUZ Parc Eolian Fruntișeni se propune reglementarea UTR - capacități 

energetice și configurarea limitelor de edificabil pentru terenurile pe care sunt propuse construcții 

de capacități energetice, astfel încât suprafețele terenurilor a căror folosință nu se modifică să fie 

cât mai puțin afectate. 
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Turbinele eoliene, platformele de operare și montaj pentru macarale și drumurile noi de 

acces se vor amplasa pe terenuri aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu 

pe terenuri aflate în domeniul public sau în domeniul privat al u.a.t. 

În elaborarea prezentului PUZ au fost respectate prevederile documentațiilor de urbanism 

aprobate pentru reglementarea urbanistică a zonei în vederea amplasării altor obiective de investiții, 

precum și ale autorizațiilor de construire eliberate pentru terenuri din zonă până la data depunerii 

PUZ Parc Eolian Fruntișeni în vederea avizării. După aprobarea PUZ Parc Eolian Fruntișeni, 

reglementările stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism aferent acestui PUZ vor fi preluate 

în PUG com. Fruntișeni și PUG com. Zorleni și incluse în actualizarea acestora. 

 

Certificatul de Urbanism nr. 4130/05.04.2021 emis de CONSILIUL JUDETEAN 

VASLUI. 

  

Regim juridic; 

Terenul în suprafaţă de 550.000 mp este situat în extravilanul administrativ al 

comunelor FRUNTIŞENI şi ZORLENI. Terenul respectiv este în proprietatea privată a 

mai multor persoane fizice. 

   

Regim economic; 

Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosintă agricol-arabil şi necesita 

scoaterea din circuit agricol a suprafetelor ocupate cu constructii, platforme de montaj 

si drumuri noi de acces. 

 

In vederea începerii demersurilor legale pentru realizarea ansamblului energetic 

neconvențional, au fost emis de către CONSILIUL JUDETEAN VASLUI certificatul de urbanism 

prin care se solicită întocmirea unui PUZ și se identifica reglementari obligatorii necesar a fi 

studiate in cadrul documentatiei de fata, in conformitate cu prevederile Art 32 din Legea 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

Pentru reglementarea indicilor urbanistici maximali, a zonelor edificabile, a zonelor de 

protecție și a zonelor de siguranță a fost întocmit studiu urbanistic Plan Urbanistic Zonal. 

 
Dezvoltarea activitatii de exploatare este conditionata de factorii economici (rentabilitatea 

economica a activitatii pe baza analizei cost – beneficiu, evolutia cererii de energie pe piata de 

desfacere) si conditiile de exploatare a surselor de energie (vant). 

 

Suprafetele au fost rezervate pentru proiectarea urmatoarelor obiective în limita admisă de 

indicii urbanistici maximali reglementați pentru fiecare lot în parte : 

➢ max. 8 turbine 

➢ cai de comunicație rutiera ( drumuri noi și extindere a drumurilor existente) 

➢ platforme provizorii necesare funcționării utilajelor necesare în faza de edificare a 

pilonilor și montarea turbine 

➢ platform statie de transformare. 

 

Prezenta documentație va rezolva următoarele obiective principale: 
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Reconsiderarea structurii funcţionale a terenului și adoptarea  cadrului arhitectural - 

urbanistic adecvat. 

Asigurarea accesului carosabil și pietonal la nivelul cerintelor actuale. 

Zona va fi reglementată prin: 

➢ Stabilirea amplasamentrului fiecărei instalații eoliene  

➢ Rezervarea suprafetelor de teren necesare trasarii zonelor de circulatie necesare 

asigurarii intretinerii centralelor eoliene 

➢ Zona de restricție pentru fiecare centrală eoliană 

➢ După realizarea constructiilor și a platformelor carosabile terenul rămas liber va fi 

reamenajat ca teren agricol. 

➢ Pentru suprafețele dintre turbinele eoliene se considera ca se poate mentine 

functiunea de teren agricol in continuare.  

I.3.b.Încadrarea în teritoriul administrativ 

 

Incadrarea in reteaua de localitati 

Comuna Fruntișeni este amplasată în partea de sud a județului Vaslui, la o distanță de 

aproximativ 15 km de municipiul Bârlad. Se învecinează la nord, nord-vest și nord-est cu comuna 

Zorleni, la sud-vest cu comuna Grivița, la sud și sud-est cu comuna Vinderei. 

 

Comuna Zorleni este amplasată în partea de sud a județului Vaslui, la o distanță de 

aproximativ 10 km de municipiul Bârlad, și este traversată de DN 24 (E581) care face legătura în 

municipiile Bârlad și Vaslui. Satul Zorleni este traversat de DN 24A și de linia de cale ferată 

Bârlad–Iași. Comuna Zorleni se învecinează la nord cu comunele Băcani și Banca, la vest cu 

comuna Perieni și municipiul Bârlad, la sud cu comunele Grivița, Fruntișeni și Vinderei, iar la est 

cu comunele Șuletea și Epureni. 

 

Relaționarea zonei cu comunele Fruntișeni și Zorleni: poziție, accesibilitate, echipare 

edilitară, dotare instituții de interes general 

Coordonatele geografice ale parcului eolian pe suprafața delimitată în teritoriul zonei PUZ 

sunt calculate în funcție de reperele: 

- sat Fruntișeni: 46°12'04"N și 27°45'02"E, 

- sat Zorleni: 46°15'57"N și 27°43'17"E. 

 

Vecinătățile zonei studiate sunt: 

- La Nord: sat Zorleni; DN 24A; 

- La Sud: terenuri agricole extravilan com. Fruntișeni; sat Fruntișeni; 

- La Est: terenuri agricole extravilan com. Fruntișeni și com. Zorleni; 

- La Vest: terenuri agricole extravilan com. Fruntișeni și com. Zorleni; sat Dealul 

Mare. 

 

Accesul principal în zona parcului eolian se va face din satul Zorleni, prin DN24A-DS4114 

și drumurile de exploatare existente. Accesul secundar în zona parcului eolian (ca variantă de acces 
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principal) se va ace din mun. Bârlad și satul Dealul Mare, prin DN24-DC150 și drumurile de 

exploatare existente.  

 

În zona parcului eolian propus nu există rețele electrice aeriene sau subterane. Conform 

avizului favorabil nr. 912/2015 emis de S.C. E.ON Distribuție România S.A., în zona comunelor 

Fruntișeni și Zorleni există rețele electrice aeriene LEA 20 kV dar, conform evidențelor traseelor 

LEA existente, acestea nu traversează zona de studiu PUZ ci teritoriul intravilan al satelor din 

imediata vecinătate a zonei PUZ (Zorleni, Dealul Mare și Fruntișeni). 

 

În zona studiată nu există rețele publice de canalizare a apelor uzate menajere și pluviale și 

nici rețele de alimentare cu energie termică sau gaze naturale.  

Zona studiată în PUZ este traversată de fascicule MW generate de relee de telecomunicații 

mobile ce aparțin companiilor Orange și Vodafone și care sunt amplasate în interiorul zonei PUZ. 

Pentru releul deținut de Vodafone s-a constituit trup de intravilan: UTR 41 – trup releu Vodafone. 

Întrucât zona studiată cuprinde integral terenuri agricole și forestiere, nu mai există alte 

rețele edilitare care să deservească terenurile din zonă.  

 

Pentru funcțiunea agricolă dominantă în extravilan, inclusiv în zona studiată, nu este 

necesară asigurarea de dotări de servicii publice sau instituții de interes general. Dotările publice 

necesare la nivel rural în zonă sunt amplasate în satele Fruntișeni și Zorleni (sate reședință de 

comună) și Dealul Mare. 

 

Scopul prezentei documentatii este reglementarea parametrilor tehnici ai terenurilor 

afectate de proiectul S.C. WPD ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. in vederea dezvoltarii 

parcului eolian propus prin “REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC EOLIAN 

FRUNTIȘENI, COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI” in regim de zona 

capacitati energetice conform Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General 

in vigoare. 

Initial pe amplasamentul studiat a fost elaborat un PUZ de catre SC INSITEURO SRL. 

- PUZ-ul care a fost aprobat de catre Consiliul Local Fruntiseni prin HCL 39/279.09.2017 si 

de catre Consiliul Local Zorleni prin HCL 25/26.04.2018. AVIZ DE MEDIU PUZ nr.3 

din 28.09.2016     

 

PUZ-ul initial prevedea constructia a 15 turbine eoliene cu drumurile, platformele si 

cablurile de conexiune electrice aferente, in urma avizarii acestuia numarul s-a redus la 11 

turbine.  

Prin actuala revizuire se propune reducerea acestora la 8 pozitii, putere maxima 

instalată 64MW. 

 

Ca urmare a schimbarii tipului de turbina si a dimensiunilor acesteia, repozitionarea 

acestora in cadrul parcelelor existente si reducerea acestora la 8 pozitii de turbine potentiale ceea 

ce a determinat modificarea distantelor de siguranta aferente diferitelor obiective precum si 
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revizuirea ordinului 49/2007 al ANRE prin ordinul 239/20.12.2019, este necesara revizuirea PUZ 

in scopul analizarii si recertificarii gabaritelor de siguranta ale investitiei. 

1.3.c. Ocuparea terenurilor - Suprafeţe ocupate 

 

Se propune integrarea investitiei in zona prin reglementarea unei zone extinse ca “ZONA 

CAPACITATI ENERGETICE”. Deasemenea investitia va respecta prevederile PUG. 

Astfel Unitatea Teritoriala de Referinta instituita in cadrul PUZ va fi: 

 

Ee – ZONA CAPACITĂȚI ENERGETICE  

  

Indici si coeficenti urbanistici PROPUSI: 

Suprafata de teren:      25.75ha 

Regim de inaltime Hmax (diferenta de nivel):  300m 

POTmaxim propus (Ee):     70% 

CUTmaxim propus (Ee):     0.7 

 

Tabel 1.BILANȚ TERITORIAL - Modificările aduse proiectului sunt prezentate in tabelul 

următor 

BILANT TERITORIAL COMPARATIV 

SUPRAFATA ZONEI DE STUDIU 

  

INITIAL PUZ 2017 

REVIZUIRE 

PUZ 2022 

1886.36 ha 

HA % HA % HA % 

ZONA TERENURILOR ARABILE 680.31 36.06 650.98 34.51 654.56 34.70 

ZONA TERENURILOR PASUNE/FANETE 50.86 2.70 50.86 2.70 50.86 2.70 

ZONA TERENURILOR FORESTIERE 202.72 10.75 202.72 10.75 202.72 10.75 

* SUPRAFETE IDENTIFICATE DUPA REALIZAREA 

PLANURILOR PARCELARE             

ZONA TERENURILOR AGRICOLE 

(VII/PASUNE/ALTELE) 937.17 49.68 937.17 49.68 937.17 49.68 

* SUPRAFETE AFLATE IN EXTRAVILAN CU 

CATEGORIE DE FOLOSINTA VARIANTA / 

NEDETERMINATA             

ZONA CAILOR DE COMUNICATIE 15.20 0.81 15.20 0.81 15.20 0.81 

ZONA RETELE EDILITARE 0.10 0.01 0.10 0.01 0.10 0.01 

              

ZONA CAPACITATILOR ENERGETICE (Ee) / 

P.O.T. MAX = 70%; C.U.T. MAX = 0.70 0 0 29.33 1.55 25.75 1.37 

TOTAL 

1886.3

6 100.00 

1886.3

6 100.00 

1886.3

6 100.00 
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Se observa ca suprafata actualizata prin acest PUZ este mai mica cu suprafata 

reglementată prin PUZ-ul anterior, reducandu-se 29,33ha – 25,75 ha = 3,58 ha. 

Numărul de turbine scade de la 11 la 8.   

 

Parcelele de teren care au generat PUZ au funcțiunea de teren agricol, cu folosința de teren 

arabil. 

Zona de studiu PUZ include terenuri aflate în extravilanul comunelor Fruntișeni și Zorleni, 

reprezentând terenuri agricole cu folosința actuală de teren arabil, pășuni și vii, păduri și căi de 

comunicații rutiere. 

Zona de studiu PUZ se învecinează pe limită cu satele Zorleni, Dealul Mare și Fruntișeni. 

 

În zona PUZ și în vecinătatea imediată a acesteia nu există alte parcuri eoliene sau alte 

unități producătoare de energie din surse clasice sau regenerabile.  

Zona în care se amplasează parcul eolian are funcțiunea predominantă agricolă. 

În zonă nu se găsesc lucrări de îmbunătățiri funciare. 

În partea de sud a zonei studiate în PUZ se găsește un curs de apă (pârâu) care se varsă în 

pârâul Conizoaia ce traversează satul Fruntișeni pe direcția est-vest. 

 

O parte din zona de studiu PUZ, în suprafață de 1488.80 ha, se află în aria naturală 

protejată - sit Natura 2000: ROSPA0119 Horga-Zorleni (s= 20205.70 ha) și reprezintă 7,36% 

din suprafața sitului ocupând terenuri agricole. 

Total suprafata ocupata definitive in ROSPA0119 Horga Zorleni = 19,76 ha cee ace 

reprezinta 0,09% din sit. 

 

In vecinătatea parcului de eoliene la o distanta de aproximativ 2 km se află siturile 

N2k ROSCI0360/ ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului.  

 

Terenurile pe care se va construi parcul eolian se află în proprietatea privată a persoanelor 

fizice iar drumurile existente din care se va asigura accesul la capacitățile energetice din parcul 

eolian se află în domeniul public al comunelor Fruntișeni și Zorleni. 

În zona de studiu PUZ nu se găsesc obiective de patrimoniu cultural. 
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Figure 1..Plan de încadrare cf. PUZ – Parc eolian FRUNTIŞENI 
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Figure 2.Plan de reglementare cf. PUZ – Parc eolian FRUNTIŞENI 
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Figure 3.Plan de amplasare în raport cu situl Natura 2000 ROSPA0119  „Horga - Zorleni” 

In vecinătatea parcului de eoliene la o distanta de aproximativ 2 km se află siturile N2k ROSCI0360/ ROSPA0167 Râul Bârlad 

între Zorleni și Gura Gârbăvoțului 
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Parcelele care au generat intial PUZ sunt: 

- Comuna Fruntișeni: T22/P235/128; T22/P235/127; T22/P235/196; T22/P235/197; T6/P31/20; 

T6/P31/11; T6/P31/12; T14/P140/18; T14/P140/19; T5/P25/49; T5/P25/49/1; T106/1/P67; 

- Comuna Zorleni: T106/1/P23; T106/1/P22; T92/P1242/25; T92/P1242/155; T92/P1242/108; 

T92/P1242/109; T92/P1242/133; T92/P1242/131; T92/P1242/108. 
 
Tabel 2.Parcelele subiect al PUZ actual sint prezentate in tabelul urmator: 

Turbina 
Suprafata 

(mp) 

Nr. 

Cadastral 
UAT - Tarla/Parcela OBS. 

Amplasare in 

ROSPA0119 

Horga Zorleni 

WTG 01 Fruntiseni 

16000 
70148 

FR - T22 P235/196 -  intravilan ROSPA0119 

Horga Zorleni 24000 FR - T22 P235/197 -  intravilan 

10600 70912 FR - T22 P235/220 
afectare 

temporara/acces 

WTG 02 Fruntiseni 

14878 70858 FR - T6 P31/18 
afectare 

temporara/acces 

NU SE AFLA 

AMPLASATE 

IN SIT 

ROSPA0119 

Horga Zorleni 

9878 70859 FR - T6 P31/19 extravilan 

20000 70860 FR - T6 P31/20  intravilan 

2174 70861 FR - T6 P31/21 
afectare 

temporara/acces 

7200 70862 FR - T6 P31/40/1 
afectare 

temporara/acces 

WTG 03 Fruntiseni 

15000 70694 FR - T5 P51 
afectare 

temporara/acces 

NU SE AFLA 

AMPLASATE 

IN SIT 

ROSPA0119 

Horga Zorleni 

15000 70693 FR - T5 P50 
afectare 

temporara/acces 

5000 70692 FR -- T5 P25/49/1 intravilan 

15000 70691 FR -- T5 P25/49  intravilan 

10000 70690 FR -- T5 P25/48 extravilan 

20000 70689 FR -- T5 P25/47 
afectare 

temporara/acces 

WTG 04 Zorleni 

6600 -            ZO -- T 106/1 P26 
afectare 

temporara/acces 

ROSPA0119 

Horga Zorleni 

6200 71479 ZO -- T 106/1 P25 extravilan 

15000 - ZO -- T 106/1 P24 extravilan 

20000 71388 ZO -- T 106/1 P23 intravilan 

10000 71424 ZO -- T 106/1 P22 intravilan 

15000 - ZO -- T 106/1 P21 
afectare 

temporara/acces 

WTG 05  Zorleni 
6900 - 

ZO -- T92 P 

1242/183/1 
extravilan 

ROSPA0119 

Horga Zorleni 

15000 - ZO -- T92 P 1242/30 extravilan 
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7500 - 
ZO -- T92 P 

1242/185 

afectare 

temporara/acces 

WTG 06 Zorleni 

10000 - 
ZO -- T92 

P1242/154 

afectare 

temporara/acces 

ROSPA0119 

Horga Zorleni 

12925 72301 
ZO -- T92 

P1242/155 
intravilan 

20000 - 
ZO -- T92 

P1242/156 

afectare 

temporara/acces 

15500 - 
ZO -- T92 

P1242/157 

afectare 

temporara/acces 

WTG 07 Zorleni 

7500 - 
ZO -- T92 

P1242/135 

afectare 

temporara/acces 

ROSPA0119 

Horga Zorleni 

8400 - 
ZO -- T92 

P1242/134 

afectare 

temporara/acces 

5000 72083 
ZO -- T92 

P1242/133  
intravilan 

10700 71980 
ZO -- T92 

P1242/108 
intravilan 

7200 71838 
ZO -- T92 

P1242/131 
intravilan 

7200 - 
ZO -- T92 

P1242/130 

afectare 

temporara/acces 

7200 - 
ZO -- T92 

P1242/129 

afectare 

temporara/acces 

WTG 08 Zorleni 

 7200 - 
ZO -- T92 

P1242/115 

afectare 

temporara/acces 

ROSPA0119 

Horga Zorleni 

 8600 - 
ZO -- T92 

P1242/110 

afectare 

temporara/acces 

8600 - 
ZO -- T92 

P1242/110/1 

afectare 

temporara/acces 

15000 72012 
ZO -- T92 

P1242/109 
intravilan 

2700 72082 
ZO -- T92 

P1242/108 
intravilan 

3900 - ZO -- T92 P1242/97 
afectare 

temporara/acces 

7600 - ZO -- T92 P1242/98 
afectare 

temporara/acces 

7200 - ZO -- T92 P1242/99 
afectare 

temporara/acces 

Statie Tf  Parc - 

Zorleni 

8000 - ZO -- T 106/1 P68 extravilan ROSPA0119 

Horga Zorleni 23000 70221 ZO -- T 106/1 P67 intravilan 

10000 - ZO -- T 106/1 P62 
afectare 

temporara 

 

Total suprafata ocupata definitive in ROSPA0119 Horga Zorleni = 19,76 ha
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I.3.d. Coordonatele in sistem STEREO 70 a turbinelor din componenţa Parcului Eolian  

FRUNTIŞENI 

 

Tabel 3.Coordonate STEREO 70 ce delimitează zona de studiu a PUZ 

Coordonatele stereo ce delimitează zona de studiu a PUZ în cauză sunt prezentate în tabelul 

următor: 

 
 Nr.crt X Y 

1 711076.91 533134.71 

2 711070.65 533133.31 

3 711063.34 533162.58 

4 711018.53 533156.61 

5 710931.11 533152.30 

6 710890.71 533144.52 

7 710864.99 533136.33 

8 710803.38 533125.99 

9 710815.28 533083.42 

10 710800.28 533080.90 

11 710830.26 533009.69 

12 710781.74 533010.60 

13 710743.98 533018.74 

14 710705.00 533016.42 

15 710684.60 533012.06 

16 710653.14 533101.09 

17 710635.42 533105.93 

18 710634.53 533099.41 

19 710605.82 533105.90 

20 710532.66 533078.96 

21 710529.03 533085.92 

22 710499.34 533062.61 

23 710540.69 533008.71 

24 710476.88 532959.58 

25 710438.80 533003.41 

26 710357.49 532996.95 

27 710363.07 532946.81 

28 710333.00 532908.82 

29 710252.06 532869.63 

30 710215.03 532863.04 

31 710186.16 532818.37 

32 710140.74 532884.90 

33 710117.67 532845.03 

34 710077.08 532870.00 

35 710058.33 532843.82 

36 710087.17 532822.44 

37 710081.39 532803.21 

38 710103.06 532759.53 

39 710064.57 532718.07 

40 710029.76 532746.86 

41 710002.15 532705.83 

42 709993.18 532698.44 

43 709988.08 532678.21 

44 709986.08 532617.64 

45 709983.78 532547.69 

46 709966.79 532469.86 

47 709891.67 532483.18 

48 709895.40 532469.61 

49 709956.69 532450.69 

50 709936.50 532391.90 

51 709895.25 532310.04 

52 709887.35 532310.19 

53 709857.46 532244.98 

54 709816.67 531891.96 

55 709792.88 531719.10 

56 709748.85 531700.82 

57 709693.25 531642.55 

58 709708.17 531572.07 

59 709759.70 531563.94 

60 709716.30 531349.79 

61 709785.47 531324.04 

62 709822.17 531300.36 

63 709885.83 531291.52 

64 709952.17 531289.10 

65 709941.69 531274.84 

66 709930.63 531253.90 

67 709927.72 531238.48 

68 709928.88 531221.61 

69 709934.12 531207.07 

70 710017.66 531175.00 

71 710009.50 531019.29 

72 709990.59 530969.02 

73 710038.56 530941.62 

74 710026.55 530869.60 

75 710094.23 530832.79 

76 710047.09 530639.17 

77 710187.90 530588.23 

78 710185.52 530581.60 

79 710178.19 530583.83 

80 710180.43 530564.00 

81 710177.81 530535.93 

82 710162.14 530516.51 

83 710162.84 530489.53 

84 710167.33 530449.12 

85 710153.18 530462.00 

86 710131.77 530474.42 

87 710089.25 530498.06 

88 710083.06 530497.53 

89 710066.59 530221.41 
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90 710063.34 530212.70 

91 710107.14 529842.96 

92 710112.17 529833.46 

93 710112.71 529826.40 

94 710147.70 529819.36 

95 710149.62 529806.08 

96 710144.40 529714.46 

97 710137.63 529611.27 

98 710142.84 529434.96 

99 710146.40 529299.87 

100 710151.43 529109.10 

101 710156.30 528958.30 

102 710156.30 528910.03 

103 710155.17 528872.23 

104 710153.30 528828.82 

105 710151.43 528802.26 

106 710149.87 528798.83 

107 710147.69 528794.02 

108 710078.01 528796.31 

109 710079.97 528761.88 

110 710149.82 528554.65 

111 710167.82 528404.81 

112 710477.33 528408.86 

113 710481.32 528408.70 

114 710476.63 528310.98 

115 710468.59 528208.11 

116 710465.47 528170.34 

117 710447.00 527931.72 

118 710437.27 527822.45 

119 710381.89 527499.89 

120 710369.17 527487.54 

121 710389.00 527469.95 

122 710540.93 527388.38 

123 710637.12 527316.78 

124 710642.47 527307.11 

125 710900.76 527148.64 

126 711393.72 527138.51 

127 711375.72 527231.88 

128 711754.96 527331.69 

129 711762.01 527295.96 

130 712173.34 527372.36 

131 712581.84 527492.79 

132 712726.19 527603.99 

133 712859.36 527283.72 

134 712861.87 527266.51 

135 712864.30 527253.43 

136 712864.56 527250.52 

137 712865.31 527242.39 

138 712863.38 527234.28 

139 712859.92 527228.74 

140 712856.60 527223.44 

141 712850.37 527216.88 

142 712839.74 527206.07 

143 712837.86 527204.18 

144 712831.88 527197.09 

145 712828.72 527192.26 

146 712827.83 527190.90 

147 712825.60 527184.28 

148 712825.19 527176.74 

149 712825.30 527164.28 

150 712828.54 527149.99 

151 712838.16 527123.84 

152 712849.10 527100.53 

153 712855.89 527089.59 

154 712862.88 527079.45 

155 712869.06 527069.72 

156 712870.98 527062.63 

157 712874.12 527047.12 

158 712884.35 527015.10 

159 712890.93 527001.01 

160 712899.54 526985.91 

161 712906.53 526974.97 

162 712916.87 526961.59 

163 712928.01 526945.37 

164 712938.85 526929.77 

165 712947.12 526921.47 

166 712972.10 526896.45 

167 712976.49 526893.33 

168 712992.31 526882.09 

169 712997.68 526879.98 

170 713000.18 526878.99 

171 713010.41 526879.30 

172 713022.57 526881.83 

173 713025.22 526883.11 

174 713036.44 526888.52 

175 713046.85 526892.16 

176 713055.59 526895.21 

177 713068.80 526900.17 

178 713078.79 526903.92 

179 713094.99 526909.30 

180 713106.18 526910.82 

181 713118.71 526910.68 

182 713139.50 526915.02 

183 713155.63 526920.30 

184 713173.93 526925.27 

185 713200.92 526927.04 

186 713211.91 526926.15 

187 713228.93 526920.66 

188 713245.77 526916.40 

189 713261.02 526915.51 

190 713268.28 526909.48 

191 713271.47 526897.60 

192 713275.91 526866.43 

193 713281.08 526849.90 

194 713288.68 526833.99 

195 713311.51 526797.24 

196 713319.27 526783.89 

197 713321.75 526770.23 

198 713524.32 526848.14 

199 713499.86 526891.18 

200 713486.25 526913.65 

201 713525.11 526931.88 

202 713523.37 526974.57 

203 713576.97 526966.18 
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204 713640.65 526961.62 

205 713640.54 527003.82 

206 713714.57 526999.46 

207 713723.08 526979.04 

208 713748.01 526999.21 

209 713779.88 527124.60 

210 713776.53 527279.01 

211 713904.03 527492.06 

212 713869.36 527512.80 

213 713991.01 527716.07 

214 714170.85 528050.22 

215 714127.16 528112.60 

216 714228.38 528146.88 

217 714164.96 528344.65 

218 714203.84 528383.59 

219 714192.39 528430.64 

220 714273.41 528449.51 

221 714305.66 528482.52 

222 714236.44 528602.01 

223 714150.71 528606.72 

224 714112.41 528571.03 

225 714008.27 528742.85 

226 714062.39 528826.61 

227 714002.62 528900.37 

228 713982.85 528950.42 

229 713700.19 529556.92 

230 713705.74 529594.92 

231 713629.69 529659.84 

232 713600.63 529770.34 

233 713647.91 529961.98 

234 713634.63 530029.20 

235 713627.68 530304.80 

236 713627.68 530380.32 

237 713769.38 530459.42 

238 713620.02 530669.91 

239 713673.63 530703.42 

240 713613.63 530732.77 

241 713562.57 530808.03 

242 713457.73 531127.75 

243 713515.17 531218.33 

244 713268.80 531388.00 

245 712932.42 531604.11 

246 712885.19 531581.15 

247 712717.96 531579.87 

248 712667.94 531548.11 

249 712419.10 531729.90 

250 712474.10 531832.29 

251 712451.98 531900.75 

252 712476.54 531976.19 

253 712149.01 532218.50 

254 711999.53 532344.41 

255 711847.44 532442.94 

256 711693.94 532610.37 

257 711500.32 532810.36 

258 711191.90 533104.32 

259 711101.35 533001.64 

260 711076.91 533134.71 
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Tabel 4.Coordonatele aproximative (pina la stabilirea solutiei finale de mobilare a parcelei) STEREO 70 ale 

amplasamentelor turbinelor 

 

 Nr.crt X Y amplasament 

WTG1 713306.88 528600.50 Teren cu funcțiunea predominantă agricolă. 

WTG2 711786.53 528597.22 

Teren cu funcțiunea predominantă agricolă. 

Nu se află amplasat in sit ROSPA0119 

Distanta până la limita sitului este de 100m 

WTG3 710970.25 529109.12 

Teren cu funcțiunea predominantă agricolă. 

Nu se află amplasat in sit ROSPA0119 

Distanta până la limita sitului este de 220m 

WTG4 711905.77 529436.22 Teren cu funcțiunea predominantă agricolă. 

WTG5 712292.79 530648.01 Teren cu funcțiunea predominantă agricolă. 

WTG6 711760.14 531272.86 Teren cu funcțiunea predominantă agricolă. 

WTG7 711135.69 531829.38 Teren cu funcțiunea predominantă agricolă. 

WTG8 710719.92 531473.80 Teren cu funcțiunea predominantă agricolă. 

 

In vederea optimizării amplasării fiecărei centrale eoliene în parte, ținând cont de 

caracteristicile terenului, s-a rezervat o suprafața maximă edificabilă. 

Suprafetele au fost rezervate pentru proiectarea urmatoarelor obiective în limita admisă de 

indicii urbanistici maximali reglementați pentru fiecare lot în parte : 

➢ max. 8 turbine 

➢ cai de comunicație rutiera ( drumuri noi și extindere a drumurilor existente) 

➢ platforme provizorii necesare funcționării utilajelor necesare în faza de edificare a 

pilonilor și montarea turbine 

➢ platform statie de transformare. 

 

Prezenta documentație va rezolva următoarele obiective principale: 

Reconsiderarea structurii funcţionale a terenului și adoptarea  cadrului arhitectural – 

urbanistic adecvat. 

Asigurarea accesului carosabil și pietonal la nivelul cerintelor actuale. 

Zona va fi reglementată prin: 

➢ Stabilirea amplasamentrului fiecărei instalații eoliană  

➢ Rezervarea suprafetelor de teren necesare trasarii zonelor de circulatie necesare 

asigurarii intretinerii centralelor eoliene 

➢ Zona de restricție pentru fiecare centrală eoliană 

➢ După realizarea constructiilor și a platformelor carosabile terenul rămas liber va fi 

reamenajat ca teren agricol sau păşune. 

➢ Pentru suprafețele dintre turbinele eoliene se considera ca se poate mentine 

functiunea iniţială.  

Suprafetele ocupate temporar vor fi redate circuitului agricol sau pasunat. 
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I.3.e. Elemente de construcţii şi funcţionare ale turbinelor eoliene 

 
Planul Urbanistic Zonal – Parc Eolian, comuna FRUNTIŞENI, ZORLENI jud. VASLUI nu 

prezintă detalii de construire, cantitatea de materiile prime, etc.. 

 Aceste informații vor fi analizate în detaliu în proiectul tehnic de execuție ce va fi prezentat 

și supus analizei privind impactul asupra mediului în momentul elaborarii Raportului de evaluare 

a impactului asupra mediului necesar obținerii acordului de mediu. 

 

Implementarea proiectului generează următoarele activități: 

1. Elaborarea proiectului tehnic de execuție; 

2. Obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire; 

3. Implementarea proiectului generează următoarele activități: 

a) Activități de transport echipamente și material de construcţii; 

b) Activități de construcție montaj; 

c)  Activități de monitorizare a impactului asupra biodiversității/ 

d) mediului în zonă; 

e) Activități de producție a energiei electrice prin utilizarea centralelor eoliene; 

f) Activități de mentenanță pentru grupurile generatoare eoliene; 

g) Activități de colectare și transport a deșeurilor în perioada de implementare 

a proiectului. 

Pentru aceste activități se va folosi pe cât este posibil forța de muncă locală. 

 

Durata construcției: Construcția grupurilor generatoare eoliene din cadrul PARCULUI 

EOLIAN FRUNTIŞENI , este prevăzută să decurgă în 24 luni. 

Durata de funcţionare: Grupurile generatoare eoliene sunt prevăzute de fabricant să 

funcționeze 25 ani.  

Dezafectarea construcției: 

La epuizarea duratei de funcționare beneficiarul poate opta pentru una din 

alternativele următoare: 

➢ Reabilitarea grupurilor generatoare eoliene prin demontarea și înlocuirea 

echipamentelor uzate cu altele noi și de ultimă generație; 

➢ Dezafectarea obiectivului; 

 

Lucrările de dezafectare constau în: 

➢ Demontarea rotorului și nacelei; 

➢ Demontarea modulelor pilonului; 

➢ Dezmembrarea fundației de beton armat; 

➢ Valorificarea metalului sau a unor echipamente; 

➢ Îndepărtarea/eliminarea tuturor deșeurilor rezultate din demolare; 

➢ Demolarea drumurilor de acces (dacă autoritățile locale o solicită); 

➢ Refacerea terenului prin umpluturi și nivelări; 

➢ Refacerea covorului vegetal cu speciile existente în zonele adiacente. 

Lucrările menționate vor face obiectul unui proiect de dezafectare și vor fi realizate în 

conformitate cu cerințele autorităților competente, pe baza respectării normelor în vigoare. 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L

 

 
40 

 

Realizarea PARCULUI EOLIAN FRUNTIŞENI nu necesită servicii suplimentare cu sunt: 

dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, modificări de traseu a căilor ferate 

sau drumuri, etc. 

Conectarea grupurilor generatoare eoliene se va detalia în cadrul proiectului tehnic. 

Principalele lucrări ce trebuie desfășurate pentru construcția investiției cu destinație de 

centrală electrică eoliană sunt următoarele: 

➢  trasarea drumurilor de acces și a platformelor tehnologice; 

➢ realizarea drumurilor de acces și a platformelor tehnologice. Acesată etapă presupune 

lucrări de pregătire a platformei drumurilor de acces și a suprafețelor platformelor 

tehnologice (curățire, îndepărtare vegetație, deșeuri și steril); după care se așterne 

balastul/piatra spartă și se compactează; 

➢ lucrări de excavații pentru realizarea fundației, îndepărtarea sterilului, stocarea temporară a 

stratului vegetal care se va așterne peste fundație după turnarea betonului; 

➢ pozarea armăturilor în săpătură pentru fundație și turnarea betonului. Betonul este preparat 

la fabricile locale de beton și este adus în amplasamentul fiecărui grup generator eolian cu 

autobetonierele; 

➢ transportul componentelor grupului genrator eolian (modulele pilonului, nacela, rotorul, 

palele, componentele electrice, etc.) la locul de montare; 

➢ montarea pilonului și a echipamentelor grupurilor generatoare eoliene; 

➢  realizarea conexiunilor electrice și pozarea cablurilor subterane între grupurile generatoare 

eoliene ale centralei electrice eoliene; 

➢ ecologizarea zonei prin îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitățile de construcții 

montaj, nivelarea terenului și refacerea covorului vegetal unde este necesar; 

➢ retragerea utilajelor de construcții și transport. 

 

 
❖ Solutia constructiva proiectata   pentru  turbinele  eoliene  

Parcul  eolian va avea urmataorea componenta: 

➢ Grupul generator eolian propus va avea următoarele caracteristici: 

o Puterea nominala maxima: 8 MWturbina x 8 

o Puterea nominala maxima, total instalata: 64 MW  

o Inatime maxima turn: –200 m 

o Diametru maxim rotor: 200 m  

o Stalpul este fixat in fundatii din beton armat cu un diametru deasupra solului  

o Ansamblul fiecarei turbine este dotat cu sistem de balizare luminoasa si 

vizibilitate redusa in conformitate cu normele aplicabile  in Romania.  

➢ Paltforme de asamblare GEE ; 

➢ Drumuri interioare , parcari; 

➢ Statie de transformare ; 

➢ Supratraversari canale desecare 
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❖ Date tehnice ale investitiei - Generatorul Electric Eolian  
 

Caracteristicle turbinelor:  

 

o Puterea nominala maxima: 8 MWturbina x 8 

o Puterea nominala maxima, total instalata: 64 MW  

o Inatime maxima turn: –200 m 

o Diametru maxim rotor: 200 m  

• Stalpul este fixat in fundatii din beton armat cu un diametru deasupra solului  

• Ansamblul fiecarei turbine este dotat cu sistem de balizare luminoasa si 

vizibilitate redusa in conformitate cu normele aplicabile  in Romania.  

• Pentru racordarea parcului eolian la Sistemul energetic național se va construi o 

stație de transformare 110/20 kV, 50 MVA 110/30 kV. 

• Drumurile de acces sunt in principal drumurile agricole existente si drumuri de 

acces noi pana la la centrala eoliana, cu imbracaminte din piatra si nisip cu amestec de ciment, 

avand o latime de aproximativ 5m.  

• Functionare ansamblului parcului eoliain va fi supravegheate prin sistemul 

SCADA. 

• Viteza maxima a vantului la care funcionarea turbinelor eoliene se opreste este 

de 25m/sec. 

• Organizarea de santier se va realiza pe o suprafata de  5000 mp. 

 

Grupul generator eolian este echipat cu un rotor prevăzut cu trei pale echidistant dispuse pe 

butucul rotorului, care sunt puse în mișcare de rotație de forța vântului. 

Viteza de rotație a palelor este direct proporțională cu viteza masei de aer, cu densitatea 

aerului și implicit cu temperatura aerului care străbate rotorul. 

Mișcarea rotorului este transmisa prin intermediul unui reductor, generatorului de curent 

electric, care în funcție de caracteristicile constructive generează curent electric la anumiți 

parametri specifici. 

Curentul electric generat de ansamblul rotor-generator este apoi transportat în rețeaua 

națională de energie electrică prin intermediul unei stații de transformare. 

Principalele părți componente ale turbinelor eoliene, sunt următoarele: 

➢ Rotorul cu trei pale; 

➢ Nacela cu generatorul și sistemul electric de comandă; 

➢ Pilonul de susținere a nacelei; 

➢ Fundația centralei eoliene. 
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Figure 4.Reprezentarea schematică a unei turbine eoliene 

 

Rotorul 

Rotorul este montat pe arborele principal al grupului generator eolien și are în capătul 

exterior butucul rotorului în care sunt montate cele trei pale. Diametru maxim rotor = 200 m. 

Rotorul poate opera cu viteze variabile permițând optimizarea eficienței aerodinamice a 

ansamblului. 

Grupurile generatoare existente la ora actuala ca fiind de ultima generatie, sunt echipate cu 

un sistem care reglează palele după direcția și viteza vântului pentru optimizarea puterii și nivelului 

de zgomot. 

Palele sunt realizate din materiale compozite (fibre de sticlă cu carbon așezate pe câte două 

lonjeroane prinse de butucul rotorului), care asigură rezistența mecanică, flexibilitate, elasticitate 

și greutate redusă. 

Rotația palelor este asigurată prin trei cilindrii pentru fiecare aripă. 

Axul rotorului transmite puterea la generator prin cutia de viteze. 

 

Nacela 

Nacela, are în componență și protejază următoarele 

subansamble: 

➢ Arborele principal al rotorului; 

➢ Multiplicatorul de turație; 

➢ Motoreductorul; 

➢ Dispozitivul de frânare; 

➢ Generatorul; 

➢ Sistemul de pivotare. 

Arborele principal al grupului generator eolien este prins la rotor, are turație redusă și 

transmite mișcarea de rotație la multiplicatorul de viteză cu roți dințate. 

 

Multiplicatorul de turație este utilizat pentru a mări viteza de turație redusă a arborelui 

principal la valori corespunzătoare necesare generatorului de current electric. Mișcarea de rotație 
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cu turație ridicată este transmisă din multiplicatorul de turație la generatorul electric, prin 

intermediul arborelui secundar (cuplaj). 

Generatorul este de tip asincron cu patru bobine pe rotor, operează la viteză variabilă și are 

funcția de a transforma energia mecanică a arborelui secundar în energie electrică. Generatorul 

electric este prevăzut cu sistem de răcire asigurat de un ventilator centrifugal. Sunt prevăzute 

sisteme pentru optimizarea energiei, operarea la nivele reduse de zgomot și reducerea sarcinii pe 

cutia de viteze și la alte componente vitale. Sistemele menționate controlează curentul în circuitul 

rotorului și generator, ermițând un control precis al puterii reactive și conectarea omogenă la rețea. 

 

Dispozitivul de frânare aste amplasat pe arborele secundar înainte de generatorul electric și 

este utilizat în următoarele cazuri: 

- pentru frânarea completă a rotorului când se efectuează lucrări de reparație sau întreținere; 

- când apar deficiențe în funcționarea dispozitivului de reglare a unghiului de înclinare a 

palelor. Trebuie precizat că viteza de rotație a turbinelor eoliene se menține constantă prin 

reglarea unghiului de înclinare a palelor în funcție de viteza vântului, fără a utiliza 

dispozitivul de frânare a arborelui secundar. 

- când apar corpuri străine (pietre, păsări, etc. ). 

 

Sistemul de pivotare permite rotirea nacelei în plan orizontal la capătul superior al turnului. 

Pivotarea nacelei are rolul de a orienta grupului generator după direcția vântului în vederea obținerii 

unei viteze optime de roație a arborelui principal. Sistemul de pivotare are în componență motorul 

electric și elementul de transmisie a mișcării prin angrenarea cu roți dințate. Mecanismul de 

pivotare este comandat printr-un sistem automatizat, în funcție de schimbarea diecției vântului. 

Modificarea direcției vântului este sesizată de girueta montată pe nacelă, care comandă automat 

sistemul de pivotare al grupului generator. Tot pe nacelă este montat anemometrul pentru urmărirea 

vitezei vântului. Anemometrul comandă pornirea grupului generator eolian când viteza vântului 

depășește 4 m/s, precum și oprirea pentru viteze ale vântului care depășesc 25 m/s. Nacela este 

protejată cu o carcasă de fibră de sticlă care apără componentele interioare de ploaie, zăpadă, praf, 

razele solare, etc. 

 

Turnul (pilonul) 

Pilonul (turnul) grupului generator eolian este o construcție metalică tip tubular conic, H 

maxim turn = 200  m. Are rolul de a susține nacela și de a asigura accesul în perioada de operare 

precum și pentru întreținere și reparații. 

Pilonul grupului generator eolian este o construcție segmentată în patru module metalice 

pentru facilitatea transportului și a montării echipamentelor.  

În interiorul pilonilor se montează atât rețeaua de distribuție a energiei electrice produse de 

grupul generator eolian, cât și scările de acces spre nacelă. 

Grupul generator eolian este prevăzut cu deschideri de urgență/salvare în nacelă și în turn. 

 

Fundația grupului generator eolian 

Fundația grupului generatoar eolien are rolul de a susține turnul (pilonul), rotorul, palele și 

nacela cu toate echipamentele și de a transmite solului încărcările specifice menționate, fără a 
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produce deformații care să compromită funcționarea în siguranță a lucrării (fără a depășii 

capacitatea portantă a terenului de fundare). 

Fundatia grupului generatoar eolian este o fundație izolată, tip talpă de beton, de greutate, 

realizată din beton armat turnat monolit.  

 

Fundațiile sunt proiectate luând în considerare următoarele elemente: 

➢ încarcarea dată de grupul generator eolian: turnul (pilonul), nacela, 

➢ rotorul, echipamente electrice; 

➢ caracteristicile terenului de fundare; 

➢ sarcini exterioare (vânt, seism). 

 

Calculul fundațiilor grupurilor generatoare eoliene se va face ținând seama de Directiva 

produselor pentru construcții (CPD), utilizând norme de proiectare Eurocode sau similare.  

În cazul de față fundarea grupului generator eolian se va realiza prin intermediul unui bloc 

de beton armat, un paralelipiped cu suprafața bazei de 15,90 m X 15,90 m și înălțimea de 2,45 m, 

peste care se va face legătură la centrală prin intermediul unui cilindru cu diametrul de 4,15 m și 

înălțimea de 0,85 m. Cilindrul din beton al fundației iese deasupra terenului cu 30 cm. Fundarea se 

va realiza direct pe terenul existent, din rocă, iar în jurul turnului va fi amenajat un trotuar de gardă. 

 

Instalatii aferente constructiilor şi parcului eolian 

Cablurile din interiorul parcelelor vor fi pozate în pământ, iar traseul cablurilor va urmări 

pe cât posibil drumurile interioare pentru asigurarea eventualelor intervenții.  

Canalele necesare cablurilor se vor realiza casetat si vor fi acoperite cu placi si grinzi iar 

pentru zona de subtraversare a drumurilor se vor realiza conform normativelor specifice. 

Cablurile de medie tensiune se vor poza în pământ, în profile la adancimea de sub 1m. 

Pentru conectarea instalatiilor eoliene la SEN (in afara perimetrului studiat) s-a optat pentru 

instalarea aeriana a cablului electric. 

 Alte instalații: 

- instalatie de securitate la efractie; 

- instalatie de semnalizare incendiu si de stingere incendiu cu gaz inergen; 

 

I.3.f. Modificările fizice ce decurg din implementarea proiectelor ce decurg din plan 

 

Principalele activităţi ce se vor desfăşura pentru implementarea planului sunt: 

➢ Activităţi de transport echipamente şi material de construcţii; 

➢ Activităţi de constructie montaj; 

➢ Activităţi de monitorizare a impactului asupra biodiversităţii/mediului din zonă; 

➢ Activităţi de producţie a energiei electrice prin utilizarea centralelor eoliene; 

➢ Activităţi de mentenanţă pentru grupurile de generatoare eoliene; 

➢ Activităţi de colectarea şi transport a deşeurilor în perioada de implementarea a 

proiectului. 
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Principalele lucrari ce trebuie desfasurate pentru constructia investitiei cu destinatie de parc 

eolian sunt urmatoarele: 

➢ trasarea drumurilor de acces si a platformelor tehnologice; 

➢ realizarea drumurilor de acces si a platformelor tehnologice. Acesata etapa 

➢ presupune lucrari de pregatire a platformei drumurilor de acces si a 

➢ suprafetelor platformelor tehnologice (curatire, indepartare vegetatie, deseuri si 

steril); dupa care se asterne piatra sparta si se compacteaza; 

➢ lucrari de excavatii pentru realizarea fundatiei, indepartarea/eliminarea 

➢ sterilului rezultat din excavatie; 

➢ pozarea armaturilor si sapatura pentru fundatie si turnarea betonului.  

➢ betonul este preparat la fabricile locale de beton si este adus in amplasamentul 

fiecarui grup generator eolian cu autobetonierele; 

➢ transportul componentelor grupului generator eolian (modulele pilonului, 

➢ nacela, rotorul, palele, componentele electrice, etc ); 

➢ montarea pilonului si a echipamentelor grupului generator eolien; 

➢ realizarea conexiunilor electrice si pozarea cablurilor subterane intre grupurile 

generatoare eolian; 

➢ ecologizarea zonei prin indepartarea deseurilor rezultate din activitatile de 

➢ constructii montaj, nivelarea terenului si refacerea covorului vegetal in jurul 

pilonilor si unde este necesar; 

➢ retragerea utilajelor de constructii si transport. 

 

Modificarile fizice care decurg din proiect in perioada de construire: 

 

In perioada de construire a parcului eolian, modificarile fizice sunt generate de urmatoarele 

activitati: 

➢ Excavatiile pentru fundatia celor 8 piloni (între  2,45 şi 5 m adancime in functie de 

studiu geotehnic efectuat pentru fiecare turbină); 

➢ Indepartarea solului vegetal pe ampriza drumurilor de acces proiectate si a 

platformelor tehnologice (cca 0.25 m adancime); 

➢ Saparea santurilor pentru pozarea cablurilor electrice pana la 1 m adancime. 

 

Modificarile fizice in perioada de exploatare a grupurilor generatoare 

eoliene 

 

La finalizarea excavatiei, in cadrul lucrarilor de refacere ecologica se produc urmatoarele 

modificari: 

Refacerea covorului vegetal in dreptul fundatiei pilonilor; 

Refacerea zonei ocupate temporar de platforma tehnologica utilizata pentru lucrarile de 

constructie-montaj ale grupurilor generatoare eoliene; 

Acoperirea santurilor in care au fost pozate cablurilor electrice, nivelarea si refacerea 

covorului vegetal. 

 

Modificari fizice la inchiderea, dezafectare, demolare 
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Restaurarea amplasamentului la finalizarea perioadei de functionare, tinand cont ca ciclul 

de viata a grupurilor generatoare eoliene este apreciat la 20-25 ani. 

La sfarsitul acestei perioade exista doua posibilitati: 

➢ dezafectarea grupurilor generatoare eoliene si restaurarea amplasamentului; 

➢ inlocuirea grupurilor generatoare eoliene cu altele noi. 

➢ dezafectarea centralei electrice eoliene necesita urmatoarele lucrari: 

➢ dezmembrarea grupurilor generatoare eoliene si pilonului cu recuperarea si 

➢ valorificarea metalelor si in general a materialelor refolosibile; 

➢ demolarea fundatiilor si utilzarea betonului concasat pentru diferite amenajari 

➢ (platformele drumurilor, diverse umpluturi); 

➢ recuperarea si valorificarea cablurilor electrice; 

➢ umplerea/nivelarea gropii fundatiei si refacerea covorului vegetal. 

➢ Inlocuirea grupurilor generatoare eoliene cu altele noi necesita mai putine 

➢ interventii 

Se poate constata ca volumul lucrarilor genereaza modificari fizice in amplasament este 

foarte redus pentru a afecta semnificativ zona. 

 

Resurse necesare implementării proiectului ce decurge din plan 

 

La realizarea lucrarilor proiectate nu se utilizeaza resursele naturale din zona, cu excepția 

suprafetelor de teren ocupate de drumuri, plaforme tehnologice si fundațiile pilonlor centralelor 

eoliene. 

Implementarea proiectului nu necesita preluare de apa pe durata executiei lucrarilor. Nu 

necesita consum de gaze natural, iar consumul de energie electrica este redus si se asigura prin 

grupuri generatoare mobile alimentate cu combustibili lichizi. 

Resursa naturală regenerabilă – potențialul de energie eoliană - care există pe suprafața ariei 

protejate este utilizată pentru producerea energiei electrice în grupurile generatoare eoliene 

proiectate. Alte resurse naturale din interiorul sitului Natura 2000 - ROSPA0119  „Horga - 

Zorleni” nu sunt utilizate. 

1.3.g. Reglementări prevăzute prin PUZ privind zonele de protecţie şi siguranţă 

 

Linii electrice 

În această zonă se impune regimul de zonă de protectie a rețelei electrice, constând în: 

- Asigurarea accesului în caz de necesitate. 

- Neafectarea în niciun fel a instalației electrice îngropate. 

- Zona de intervenție în caz de avarie la cablul îngropat este de 1.5 m stânga-dreapta 

față de axul  

acestuia și reprezintă zona minimă necesară ce va putea fi afectată fără a se cere despăgubiri 

în cazul intervenției la cablu. 

LES 20kV 

Zona de protecție a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranță, este simetrică față de 

axul traseului și are lățimea de 0.8 m. 
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LEA 1-20kV 

Zona de protecție pentru linii electrice aeriene coincide cu zona de siguranță, este simetrică 

față de axul traseului și are lățimea de 24 m. 

 

Turbină eoliană (centrală eoliană) 

➢ Zona de protecție este delimitată pe teren de conturul fundației pilonului de 

susținere, la care se adaugă 0.2 m de jur împrejur. 

➢ Zona de siguranță față de agregatul cel mai apropiat, aparținând unei alte ferme 

eoliene (parc eolian), este egală cu 7 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, 

atunci când acestea sunt dispuse pe direcția vântului predominant, respectiv 4 x 

diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse 

perpendicular pe direcția vântului predominant. 

o În prezentul PUZ, zonele de siguranță stabilite pentru turbine eoliene avand 

diametrul de maxim 200m, față de parcuri eoliene învecinate sunt elipse cu 

razele de 1400 m pe direcția vântului predominant și 800 m pe direcția 

perpendiculară. Zonele de siguranță au fost delimitate considerând direcția 

predominantă a vântului între 5°NNE și 345°NNV. 

➢ Zona de siguranță față de clădiri locuite este înălțimea pilonului x 3. 

o În prezentul PUZ, zona de siguranță stabilită pentru turbine eoliene cu turn 

de maxim 200m față de clădirile de locuit din intravilanul existent este un 

cerc cu raza de 600 m. Având în vedere că distanțele dintre clădirile de locuit 

din intravilan și turbinele eoliene este mai mare de 1000 m, această zonă de 

siguranță nu a mai fost marcată în piesele desenate PUZ. 

➢ Zona de protecție sanitară între teritoriile protejate (zone de locuit, parcuri, 

rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, instituții 

social-culturale, de învățământ și medicale, etc.) și parcuri eoliene este de minim 

1000 m.  

o În prezentul PUZ, zona de protecție sanitară este stabilită între turbinele 

eoliene și zonele de locuit din intravilanul comunelor Fruntișeni și Zorleni 

adiacente zonei de studiu PUZ, și anume din satele Zorleni, Dealul Mare și 

Fruntișeni. Modificarea zonei de protecție sanitară poate fi permisă numai 

pe baza studiilor de impact asupra sănătății, elaborate de institute 

specializate, conform metodologiei avizate de către Ministerul Sănătății. 

➢ Zona de lucru a rotorului reprezintă un cerc cu raza egală cu lungimea palei 

turbinei. 

o În prezentul PUZ, zona de lucru a rotorului stabilită pentru turbine eoliene 

este un cerc cu raza de maxim 100 m. Această zonă are caracter de zonă de 

protecție, în această zonă fiind permise numai activități agrotehnice și 

agrozootehnice, destinație care nu se modifică prin prezentul PUZ. Această 

zonă coincide cu zona de siguranță față de drumuri publice comunale și 

vicinale, care este egală cu o lungime de pală dar nu mai puțin de 30 m. 

Turbinele eoliene vor debita energie electrică în Sistemul Energetic Național prin racordare 

la Stația de transformare 110/20 kV Bârlad. Traseele de cabluri necesare evacuării energiei vor fi 

subterane, realizate conform normativelor în vigoare. 
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Iluminatul de siguranță: Va fi realizat pe căile de comunicație rutieră conform Normativ 

I7/2002. Nivelurile de iluminare vor respecta prevederile STAS 6646/1.  

 

Iluminatul general: Nivelurile de iluminare pe căile de comunicație rutieră vor fi cele 

normale pentru astfel de construcții. 

 

Iluminatul exterior: Nu este necesar la acest tip de construcții. La partea superioară a 

fiecărei turbine eoliene vor fi montate două lămpi de culoare roșie cu rol de semnalizare pentru 

traficul aerian. 

 

Telecomunicații 

Pentru asigurarea emisiei optime a fasciculelor MW corespunzătoare releelor de 

telecomunicații mobile ce aparțin companiilor Orange și Vodafone și care sunt amplasate în 

interiorul zonei PUZ se asigură o bandă de gardă pentru fiecare din acestea, cu rol de zonă de 

siguranță, având lățimea de minim 30 m – maxim 100 m între axul fasciculului și viitoarele 

construcții propuse în zona studiată. Astfel pentru fasciculele MW Orange BA0606-BA0752 si 

BA0606-BA0007 se va respecta distanța de gardă de 30 m iar pentru BA0570, BA0569 și BA0007 

se va respecta distanța de gardă de 80 m.  

Prin prezentul PUZ se propune instalarea unei rețele subterane de fibră optica cu rol de monitorizare 

a parcului eolian. 

 

Respectarea distantelor de protectie conform ORD. 239/2019 pentru aprobarea Normei 

tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților 

energetice, prevede: 
Tabel 5.Distante reglementate prin ORD.239/2019 

Denumirea obiectivului 

învecinat cu centrala eoliană  

Distanţa de siguranţă [m] cf. ORD. 239/2019 Conformarea 

Drumuri publice de interes 

naţional sau de interes judeţean  

H + 3 m, unde H = înălțimea pilonului plus lungimea palei  

Distanţa până la axul drumului nu va fi mai mică de 50 m  

300 + 3 = 303 m 

Drumuri publice comunale, 

drumuri publice vicinale  

Egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin de 30 m  100 m 

Drumuri de utilitate privată  Distanţa centralei eoliene faţă de drumul de utilitate privată nu se 

normează  

 

Căi ferate  H + 3 m, unde H = înălțimea pilonului plus lungimea palei  

Distanţa până la axul căii ferate nu va fi mai mică de 100 m  

300 + 3 = 303 m 

LEA  H + 3 m, unde H = înălțimea pilonului plus lungimea palei  300 + 3 = 303 m 

Centrale eoliene  7 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea 

sunt dispuse pe direcţia vântului predominant, respectiv  

4 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea 

sunt dispuse perpendicular pe direcţia vântului predominant  

7 x 170 = 1190 m 

 

680 m 

Linii aeriene de telecomunicații  H + 3 m, unde H = înălțimea pilonului plus lungimea palei  300 + 3 = 303 m 

Conducte supraterane de fluide 

inflamabile  

H + 3 m, unde H= înălţimea pilonului x 1,5 plus lungimea palei  

Dacă obiectivul este îngrădit, distanţa de siguranţă se măsoară 

până la îngrădire.  

115 x (1,5 + 83,5) 

= 9775 m 

Instalaţii de extracţie petrol şi 

gaze naturale, de pompare 

H + 3 m, unde H= înălţimea pilonului x 1,5 plus lungimea palei  115 x 1,5 + 83.3 

sau 85= 257.5m 
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petrol, staţii de reglare măsurare 

gaze naturale  

Poduri  H + 3 m, unde H = înălțimea pilonului plus lungimea palei  

După caz se stabileşte distanţa egală cu H + 3 m dacă peste pod 

trece un drum naţional, un drum judeţean, sau o cale ferată, ţinând 

seama de condițiile impuse mai sus pentru drumuri și căi ferate,  

respectiv o distanţă egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin 

de 30 m, dacă peste pod trece un drum comunal, un drum vicinal 

sau un drum de utilitate privată  

300 + 3 = 303 = 

208 m 

Baraje, diguri  H + 3 m, unde H = înălțimea pilonului plus lungimea palei  300 + 3 = 303 m 

Clădiri locuite  H=înălţimea pilonului x 3;  

Această distanţă se poate reduce, faţă de zona de locuinţe, cu 

acordul comunităţii locale, până la o valoare minimă egală cu 

înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3m;  

- Distanţa instalaţiei eoliene destinată satisfacerii consumului 

propriu al unei zone de locuinţe va fi cel puţin egală cu înălţimea 

pilonului plus lungimea palei + 3m; 

- Distanţa instalaţiei eoliene proprii a unei locuinţe nu se 

normează. 

200 x 3 = 600 m 

max. 

 

300 + 3 = 303  m 

minim 

Construcții de producție și/sau 

depozitare încadrate în 

categoria A, B sau C pericol de 

incendiu 

H + 3 m, unde H = înălțimea pilonului plus lungimea palei 300 + 3 = 303 m 

Aeroporturi Se stabileşte cu avizul autorităţilor competente, care sunt 

menţionate în certificatul de urbanism 

 

Instalaţii de emisie recepţie 

telecomunicatii 

 

Locuri şi clădiri istorice  

Zone cu floră sau/şi faună 

protejate 

 

Terenuri de sport omologate H + 3 m, unde H = înălțimea pilonului plus lungimea palei 300 + 3 = 303 m 

Parcaje auto pe platforme în aer 

liber 

H + 3 m, unde H = înalțimea pilonului plus lungimea palei 300 + 3 = 303 m 

 

Conform ORD.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației 

 

Articolul 11 

(1) Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul 

unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt 

următoarele: 

 

47. Parcuri eoliene: 

 

1.000 m 

 

Articolul 16 
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(1) Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile 

protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum 

urmează: 

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 

dB; 

b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 45 

dB; 

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul 

locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-

limită specificată la lit. b). 

 
Articolul 20 

(1) Distanțele prevăzute la art. 11 alin. (1) pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra 

sănătății publice elaborate de persoane fizice și juridice specializate, certificate conform metodologiei de 

efectuare a studiilor de impact asupra sănătății, aprobată de către ministrul sănătății.(2) Evaluarea 

impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru proiectele supuse procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului, pe baza memoriului de prezentare întocmit conform conținutului-

cadru prevăzut în anexa nr. 5 la Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice și private, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor, al ministrului 

administrației și internelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării 

regionale și turismului nr. 135/76/84/1.284/2010, a certificatului de urbanism emis în condițiile legii privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții și a planurilor-anexă la acesta, a unui raport privind 

calitatea factorilor de mediu posibil afectați, precum și a altor documente/studii relevante 

 

Conform ORD. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea 

zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, prevede pentru cladirii 

de locuit : 

- H=înălţimea pilonului x 3;  

- Această distanţă se poate reduce, faţă de zona de locuinţe, cu acordul comunităţii locale, 

până la o valoare minimă egală cu înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3m;  

- Distanţa instalaţiei eoliene destinată satisfacerii consumului propriu al unei zone de 

locuinţe va fi cel puţin egală cu înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3m; 

- Distanţa instalaţiei eoliene proprii a unei locuinţe nu se normează 

 

Niveluri lor de zgomot în conformitate cu STAS SR10009/2017 și LEGEA nr. 121 din 

3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, prevede: 
 

Tabel 6. Limite admise ale nivelului de zgomot la limita spaţiilor funcţionale: 

Nr 

Spatii functionale  Nivel de presiune 

acustică continuu 

LAeqT(dB)  

l  Spatii de recreere şi odihnă, de tratament medical si balneo - c1imatic  45  

2  Incinte de şcoli, creşe sau grădinite şi spatii de joacă pentru copii  75  
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3  Stadioane, cinematografe şi teatre aer liber, manifestări culturale. sportive şi de  

, divertisment desfăşurate în aer liber .)  

90  

4  Incinte industriale si spatii cu activităti  asimilate activitătilor industriale ••)  65  

5  Piete, spatii cu activitate comercială, restaurante în aer liber •••)  65  

6  Parcaje auto····)  70  

 

Note: 

*) - limita acestor spaţii = spaţiul amenajat exclusiv pentru activitatea specifică, nu limita proprietăţii 

**) - orice spaţiu care are activităţi comerciale, de producţie sau de întreţinere (tip service auto, 

spălătorii, etc) şi care nu se află poziţionat într-o zonă industriala stabilita conform PUG. Limita spaţiului 

funcţional = limita proprietăţii din planul cadastral (inclusiv teren) 

***) - limita acestor spaţii = limita spaţiului amenajat pentru activitatea specifică, nu limita proprietăţii 

****) - limita acestor spaţii = spaţiul amenajat exclusiv ca parcaj auto care deserveste obiective 

economice mari, nu cele amenajate de-a lungul arterelor de circulaţie. 
Tabel 7.Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcţionale: 

Nr.  Zone funcţionale  Nivel de presiune 

acustică continuu 

LAeqT(dB) 

1 Parcuri*) 45 

2 Zonă industriaIă*) 65 

3 Zonă rezidenţiaIă*) 60 

 

Notă: 

- *) Limita acestor zone funcţionale se stabileşte prin PUG 

- În cazul a două sau mai multe zone funcţionale adiacente pentru care sunt stabilite limite admisibile 

diferite, pe linia de demarcaţie a respectivelor zone funcţionale se ia in considerare acea limită admisibilă 

care are valoarea cea mai mică. 
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I. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE 

A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE 

PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII 

PLANULUI SAU PROGRAMULUI PROPUS 

 

II.1. Localizare   

 
Comuna Fruntișeni este amplasată în partea de sud a județului Vaslui, la o distanță de 

aproximativ 15 km de municipiul Bârlad. Se învecinează la nord, nord-vest și nord-est cu comuna 

Zorleni, la sud-vest cu comuna Grivița, la sud și sud-est cu comuna Vinderei. 

 

Comuna Zorleni este amplasată în partea de sud a județului Vaslui, la o distanță de 

aproximativ 10 km de municipiul Bârlad, și este traversată de DN 24 (E581) care face legătura în 

municipiile Bârlad și Vaslui. Satul Zorleni este traversat de DN 24A și de linia de cale ferată 

Bârlad–Iași. Comuna Zorleni se învecinează la nord cu comunele Băcani și Banca, la vest cu 

comuna Perieni și municipiul Bârlad, la sud cu comunele Grivița, Fruntișeni și Vinderei, iar la est 

cu comunele Șuletea și Epureni. 

 

Poziția zonei față de intravilanul localităților 

Zona în care se propune amplasarea parcului eolian se află în extravilanul comunelor 

Fruntișeni și Zorleni, fiind tangentă cu intravilanul satelor Zorleni (la nord), Dealul Mare (la 

vest) și Fruntișeni (la sud).  

Amplasamentul PARCULUI EOLIAN FRUNTISENI in varianta actuala se află la 

distante de peste 1000m față de locuinte – respectandu-se astfel prevedere din  ORD.119/2014 

pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 

populației. 

 

Vecinătățile zonei studiate sunt: 

- La Nord: sat Zorleni; DN 24A; 

- La Sud: terenuri agricole extravilan com. Fruntișeni; sat Fruntișeni; 

- La Est: terenuri agricole extravilan com. Fruntișeni și com. Zorleni; 

- La Vest: terenuri agricole extravilan com. Fruntișeni și com. Zorleni; sat Dealul 

Mare. 

Delimitarea zonei de studiu s-a făcut pe bază de elemente topografice care pot fi ușor 

identificate și măsurate: limite de parcele, axe de drum, distanțe de protecție prevăzute în norme 

tehnice în vigoare (ex: Ordinul ANRE nr. 4/2007, Ordinul 227/2006, etc). 

 

Accesul principal în zona parcului eolian se va face din mun. Bârlad și satul Trestiana, prin DN24-

DN24D-DJ242F-DC73 (Fruntiseni) și drumurile de exploatare existente. Accesul secundar în zona 
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parcului eolian se va face din satul Zorleni, prin DN24A-DS4114 și drumurile de exploatare 

existente. 

 

 

În zona parcului eolian propus nu există rețele electrice aeriene sau subterane. Conform 

avizului favorabil nr. 912/2015 emis de S.C. E.ON Distribuție România S.A., în zona comunelor 

Fruntișeni și Zorleni există rețele electrice aeriene LEA 20 kV dar, conform evidențelor traseelor 

LEA existente, acestea nu traversează zona de studiu PUZ ci teritoriul intravilan al satelor din 

imediata vecinătate a zonei PUZ (Zorleni, Dealul Mare și Fruntișeni). 

 

În zona studiată nu există rețele publice de canalizare a apelor uzate menajere și pluviale și 

nici rețele de alimentare cu energie termică sau gaze naturale.  

Zona studiată în PUZ este traversată de fascicule MW generate de relee de telecomunicații 

mobile ce aparțin companiilor Orange și Vodafone și care sunt amplasate în interiorul zonei PUZ. 

Pentru releul deținut de Vodafone s-a constituit trup de intravilan: UTR 41 – trup releu Vodafone. 

Întrucât zona studiată cuprinde integral terenuri agricole și forestiere, nu mai există alte 

rețele edilitare care să deservească terenurile din zonă.  

 

Pentru funcțiunea agricolă dominantă în extravilan, inclusiv în zona studiată, nu este 

necesară asigurarea de dotări de servicii publice sau instituții de interes general. Dotările publice 

necesare la nivel rural în zonă sunt amplasate în satele Fruntișeni și Zorleni (sate reședință de 

comună) și Dealul Mare. 

II.2. Aspecte de mediu relevante pentru factorul de mediu apă   

 
Rețeaua hidrografică – Rețeaua hidrografică a județului Vaslui este reprezentată în special 

de cursul mijlociu al râului Bârlad, cu afluenții Vaslui, Crasna, Tutova și Zeletin, iar în partea de 

sud-est a județului de râul Elan, afluent al Prutului. Din punct de vedere hidrografic, teritoriul 

comunelor Fruntișeni și Zorleni face parte din bazinul mijlociu al râului Bârlad. Teritoriul 

comunei Fruntișeni este traversat de mai multe pârâuri, satul Fruntișeni fiind traversat de pârâul 

Conizoaia pe lungimea de de 6 km, pârâul Valea Ilenei pe lungimea de 0.8 km, pârâul Breahna pe 

lungimea de 2.5 km, iar satul Grăjdeni de pâraiele Trestiana, pe o lungime de 3.85 km și Râpa 

Satului, pe o lungime de 1.5 km.  Principala arteră hidrografică ce străbate zona studiată este 

reprezentată așadar de pârâul Trestiana cu afluenții săi (Conizoaia) care drenează apele de 

suprafață, având un rol principal în stabilirea nivelului apei freatice subterane, cantonată în 

formațiunile sedimentare neogene și cuaternare ale platformei. Din punct de vedere al aspectului 

hidrologic, sursa principală de alimentare a bazinului o constituie precipitațiile, pe când cel mai 

important consumator îl formează evapotranspirația. Evapotranspirația reprezintă din totalul 

precipitațiilor medii anuale un procent majoritar, de 90%. Cum infiltrația reprezintă 2–5%, rezultă 

că la suprafața pământului din precipitațiile primite se reține efectiv un volum redus. Apele 

subterane sunt strâns dependente de condițiile geologice și fizico-geografice ale Podișului Central 

Moldovenesc și sunt folosite în mare mǎsurǎ pentru alimentarea populației și în alte scopuri 

economice. Acestea se prezintǎ atât sub forma apelor de adâncime, cât și a apelor libere, cantonate 

în depozite de suprafațǎ. 
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II.3. Aspecte de mediu relevante pentru factorul de mediu aer 

  
Din punct de vedere climatic, regiunea este caracterizată printr-un climat continental cu un 

pronunţat caracter de excesivitate. Cantitatea de precipitaţii medie anuală este redusă, sub 500 mm, 

temperatura medie anuală este de 10,3º – 10,5º C, mai mare în arealul localităţilor până la 11,1º C, 

numărul mediu de zile de îngheţ este de 98,3/an, peste 110 zile sunt caracterizate de temperaturi ce 

depăşesc 25º C, dintre acestea 42 de zile prezintă temperaturi tropicale de peste 30º C. 

 Precipitaţiile sunt mai abundente în perioada mai – iunie, pentru ca la sfârşitul verii să apară 

lungi perioade de secetă uneori de 80 – 100 zile. Numărul zilelor în care ninge este în medie de 15 

– 16 zile/an, totalizând 20 – 23% din cantitatea de precipitaţii. 

  În ceea ce priveşte vânturile, zona este caracterizată de prezenţa vânturilor de nord (au cea 

mai mare frecvenţă) urmate de vânturile de nord – est şi cele de vest, intensitatea lor având aceeaşi 

ordine ca şi frecvenţa.  

 Iarna sunt dominante masele de aer continentale provenite din anticiclonul siberian, 

cunoscute sub numele de Crivăţ. Vara, dinspre est, bate Suhoveiul, un vânt cald şi uscat dar cu o 

frecvenţă mai mică. Alt vânt care bate în această zonă este Băltăreţul, un vânt care se formează 

datorită diferenţelor de temperatură dintre uscat şi suprafaţa acvatică, caracterizat prin precipitaţii 

bogate. Cu frecvenţă mai mică sunt vânturile de vest care aduc şi ele precipitaţii. 

 Viteza medie a vânturilor este relativ ridicată, viteze maxime de peste 100 km/h sunt 

înregistrate iarna la vânturile de nord şi nord-est. Calmul înregistrează valoarea procentuală de 

8,5%, iar intensitatea vânturilor pe scara Beaufort are valori cuprinse între 1,5 – 3,1 m/s. 

 Conform STAS 1709/1-90, în ceea ce priveşte harta cu repartiţia tipurilor climatice, după 

indicele de umezeală Thortwaite, perimetrul la care ne referim se încadrează la tipul climatic I. 

 

 
Figure 5. Harta cu repartiţia tipurilor climatice după indicele de umezeală (conform STAS 1709/1-90) 
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II.4. Aspecte de mediu relevante pentru factorul de mediu sol, subsol 

 

Relieful – Comuna Fruntișeni este situată în zonă de deal, în cadrul Podișului Bârladului, 

în partea sudica a Dealurilor Fălciului. Trăsătura esențială a acestui relief colinar o contituie 

interfluviile înguste, alungite pe direcția NV-SE, separate de văi asimetrice, paralele cu versanți 

abrupți, afectați de puternice procese de eroziune, șiroiri, râpe și alunecări de teren. Evoluția rapidă 

a reliefului este susținută și de caracteristicile morfometrice ale acestuia: energia reliefului de 100-

160 m, fragmentarea reliefului cu valori de 1-2 km/km², ponderea mică a culmilor interfluviale 

(<10%) și predominarea versanților. Colinele prezintă înălțimi de sub 300 m, adâncimea 

fragmentării variază între 200-250 m, iar orientarea versanților este predominant E–V.  Relieful 

reprezintǎ unul din factorii principali ce intervin în procesul de scurgere și eroziune, astfel cǎ 

analiza lungimii și înclinǎrii versanților prezintǎ un deosebit interes. În general, pe versanții 

uniformi, ca înclinare și formǎ, scurgerea și eroziunea cresc cu lungimea versantului. Așadar, pe 

versanții cu pante mari, volumul de sol erodat și distanța de transport cresc. În cadrul reliefului 

structural, rezistența diferitǎ a rocilor la modelarea externǎ și structura geologicǎ sunt puse în 

evidențǎ de eroziunea selectivǎ. Relieful structural este tipic de monoclin cu interfluvii prelungi  și 

cu lungimi ce variază între 50–100 km. În Dealurile Fălciului, depozitele de vârstă miocenă și 

pliocenă, foarte friabile, sunt secționate de o rețea de afluenți scurți ai Bârladului, cu caracter 

subsecvent care atacă interfluviul dintre bazinele Bârladului și Prutului, creând văi asimetrice cu 

cueste pe versantul stâng și cu un profil longitudinal destul de puternic înclinat. Cele mai 

caracteristice forme de relief sunt cuestele și, mai puțin, podișurile (platourile) structurale. Coamele 

colinelor sunt în cea mai mare parte înguste, rareori rotunde sau plate. Platourile au o slabă înclinare 

SV și ocupă suprafețe foarte reduse. Caracteristic acestei subunități este relieful sculptural care a 

luat naștere datorită constituției geologice, respectiv a rocilor friabile din substrat care au permis 

adâncirea rețelei hidrografice, determinând o dinamică accentuată a proceselor de pantă și crearea 

unei energii mari de relief. Acest tip genetic este reprezentat prin platouri, culmi și versanți 

modelați de procese de eroziune și alunecǎri. 

Comuna Zorleni este așezată în subunitatea geografică Colinele Tutovei, parte a Podișului 

Central Moldovenesc. Altitudinile medii sunt cuprinse între 100-250 m, dealurile sunt mărginite de 

numeroși versanți cu caracter de creste iar solurile sunt în general din clasa cernoziomurilor levigate 

dar la altitudini mai mari se găsesc mai ales soluri cenușii de pădure. 

 

Condiții geotehnice – Din punct de vedere geologic, teritoriul comunelor Fruntișeni și 

Zorleni aparține Platformei Bârladului, unitate structurală majoră caracterizată de structuri simple, 

necutate, a formațiunilor sedimentare acumulate în etapa de stabilitate a platformei.  Zona, 

reprezentând o porțiune a Platformei Moldovenești, este caracterizată prin prăbușirea la adâncime 

a fundamentului, a cărui natură nu este cunoscută, acesta nefiind surprins până acum în foraje. Se 

presupune a fi alcătuit din formațiuni cristalofiliene și magmatite. Fundamentul Podișului 

Moldovei este acoperit integral de o stivă de depozite sedimentare, mai groasă in această zonă. În 

cadrul acestei cuverturi s-au putut deosebi mai multe cicluri de sedimentare: ciclul vendian 

superior-devonian, ciclul permian-triasic, ciclul jurasic-eocen și ciclul badenian-pleistocen. Fiecare 

ciclu a fost rezultatul unei mari transgresiuni marine, iar între acestea s-au intercalat perioade de 

exondare, când relieful a evoluat subaerian. Dintre toate depozitele cuverturii sedimentare, la 

suprafațǎ nu apar decât cele din ultimul ciclu, badenian-pleistocen. Sedimentarul acestui ciclu se 
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dispune de la nord-nord-vestul spre sud-sud-estul Podișului Moldovei în fâșii mai mult sau mai 

puțin paralele, în conformitate cu retragerea succesivǎ a apelor marine (ulterior lacustre), 

determinatǎ de ridicarea treptatǎ și inegalǎ a podișului, mai întâi în NNV și apoi în SSE. În zona 

Dealurilor Fălciului, substratul sedimentar este mai tânăr, de vârstă meoțiană, ponțiană, daciană și 

romanian inferioară. Predomină aici depozitele nisipoase, puțin rezistente, cu intercalații 

subordonate de argile, chiar tufuri andezitice (provenite din erupțile explozive de pe flancul vestic 

al Carpaților Orientali). Cele mai noi formațiuni sedimentare din Platforma Bârladului aparțin 

ciclului badenian superior-romanian (nisipuri, argile) și cuaternarului (siltite, pietrișuri), acestea 

din urmă fiind caracteristice unor terase ce însoțesc arterele hidrografice ce strabat această 

platformă. În Cuaternar, după acumularea pietrișurilor, Platforma Bârladului a devenit uscată și 

suport pentru rețeaua hidrografică. Mai târziu s-au depus  și depozite loessoide, constituite din silite 

gălbui, cu o grosime de 5-10 m. În cuprinsul lor există câteva niveluri subțiri, roșcate, considerate 

ca produse de alterație (soluri fosile). Stratificația terenului este următoarea: I. sol vegetal (0-0.15 

m); II. argila loessoida, microporică, necoezivă, uscată, alb-gălbuie (0.15–0.85 m); III. argile slab 

nisipoase, plastic moale, galben-maronii (1.00–1.50 m);  IV. nisipuri mediu grosiere, slab 

sortate, albicioase (1.50–2.40 m); V. argilă plastic moale, maronie (2.40–3.40 m); VI. argilă 

plastic vârtoasă, cu oglinzi de fricțiune, galben–maronie (3.40–4.10 m); VII. argilă plastic 

consistentă, gălbuie (4.10–5.20 m); VIII. nisipuri mediu grosiere, slab sortate, galbene (5.20–6.90 

m). 

Adâncimea de îngheț: 0.90 m adâncime, de la nivelul solului.   

 

Riscuri naturale – Teritoriul în care se propune amplasarea parcului eolian se află în zona 

de influență a zonei Vrancea, unde se produc seisme frecvente. Din punct de vedere seismic, zona 

analizată se încadrează în macrozona de intensitate seismică 7, conform SR 11100–1:1993, zona 

de intensitate seismică „B” cu coeficient ks = 0,25. Conform Normativului P100/1-2013, prin 

zonarea teritoriului României în termenii de valori de vârf ale accelerației terenului și termenii de 

perioadă de control, se indică următoarele valori  pentru amplasament: ag = 0.28 g; Tc = 1.0 s; Msk  

grad de seismicitate asimilat = VIII. 

Cantitățile de precipitații care cad în intervalul mai-iulie reprezintă un procent de 38% din 

totalul precipitațiilor iar majoritatea sunt ploi torențiale ce cad după perioade de secetă. Se formează 

astfel pânze de scurgere ori șuvoaie torențiale pe pante, respectiv creșteri bruște de nivel în albiile 

râurilor. Unele ploi de lungă durată, din timpul toamnei și primăverii, produc creșterea nivelului 

apei din râuri, supraumectează solul și roca, modifică adâncimea pânzelor freatice acționând în 

consecință și asupra stabilității terenurilor (eroziune, alunecări și surpări ale malurilor). 

Conform prevederilor STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheț este de 90 cm de la 

suprafața terenului.  
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II.5 Aspecte de mediu relevante pentru factorul de mediu biodiversitate – 

CONCLUZII Studiul de Evaluarea Adecvată 

 

II.5.a Arii naturale protejate de interes comunitar/avifaunistic afectate de implementarea 

PP 

 
Parcul eolian FRUNTIŞANI va fi alcatuit din max. 8 centrale eoliene de cca 8 MW cu o putere 

totala de cca 64 MW. 

 

➢ Suprafaţa studiata prin PUZ este de  1886.36 ha. 

➢ Parte din zona de studiu PUZ, în suprafață de 1488.80 ha, se află în aria naturală 

protejată - sit Natura 2000: ROSPA0119 Horga-Zorleni (s= 20205.70 ha) și reprezintă 

7,36% din suprafața sitului ocupând terenuri agricole. 

➢ Suprafață ocupata definitiv și care va avea functiunea urbanistica Zone cu capacitati 

energetice = 25,75 ha  

➢ Total suprafata ocupata definitiv in ROSPA0119 Horga Zorleni = 19,76 ha ceea ce 

reprezinta 0,09% din sit cu functiunea urbanistica Zone cu capacitati energetice. 

➢ Turbinele WTG 02 Fruntiseni și WTG 03 Fruntiseni nu se află amplasate în situl 

N2000 – ROSPA0119 Horga Zorleni 

Parcul Eolian Fruntișeni se afla în vecinătate  la o distanța de aproximativ 2 km se 

află siturile N2k ROSCI0360/ ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului. 

 

ADMINISTRARE Agentia Nationala Pentru Arii Naturale Protejate - ANANP 

 

ROSPA0119 Horga – Zorleni  

- Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării din această arie 

protejată  

- Pentru ROSPA0119 Horga – Zorleni nu a fost elaborat Planul de Management al sitului. 

- Pentru ROSPA0119 Horga – Zorleni s-au elaborat setul minim de masuri de conservare de 

catre ANANP - Nota nr. 11276/18.08.2020 

 
ROSCI0360 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatului 

- Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării din această arie 

protejată  

- Pentru ROSCI0360 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatului nu a fost elaborat Planul 

de Management al sitului. 

- Pentru ROSCI0360 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatului s-au elaborat setul 

minim de masuri de conservare de catre ANANP - Nota nr. 11274/18.08.2020 

 
ROSPA0167 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatu1ui 
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- Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării din această arie 

protejată  

- Pentru ROSPA0167 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatu1ui nu a fost elaborat 

Planul de Management al sitului. 

- Pentru ROSPA0167 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatu1ui s-au elaborat setul 

minim de masuri de conservare de catre ANANP - Nota nr. 11283/18.08.2020 

 

 

Desemnarea ariilor Natura 2000 nu reprezintă izolarea acestora. 

În interiorul siturilor se va ţine seama de interesele economice, culturale şi sociale 

specifice şi se vor putea desfăşura activităţi economice care nu afectează starea vieţii 

sălbatice. În aceste arii vor fi încurajate activităţile tradiţionale (agricultura extensivă, 

păşunatul, cositul etc.), dar în limita de suport a acestora. De asemenea, este încurajată 

cultivarea produselor ecologice şi a ecoturismului precum şi valorificarea resurselor naturale 

regenerabile. 

Proprietarii terenurilor ce au fost desemnate ca făcând parte din Reţeaua Natura 2000 vor 

primi compensaţii, cuantumul acestora depinzând de modul de administrare a proprietăţilor şi de 

respectarea normelor din Planul de Management al ariei respective. 

Diversitatea speciilor sălbatice de animale şi plante se poate menţine numai printr-un efort 

comun al populaţiei, efort ce primeşte un cadru legal prin Reţeaua Natura 2000. Această reţea de 

arii cu un regim special de protecţie (menţionăm faptul că aceste arii nu sunt rezervaţii strict 

protejate) este constituită la nivelul Uniunii Europene tocmai cu acest scop: păstrarea mediului 

natural şi seminatural în condiţii optime pentru viaţa sălbatică. 

Reţeaua Natura 2000 este reglementata, din punct de vedere legal, din două directive 

europene: Directiva Habitate (92/43 EEC) şi Directiva Păsări (79/409 EEC), ambele transpuse 

integral în legislaţia naţională prin OUG 57/2007, modificată şi completată prin OUG 154/2008. 

Reţeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea 

naturii. 

Ariile incluse în Reţeaua Natura 2000 sunt zone cu un regim de protecţie special, ceea ce 

înseamnă că este permisă desfăşurarea de activităţi economice care nu pun în pericol speciile de 

plante şi animale existente. Aceste arii sunt de două tipuri: Arii de Protecţie Specială Avifaunistică 

(APSA), declarate pentru speciile de păsări, având la bază Directiva Păsări, şi Situri de Importanţă 

Comunitară (SIC), declarate pentru habitate şi pentru speciile sălbatice de plante şi de animale, 

având la bază Directiva Habitate. În desemnarea acestor arii se va ţine seama de valoarea lor atât 

la nivel naţional, cât şi european, astfel că menţinerea lor într-o stare de conservare bună este 

importantă nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru întreaga Europă. 

Monitorizarea acestor arii naturale sau seminaturale va scoate în evidenţă starea mediului 

înconjurător la momentul respectiv, devenind astfel unitatea de control a acestuia. 

 

  Suprafaţa cea mai mare a parcului de eoliene este ocupată de pajiştea cu „păiuş” – 

as.Taraxaco serotine – Festucetum valesiacae ( Syn. Burduja et al.1956, Răvăruţ et al.1956) Sârbu, 

Coldea şi Chifu 1999, care este intens păşunată şi se află întrun strat avansat de degradare, aspect 

marcat de prezenţa multor specii multor specii care îi modifică compoziţia floristică şi care creează 

condiţii pentru succesiunea spre alti fitocenotaxoni. Specia Festuca valesiaca este specie dominantă 
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şi are o prezenţă de la 25 % până la 75%, în funcţie de starea de degradare a pajiştii. Înpreună cu 

specia caracteristică vegetează constant: Medicago falcata, M.lupulina, Teucrium polium, Echium 

rubrum, Koeleria maculata, Antoxantum odoratum, Centaurea bibersteinii, ,Artemisia austriaca, 

Thymus pannonicus, Jurinea arahnoidea, Achillea setacea, Astragalus onobrichys, Salvia austriaca, 

Stachys recta, Alyssum desertorum, Potentilla argintea, Salvia nemorosa. 

  În locurile intens păşunate se constată că Festeca valesiaca este întrun procentaj mult 

scăzut şi apar numeroase specii ruderale: Euphorbia cyparisias, Eringium campestre, Lappula 

squarosa, Lepidium ruderale, Carduus acanthoides, C.nutans, Erodium cicutarium Onopordon 

acanthium, Ceratocephlus ortoceras ;.a. 

  În arealul pajiştilor cu „păiuş”,cu care dese ori se şi amestecă, pe versanţii însoriţi, cu 

expoziţii sudică şi vestică, pe soluri puţin evoluate, se întâlnesc pajişti cu „iarbă bărboasă” – 

Taraxaco serotinae – Bothriochloetum ischaemi ( Syn. Burduja et al.1956) Sârbu, Coldea et 

Chifu1999. Fitocenozele au un caracter xerofil pus în evidenţă de specia caracteristică şi dominantă 

Dichanthium ischaemum şi de speciile de recunoaştere: Sideritis montana, Taraxacum serotinum, 

Thymus marschallianus, Clestogine serotina cât şi de nucleul de specii caracteristice structurilor de 

clasificare fitocenologică superioare: Thymus pannonicus, Artemisia austriaca, Ajuga chamepytis, 

Euphorbia glareosa, Achillea collina, A. setacea, Festuca valesiaca, Galium humifusum, Stipa 

capillata, Teucrium polium ssp. capitatum, Eryngium campestre, Potentilla argintea, Salvia 

nemorosa, Adonis volgensis, Echium rubrum,Gagea pusilla, Dorycnium herbaceum ş.a. 

Amplasarea fitocenozelor pe terenuri frământate se reflectă în gradul scăzut de acoperire (50-60%), 

care prin păşunat intensiv poate fi tot mai redus. Fitocenozele acestei asociaţii se extind şi se pot 

substitui asociaţiei precedente. 

 

Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar identificate in zona parcului de 

eoliene. 

Nu au fost identificate specii de reptile sau de amfibieni de interes comunitar în zona ce se 

suprapune proiectului propus. În vecinătatea nord-vestică, în afara zonei proiectului propus. 

 

Specii de mamifere de interes comunitar identificate in perimetru 

Nu au fost identificate specii de mamifere de interes comunitar în zona proiectului propus, 

nu au fost identificate specii de chiroptere în niciuna dintre cele patru campanii de monitorizare. 

Nu au fost identificate adăposturi sau coridoare de zbor intens folosite de chiroptere în 

niciuna dintre cele patru campanii de monitorizare. 

Zona proiectului propus reprezintă o zonă cu importanță scăzută din punct de vedere 

al conservării liliecilor, în ariile naturale protejate de interes comunitar din vecinătatea zonei 

proiectului propus nu este semnalată în Formularele Standard Natura 2000 prezența 

speciilor de chiroptere de interes comunitar.  

Nu au fost identificate locuri sau areale cu semnificații deosebite pentru faună, locuri de 

hrănire, de reproducere, locuri de cuibărit sau coridoare ecologice. 

Speciile migratoare de lilieci preferă formele de relief precum văile râurilor, platourile și 

crestele pentru migrație. În timpul migrației de toamnă (septembrie – octombrie) liliecii se 

deplasează spre locurile de hibernare precum peșteri și galerii de mine, cu temperaturi stabile. În 

timpul migrației de primăvară (martie – aprilie) liliecii se deplasează de la adăposturile de iarnă 

către cele de vară. 
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În vecinătatea nordică, în afara zonei proiectului propus, în mai 2020 a fost semnalată 

prezența câtorva vizuini de Spermophilus citellus (popândău) în zona terenurilor din extravilanul 

loc. Zorleni. Într-o zonă cu vegetație de pajiște, habitat specific pentru popândău. A fost de 

asemenea înregistrată prezența activă a speciei, a fost identificat un singur individ în luna mai 2020. 

În timpul celorlalte campanii de monitorizare nu a fost identificată prezența activă a acestei specii. 

Distanța față de cea mai apropiată turbină eoliană este de 850 m. Este estimată o populație redusă. 

 

Specii de nevertebrate de interes comunitar identificate in perimetru 

Nu au fost identificate specii de nevertebrate de interes comunitar în zona proiectului propus 

semnalate în Formularele Standard Natura 2000 ale siturilor N2000 din aceasta zona. 

 

AVIFAUNA IDENTIFICATĂ ÎN ZONA PARCULUI EOLIAN ZORLENI-FRUNTIȘENI 

(JUDEŢUL VASLUI)  

 În zona câmpului eolian din comuna ZORLENI (jud. Vaslui) şi a habitatelor învecinate au 

fost identificate un număr de 73 specii de păsări. 

 

Structura de 73 de specii de păsări observate reprezintă doar o etapă din ansamblul 

avicenozei şi ea poate varia de la un an la altul, sau chiar mai des, în funcţie de posibilităţile de 

adăpost şi sursele de hrană existente la un anumit moment. 

În timpul perioadelor de migraţie, de primăvară sau de toamnă, acest habitat poate fi folosit, 

pentru câtva timp, de speciile aflate în migraţie,  ca locuri de adăpost şi pentru surse de hrană. Din 

această cauză nici staţionarea nu durează mult timp şi rareori se remarcă prezenţa stolurilor cu 

exemplare numeroase. 

Zonele agricole, datorită faptului că au numeroase parcele în stadiu de pârloagă, pot oferi 

locuri de adăpost sau chiar hrănire pentru specii comunitare ca: Circus cyaneus, Crex crex, Lanius 

collurio, dar şi pentru alte numeroase specii componente ale reţelelor trofice din avicenoza din 

zonă.. 

Unele trec doar în pasaj de scurtă durată, iar altele, în special oaspeţii de iarnă, pot fi puternic 

influenţate de căderile masive de zăpadă. Astfel de evenimente climatice pot avea chiar şi un efect 

mortal prin eliminarea accesibilităţii surselor de hrană. 

Structura de 73 de specii de păsări observate reprezintă doar o etapă din ansamblul 

avicenozei şi ea poate varia de la un an la altul, sau chiar mai des, în funcţie de posibilităţile de 

adăpost şi sursele de hrană existente la un anumit moment. 

Cele 10 specii menţionate (conform Anexei 3)  trăiesc împreună cu celelalte 63 care nu au 

statut de „interes comunitar”. 

Zonele agricole, datorită faptului că au numeroase parcele în stadiu de pârloagă, pot oferi 

locuri de adăpost sau chiar hrănire pentru specii comunitare ca: Circus cyaneus, Crex crex, Lanius 

collurio, dar şi pentru alte numeroase specii componente ale reţelelor trofice din avicenoza din 

zonă. 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L

 

 
61 

 

Unele trec doar în pasaj de scurtă durată, iar altele, în special oaspeţii de iarnă, pot fi puternic 

influenţate de căderile masive de zăpadă. Astfel de evenimente climatice pot avea chiar şi un efect 

mortal prin eliminarea accesibilităţii surselor de hrană. 

 

 

Influenţa unui câmp de generatoare eoliene are foarte puţină importanţă din mai multe 

motive: 

Caracteristicile de construcţie a unui generator de ultima generație 2022, presupun un câmp 

ocupat pe verticală cuprins între 200 -  300 de metri deasupra solului, atât cât presupune distanţa 

dintre marginile palelor corelată cu înălţimea de amplasare a generatorului. 

Majoritatea speciilor de păsări folosesc pentru drumurile lor de procurare a hranei înălţimi 

de zbor obişnuite cuprinse între 2-3 m peste nivelul vegetaţiei sau a solului şi 25-40 m. Puţine specii 

(gen Alauda, Anthus, Miliaria, Motacilla) se înalţă, în timpul manifestărilor teritoriale  până la 30-

40 m.  Acest fapt se petrece însă în plan vertical, deasupra locului de paradă şi nu presupune 

deplasări orizontale. 

Majoritatea migratoarelor, cu precădere cele solitare, dar şi unele stoluri urmăresc, la 

vedere, spaţiul terestru, acoperit sau neacoperit cu vegetaţie şi nu depăşesc nici ele altitudinea de 

zbor de 20-40 m.  

Paseriformele au chiar obiceiul să urmărească vegetaţia erbacee, arbustivă sau forestieră şi 

nu depăşesc înălţimea acesteia în zbor. 

Literatura de specialitate confirmă şi faptul că, pentru migraţiile care presupun distanţe 

lungi într-o singură etapă, păsările obişnuiesc să se înalţe la cel puţin 200-300 m deasupra solului, 

după care zboară în linie dreaptă spre destinaţia următoare. Fenomenul este asemănător atât ziua 

cât şi noaptea. 

Experienţa acumulată cu ocazia activităţilor de capturare cu plase japoneze (foarte 

invizibile) a păsărilor în migraţie, pentru acţiuni de inelare, a scos în evidenţă faptul că, şi în timpul 

nopţii păsările (limicolele de exemplu) observă aceste obstacole şi le evită. Pentru a avea cât de cât 

succes în aceste activităţi de captură, am fost nevoiţi să folosim paravanele create de porţiuni de 

vegetaţie naturală terestră sau acvatică, sau cel mai adesea să amplasăm plasele în interiorul 

vegetaţiei dese. 

Posibilităţile ca păsările să nu observe la timp obstacole, de genul generatoarelor eoliene, 

pentru a le evita, nu sunt reale şi dacă ţinem cont măcar de faptul că acuitatea vizuală a acestui grup 

de animale este foarte mare. 

În cazul momentelor de instalare a ceţii este cunoscut faptul că majoritatea păsărilor evită 

zborul în condiţiile lipsei de vizibilitate. 

De asemenea, în cazul vânturilor puternice speciile de păsări, în stare normală de sănătate, 

evită lansarea în zbor pentru deplasări pe orice distanţe. 

Caracteristicile tehnice de funcţionare a generatoarelor constituie un factor important în 

evitarea impacturilor. 

Faptul că palele se rotesc cu 10-15 rotaţii pe minut înseamnă că mişcarea se desfăşoară 

foarte lent iar instalaţia poate fi observată cu uşurinţă şi evitată din timp. 

De asemenea, deoarece la viteze ale vântului de peste 90 km/oră instalaţia se opreşte din 

funcţionare şi deci, nu mai are poziţionări variabile, ceea ce permite o bună observare a acesteia 
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precum şi posibilitatea de ocolire chiar şi în cazul în care păsările sunt purtate accidental de curenţi 

de aer, pe care de obicei îi evită. 

Experienţa ţărilor nordice (Olanda, Danemarca) care au deja de mulţi ani câmpuri de 

generatoare eoliene, exact în lungul căilor de migraţie litorale, a permis concluzia că, cu cât sunt 

mai multe generatoare instalate într-o locaţie, cu atât este mai uşor pentru păsări să identifice un 

obstacol asemănător unei coline şi să evite locul, trecând pe alături. 

 

Instalarea câmpului eolian presupune şi lucrări de îngropare a conductorilor electrici. 

Aparent aceste operaţiuni pot provoca o serie de perturbări, mai ales în viaţa unor specii 

cuibăritoare la sol, prin eventuala distrugere a unor cuiburi deja instalate.  Dacă lucrările sunt însă 

efectuate în afara perioadei de cuibărire (sfârşitul lui aprilie – sfârşitul lunii iunie) acestea nu vor 

mai avea efectul de aspect negativ asupra populaţiilor locale care cuibăresc. 

În plus, solul afânat care va acoperi şanţurile, va constitui un habitat favorabil pentru săparea 

adăposturilor multor altor specii de animale legate de viaţa la sol. 

 

Drumurile de acces construite pentru vizitarea generatoarelor, vor constitui un element de 

impact în timpul cuibăritului, atunci când sunt create. În această situaţie se poate evita acest aspect 

dacă lucrările nu sunt efectuate între lunile aprilie – iunie. 

După darea în folosinţă a acestor drumuri, datorită faptului că sunt acoperite cu pietriş,  

acestea vor constitui o sursă importantă de gastroliţi folosiţi de numeroase specii de păsări pentru 

triturarea hranei. Practic, doar răpitoarele exclusiv carnivore nu folosesc în cursul digestiei aceşti 

gastroliţi. 

În plus, rigolele înierbate ale drumurilor vor constitui un habitat important cu rol de adăpost, 

dar şi de hrănire, pentru numeroase specii de păsări precum şi pentru alte grupe sistematice de 

animale a căror viaţă este legată de sol, începând de la nevertebrate şi ajungând la mamifere. 

În culturile agricole cu sistem intensiv (cereale, floarea soarelui etc.), aceste drumuri 

constituie fâşii permanente (cu lăţimi între 5-7 m) în care ciclurile biologice nu sunt fracturate 

brutal (arături, discuiri, erbicidări sau alte lucrări de folosire a pesticidelor, recoltări etc.) creând 

astfel reţele importante de refugiu pentru cele mai diferite grupe de faună. Practic, aceste drumuri 

sunt folosite doar ocazional. Rigolele acestora îşi păstrează valoarea incontestabilă semnalată 

anterior. 

În plus de acesta, în perioada când culturile agricole se află în faze fenologice de dezvoltare 

maximă şi acoperă suprafaţa solului, aceste drumuri pot constitui teritorii importante de procurare 

a hranei pentru numeroşi răpitori, mai ales păsări,  dar şi pentru insectivore. 

Chiar şi în suprafeţele de sărături, care sunt, de fapt, rezultatul unor degradări de habitate 

create de operaţiunile funciare de desecare şi care, la momentul actual,  sunt păşunate intens, aceste 

drumuri de acces neoferind o hrană accesibilă pentru animalele domestice, sunt mult mai puţin 

folosite de către acestea şi astfel devin zone de protecţie naturală pentru numeroase elemente de 

faună din zonă 
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Rezultatul observații din timpul perioadelor de migrație a păsărilor 

Migrația de toamnă începe din luna august și este influențată de lungimea zilei și de 

abundența hranei, este o migrație mai lentă decât cea de primăvară, pentru că nu mai există 

presiunea găsirii locurilor de cuibărit iar uneori aceeași specie poate fi observată atât în pasaj, cât 

și în locurile de iernare în funcție de zonă. 

În general, speciile de păsări preferă rutele de migrare în lungul apelor și zonelor de luncă 

pentru că acestea oferă locuri de hrănire și odihnă, habitatele sunt multiple, iar în zona proiectului 

propus nu există astfel de zone. Râul Bârlad ofera partial astfel de conditii.  

In vecinătatea parcului de eoliene la o distanta de aproximativ 2 km se află siturile N2k 

ROSCI0360/ ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului.  

Intre amplsamentul parcului de eoliene si limitele acestor situri N2000 se află zona de 

intavilan a localității Zorleni care constituie un real factor de fragmentare a culoarului de migratie. 

În schimb, zona preferată pentru migrare se află la cca. 15-20 km est de amplasamentul 

proiectul și este reprezentată de zona Culoarului Prutului, care oferă habitate, locuri de hrănire și 

odihnă pentru specii migratoare, conform rutelor de interes prezentate in analiza anterioară: 

• Drumul est-elbic: ramura nordică a acestui drum, care înconjoară Carpații prin valea Tisei, 

peste Munții Maramureșului și se îndreaptă spre sud-est, pe lângă Carpații Orientali, deasupra Văii 

Siretului și Prutului, până la Delta Dunării. Acest drum este frecventat de berze, gâște, gârlițe, rațe, 

păsări răpitoare, prepelițe, turturele și cocori. 

• Drumul pontic: în Deltă, vine din nord, nord-est, aducând păsările din Europa central-

nordică și din vestul Rusiei. Acest drum este frecventat de gâște, gârlițe, rațe, cocori, berze, grauri, 

porumbei, prepelițe, etc. 

 

Pentru a surprinde migrația de toamnă, în zona proiectului propus și în vecinătatea acestuia 

au fost desfășurate observații începând din luna august 2020, care reprezintă începutul perioadei de 

migrație de toamnă a păsărilor în România, a continuat în septembrie și octombrie, perioade propice 

pentru a observa dacă păsările care migrează folosesc zona proiectului propus. 

În zona proiectului propus, dar și în vecinătatea acestuia, în timpul migrației de toamnă au 

fost observate în general specii comune, cel mai mare număr de păsări identificate fiind reprezentat 

de specii comune, prezente tot timpul anului ce aparțin ordinului Passeriformes, urmat de ordinele 

Falconiformes și Acciptriformes ce reprezintă păsări de pradă diurne prezentate anterior. 

Prezența unui numărul mic de indivizi (cu excepția Sturnus vulgaris) nu indică prezența 

unui culoar de migrație în zona proiectului propus, iar în afara acestor specii nu au fost identificate 

alte specii migratoare în perioada de migrație. 

În baza observațiilor colectate în timpul campaniile de monitorizare pentru a surprinde 

migrația de toamnă 2020 în zona proiectului propus nu a fost identificat vreun culoar de migrație 

al păsărilor. 

De asemenea, în urma observațiilor realizate în ariile naturale protejate de interes comunitar 

din vecinătatea estică a proiectului propus, a fost identificată prezența unui culoar de migrație 

localizat la peste 15 km est de proiectul propus, reprezentat de culoarul de migrație de pe Valea 

Prutului. 

Referitor la perioada de iernat, datorită terenurilor agricole lipsite în totalitate de habitate 

de adăpost se estimează că zona nu este frecventată de specii oaspeți de iarnă. În zona aceasta 
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speciile care iernează sunt în principiu speciile comune de răpitoare precum şorecarul comun ( 

Buteo buteo) și vânturelul roșu (Falco tinnunculus), aceste specii frecventând arealul analizat pe 

zone deschise (terenuri agricole) zone mai atractive pentru vânătoare. 

De asemenea, este estimat că în timpul perioadei de iarnă numărul păsărilor care se întâlnesc 

în zona proiectului propus este mică, cu excepția corvidelor (Corvus frugilegus) în special datorită 

faptului că terenurile agricole pe care s-a efectuat arătura de toamnă sunt sărace în hrană. 

 

Analiza și concluziile campaniilor din teren pentru identificare și monitorizare a 

speciilor 

În urma observațiilor în teren efectuate de echipa SC MEDIU RESEARCH 

CORPORATION în perioada  2020 – 2021 , în lunile mai, sunt: 

• Din punct de vedere al habitatelor si vegetației, concluzia echipei de specialiști este că în 

zona proiectului propus nu există habitate sau plante de interes comunitar. 

• Nu au fost identificate specii de interes comunitar în zona proiectului propus, singura 

specie aflată în vecinătatea proiectului propus este popândăul. 

• Nu au fost identificate specii de interes comunitar de herpetofaună în zona proiectului 

propus, singura specie identificată în vecinătatea proiectului fiind șarpele rău - Dolichophis caspius, 

aceasta nefiind specie de interes comunitar. 

• Au fost identificate în zona proiectului propus și în imediata vecinătate a acestuia un total 

de 73 de specii de avifaună, dintre care șapte specii de păsări sunt menționate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC: Anthus trivialis  , Circus cyaneus, Coracias garrulus, Falco vespertinus, 

Lanius collurio și Pernis apivorus – au fost observate în timpul campaniilor de monitorizare a 

biodiversității în număr foarte mic; prezența acestor specii a fost semnalată doar în anumite zile de 

observație iar în cazul a trei dintre aceste specii, au fost observați doar câte un individ aparținând 

speciei, într-o singură zi de observații. 

• În urma observațiilor în teren din timpul perioadei de migrație a speciilor de păsări, a fost 

observat un număr foarte mic de păsări migratoare care se aflau în zona proiectului propus, în 

principal specia Pernis apivorus, dar care a fost identificată în zbor, pe curenți calzi ascendenți, la 

o înălțime de peste 250 m; 

• În urma observațiilor de teren realizate în ariile naturale protejate din vecinătatea zonei 

proiectului propus, s-a observată că speciile de păsări preferă rutele de migrare în lungul apelor și 

zonelor de luncă pentru că acestea oferă locuri de hrănire și odihnă, habitatele sunt multiple și zona 

proiectului propus nu reprezintă culoar de migrație pentru acestea. 

• Se estimează că zona proiectului propus nu poate servi ca zonă de odihnă sau hrănire 

pentru speciile de păsări, din cauza configurației culturilor agricole iar aceste zone nu reprezintă 

zone optime pentru asigurarea condițiilor de hrană sau odihnă. 
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II.6. Aspecte de mediu relevante pentru monumentele istorice /aşezări 

culturale/arhitectura 

 

Amplasamentul pe care se propune PUZ  PARC EOLIAN FRUNTIŞENI este situat in 

extravilan și nu se află în zonă cu specificaţie de sit arheologic, aşezare culturală şi nici un se află 

în vecinătatea unor monumete istorice, culturale sau religioase. 

 

II.7. Schimbari climatice 

 

Conform Agenției Europene De Mediu, schimbările climatice reprezintă una dintre cele 

mai mari amenințări asupra mediului, cadrului social și economic iar încălzirea sistemului climatic 

este fără echivoc, conform Grupului interguvernamental de experți privind schimbările climatice 

(IPCC). Observațiile indică creșteri ale temperaturilor medii globale ale apei și ale oceanului, o 

topire extinsă a zăpezii și gheții și creșterea globală medie a nivelului mării. Este foarte probabil 

ca, în mare parte, încălzirea să poată fi pusă pe seama emisiilor de gaze cu efect de seră provenite 

din activități umane1. 

Principalele surse antropice de gaze cu efect de seră sunt: 

• arderea combustibililor fosili (cărbuni, petrol și gaze) în producerea energiei, transport, 

industrie și gospodării (CO2); 

• agricultura (CH4) și schimbările în utilizarea terenurilor, cum ar fi defrișările (CO2); 

• depozitarea deșeurilor menajere (CH4); 

• folosirea gazelor industriale fluorurate. 

 

Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă şi de 

inundaţii sunt preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense. Precipitațiile scad în sudul Europei 

şi cresc în nord/nord-vest. Aceasta determină impacturi și asupra asupra ecosistemelor naturale, a 

sănătăţii umane şi a resurselor de apă. Agricultura va suporta în mare parte consecinţe dăunătoare 

prin creșterea temperaturilor, lucru care deja se vede în ultimii ani iar seceta și lipsa apei sunt strict 

legate de dezvoltarea biodiversității și în special a multor specii de păsări. 

Biodiversitatea este afectată de schimbările climatice, cu consecințe negative pentru 

umanitate deoarece biodiversitatea, prin serviciile pe care le aduce are o contribuție importantă la 

atenuarea cât și la adaptarea umanității la schimbările climatice. Cu alte cuvinte, conservarea și 

gestiunea adecvată a biodiversității este o chestiune critică în privința schimbărilor climatice. 

Este necesară o tranziție cat mai accelerată dinspre sursele poluatoare de energie - cele 

bazate pe combustibili fosili - către cele curate si durabile, provenite din surse regenerabile, precum 

energia eoliană. Această tranziție a fost asumată de Uniunea Europeană prin DIRECTIVA (UE) 

2018/410 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 martie 2018 de 

modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon 
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și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814. Consiliul European din 

octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, până în 2030, emisiile globale de gaze cu 

efect de seră din Uniune cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990. 

Au fost adoptate acte legislative care să contribuie la creșterea gradului de utilizare a 

energiei din surse regenerabile, cum ar fi energia eoliană, solară, hidroenergia și cea generată din 

biomasă. 

În afară de acest obiectiv, există și Pactul verde european2 prin care se dorește 

transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 fiind 

cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetățenilor și întreprinderilor din 

Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă. 

Folosirea energiei din surse regenerabile prezintă numeroase beneficii potențiale, inclusiv 

o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, diversificarea aprovizionării cu energie și reducerea 

dependenței față de piețele de combustibili fosili (în special, față de piața petrolului și a gazelor). 

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie poate, de asemenea, să stimuleze ocuparea forței de 

muncă în UE, prin crearea de locuri de muncă în sectorul noilor tehnologii „verzi”. 

 

II.7. Evoluţia stării mediului în cazul în care planul nu ar fi implementat   

 
Amplasamentul PUZ - „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  este situat în zona de extravilan 

a localităţilor COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI,, agricol-arabil . 

Factorii de mediu analizaţi în cazul în care planul nu ar fi implementat au fost : 

Calitatea apei 

Amplasamentul analizat este pe un teren cu funcţiune de teren – pășune şi care datorită 

nepracticarii pe acesta a unor lucrări agricole, este supus fenomenelor de eroziune datorate 

vânturilor.  

Astfel în situaţia neimplementării acestui proiect, terenul va avea aceeaşi funcţiune care în 

final va duce la degradarea acestuia. 

Implementarea  prevederilor „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  , datorită lucrărilor de 

stabilizare care vor fi efectuate prin realizarea fundațiilor și a lucrărilor de reabilitare a drumurilor 

de exploatare din zonă, vor diminua riscul de apariție eroziunilor pe anumite suprafețe, ceea ce va 

conduce la ameliorarea calității apelor prin scăderea cantității de aluviuni transportate de apa 

provenită din precipitații.  

Calitatea aerului 

Arealul unde urmează a fi amplasat PUZ-ul analizat este situat in extremitatea 

localităților, pe un teren agricol şi nu sunt dezvoltate alte activităţi 

În cazul neimplementării planului asupra calităţii aerului pot intervenii modificări, sub 

aspect negativ determinat de avansarea procesului de degradare a terenului în lipsa unor lucări de 

ameliorare a solurilor, aerul putând fi impurificat cu pulberi şi praf rezultate din fărâmiţarea solului, 

mai ales în perioadele de vânt intens. 

Zgomotul şi vibraţiile 

Amplasamentul analizat pentru PUZ este într-o zonă de teren – pășune şi nu sunt dezvoltate 

alte activităţi, zona fiind în extravilan.  
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În cazul neimplementării planului asupra nivelului de zgomot şi vibraţii actual nu vor 

interveni modificări. 

 

Calitatea solului 

Zona este relativ antropizată, în prezent terenul amplasamentului are drept folosinţă teren – 

pășune. 

Suprafeţele de teren care nu vor fi ocupare de construcţii şi căi de acces, vor fi utilizate în 

continuare tot ca pășune.  Adâncimea de îngheţ, în zona amplasamentului, este de aprox 0,90 m. 

În absenţa implementării planului PUZ  „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  calitatea 

solului din zona de interes nu ar avea o evoluţie pozitivă în timp, decât în situaţia în care s-ar efectua 

lucrări de combatere a eroziunii solului. 

Starea florei şi faunei    

În zona de amplasament PUZ –ului, terenul este acoperit cu vegetație ierboasă și se resimte 

influenţa activității de pășunat, care atâta timp cât va fi practicată va influenţa evoluția și compoziţia 

vegetaţiei.  

În absenţa implementării planului amenajare a teritoriului pentru instalare a centralelor 

eoliene, vegetaţia ierboasă a zonei vizate nu ar avea o evoluţie pozitivă în timp, decât în situaţia în 

care s-ar efectua lucrări de ameliorare a solului care să reducă fenomenele de eroziune a solului.  

În acest mod vegetaţia s-ar putea menține la valorile actuale.  

Starea monumentelor naturale şi istorice 

In zona amplasamentul şi în vecinătatea acestuia nu sunt situate monumente ale naturii şi 

monumente istorice, în prezent terenul este în extravilan şi are destinaţia de teren păşune. 

Situaţia economică şi socială, starea de sănătăte 

Neimplementarea PUZ va genera un impact neutru sau potenţial negativ asupra situaţiei 

economice a locuitorilor zonei, în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă temporare sau 

contribuţia la veniturile Primăriei. 

În zona de implementare a planului, lucrările de consolidare, reabilitare a drumurilor, 

aerarea intensă şi umbra lăsată de turbinele Parcului Eolian fac să se dezvolte mai bine vegetaţia în 

zonă cu efecte favorabile şi asupra biodiversităţii locale.  

Exploatarea intensivă a pășunilor, coroborat cu fenomenele de eroziune, fără lucrări și 

intervenții în scopul menținerii și îmbunătățirii caracteristicilor pedologice, poate conduce la la un 

moment dat la degradarea calității acestor suprafețe. 

În situaţia neimplementării planului ar putea fi afectaţi negativ factorii sol şi apă. Astfel, în 

lipsa unor consolidări a terenului, propus prin construcţiile care se vor realiza acesta s-ar putea 

degrada, prin accelerarea proceselor de eroziune datorate secetei alternate cu ploi torențiale cu 

antrenare de material solid (sol) în perioada de vara şi gerului / viscolului din timpul iernii. 

Prin realizarea construcţiilor propuse prin plan se are în vedere şi o bună gospodărire a 

apelor provenite din precipitaţii. 

Degradarea solului şi acţiunea negativă a apelor din precipitaţii pot afecta în anumită 

măsură flora şi fauna din zonă şi implicit biodiversitatea. 

  



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L

 

 
68 

 

II. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI 

POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV 

 

III.1 Caracteristici ale factorului de mediu apa 

 

Alimentare cu apă și canalizare 

În zona studiată în PUZ nu există rețele de alimentare cu apă sau de canalizare a apelor 

uzate menajere și pluviale.  

Comuna Fruntișeni are sistem de alimentare cu apă din surse locale, format din captări de 

izvoare, rezervoare și conducte de distribuție. Alimentarea cu apă se face gravitațional din două 

rezervoare de înmagazinare. Această investiție nu este eficientă și nu satisface în totalitate cerințele 

populației. Majoritatea  locuitorilor utilizează apa din fântâni pentru care nu există program de 

control și monitorizare. Alimentarea cu apă a locuitorilor comunei se realizează din fântâni de tip 

rural, construite de localnici din piatră și beton. Apa acestor fântâni are un grad ridicat de 

nepotabilitate bactereologică și chimică.  

În prezent, comuna Fruntișeni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare care să 

asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor. Apele uzate menajere rezultate din folosirea 

apei în scopuri gospodărești sau publice sunt deversate în sisteme de canalizare locale (fose septice, 

bazine vidanjabile) sau la suprafața terenului.  Apele de ploaie se scurg liber la suprafața terenului 

prin șanțurile existente în lungul drumurilor nesistematizate, spre văile din apropiere. 

În scopul dezvoltării unui sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, comuna 

Fruntișeni a aderat la „Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul 

Negrești, jud. Vaslui.” 

Comuna Zorleni beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă și de canalizare, care 

a fost recent extins prin proiecte finanțate din fonduri structurale ale UE, și dezvoltă în prezent 

proiectul de înființare a sistemului de canalizare. 

 

Managementul apelor uzate 

 Întreaga activitate execuţie a lucrărilor pentru realizarea planului (obiectivului) propus 

implică utilizarea unui parc divers de utilaje, organizarea de şantier, depozite temporare de 

materiale, precum şi o concentrare de efective umane. 

 Toate aceste activităţi constituie surse de poluare pentru apa, aer şi sol. 

Vecinătatea organizării de şantier poate uneori genera surse punctiforme de poluare a apelor 

de suprafață, solului și aerului cu ape uzate, deșeuri menajere, hidrocarburi sau diverse alte 

substanțe toxice și periculoase. 

   

Prognozarea impactului 

În perioada de construcţii montaj. Din analiza tehnologiei de execuţie cât şi a tehnologiei 

de exploatare a Ansamblului de Turbine Eoliene rezultă că generarea de ape uzate este puţin 

probabilă. Aceasta este justificată şi de faptul că lucrările de construcţie se vor executa etapizat cea 
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ce înseamnă că nu va fi o concentrare semnificativă de forţă de muncă şi utilaje, iar în tehnologia 

de construcţie se vor utiliza materiale prefabricate caz în care cantitatea de deşeuri de pe 

amplasament va fi foarte redusă. Totuşi, se impun măsuri eficiente, de limitare, a interacțiunii dintre 

organizarea de șantier și mediul înconjurător. 

Beneficiarul trebuie să supravegheze permanent respectarea de către constructor a tuturor 

condițiilor de mediu. 

Utilizarea apei se face diferit în cele două etape luate în considerare la evaluarea impactului. 

Astfel, în perioada de construcţii – montaj apa este utilizată atât pentru igienizarea personalului 

care lucrează la construcţie cât şi la procesele tehnologice ce pot intervenii în construcţie. Din toată 

această cantitate de apă în apele uzate se regăseşte aproape toată apa utilizată de personalul ce 

lucrează la construcţie, pentru igienizare și o mică parte din alte utilizări, restul de apă se pierde 

prin evaporare. 

Apa uzată rezultată de pe şantierul de construcţie este colectată în containere etanşe 

ecologice şi evacuată de amplasament prin grija constructorului la o staţie de epurare apă uzată 

menajeră. 

O altă variantă ar fi transportul personalului pentru igienizare în locuri special amenajate la 

sediul firmelor de construcţii, variantă care ar elimina producerea apelor uzate pe şantier. 

Partea de apă utilizată în tehnologia de preparare a materialelor de construcţii sau altă 

utilizare tehnologică este în cantităţi nesemnificative mai ales dacă se lucrează cu materiale gata 

pregătite în alte locaţii. 

Apa potabilă – necesară pentru personalul care lucrează pe şantier este îmbuteliată şi 

distribuită de  către societatea de construcţii. 

 

În perioada de exploatare a instalaţiilor de turbine eoliene 

Procesul tehnologic de producere a energiei electrice din potenţial eolian nu implică 

utilizarea apei. În aceste condiţii pe amplasament nu se produc în urma aplicării procesului 

tehnologic de generare a energiei ape uzate. Apele care pot apărea pe amplasament sunt rezultate 

din precipitaţi, care vor fi drenate spre zona culturilor agricole. Produsul realizat de centrala de 

eoliane este energia electrică curată, fară produşi poluanţi care să afecteze mediul acvatic din zonă. 

 

III.2 Caracteristici ale factorului de mediu sol 

 
Surse de poluare a solurilor 

Solul utilizat pentru construcţia Parcului Eolian este situat în extravilanul comunelor 

Zorleni şi Fruntişeni, are drept întrebuinţare de teren utilizat în special pentru păşunat. 

Sursele de poluare şi agenţii poluanţi ai solurilor pot fi: 

➢ Excavaţiile, care permit decopertarea unor zăcăminte şi excavarea acestora. 

Poluarea este produsă în acest caz fie de depozitarea sterilului, fie prin alte dereglări 

de formă care pot duce la inundaţii şi alunecări de teren. 

➢ Metale grele, care în urma depozitării necorespunzătoare sau din aer şi nămolurile 

apelor uzate, difuzează în sol ducând la degradarea chimică a solului. 
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➢ Materiale radioactive, care în urma depozitării necorespunzătoare sau din aer şi 

nămolurile apelor uzate utilizate în procesele termice din centrale nucleare, ajung în 

sol. 

➢ Deşeuri şi reziduuri din industria alimentară şi textilă sunt în unele cazuri prin unele 

componente surse de poluare. 

➢ Deşeuri şi reziduuri vegetale care, fiind în exces duc la creşterea conţinutului de 

nitraţi din sol. 

➢ Dejecţiile animale şi umane care, de asemenea în exces încarcă solul cu substanţe 

ce duc la degradarea chimică a lui. 

➢ Hidrocarburile sunt agenţii poluanţi proveniţi din scurgerile care pot apărea la 

transportul şi manipularea produselor petroliere. Prezenţa hidrocarburilor în sol 

determină o puternică degradare chimică, care opreşte dezvoltarea oricărei vegetaţii. 

 

 Prognozarea poluării solului 

 

Poluarea solului în cazul investiţiei prezente poate intervenii în două etape distincte: 

➢ Etapa de realizare a construcţiei; 

➢ Etapa de utilizare a parcului eolian construit pentru producerea energiei electrice. 

În etapa de realizare a investiţiei se poate menționa că pentru obiectivul propus, planul 

prevede variante de construcţie modernă, la care generarea de deşeuri de construcţie este minimă. 

Aceasta presupune un număr redus de operaţii tehnologice, cantitaţi mai mici de materiale 

de construcție clasice și implicit cantităţi mult mai mici de deşeuri care rezultă din aceste activități. 

În același timp, perioada de realizare a construcției se reduce considerabil, ca și personalul 

executant necesar. 

Întreaga execuție a lucrărilor pentru realizarea planului propus implică activitatea unui parc 

divers de utilaje, organizarea de șantier, depozite temporare de materiale, precum și o concentrare 

de efective umane.  

Toate aceste activități constituie surse de poluare temporară pentru apă, aer și sol. 

Vecinătatea organizării de şantier poate genera surse punctiforme de poluare a apelor de 

suprafață, solului și aerului cu ape uzate, deșeuri menajere, hidrocarburi sau diverse alte substanțe 

toxice și periculoase. 

Ţinând cont de cele prezentate rezultă că în faza de construcţie a parcului eolian, poluarea 

solului intervine prin degradare fizică, respectiv prin compactare şi degradarea structurii. În caz 

accidental poluarea solului se mai poate produce din deşeuri lichide sau solide utilizate în 

activitatea de construire şi modernizare a drumurilor de acces cât şi a construcţiei fundaţiei şi 

platformei de montaj a turbinei eoliene. Astfel, trebuie să se ţină cont că în perioada de construcţie 

a parcului eolian se pot utiliza până la 5 - 10 tone de produse petroliere sub formă de combustibil 

lichid şi ulei. 

Sursele de poluanţi ai solului intervin în cea mare parte tot în faza de construcţii, prin 

excavaţii şi aport de materiale de construcţie care se fac pentru fundaţiile turbinelor eoliene, pentru 

realizarea platformelor de montaj şi pentru realizarea sau modernizarea drumurilor de acces, de 

asemenea din moluzul rezultat din eventuala finalizare şi finisare a lucrărilor de construcţie - 

montaj. 
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În etapa I, de construcţii - montaj nu există emisii de poluanți ce pot afecta solul și subsolul 

zonei. Modificările intervenite în calitatea și în structura solului și a subsolului datorită realizării 

drumurilor suplimentare de acces, a realizării platformelor de montaj, a turnarii fundațiilor (beton 

armat), a realizării camerei de comandă și liniei electrice vor fi minore. 

Măsurile preconizate de amenajare şi de refacere vor fi corespunzătoare fiecărei situaţii în 

parte. 

Tehnologia de construcţii – montaj corelată cu montarea secvenţială a turbinelor din parc 

(un număr de turbine limitat pe secvenţă) va reduce gradul de poluare a solului, toţi posibilii 

poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi. 

 

Poluarea solului în etapa a-II-a, în cazul desfăşurării activităţii specifice exploatării 

instalaţiilor de turbine eoliene se poate produce cu deşeuri menajere şi deşeuri rezultate din 

activitatea de mentenanţă cum ar fi ambalaje de la piese de schimb sau deşeuri de produşi organici 

utilizate la întreţinerea instalaţiei. 

Notăm în primul rând ca într-un parc eolian, mai ales dacă este situat în teren plat, din 

considerente de valorificare maximală a energiei eoliene, distanța medie dintre două turbine eoliene 

este de 6 – 10 diametre rotorice, ceea ce pentru turbine mari înseamnă de la câteva sute de metri la 

peste un kilometru. Rezultă că turbinele de mari dimensiuni vor fi plasate la fel de rar ca stâlpii 

liniilor de înaltă tensiune, care apar aproape oriunde în peisajul din jurul nostru, dar cu care ne-am 

obișnuit și pe care nu le mai consideram cu un impact negativ asupra peisajului. 

Turația rotoarelor turbinelor mari este foarte lentă - în jur de 16 rotații/minut, deci nu 

provoacă și nici nu induce nici un fel de senzație negativă. 

- Suprafața de teren care își va schimba definitiv destinația din ROSPA0119 

Horga - Zorleni este de  ha – 0,09 % din întreaga suprafață a ariei de 

protectie avifaunistică. 

 

Suprafetele ocupate temporar vor fi redate circuitului agricol sau pasunat.  

 

III.3 Caracteristici ale factorului de mediu aer 

 

Sursele de poluare atmosferică pot fi fixe sau mobile: 

Sursele fixe sunt acelea care emit poluanţi atmosferici dintr-o poziţie localizată în spaţiu, 

cum ar fi dispozitivele de combustie industriale sau menajere. 

Sursele mobile sunt legate de mijloacele de transport. 

România a ratificat Convenţia Cadru privind Schimbările Climatice la nivelul ONU. Prin 

semnarea Protocolului de la Kyoto, Romania s-a angajat să reducă emisiile gazelor ce produc 

efectul de seră cu 8% față de valorile anului 1989. 

Pentru implementarea Directivei UNIUNEA EUROPEANĂ 2001/80/Ec, Guvernul 

României a pregătit un proiect de hotârare referitoare la limitarea emisiilor în atmosferă provenind 

de la centralele mari de peste 50 MW, conform limitelor impuse prin Directivele UNIUNII 

EUROPENE (emisii de materii solide, SO2 și NOX). 
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Poluarea aerului se defineşte ca o schimbare a compoziţiei lui fie prin apariţia unor noi 

componenţi cu efecte dăunătoare asupra biocenozelor şi biotopurilor, fie printr-un dezechilibru ce 

apare între componenţii existenţi. 

Poluarea aerului poate proveni din surse naturale, dar cel mai des din surse artificiale. Ca 

sursă de poluare naturală poate fi solul care în anumite condiţii elimină gaze, vapori de apă etc, 

plantele şi animalele tot prin emanaţii, cutremurele  generatoare de praf, erupţiile vulcanice ş.a. Ca 

surse artificiale de poluare, sunt cele legate de activitatea umană în industrie, transporturi, 

agricultură şi alte activităţi. 

 

Sursele de poluare atmosferică estimate la realizarea investiţiei: 

Sursele de poluare atmosferică în viitorul parc eolian sunt: 

➢ Sursele mobile materializate de mijloace de transport, echipate cu motoare cu ardere 

internă ce funcţionează pe motorină și benzină; 

➢ Surse cu emisii necontrolate materializate de volatilele organice care se degajă de 

la o eventuală gospodărire de combustibili și lubrifianţi amenajată în timpul 

organizării de şantier. 

  

Prognozarea poluării aerului: 

Poluarea aerului atmosferic se estimează că ar putea intervenii în special în faza de 

construcţie a investiţiei prin mijloacele de transport şi utilajele de construcţii care utilizează 

motoare cu ardere internă. 

 Această poluare este cea provenită din sursele mobile. Utilizarea mijloacelor de transport 

şi a utilajelor de construcţie pe şantierul unde se realizează investiţia este în funcţie de numărul de 

turbine care sunt montate individual sau simultan. Tehnic şi economic ar fi abordarea a maxim trei 

poziţii de montaj simultan. Această abordare nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor 

mobile de poluare, estimat fiind că mijloacele de transport şi utilajele de construcţii aflate în zonă 

nu ar consuma mai mult de 100 de litri de combustibil pe oră, toate. 

 Poluarea dată de sursele mobile se simte cu atât mai puţin şi prin faptul că desfăşurarea 

activităţii de construcţii - montaj se face la o distanţă de mai bine de 900 m de ultima locuință, iar 

zona este bine ventilată de curenţii de aer. 

 În ceea ce priveşte poluarea din sursele necontrolate se apreciază că la nivelul a 5 - 6 

motoare cât pot lucra în zonă nu este necesară o gospodărie de combustibil şi ca urmare dispare 

sursa de emisii volatile a compuşilor organici. 

 Gospodăria de combustibil nu este prevăzută în planul de realizare a investiţiei. 

Din procesul tehnologic de producere a energiei electrice din potenţial eolian nu 

rezultă substanţe care să polueze aerul atmosferic. 

Temperatura la care lucrează şi etanşeitatea echipamentelor care utilizează substanţe 

organice de răcire şi ungere nu permite formarea compuşilor organici volatili din substanţele 

menţionate. În acelaşi timp capacitatea carcaselor tehnologice de stocare a acestor substanţe este 

redusă (maxim 10 litri) ca să poată genera o cantitate remarcabilă de substanţe volatile. 

Mişcarea elicei turbinei eoliene determină o bună ventilare a aerului din zonă cu efecte 

benefice asupra florei şi faunei din vecinătatea amplasamentului. 

Acesta a fost unul din motivele pentru care capacitatea mondială de generare a energiei 

electrice folosind energia eoliană, a cunoscut o creștere cu mai mult de 30% pe an, astfel a sărit de 
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la mai puțin de 5.000 megawați în 1995, la 39.000 megawați în 2005 – o creștere de aproape opt 

ori. 

 

III.4. Zgomot şi vibraţii 

 

Ca orice echipament industrial și turbinele eoliene produc în funcționare zgomote, datorită 

sistemelor mecanice în funcționare, a despicării aerului de palele în rotire sau a trecerii palelor prin 

dreptul stâlpului de susținere, când se produce o comprimare a aerului. Pentru a nu avea un impact 

negativ în special în zonele dens populate, sursele de zgomot sunt foarte riguros controlate de 

fabricanții de turbine și se iau măsuri tehnologice speciale pentru fiecare sursă. Așa se face că în 

urma unor măsurători în natură, fabricanții dau garanții ferme asupra limitei superioare a 

zgomotelor produse de turbina respectivă. 

Impactul dat de zgomote şi vibraţii trebuie tratat în două situaţii distincte pentru 

amplasamentul de realizare a PARCULUI EOLIAN FRUNTIŞENI,  judeţul VASLUI, respectiv 

în perioada de realizare a construcţiei şi în perioada de desfăşurare a activităţilor specifice de 

producerea energiei electrice din potenţial eolian. 

Perioada de execuție: Activităţile de construcţia parcului de eoliene,sunt lucrări de 

construcţii montaj şi sunt producătoare de zgomote şi vibraţii. 

Măsurătorile de zgomot se realizează de regulă, ţinând cont de trei nivele de observare: 

➢ zgomot la sursă; 

➢ zgomot în câmp apropiat; 

➢ zgomot în câmp îndepărtat. 

Zgomotul în câmp îndepărtat depinde de o serie de factori externi cum ar fi: condiţiile 

meteorologice, efectul de sol, absorbția în aer, topografia terenului, vegetaţia etc. 

În general, utilajele folosite în mod frecvent într-un șantier au următoarele puteri acustice 

asociate (tabelul urmator): 

 

Nr. crt Utilajul Puterea acustică asociată 

1 Buldozere 110 

2 Vole 112 

3 Excavatoare 117 

4 Compactoare 105 

5 Finisoare 115 

6 Basculante 107 

 

Generarea de vibraţii este favorizată de calitatea căilor de acces din zonă. Pe baza datelor 

privind puterile acustice asociate utilajelor se estimează că în şantier vor exista nivele de zgomot 

de până la 100 dB (A) pentru scurte intervale de timp. 
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NIVELE SONORE CONTINUE ECHIVALENTE DIFERITELOR FAZE A 

CONSTRUCŢIEI 

FAZE A B 

Pregătirea terenului 84 84 

Excavare 88 78 

Cimentare, compactare şi 

armarea şanţurilor. 

88 88 

Aşezarea structurii 79 78 

Terminarea, inclusivcurătarea 84 84 

A: Cu orice fel de maşinării; B:Doar cu maşinăriile strict necesare 

 

Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în domeniul zgomotului şi vibrațiilor, 

ţinând seama de diminuările cu distanţa, efectul solului, intervale de lucru mai mici decât perioada 

de referinţă (o zi) se apreciază că începând de la distanţa de 100 m față de şantier se vor înregistra 

niveluri echivalente de zgomot inferioare valorii de 50 dB (A). 

În vederea reducerii nivelului de zgomot și vibraţii beneficiarul investitiei va trebui să 

impună constructorului să nu folosească utilaje cu grad avansat de uzură care pot emite pe lângă 

zgomote la niveluri mai înalte și alte noxe. Consultanţii în acustică, Southampton şi Machynlleth 

au constatat că  practic, orice mașină sau utilaj cu părţile aflate în mişcare va face un sunet, iar 

turbinele eoliene nu fac excepţie. Turbinele eoliene sunt bine concepute, în general liniştite în 

funcţiune, şi în comparaţie cu zgomotul produs de traficul rutier, trenuri, avioane şi activităţi de 

construcţie etc., zgomotul produs de turbine eoliene este foarte scăzut. 

Zgomotul perceput de locuitorii unei case aflate la o distanță de 300 m de un parc eolian 

este aproximativ comparabil cu a unui curs de apă aflat la 50 – 100 m distanță sau cu foșnetul de 

frunze la o adiere de vânt. Acest lucru este similar cu nivelul de sunet în interiorul unei sufragerii 

tipice cu un foc de gaz pornit, sau în sala de lectură a unei biblioteci neocupată sau într-un birou 

liniştit, cu aer condiţionat. 

Sursa / Activitate Indicative nivel de zgomot dB 

(A) 

Pragul de auz 0 

Circulatia Rurală în timpul nopţii de 

fundal 

20-40 

Linişte  35 

Parc eolian la 350 m 35-45 

Masina la 40 mph la 100 m 55 

Ocupatii generale de birou 60 

Camion la 30 mph la 100 m 65 

Găurit 74pneumatic la 7 m 95 

Avion cu reacţie la 250 m 105 

Pragul de durere 140 

Informatii preluate din Biroul Scoţian, Departamentul de Mediu, Planificare aviz, PAN 45, Annes 

A: eoliană, A.27. Tehnologii de energie regenerabilă, august 1994. 
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După cum arată tabelul, sunetul a unui parc eolian în lucru este de fapt mai puţin obişnuit 

traficului rutier sau un birou. Chiar şi atunci când creşte viteza vântului, este dificil de a detecta o 

creştere a sunetului. 

 

În timpul de desfăşurare a activităţilor specifice: 

În timpul funcţionării turbinelor eoliene zgomotul este generat de: 

➢ Funcţionarea angrenajelor cutiei de viteze; 

➢ Funcţionarea generatorului electric; 

➢ Funcţionarea palelor turbinei eoliene. 

Generatorul electric şi angrenajele cutiei de viteze dau un zgomot nesemnificativ, carcasele 

tehnologice ale acestor echipamente au şi caracteristici fonoabsorbante.  

Conform studiilor efectuate de specialişti din țările Uniunii Europene care deţin suprafețe 

întinse de parcuri eoliene, turbinele de vânt moderne nu sunt zgomotoase, majoritatea fabricanților 

garantând că la nivelul rotorului turbinei zgomotul (presiunea sunetului) nu depășește 100 dB (A), 

echivalent cu un zgomot din orice industrie prelucrătoare. 

În cazul în care vântul bate în directia unui receptor, nivelul presiunii sunetului la o 

distanță de 40 m de o turbină tipică este de 50 - 60 dB (A), ceea ce echivalează cu nivelul unei 

conversații umane obișnuite. La 150 m zgomotul scade la 45,5 dB (A), echivalent cu zgomotul 

normal dintr-o locuință, iar la distanța de peste 300 m zgomotul funcționării unor turbine se 

confundă cu zgomotul produs de vântul respectiv. Dacă vântul bate din direcție contrară, 

nivelul zgomotului receptionat scade cu circa 10 dB (A). 

Conform specificului fiecărui amplasament în parte, pentru ca nivelul de zgomot să fie cel 

acceptat, trebuie avută în vedere păstrarea unei distanțe suficiente față de așezările umane, diverse 

anexe gospodărești, instituții publice, monumente istorice și de arhitectură, parcuri, spitale și alte 

așezăminte de interes public. 

În ce privește vibrațiile, acestea sunt nesemnificative pentru mediu. 

Zgomotul scade în intensitate dacă puterea generată de turbină (funcţie de viteza vântului) 

scade şi ea. 

Zgomotul generat de rotirea palelor turbinei este de asemenea proporţional cu viteza 

vântului. Astfel, calculele făcute pentru determinarea nivelului de zgomot după un algoritm dat de 

standardul german în domeniu, DIN ISO 9613-2 au scos în evidenţă nivele de zgomot diferite în 

raport cu: 

➢ puterea turbinei; 

➢ viteza vântului; 

➢  distanţa şi înălţimea faţă de turbină. 

 

Pentru prognozarea impactului zgomotului generat de functionarea turbinelor de 

eoliene s-a elaborat o simulare pentru intreg parcul de eoliene. 
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Figure 6.Simulare nivel zgomot. 
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Pentru turbine cu o putere nominală maxima de 8 MW la viteza vântului de 10m/s, 

din calcul a rezultat 106 dB în imediata apropiere a rotorului şi 35 – 45 dB la distanţă peste 

350 m, înălţimea de măsurare fiind de 5,0 şi 10 m. La 150 m zgomotul scade la 45,5 dB (A), 

echivalent cu zgomotul normal dintr-o locuință. 

 

Conform ORD.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației 
 

 

Articolul 11 

(2) Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul 

unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt 

următoarele: 

 

47. Parcuri eoliene: 

 

1.000 m 

Articolul 16 

(1) Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile 

protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum 

urmează: 

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 

dB; 

b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 45 

dB; 

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul 

locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-

limită specificată la lit. b). 

 
Articolul 20 

(1) Distanțele prevăzute la art. 11 alin. (1) pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra 

sănătății publice elaborate de persoane fizice și juridice specializate, certificate conform metodologiei de 

efectuare a studiilor de impact asupra sănătății, aprobată de către ministrul sănătății.(2) Evaluarea 

impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru proiectele supuse procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului, pe baza memoriului de prezentare întocmit conform conținutului-

cadru prevăzut în anexa nr. 5 la Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice și private, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor, al ministrului 

administrației și internelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării 

regionale și turismului nr. 135/76/84/1.284/2010, a certificatului de urbanism emis în condițiile legii privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții și a planurilor-anexă la acesta, a unui raport privind 

calitatea factorilor de mediu posibil afectați, precum și a altor documente/studii relevante 
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Conform ORD. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție 

și de siguranță aferente capacităților energetice – zona de protectie pentru cladirii trebuie să fie minim 

H=înălţimea pilonului x 3, iar această distanţă se poate reduce, faţă de zona de locuinţe, cu acordul 

comunităţii locale, până la o valoare minimă egală cu înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3m: 

→ maxim - 200 x 3 = 600m  

→ minim – 303 m. 

 

Conform Legii 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 

ambiant și ORD.119/2014,  

- nivelul de zgomot ambiental in zona rezidentiala/locuinte : 

o nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 45 dB pe timpul nopții  

o nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 dB. 

- Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor idustriale este de maxim 65 dB. 

 

Impactul prognozat nesemnificativ. 

Amplasamentul PARCULUI EOLIAN FRUNTISENI se afla la distante mai mari de 

1000m, respectându-se astfel norma stabilita prin ORD.119/2014 

 

 

UMBRIREA 

Spre deosebire de umbrirea clasica data de un obiect fix, o casa, un arbore, rotorul in 

miscare al turbinei va genera o umbra mobila. Aceasta depinde de pozitia geografica, de 

pozitia soarelui (functie de sezon, ora din zi) şi de conditiile meteorologice (soare sau nor). 

Efectul de umbrire nu este stipulat legislativ, dar trebuie sa se tina cont ca turbinele, ca 

şi alte structuri inalte arunca o umbra asupra zonelor invecinate in perioada in care soarele 

este vizibil. 

Acest efect de umbrire nu este stanjenitor pentru oameni, deoarece nu sunt locuitori in 

apropiere de terenul pe care sunt amplasate turbinele, acest teren fiind extravilan. 

Conform Studiului intocmit de Institutul de Cercetari Electrotehnice  privind 

evaluarea preliminara a productiei, impactului fonic şi vizual s-a efectuat un calcul de 

simulare. Se poate estima cu destul de multa acuratete cand şi pe ce perioada de timp are loc 

efectul de umbrire al turbinei, ş i  anume se poate calcula cazul cel mai nefavorabil cu 

insorire permanenta, cu vant permanent şi  cand vantul şi rotorul turbinei urmaresc soarele pe 

directia de deplasare. 

Acest  lucru  se  poate  realiza  cu  ajutorul  WINDPRO,  avand  ca  date  de  intrare 

dimensiunile turbinei şi locatia ei (longitudine şi latitudine), o metoda care prin optiunile sale 

produce o estimare realista a calculului efectului de umbrire. In cazul in care nu este luata in 

considerare umbrirea statica a turnului şi nacelei. Efectul de umbrire este benefic in perioada 

de vara, zona fiind deosebit de secetoasa. 

 

REFLECTAREA (FLICKERING) 

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

localnici vecini ai parcului eolian, este fenomenul de licarire al palelor când sunt batute direct 

de soare, care ar putea fi deranjant.  

Acest fenomen se produce numai în zilele senine de la rasaritul soarelui pâna la prânz 

ş i  este perceput numai când vântul bate dinspre directia privitorului, ceea ce înseamna cel 
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mult câteva zeci de ore pe an, practic în orice configurare a parcului eolian ş i  topografie 

alocului. Prin faptul ca palele sunt vopsite în alb fenomenul  este mult estompat. 

Fenomenul de reflectare nu a fost legiferat in nici o tara membra a Uniunii Europene 

asa cum s-a intamplat cu zgomotul de exemplu. Cu toate acestea, în Germania, în cazul unui 

proces  juridic,  sentinta  pronunţata  a decis  un numar  de  30 de ore  pe an ca fiind limita 

suportabilă de proiecţie a fenomenului de reflectare. 

Din punct de vedere tehnic fenomen de reflectare (flickering), va fi redus la minimum 

sau eliminate, prin realizarea de palete matizate. 

Din aces motiv, pentru parcul eolian i n  d i s c u t i e  ş i  se poate prognoza ca nu va 

exista un impact dat de fenomenul de flickering asupra locuintelor şi pasarilor. 
 

RADIATII 

Un câmp electromagnetic (radiaţie sau undă electromagnetică)  este format dintr-un 

câmp electric (E) şi un câmp  magnetic  (H), perpendiculare  între ele şi perpendiculare  pe 

direcţia de propagare care oscilează sinusoidal între valorile pozitive şi cele negative cu o 

frecvenţă f. Distanţa dintre două valori maxime pozitive (sau negative) se numeşte lungime de 

undă,  mărime  invers  proporţională   cu  frecvenţa  f.  Câmpul  poate  fi  împărţit  în  două 

componente principale – componenta reactivă şi cea radiativă. 

Componenta  reactivă se referă la energia înmagazinată în regiunea din apropierea 

sursei şi este responsabilă de efectele asupra omului. Această regiune se găseşte în jurul 

sursei,  până  la  o distanţă  de  aprox.  1/6m~2m  şi  se  mai  numeşte  şi  regiunea  câmpului 

apropiat.  Măsurătorile  în  câmp  apropiat  sunt  dificile,  deoarece  chiar  introducerea  sondei 

pentru măsurare poate modifica substanţial câmpul. 

Componenta radiativă se găseşte la distanţe mai mari de o lungime de undă,această 

regiune numindu-se şi regiunea câmpului îndepărtat, în care unda electromagnetică poate fi 

descrisă ca o undă plană, raportul  dintre intensitatea  câmpului  electric şi cea a câmpului 

magnetic fiind constant. Această caracteristică este importantă, deoarece face suficientă 

măsurarea unei singure componente a câmpului, cea electrică sau cea magnetică. Între cele două  

regiuni  mai  există  o  zonă  de  tranziţie,  în  care  predomină  componenta  radiativă. Deoarece 

lungimea de undă este invers proporţională cu frecvenţa, aceste regiuni variază. 

Densitatea  de putere (se  măsoară  în  watti/  m2)  este  produsul  dintre  intensitatea 

câmpului electric şi a câmpului magnetic (puterea undei) raportat la suprafaţa prin care se 

propagă undă. Pentru evaluarea expunerii la frecvenţe mai mici de 100 kHz, studiul efectuat 

de o echipa de cercetatori de la Universitatea  din Essex arată că se recomandă  utilizarea 

intensităţii  câmpului  electric  din ţesuturi,  deoarece  această  mărime  fizică  se corelează  cu 

efectele biologice şi este la rândul ei corelată cu densitatea de curent. Pentru frecvenţe mai 

mari se utilizează rata de absorbţie specifică a energiei SAR (Specific Absorbtion Rate) care 

se corelează cu pătratul intensităţii câmpului electric din ţesut. SAR este rata cu care energia 

undei este absorbită într-un ţesut de masă m şi se măsoară în watti /kg (W/kg). Această 

mărime fizică variază punctual în corp, deoarece câmpul electric se modifică odată cu poziţia 

corpului, iar conductivitatea  ţesuturilor este diferită. Pentru evaluarea expunerii la radiaţiile 

electromagnetice (EMF) neionizante din banda microunde şi radiofrecvenţă, literatura de 
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specialitate recomandă, potrivit studiului, două tipuri de abordări: 

1. măsurarea   puterii  sau   a  altor   caracteristici   ale  câmpurilor  electromagnetice 

(intensitatea  câmpului  electric  sau  magnetic)  în condiţii  standardizate  de laborator  sau în 

condiţii variabile de teren; 

2. evaluarea expunerii prin dozimetrie computaţională sau prin dozimetrie bazată pe 

fantome, deoarece caracteristicile câmpurilor  electromagnetice  depind sensibil de prezenţa 

omului în aproprierea surselor de radiaţii. 

Ultimul  tip de dozimetrie  se bazează  pe caracteristicile  câmpului  măsurat şi pe un model 

anatomic (fantomele reprezintă structuri ale corpului, de cele mai multe ori configuraţii ale 

capului  uman construite  din materiale  cu rezistenţă  electrică (asemănătoare  cu cea a 

ţesuturilor biologice). Avantajul principal al acestui tip de dozimetrie îl reprezintă posibilitatea 

măsurării  puterii  câmpului  electric  şi  magnetic  din  interiorul  corpului  într-o  situaţie  

dată, dezavantajul   major  fiind  reprezentat   de  dificultăţile   de  calculare   ale  puterii  

câmpului electromagnetic în timpul numeroaselor mişcări ale corpului uman. 

Radiaţiile electromagnetice sunt, în esenţa lor, un flux variabil de linii invizibile de 

forţe de natură electrică şi magnetică, ce se propagă simultan în spaţiu şi în timp cu viteza de 

trei sute mii km/s. 

Ca şi în cazul radiaţiilor electromagnetice, amploarea şi persistenţa efectelor biologice 

rezultate din impactul radiaţiilor corpusculare cu materia organică depind de distanţa de 

la care se realizează iradierea, densitatea radiaţiei şi durata iradierii. 

Faptul ca implementarea  parcului eolian se efectueaza in extravilanul localitatilor 

FRUNTIŞENI şi ZORLENI,  efectul  radiatiilor electromagnetice asupra populatiei este nul 

deoarece cablurile electrice (transmiţătoare de radiaţiei electromagnetice ) vor fi îngropate în pământ 

la o adâncine de 0,90 – 1m. 

UNDE ELECTROMAGNETICE 

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

Orice structura mare mobilă poate produce interferenţe electromagnetice. Turbinele de vânt 

pot cauza interferenta prin reflectarea semnalelor electromagnetice de palele turbinelor, astfel 

încât receptorii din apropiere preiau atât semnalul direct cât şi cel reflectat. Interferenţa se produce   

deoarece semnalul reflectat este intârziat atât datorita lungimii de unda ş i  frecventelor proprii 

ale turbinei cât şi efectului Doppler datorat rotirii palelor. Interferenţa este mai pronunţată pentru 

materiale metalice (puternic reflectante) şi mai slaba pentru lemn sau epoxi (absorbante).  Palele 

moderne, construite dintr-un longeron metalic de rezistenta, îmbracat cu poliester armat cu fibră 

de sticla sunt partial transparente la undele electromagnetice. 

Frecventele de comunicatie nu sunt afectate semnificativ dacă lungimea de unda a 

emitatorului este de 4 ori mai mare decât înaltimea totala a turbinei. Pentru turbine comerciale 

uzuale, limita frecventei este de 1,5-2 Hz (150 - 200 m). Teoretic nu exista o limita superioara. 

Tipurile de semnale pentru comunicarea civila şi militara care pot fi afectate prin 

interferentele electromagnetice includ emiterea semnalelor pentru  radio  siteleviziune, microundele, 

comunicaţia radio celulară si variate sisteme  de  control ale traficului aerian sau naval. 

Interferenta cu un numar mic de receptori de televiziune este o problema ocazionala 

care se poate rezolva printr-o gama relativ ieftina de masuri tehnice, ca de exemplu folosirea 

mai multor transmitatori şi/sau receptori directionati, sau difuzarii prin retea de cablu. 
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Figure 7..Schema generala a interferenței electromagnetice 

Măsuri de diminuare a impactului cauzat de zgomot şi vibraţii 

Măsurile de diminuare implementate de regulă pentru astfel de surse de zgomot şi vibraţii 

în cadrul celor mai multor organizări de şantier: 

- respectarea distanţei minime faţă de amplasamentele zonelor locuite şi a altor receptorilor 

sensibili conform ORD. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de 

protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. 

- un program cuprinzător de măsuri de protecţie auditiva şi împotriva vibraţiilor a 

personalului la locul de muncă elaborat în funcţie de zgomotele şi caracteristicile de vibraţie 

specifice fiecărui tip de activitate, în vederea protejării sănătăţii şi capacităţii de muncă ale 

lucrătorilor; 

- controlul tehnologic şi managementul surselor de zgomot şi vibraţii şi implementarea 

unor programe de monitorizare şi a unor procese de corecţie. 

 

Aceste măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot şi vibraţii au fost stabilite 

ţinând cont de: 

- natura amplasamentelor; 

- apropierea faţă de receptori sensibili expuşi la acţiunea zgomotului şi vibraţiilor în cadrul 

ariei naturale protejate învecinate şi a comunităţilor umane învecinate; 

- nivelului de zgomot caracteristic organizării de şantier asociat lucrărilor de construcţie şi 

traficului rutier pe drumurile de acces şi exploatare; 

 

Astfel măsurile propuse pentru atenuarea impactului generat de zgomot şi vibraţii asociate 

activităţilor de construcţie constau în: 

- măsuri tehnice privind implementarea controlului tehnologic şi managementul surselor 

de zgomot pentru limitarea perioadelor de construcţie în zonele sensibile,; 
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- măsuri de securitate pentru stabilirea unor zone de protecţie acustică, instalarea de 

semne, stabilirea şi impunerea unor viteze limită pentru circulaţia vehiculelor, utilizarea de 

echipament corespunzător pentru protecţia personalului, 

- măsuri de control corespunzătoare, pentru întreţinere preventivă a utilajelor importante, 

în vederea menţinerii emisiilor acustice în limitele operaţionale normale; 

 

III.5. Efecte asupra peisajului 

 
Într-un parc eolian, din considerente de valorificare maximală a energiei eoliene, distanța 

medie dintre două turbine eoliene este de 6-10 diametre rotorice, ceea ce pentru turbine mari 

înseamna de la câteva sute de metri la peste un kilometru. Rezultă că turbinele de mari dimensiuni 

vor fi plasate la fel de rar ca stâlpii liniilor de înalta tensiune, care apar aproape oriunde în peisajul 

din jurul nostru, dar cu care ne-am obisnuit și pe care nu le mai consideram cu un impact negativ 

asupra peisajului. 

Amplasamentul pe care se impune implementarea planului nu se află în zone protejate din 

punct de vedere al peisajului, locația se află la periferia localităților în afara zonelor circulate sau 

cu potențial de dezvoltare din punct de vedere turistic. Centralele eoliene nu se vor constitui un 

obstacol între localitate și zona adiacentă. 
 

III.6. Efectele pozitive asupra calitatii aerului, vegetatei si faunei terestre. 

 
La trecerea vântului prin rotoarele turbinelor, acestea extrag circa 30 % din energia cinetica 

a vântului transformând-o în energie electrica, iar imediat în aval de turbine viteza scade cu circa 

15 %. Datorita acestui scăderi de viteza a vântului este de așteptat ca local umiditatea relativă a 

aerului sa crească cu câteva procente. 

Prin creșterea umiditatii, vegetația se dezvoltă mai bine, cu efecte benefice asupra întregului 

lanț trofic din acest areal. Din trecerea în revista a experientei occidentale putem afirma că parcurile 

eoliene mari, cu un număr semnificativ de turbine, dacă sunt amplasate rațional, în majoritatea 

amplasamentelor nu va produce impact major asupra aerului, apelor de suprafață și subterane, 

vegetației și faunei terestre, solului și subsolului și nici asupra asezărilor umane sau altor obiective 

din zonă. 

Deși nu se referă strict la populația dintr-o anumita zona cu parc eolian, nu putem neglija 

efectul global și deosebit de important al contribuției la reducerea emisiilor de CO2,SO2 si NOx 

prin producere de energie electrică utilizând forța vântului. Aceste reduceri sunt evaluate la: 670 

Kg CO2/MWh, 2,4Kg SO2/ MWh si 2000Kg NOx/ MWh.  

Pe plan mondial energetica vântului se afla într-un stadiu avansat de maturitate tehnologică, 

se poate aprecia că în România ponderea energiei din surse eoliene în balanța energetică, pe termen 

scurt, se situează sub posibilitațile reale de valorificare economică, datorită prețului mare și 

dificultăților administrative. Aceste motive au împiedicat pâna în prezent energiile regenerabile să 

intre cu adevarat în competiție cu combustibilii fosili. Nu putem decât spera ca acest lucru se va 

schimba cât de curând. 
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III. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE 

PENTRU PUZ 

 
In urma analizei caracteristicilor mediului din zona amplasamentului propus pentru planul  

„PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI 

au fost identificate o singură problemă care ar putea influența acest plan.  

Principala problemă este cea legată de caracteristicile geologice ale terenului, nivelul 

loessoid umed prezintă consistenţă redusă, porozitate ridicată şi rezistenţă redusă la forfecare. Din 

aceste motive terenurile din această zonă de încadrează în categoria terenurilor de fundare slabe, 

care necesită măsuri de îmbunătăţire în vederea fundării directe a construcţiilor  

Studiul geotehnic preliminar va fi realizat pentru cele 15 obiective din perimetrul parcului 

eolian, conform normativului NP 074-2007.  

Pentru estimarea diferiţilor factori luaţi în calcul de normativul NP 074-2007 vor fi folosite 

folosite următoarele informaţii: 

Condiţiile de teren au fost determinate pe baza rezultatelor obţinute din măsurătorile 

geoelectrice şi seismice, corelate cu observaţii şi considerente geologice directe (pe 

afloriment) şi indirecte provenite din harta geologică 1:200 000 VASLUI; 

Apa subterană a fost estimată pe baza observaţiilor directe în fântâni şi a observaţiilor 

indirecte provenite din harta hidrogeologică 1:100 000 Reviga; 

Clasificarea construcţiei după importanţă a fost stabilită ca fiind deosebit de 

excepţională considerând specificaţiile generale ale centralelor eoliene furnizate de 

client, coroborate cu clasificarea conform NP 074-2007; 

Zonă seismică a fost calculată, conform normativului P100-1/2006, după Harta 

zonării României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului 

Rezultatele prospecţiunii geofizice sunt prezentate sub formă de modele geologice interpretative 

reprezantate ca secţiuni, coroborate cu distribuţia de viteză şi gradientul acesteia şi, respectiv, 

distribuţia valorilor de rezistivitate şi polarizabilitate. 

În urma corelării datelor disponibile, au fost trasate limitele geologice interpretative.  
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IV.1. Evaluarea impactului asupra biodiversităţii locale identificate în zona de 

amplasare a parcului de eoliene – CONCLUZIILE Studiului de Evaluare 

Adecvată 

 

IV.1.a. Identificarea impactului potential generat de implementarea planului/ proiectului asupra 

habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor 

păsări de interes comunitar; 

    

➢ Perturbarea habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a 

speciilor păsări 

 

Lista cu speciile observate cuprinde şi 10 taxoni menţionaţi în Anexa 3 a OUG nr. 57/2007. 

Acestea sunt: Circus cyaneus, Dendrocopos leucotos, Emberiza hortulana, Aquila pomarina, 

Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Crex crex, Dendrocopos medius, Ficedula 

albicollis, Lanius collurio, Pernis apivorus. 

 

Din punct de vedere biologic, acestea nu trebuiesc tratate în mod separat, deoarece relaţiile 

ecologice de la nivelul comunităţilor nu pot fi separate pe diverse grupe de specii, după cum omul 

le observă mai des sau mai rar, într-un habitat sau altul. 

Structura de 73 de specii de păsări observate reprezintă doar o etapă din ansamblul 

avicenozei şi ea poate varia de la un an la altul, sau chiar mai des, în funcţie de posibilităţile de 

adăpost şi sursele de hrană existente la un anumit moment. 

Cele 10 specii menţionate (conform Anexei 3)  trăiesc împreună cu celelalte 63 care nu au 

statut de „interes comunitar”. 

Zonele agricole, datorită faptului că au numeroase parcele în stadiu de pârloagă, pot oferi 

locuri de adăpost sau chiar hrănire pentru specii comunitare ca: Circus cyaneus, Crex crex, Lanius 

collurio, dar şi pentru alte numeroase specii componente ale reţelelor trofice din avicenoza din 

zonă. 

Unele trec doar în pasaj de scurtă durată, iar altele, în special oaspeţii de iarnă, pot fi 

puternic influenţate de căderile masive de zăpadă. Astfel de evenimente climatice pot avea chiar şi 

un efect mortal prin eliminarea accesibilităţii surselor de hrană. 

 

Prezenta speciilor de balta in perioada de primavara ne demonstreaza ca aceste specii au 

ales acest culoar de migratie secundar – culoarul est-elbic,  datorita surselor de hrana accesibile in 

aceasta perioada. In perioada de toamna nu am mai intalnit aceeasi abundenta de specii, probabil 

nu au mai gasit sursa de hrana si sau indreptat spre alte locuri. 

Prezenta unui numar mare de specii rapitoare ( de zi si de noapte) ne demonstreaza faptul 

ca aceste sunt in cautarea hranei constituite din micromamifere, aici intrand si popandaul. 

Popandaul ocupa locul consumatorului primar in cadrul piramidei trofice, Pasarile rapitoare 

sunt consumatori de ordin 2 si limiteaza mult nivelul populational al popandailor in zona. 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L

 

 
85 

 

Consideram ca impactul creat de prezenta turbinelor eoliene va fi mult mai mic la nivel 

populational decat prezenta pasarilor rapitoare pentru care popandaul este sursa de hrana. 

Deasemenea prezenta celorlalte specii de pasari granivore sau omnivore constituie 

concurenti la sursa de hrana a popandailor.  

Probabil datorita concurentilor la hrana, a pasarilor rapitoare si mai ales datorita lucrarilor 

mecanizate de agricultura efectuate in fiecare an, au determinat popandai sa nu isi instaleze cuiburi 

de adapost in aceasta zona. Totusi s-ar putea intalni in perimetrul parcului eolian, accidental in 

cautarea hranei mai ales in perioada de strangere a recoltei. 

 

Principalul impact pus în discutie pentru protejarea mediului în zonă este cel legat de 

impactul păsarilor migratoare cu rotoarele turbinelor eoliene în miscare, precum şi perturbarea 

habitatului (la sol), dacă în areal se află colonii semnificative de păsări de interes comunitar sau 

care s-ar putea află în perioadele acestora de migraţie. 

Această problemă a suscitat – încă de acum mai bine de un deceniu – intense dispute în 

țările vest europene promotoare ale tehnologiei. Din acest motiv, în multe țări au fost demarate 

multiple studii de impact ale funcționării turbinelor eoliene asupra pasarilor. 

Astăzi în tarile vest-europene ecologiștii şi promotorii centralelor eoliene au ajuns la un 

consens: impactul dintre turbinele eoliene şi păsări este mai mic decât se afirmase la început şi în 

orice caz mai redus decât impactul altor activităţi umane ca vânatoarea, transportul rutier și aerian, 

sau chiar existenţa structurilor statice ca stâlpii şi liniile electrice ori a clădirilor înalte, de care 

păsările se ciocnesc deoarece le văd greu . 

Această concluzie a permis dezvoltarea explozivă a energiei eoliene în toate ţările UE unde 

existau peste 40.000 MW instalaţi la finele anului 2005. 

  

Monitorizările efectuate la noi în tara, la parcurile de eoliene ce se construiesc sau 

funcţionează deja, în Dobgrogea (considerat culoar principal de migratie est-elbic) nu au evidentiat 

exemplare moarte din cauza activităţii tutbinelor de eoliene. De asemenea s-a observat ca păsările 

in migraţii de primăvara şi toamna evita zona parcului de eoliene, ocolindu-l la o distanţă de 400 – 

500 m. Rapoartele de monitorizare sunt documente publice afişate pe situl Agentiei Nationale de 

Protectia Mediului – APM Constanţa, APM – Tulcea. 

 

Aceste constatări pozitive nu elimină necesitatea unei monitorizări și în perioada de 

construire si de funcționare între 2-5 ani, dar această se poate mări ( în funcţie de rezultatul 

rapoartelor) de către autoritatea competentă de mediu pe toată perioada de funcţionare  a parcului 

de eoliene.a parcului eolian . Monitorizarea este absolut necesară în perioada de construire si de 

funcționare și trebuie să urmărească daca sunt sau nu sunt semnalate păsări din specii protejate cu 

habitat stabil în zona respectivă si dacă speciile respective pot suferi o extincție prin realizarea 

parcului eolian sau dacă pasajul păsărilor călătoare trece exact pe deasupra amplasamentului 

propus. În aceste cazuri se impun aplicarea măsurilor de reducere a impactului detaliate la capitolul 

VI.  
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➢ Risc de coliziune a păsărilor  

 

Evaluarea numărului teoretic de coliziuni care ar putea interveni în cazul în care păsările nu 

ar efectua nici o acțiune a evita (acest lucru depinde de nivelurile de activitate de zbor, dimensiunea 

și viteza de pasăre, precum și dimensiunile și viteza de rotație a turbinei).  

In cadrul monitorizarii s-au evaluat tiparele comportamentale (studii ale etologiei speciilor 

de păsări pe perioadele de cuibărit, hrănire si/sau migratie) precum si culoarele de zbor, functie de 

perioada anului, factorii climatici, iar datele obtinute au fost folosite pentru identificarea culoarelor 

de zbor a păsărilor, în vederea stabilirii riscului de coliziune. Astfel, s-au putut schita culoarele de 

zbor, pe categorii distincte de păsări (oaspeti de vară, oaspeti de iarnă, migratoare), observându-se 

următoarele particularităti. 

 

Caracteristicile de construcţie a unui generator, presupun un câmp ocupat pe verticală 

cuprins între 150 m şi 300 de metri deasupra solului, atât cât presupune distanţa dintre marginile 

palelor corelată cu înălţimea de amplasare a generatorului. 

Majoritatea speciilor de păsări folosesc pentru drumurile lor de procurare a hranei înălţimi 

de zbor obişnuite cuprinse între 2-3 m peste nivelul vegetaţiei sau a solului şi 25-40 m. Puţine specii 

(gen Alauda, Anthus, Miliaria, Motacilla) se înalţă, în timpul manifestărilor teritoriale  până la 30-

40 m.  Acest fapt se petrece însă în plan vertical, deasupra locului de paradă şi nu presupune 

deplasări orizontale. 

Majoritatea migratoarelor, cu precădere cele solitare, dar şi unele stoluri urmăresc, la 

vedere, spaţiul terestru, acoperit sau neacoperit cu vegetaţie şi nu depăşesc nici ele altitudinea de 

zbor de 20-40 m.  

Paseriformele au chiar obiceiul să urmărească vegetaţia erbacee, arbustivă sau forestieră şi 

nu depăşesc înălţimea acesteia în zbor. 

Literatura de specialitate confirmă şi faptul că, pentru migraţiile care presupun distanţe 

lungi într-o singură etapă, păsările obişnuiesc să se înalţe la cel puţin 200-300 m deasupra solului, 

după care zboară în linie dreaptă spre destinaţia următoare. Fenomenul este semnalat atât ziua cât 

şi noaptea. De asemenea s-a demonstrat ştiinţifica ca păsările au o capacitate de evitare  a oricărui 

obstacol în proportie de 95% (răpitoarele mari) şi 98-99% pentru celelate specii de păsări. Procentul 

foarte mic de 1 -5% ca acestea sa intre in coliziune este datorat in cea mai mare parte de starea 

precara a exemplarelor ( indivizi slabi sau bolnavi). 

 

Posibilităţile ca păsările să nu observe la timp obstacole, de genul generatoarelor eoliene, 

pentru a le evita, nu sunt reale şi dacă ţinem cont măcar de faptul că acuitatea vizuală a acestui grup 

de animale este foarte mare. 

În cazul momentelor de instalare a ceţii este cunoscut faptul că majoritatea păsărilor evită 

zborul în condiţiile lipsei de vizibilitate. 

De asemenea, în cazul vânturilor puternice speciile de păsări, în stare normală de sănătate, 

evită lansarea în zbor pentru deplasări pe orice distanţe. 

Caracteristicile tehnice de funcţionare a generatoarelor constituie un factor important în 

evitarea impacturilor. 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L

 

 
87 

 

Faptul că palele se rotesc cu 10-15 rotaţii pe minut înseamnă că mişcarea se desfăşoară 

foarte lent iar instalaţia poate fi observată cu uşurinţă şi evitată din timp. 

De asemenea, deoarece la viteze ale vântului de peste 90 km/oră instalaţia se opreşte din 

funcţionare şi deci, nu mai are poziţionări variabile, ceea ce permite o bună observare a acesteia 

precum şi posibilitatea de ocolire chiar şi în cazul în care păsările sunt purtate accidental de curenţi 

de aer, pe care de obicei îi evită. 

 

 NOTA DE ORIENTARE elaborate de SNH - Scottish Natural Heritage  specifica 

urmatoarele ( sursa: Band_et_al_2007   ) 

“Rezultatul este un risc mediu de coliziune pentru o pasăre care trece printr-un rotor. 

Rețineți că există multe aproximări implicate , de exemplu, în cazul în care se presupune că o 

pasăre poate fi modelată/reprezentată printr-o formă cruciformă simplă, că o lamă de turbină 

are lățime și pas, dar nu are grosime, și că zborul unei păsări nu va fi afectat de o coliziune, în 

pofida faptului că zboară în jurul unei palete de turbină.  

Astfel, riscurile de coliziune calculate ar trebui considerate ca o indicație a riscului - să spunem 

la aproximativ ±10%, mai degrabă decât o cifră exactă. 

 De asemenea, este simplist să se presupună că viteza de zbor a păsărilor este probabil să fie 

aceeași în raport cu solul atât în direcția vântului, cât și în direcția vântului. “  

 
În urma calculului riscului de coliziune ( acestea sunt prezentate in continuare) , au rezultat 

valorile prezentate în tabelul de mai sus. Păsările prezintă un risc ridicat de coliziune cu palele 

turbinelor eoliene în cazul în care se deplasează cu viteză mică. Cu cât talia păsării este mai mare, 

cu atât riscul este mai ridicat, astfel, riscul maxim de coliziune ce poate apărea în cazul ansamblului 

eolian propus este de 8,3% pentru păsările de talie medie. 

Odată cu creșterea vitezei de zbor, riscul de coliziune cu turbinele eoliene scade 

considerabil, ajungând la valori între 4,8 – 5,2 %. Totodată, pentru viteze medii și mari se poate 

observa că valoarea riscului de coliziune rămâne același. 

 

În concluzie, având în vedere principul precauţiei şi faptul că observatiile premergătoare 

construirii şi funcţionării parcului de eoliene se bazează pe situaţia actuală a terenului ( care este 

liber de sarcini). Pentru a cunoaşte cu exactitate evolutia în timp avicenozei şi faunei este necesară 

efectuarea monitorizărilor în perioadele de funcţionare a parcului care pot veni cu date certe cu 

privire la riscul de coliziune. 

Instalarea câmpului eolian presupune şi lucrări de îngropare a conductorilor electrici. 

Aparent aceste operaţiuni pot provoca o serie de perturbări, mai ales în viaţa unor specii 

cuibăritoare la sol, prin eventuala distrugere a unor cuiburi deja instalate.  Dacă lucrările sunt însă 

efectuate în afara perioadei de cuibărire (sfârşitul lui aprilie – sfârşitul lunii iunie) acestea nu vor 

mai avea efectul de aspect negativ asupra populaţiilor locale care cuibăresc. 

În plus, solul afânat care va acoperi şanţurile, va constitui un habitat favorabil pentru 

săparea adăposturilor multor altor specii de animale legate de viaţa la sol. 

Drumurile de acces construite pentru vizitarea generatoarelor, vor constitui un element de 

impact în timpul cuibăritului, atunci când sunt create. În această situaţie se poate evita acest aspect 

dacă lucrările nu sunt efectuate între lunile aprilie – iunie. 
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După darea în folosinţă a acestor drumuri, datorită faptului că sunt acoperite cu pietriş,  

acestea vor constitui o sursă importantă de gastroliţi folosiţi de numeroase specii de păsări pentru 

triturarea hranei. Practic, doar răpitoarele exclusiv carnivore nu folosesc în cursul digestiei aceşti 

gastroliţi. 

În plus, rigolele înierbate ale drumurilor vor constitui un habitat important cu rol de 

adăpost, dar şi de hrănire, pentru numeroase specii de păsări precum şi pentru alte grupe sistematice 

de animale a căror viaţă este legată de sol, începând de la nevertebrate şi ajungând la mamifere. 

În culturile agricole cu sistem intensiv (cereale, floarea soarelui etc.), aceste drumuri 

constituie fâşii permanente (cu lăţimi între 5-7 m) în care ciclurile biologice nu sunt fracturate 

brutal (arături, discuiri, erbicidări sau alte lucrări de folosire a pesticidelor, recoltări etc.) creând 

astfel reţele importante de refugiu pentru cele mai diferite grupe de faună. Practic, aceste drumuri 

sunt folosite doar ocazional. Rigolele acestora îşi păstrează valoarea incontestabilă semnalată 

anterior. 

În plus de acesta, în perioada când culturile agricole se află în faze fenologice de 

dezvoltare maximă şi acoperă suprafaţa solului, aceste drumuri pot constitui teritorii importante de 

procurare a hranei pentru numeroşi răpitori, mai ales păsări,  dar şi pentru insectivore. 

Chiar şi în suprafeţele de sărături, care sunt, de fapt, rezultatul unor degradări de habitate 

create de operaţiunile funciare de desecare şi care, la momentul actual,  sunt păşunate intens, aceste 

drumuri de acces neoferind o hrană accesibilă pentru animalele domestice, sunt mult mai puţin 

folosite de către acestea şi astfel devin zone de protecţie naturală pentru numeroase elemente de 

faună din zonă. 

Identificarea impactul 

potenţial  

Evaluarea magnitudinii Observatii 

In perioada de 

construire 

In perioada de 

functionare 

Identificarea impactului direct 

asupra tipurilor de habitate de 

interes comunitar generat de 

implementarea planului ; 

nesemnificativ 0 Este obligatorie respectarea planului de 

amplasare a turbinelor eoliene, a 

santurilor de pozare a cablurilor 

electrice şi caile de acces. 

Identificarea impactului 

potential generat de 

implementarea planului/ 

proiectului asupra habitatelor 

folosite pentru necesităţile de 

hrană, odihnă şi reproducere ale 

speciilor de interes comunitar 

(altele decât păsări); 

nesemnificativ moderată Este obligatorie respectarea planului de 

amplasare a turbinelor eoliene, a 

santurilor de pozare a cablurilor 

electrice şi caile de acces. 

Perturbarea habitatelor 

folosite pentru necesităţile de 

hrană, odihnă şi reproducere 

ale speciilor păsări 

semnificativ moderată Este obligatorie respectarea planului 

de amplasare a turbinelor eoliene, a 

santurilor de pozare a cablurilor 

electrice şi caile de acces. 

Risc de coliziune a păsărilor semnificativ moderată Este obligatorie respectarea planului 

de amplasare a turbinelor eoliene, a 

santurilor de pozare a cablurilor 

electrice şi caile de acces. 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L

 

 
89 

 

Identificarea impactului 

câmpului electromagnetic asupra 

speciilor de interes comunitar; 

nesemnificativ 0 Este obligatorie respectarea planului de 

amplasare a turbinelor eoliene, a 

santurilor de pozare a cablurilor 

electrice şi caile de acces. 

Identificarea impactului 

zgomotului asupra speciilor de 

interes comunitar; 

nesemnificativ 0 Este obligatorie respectarea planului de 

amplasare a turbinelor eoliene, a 

santurilor de pozare a cablurilor 

electrice şi caile de acces. 

 
Integritatea ariei naturale protejate de 

interes comunitar este afectată dacă PP poate:  

 

Situl Natura 2000 ROSPA0119 Horga - Zorleni 

să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau 

numărul exemplarelor speciilor de interes 

comunitar;  

 

Amplasarea Parcului Eolian FRUNTIŞANI nu se vor reduce suprafata 

habitatelor sau a numărul de specii protejate.  

Luată procentual suprafața de teren care își va schimba definitiv 

destinația din ROSPA0119 Horga - Zorleni este de  ha – 0,09 % 

din întreaga suprafață a ariei de protectie avifaunistică. 

să ducă la fragmentarea habitatelor de 

interes comunitar; 

Nu se vor fragmenta habitatele de interes comunitar, in 

perimetrul în care se vor realiza fundaţiile şi drumurile de acces 

neidentificandu-se tipul de habitat prioritar specificat in Formularul 

Standard a ariei ROSPA0119 Horga - Zorleni 

să aibă impact negativ asupra factorilor 

care determină menţinerea stării favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes 

comunitar; 

Nu va exista un impact negativ asupra conditiilor necesare 

speciilor de vieţuitoare declarate protejate.  

 

să producă modificări ale dinamicii 

relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia 

ariei naturale protejate de interes comunitar.  

 

Amplasarea turbinelor eoliene nu va modifica funcția ariei 

naturale protejate de interes comunitar. 

 

Zona propusă amplasării PARCULUI EOLIAN FRUNTIŞANI nu afectează integritatea 

sitului Natura 2000 ROSPA0119 Horga - Zorleni: 

➢ nu reduce semnificativ suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă 

comunitară; 

➢ nu conduce semnificativ la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă 

comunitară; 

➢ nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de 

interes comunitar; 

➢ nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 

➢ nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care 

definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar. 

➢ Măsurile care se preconizează să fi luate în perioada de construcţie a parcului eolian 

și în timpul funcţionării acestuia, în conformitate cu normele tehnologice și a 

legislaţiei de mediu în vigoare, și în mod special respectarea cu stricteţe a acestora, 

ne determină să consideram că factorii de mediu din incinta Parcului si din 

vecinătatea acesteia, vor fi afectaţi negativ într-o măsură destul de mică astfel încât 

impactul să nu aibă un caracter semnificativ. Se poate afirma că dacă impactul 
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asupra avifaunei nu se va manifesta semnificativ, asfel încât să afecteze semnificativ 

biodiversitatea, parcul eolian va constitui un beneficiu pentru mediu înconjurător, 

cel social şi economic. 

 

Având în vedere că există impact asupra populațiilor de păsări care poposesc sau se află 

în migrație spre situl Natura 2000 ROSPA0119 Horga - Zorleni propunem o serie de masuri 

ce vor fi luate în considerare în vederea diminuării potențialelor efecte atât în perioada de 

funcționare cât și de construire. 

 

 

IV.2. Măsuri de reducerii impactului in perioada de construire 

 

Având în vedere că există impact asupra populațiilor de păsări care poposesc sau se află 

în migrație spre situl Natura 2000 ROSPA0119 Horga - Zorleni propunem o serie de masuri 

ce vor fi luate în considerare în vederea diminuării potențialelor efecte atât în perioada de 

funcționare cât și de construire. 

 

A. Măsuri de protecţie recomandate în faza de proiectare 

-Organizarea de şantier şi drumurile de exploatare nou create nu se vor suprapune peste zone unde 

se semnalează galerii de popândăi,  sursa de hrana pentru pasari rapitoare mari. 

- Pe lângă drumurile de exploatare vor fi executate rigole necesare scurgerii apei pluviale; 

- Dispozitivele de protecţie, avertizare (lumina intermitentă), culoarea echipamentelor, etc, vor 

respecta recomandările Uniunii Europene pe aceste probleme; 

- Canalele pentru îngroparea cablurilor se vor realiza la adâncimi care să anuleze efectul 

electromagnetic de la suprafaţa solului(cca 1,2m). 

- Traseul acestor canale va urmări pe cat posibil drumurile de exploatare pentru a afecta o suprafaţă 

mai mică din situl comunitar. 

 

B. Măsuri de protecţie recomandate în faza de construire    

M1. Lucrarile se vor realiza de catre un antreprenor autorizat, in conformitate cu proiectul 

tehnic. 

M2. Lucrarile se vor desfășura cu respectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare 

emise de autoritati. 

M3. Beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, prezentate în Memoriul 

Tehnic; 

M4. Se vor impune masuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare 

a investitiei : 

• depozitarea materialelor de constructie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces 

(carosabil, drumuri ) și să nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale; 

• se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de constructii, astfel 

încât transportul se va realiza doar pe drumurile existente; 

• se vor lua masurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului; 
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• se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care 

sa nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrifianti, zgomot, vibratii, etc.; 

• realizarea proiectului se va face astfel încat sa nu fie afectat traficul din zona; 

• deșeurile rezultate în urma lucrarilor se vor colecta în spatii special amenajate și apoi vor fi 

evacuate la depozite de deșeuri specifice categoriei de deșeuri respective în baza unor contracte, cu 

precizarea ca deșeurile reciclabile vor fi predate la unitati specializate în vederea valorificarii; 

• depozitarea materialelor de constructie se va face m zone special amenajate; 

• organizarea de șantier va fi amplasata astfel încat sa nu afecteze traficul. 

M5. In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata 

prin Legea nr. 292/2018 Art. 34. - (1) Titularul unui proiect are obligaţia de a notifica în scris 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a 

proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu şi anterior 

emiterii aprobării de dezvoltare. 

M6. La terminarea lucrarilor se va face înlaturarea amenajarii de șantier, se vor face lucrari 

de refacere a zonei și terenul scos temporar din circuitul agricol va fi adus la stare a initiala . 

M7. Dupa finalizarea lucrărilor de refacere a mediului prevăzute prin proiect, terenul se va 

supune revegetarii naturale, fiind strict interzisa însamantarea cu iarba, ultimul strat de acoperire a 

excavatiilor va fi realizat exclusiv din solul vegetal decopertat la începerea lucrarilor; 

M8. Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul emis de ANANP: 

M9. Manipularea combustibililor, a materialelor sau a altor substante se va realiza astfel încat 

sa se evite scaparile accidentale pe sol sau în apa, dizolvarea și antrenarea lor de catre apele de 

precipitatii; 

M10. Pe parcursul derularii lucrarilor de construire, beneficiarul va urmari eventualul impact 

al activitatilor prevazute de proiect asupra terenurilor și obiectivelor de conservare a speciilor și 

habitatelor din siturile Natura 2000; 

M11. Pe parcursul derularii lucrarilor prevazute de proiect, titularul este obligat sa instruiasca 

personalul și sa se asigure ca sunt respectate urmatoarele interdictii (potrivit prevederilor O.U.G. 

nr. 57/2007,art. 33): 

- este interzisa orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a 

exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

- este interzisa deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intentionata a cuiburilor și sau 

ouălelor din natura, chiar daca sunt goale; 

- este interzisa perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de creștere, de 

hibemare și de migratie; 

- este interzisa deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna. 

 

M12. Execuția lucrărilor să fie efectuată sub supravegherea unei persoane specializată in 

biodiversitate (biolog). 

 

 

 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L

 

 
92 

 

 

 

IV.3. Măsuri de reducere a impactului  în perioada de exploatare a parcului 

eolian 

- Continuarea monitorizarilor este absolut necesară în perioada de funcționare, de 5 ani, dar 

această se poate mări ( în funcţie de rezultatul rapoartelor) de către autoritatea competentă de mediu 

sau custode, pe toată perioada de funcţionare  a parcului de eoliene.Scopul acestor monitorizări este 

de a urmări daca sunt sau nu sunt semnalate efecte negative asupra populaţiilor de păsări sau de 

alte specii de faună protejate. În cazul în care rapoartele de monitorizare semnalează exemplare 

moarte sau rănite de activitatea turbinelor eoliene, se impune reducerea activității parcului eolian 

la 50% prin oprirea temporară a activităţii unor turbine sau chiar a întregului parc pe anumite 

perioade (în perioadele de migraţie, înaintea previzuinilor meteo extreme de furtuni, ceaţă, etc.). 

Monitorizarea în perioada de funcţionare asigură constanţa observaţiilor oferind informaţii reale 

din perioadele cheie ale ecologiei speciilor (reproducere, migraţie), relaţia acestora cu diferite 

categorii de habitate, oferind posibilitatea intervenţiilor rapide şi eficiente în cazul apariţiei unor 

efecte ce nu pot fi prevăzute în aceast etapă. 

În urma monitorizărilor se pot impune achiziţionarea unor sisteme de detecţie automată a coliziunii 

păsărilor cu anumite elemente aflate în mişcare ale turbinelor ( tip sisteme radar). Aceste sisteme 

sunt larg folosite în parcurile de eoliene din UE şi au avanatajul că înregistrează în timp real 

coliziunea precum şi condiţiile meteo nefavorabile şi astfel se vor putea lua decizii în timp scurt ( 

chiar oprirea activităţii pe anumite perioade). Rezultatele monitorizărilor pentru parcul de eoliene 

vor fi corelate cu rezultatele monitorizărilor celorlalte parcuri de eoliene din această zonă, pentru 

ca în situaţia în care vor apărea efecte negative să se poată aplica măsuri de reducere a impactului 

cumulat. 
 

Tabel 8.Măsuri de reducere a impactului  în perioada de exploatare a parcului eolian 

Factor de 

mediu 

Măsuri de reducere a impactului Resp. 

implementare 

Rezultate 

Vegetaţie Mentine actualul mod de utilizare al terenurilor, fara 

masuri de ameliorare sau substituire a vegetatiei 

Titular Menţinerea stării actuale a 

vegetatiei în zonă. 

 

Faună M13. Mărirea vizibilităţii palelor tubinelor eoliene 

prin vopsirea acestora în culori reflectorizante. 

M14. Pentru a reduce numărul de păsări atrase de 

luminile de avertizare amplasate pe nacelă ( lumini de 

avertizare pentru avioane) propunem ca acestea să fie 

intermitente (tip flashing) în locul celor cu iluminare 

constantă. Centralele eoliene vor fi semnalizate pe 

timpul nopții cu lumină intermitentă roșie cu interval 

de timp mari între două aprinderi consecutive( 

folosirea luminii alternative în defavoarea celei 

continue), pentru ca lumina va face păsările să fie mai 

prudente și să evite zona respective, astfel turbinele 

Societate     cu 

atribuţii în 

acest sens cu 

Titular 

Mentinerea stării actuale 

de conservare conform 

obiectivelor specifice de 

conservare stabilite pentru 

ROSPA0119 Horga 

Zorleni. 
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sunt mai ușor de recunoscut de către păsările 

migratoare. Aceste lumini intermitente se află 

amplasate pe nacela și sunt obligatorii fiind 

considerate “lumini de balizaj” prin reglementările 

impuse de autoritățile aeronautice. 

M15. Dotarea turbinelor cu sisteme de detecţie cu 

control de la distanţă. Aceasta tehnologie detectează 

păsările aflate în zbor in zona de rotaţie a palelor şi 

declaşează sistemele automate de avertizare care 

închid temporar funcţionarea acestora când există 

riscul de coliziune. 

M16. Asigurarea funcţionării corespunzătoare a 

sistemelor de semnalizare.  

M17. Adoptarea unor dispozitive de intimidare: 

Măsuri acustice. Amplasarea pe rotor a unor 

dispozitive acustice /ultrasunete de intimidare a 

speciilor de păsări și liliecii. 

Ultrasunetele au fost utilizate ca instrument de 

atenuare pentru a ține liliecii la distanță de turbine și, 

prin  urmare, pentru a reduce mortalitatea.Arnett et 

al.(2013) furnizează dovezi potrivit cărora transmisiile 

cu  ultrasunete în bandă largă pot reduce numărul de 

cazuri de mortalitate în rândul liliecilor prin 

descurajarea  apropierii liliecilor de sursele de zgomot. 

măsurile de intimidare presupun instalarea unor 

dispozitive care emit stimuli sonori sau vizuali 

permanent, intermitent sau atunci când sunt activate de 

un sistem de detectare a păsărilor. Măsurile pasive de 

intimidare, de exemplu vopsirea, pot fi aplicate și la 

nivelul turnurilor și paletelor turbinelor. 

M18. Dacă in urma monitorizarilor efectuate in 

perioada de functionare a parcului se costată cresterea 

numarului de victime ( liliecii și păsări) in urma 

coliziunilor cu palele turbinelor recomandăm 

întreruperea activtăţii turbinelor eoliene,în perioadele 

de migraţie,  mai ales pe timpul noptii, în condiţii de 

ceaţă şi vizibilitate scăzută. 

Deşeuri Colectarea corespunzătoare, selectarea, depozitarea şi 

transportul deşeurilor de către servicii specializate 

Titular Managementul 

corespunzător şi legal al 

deşeurilor 

Impactu

l 

cumulat 

cu alte 

parcuri 

de 

eoliene  

In zona nu functionează şi nu sunt  proiectate alte 

astfel de investiţii. 

In situaţia în care vor apărea recomandam mărirea 

distanţei până la 2 km intre parcurile de eoliene. 

Titular Mentinerea stării actuale 

conform obiectivelor de 

protecţie. 
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RESPONSABILITATEA IMPLEMENTĂRII ACESTOR MĂSURI DE REDUCERE A 

IMPACTULUI IN PERIOADA DE COSTRUIRE APARTINE  TITULARULUI SOI 

CONSTRUCTORULUI
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IV. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, 

STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR 

SAU INTERNAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE 

PENTRU PLAN SAU PROGRAM ŞI MODUL ÎN 

CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE 

ŞI DE ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN 

TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI SAU 

PROGRAMULUI 

 
 

Obiectivele relevante de mediu necesare pentru evaluarea efectelor asupra mediului 

generate de P.U.Z. au fost propuse în urma analizării unor documente de referință regională 

și națională, printre acestea numărându-se: 

• Strategia Națională în domeniul energiei regenerabile 2007 – 2020 aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007; 

• Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2013 – 2020 – 2030; 

• Strategia Energetică a României 2019 – 2030, cu perspectiva anului 2050 (draft aflat 

în procedură de evaluare de mediu); 

• Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 – 

2020 (SNPACB); 

• Strategia Națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020; 

• Planul Urbanistic General și Regulamentul de urbanism al Comunei Frumușița; 

• Planul Urbanistic General și Regulamentul de urbanism al Comunei Tulucești; 

La propunerea obiectivelor relevante de mediu s-au avut în vedere aspectele de mediu 

indicate în Anexa nr. 2 a HG nr. 1076/2004, precum și problemele de mediu existente 

relevante pentru P.U.Z., identificate în urma analizării stării actuale a mediului. 

 

 

Obiectivele planului întocmit pentru ”PARC EOLIAN” sunt în deplină concordanță 

cu obiectivele strategice de mediu stabilite prin strategiile internaționale și planurile de 

dezvoltare naționale 

Tabel 9.Concordanta dintre obiectivele planului propus cu obiectivele planurilor/programelor la 

nivel strategic 

Document 

strategic 

Obiective UE  si nationale Obiectivele planului Concordanta dintre 

obiectivele planului 

propus cu obiectivele 
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planurilor/programelor 

la nivel strategic 

Directiva 

2001/77/EC 

privind 

promovarea 

energiei electrice 

produsa din 

surse 

regenerabile pe 

piata unica de 

energie 

Obiectul prezentei directive este de a 

promova creșterea contribuției 

surselor de energie regenerabile la 

producția de electricitate pe piața 

internă de electricitate și de a pune 

bazele unui viitor cadru comunitar în 

acest domeniu. 

Dezvoltarea unui parc 

eolian pentru obţinerea 

energiei electrice prin 

exploatarea potentialului 

eolian al zonei. 

100% 

Comunitatea recunoaște necesitatea 

promovării surselor de energie 

regenerabile ca o măsură prioritară, 

deoarece exploatarea lor contribuie la 

protecția mediului și la dezvoltarea 

durabilă 

Promovarea utilizarii 

potentialului eolian al 

zonei 

 

100% 

Promovarea electricității produse din 

surse de energie regenerabile este o 

prioritate comunitară importantă, după 

cum s-a subliniat în Cartea Albă 

privind sursele de energie 

regenerabile din motive de securitate 

și diversificare a aprovizionării cu 

energie, de protecție a mediului și de 

coeziune socială și economică. 

Asigurarea surselor 

alternative de energie 

Reducerea importului de 

combustibili fosili 

100% 

Intensificarea utilizării electricității 

produse din surse de energie 

regenerabile constituie o componentă 

important a pachetului de măsuri 

necesare pentru respectarea 

Protocolului de la Kyoto la 

Convenția-cadru a Organizației 

Națiunilor Unite privind schimbările 

climatic și a oricărui pachet de măsuri 

destinat respectării angajamentelor 

ulterioare. 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera 

 

100% 

Când se favorizează dezvoltarea unei 

piețe pentru surse de energie 

regenerabile, este necesar să se țină 

cont de impactul pozitiv asupra 

posibilităților de dezvoltare regionale 

și locale, asupra posibilităților de 

export, asupra coeziunii sociale și 

încadrării în muncă, în special în 

privința întreprinderilor mici și 

mijlocii, precum și asupra 

producătorilor de electricitate 

independenți 

independenta energetica 

prin producerea de 

energie din surse locale 

Asigurare de locuri de 

munca 

100% 

Strategia 

Energetică a 

României pentru 

perioada 2021-

2030 și orizontul 

de timp al anului 

Obiectele SER: 

1.Asigurarea accesului la energie 

electrică și termică pentru toți 

consumatorii; 

2.Energie curată și eficiență 

energetică; 

Creșterea aportului 

energetic al României pe 

piețele regionale și 

europene prin 

valorificarea resurselor 

energetice primare 
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2050. – in 

procedura 

legislative de 

aprobare: 

Aviz de Mediu nr. 

53/04.11.2020 

3.Modernizarea sistemului de 

guvernanță corporativă și a capacității 

instituționale de reglementare; 

4.Protecția consumatorului vulnerabil 

și reducerea sărăciei energetice; 

5.Piețe de energie competitive, baza 

unei economii competitive; 

6.Creșterea calității învățământului în 

domeniul energiei și formarea 

continuă a resursei umane calificate; 

7.România, furnizor regional de 

securitate energetică; 

8.Creșterea aportului energetic al 

României pe piețele regionale și 

europene prin valorificarea resurselor 

energetice primare naționale. 

naționale regenerabile – 

energie eoliana 

PLAN 

NAȚIONAL 

INTEGRAT din 4 

octombrie 2021 în 

domeniul energiei 

și schimbărilor 

climatice 2021-

2030 Publicat în  

MONITORUL 

OFICIAL nr. 963 

bis din 8 

octombrie 2021 

Aprobat prin 

HOTĂRÂREA 

nr. 1.076 din 4 

octombrie 2021, 

publicată în 

Monitorul Oficial 

al României, 

Partea I, nr. 963 

din 8 octombrie 

2021 

1. realizarea capacităţilor de 

stocare a energiei şi dezvoltarea 

reţelei de transport; 

2. declararea unor zone de 

dezvoltare energetică utilizând surse 

regenerabile, pentru proiecte mari și 

asigurarea conectării la rețea prin grija 

Transelectrica; 

3. asigurarea condiţiilor care să 

permită înlocuirea capacităţilor la 

sfârşitul ciclului de viaţă; 

4. dezvoltarea de capacităţi 

mici, distribuite şi încurajarea 

prosumatorilor. 

 

Cresterea capacitatii 

de productie , 

stocare si transport 

a energiei 

electriceprodusa 

din surse 

regenerabile 

100% 

Strategia 

Națională pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2013 – 

2020 – 2030 

Obiectivele strategice generale pe 

termen scurt, mediu și lung sunt: 

• Orizont 2013: Încorporarea organică 

a principiilor și practicilor dezvoltării 

durabile în ansamblul programelor și 

politicilor publice ale României ca 

stat membru al UE; 

• Orizont 2020: Atingerea nivelului 

mediu actual al țărilor Uniunii 

Europene la principalii indicatori ai 

dezvoltării durabile; 

• Orizont 2030: Apropierea 

semnificativă a României de nivelul 

mediu din acel an al țărilor membre 

Dezvoltarea zonei rurale 

Productie de energie din 

surse nepoluante 

Dezvoltarea zonei rurale 

Promovarea unei 

investitii noi pentru 

productia de energie din 

surse regenerabile 

100% 
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ale UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile. 

Strategia 

Națională și 

Planul de Acțiune 

pentru 

Conservarea 

Biodiversității 

2014 – 2020 

(SNPACB) 

• Stoparea declinului diversității 

biologice reprezentată de resursele 

genetice, specii, ecosisteme şi peisaj 

şi refacerea sistemelor degradate până 

în 2020; 

• Integrarea politicilor privind 

conservarea biodiversităţii în toate 

politicile sectoriale până în 2020; 

• Promovarea cunoștințelor, 

practicilor şi metodelor inovatoare 

tradiționale şi a tehnologiilor curate ca 

măsuri de sprijin pentru conservarea 

biodiversităţii ca suport al dezvoltării 

durabile până în 2020; 

• Îmbunătățirea comunicării şi 

educării în domeniul biodiversităţii 

până în 2020. 

• Dezvoltarea cadrului legal şi 

instituțional general şi asigurarea 

resurselor financiare; 

• Asigurarea coerenței şi a 

managementului eficient al rețelei 

naționale de arii naturale protejate; 

• Asigurarea unei stări favorabile de 

conservare pentru speciile sălbatice 

protejate; 

• Utilizarea durabilă a componentelor 

diversității biologice; 

• Conservarea ex-situ; 

• Controlul speciilor invazive; 

• Accesul la resursele genetice şi 

împărțirea echitabilă a beneficiilor ce 

decurg din utilizarea acestora; 

• Susținerea şi promovarea 

cunoștințelor, inovațiilor şi practicilor 

tradiționale; 

• Dezvoltarea cercetării științifice şi 

promovarea transferului de 

tehnologie; 

• Comunicarea, educarea şi 

conștientizarea publicului. 

1. stabilirea 

condiţiilor pentru 

amplasarea Parcului 

eolian în situl NATURA 

2000 de importanta 

avifaunistică 

ROSPA0119  „Horga - 

Zorleni”. 

2.  integrarea 

obiectivelor şi cerinţelor 

de protecţie a mediului în 

pregătirea şi adoptarea 

planului prin evaluarea 

impactului potențial 

asupra ariilor de protectie 

de interes comunitar si 

avifaunistic  

3.  identificarea 

alternativei optime din 

punct de vedere a 

impactului potențial 

asupra sitului NATURA 

2000 de importanta 

avifaunistică 

ROSPA0119  „Horga - 

Zorleni”. 

 pentru obţinerea de către 

S.C. W.P.D. ROMANIA 

WIND FARM 08 S.R.L. 

a Avizului de Mediu, 

necesar, pentru aprobarea 

PUZ-ului întocmit pentru 

dezvoltarea ansamblului 

energetic neconvențional 

-parc eolian ( conform art 

9 alin (4) din OUG 

195/2005 privind 

protecţia mediului, 

aprobată prin Legea 

265/2006, cu modificările 

și completările 

ulterioare). 

100% 

Strategia 

Națională privind 

schimbările 

climatice și 

creșterea 

economică bazată 

pe emisii reduse 

de carbon pentru 

a) Reducerea intensității emisiilor 

CO2 aferente activităților energetice 

b) Eficiență energetică îmbunătățită la 

nivelul utilizatorilor finali, în special 

în clădiri și în sectoarele industrial. 

c) Energie accesibilă grupurilor 

vulnerabile economic. 

 

Dezvoltarea unui parc 

eolian pentru obţinerea 

energiei electrice prin 

exploatarea potentialului 

eolian al zonei. 

Asigurarea independentei 

energetice 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera 

100% 
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perioada 2016 - 

2020 

Strategia 

Naţională pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României - 

Orizonturi 2013 – 

2020 – 2030 

Orizont 2013 Încorporarea organica a 

principiilor si practicilor dezvoltarii 

durabile în ansamblul programelor si 

politicilor publice ale României ca 

stat membru al UE 

Obiectiv national: Satisfacerea 

necesarului de energie pe termen scurt 

si mediu si crearea premiselor pentru 

securitatea energetica a tarii pe termen 

lung conform cerintelor unei economii 

moderne de piata, în conditii de 

siguranta si competitivitate; 

îndeplinirea obligatiilor asumate în 

baza Protocolului de la Kyoto privind 

reducerea cu 8% a emisiilor de gaze 

cu efect de sera; promovarea si 

aplicarea unor masuri de adaptare la 

efectele schimbarilor climatic si 

respectarea principiilor dezvoltarii 

durabile 

Dezvoltarea unui parc 

eolian pentru obţinerea 

energiei electrice prin 

exploatarea potentialului 

eolian al zonei. 

Asigurarea independentei 

energetice 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera 

100% 

Orizont 2020: Atingerea nivelului 

mediu actual al tarilor Uniunii 

Europene la principalii indicatori ai 

dezvoltarii durabile 

Dezvoltarea zonei rurale 100% 

Orizont 2030: Apropierea 

semnificativa a României de nivelul 

mediu din acel an al arilor membre 

ale UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltarii durabile 

 100% 

Crearea de noi oportunitati de crestere 

economica durabila si de crestere a 

calitatii vietii 

 100% 

Strategia de 

amenajare a 

teritoriului şi 

programul de 

măsuri a 

județului 

VASLUI 

Obiectiv strategic  dezvoltarea 

echilibrată a teritoriului judeţean, 

prin optimizarea utilizării 

resurselor şi valorificarea şanselor 

de dezvoltare, în vederea creării 

premizelor de dezvoltare economică 

şi socială eficientă şi durabilă, a 

creşterii calităţii vieţii locuitorilori 

şi în condiţiile protejării mediului 

natural. 

Creșterea nivelului de trai 

a populației comunei prin 

sporirea fondurilor de 

care va dispune 

comunitatea locala 

(impozite de la investitor) 

100% 

Planul se măsuri, secțiunea –

MEDIU 

Obiectiv general: Reabilitarea, 

protecţia şi valorificarea durabilă a 

elementelor mediului natural 

Măsuri şi acţiuni prioritare: 

-Conştientizarea pericolelor reale 

cauzate de schimbările globale induse 

de activităţile umane precum şi 

Dezvoltarea unui parc 

eolian pentru obţinerea 

energiei electrice prin 

exploatarea potentialului 

eolian al zonei. 

Asigurarea independentei 

energetice 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera 

100% 
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îmbunătăţirea percepţiei publice 

asupra avantajelor folosirii unor 

produse şi servicii curate din punct de 

vedere ecologic 

-Exploatarea raţională şi responsabilă 

a resurselor naturale neregenerabile 

- Valorificarea resurselor de energie 

alternative: solară, geotermală, 

eoliană, biomasă 

Planul se măsuri, secțiunea –

ENERGIE 

Utilizarea surselor regenerabile de 

energie 

Intocmirea studiilor şi proiectelor 

pentru amplasarea turbinelor eoliene 

Montarea experimentală a turbinelor 

eoliene 

Montarea turbinelor eoliene pentru 

alimentarea unor consumatori mai 

importanţi şi racordarea la SEN. 

 

SECȚIUNEA -  ZONIFICAREA 

TERITORIULUI 

Obiectiv: Asigurarea unei structuri 

echilibrate de utilizare a teritoriului, 

prin valorificarea superioară şi 

eficientă a resurselor zonale în scopul 

atenuării dezechilibrelor de dezvoltare 

teritorială. 

.Măsuri: 

• Diversificarea activităţilor 

economice în localităţile 

rurale prin valorificarea 

potenţialul endogen ; 

Dezvoltarea zonei rurale 

Promovarea unor noi 

tehnologii, ecologice  

Creșterea nivelului de trai 

a populației comunei prin 

sporirea fondurilor de 

care va dispune 

comunitatea locala 

(impozite de la investitor) 

 

100% 

Agenda 21 

adoptată la 

Summit-ul de la 

Rio în 1992 

Promovarea dezvoltării durabile a 

aşezărilor umane, prin: 

- planificarea şi managementului 

durabil al utilizării terenului; 

- asigurarea infrastructurii integrate 

legate de protecţia mediului privind 

asigurarea utilităţilor respectiv apă, 

energie electrică, energie termică, 

salubritate şi canalizare 

- promovarea unor sisteme conforme 

cu principiile DD pentru producerea 

şi transportul energiei; 

 

Dezvoltarea zonei rurale 

Promovarea unor noi 

tehnologii, ecologice 

 

100% 

Planul Regional 

de Acţiune pentru 

Mediu – Regiunea 

N-E 2020 

Obiectiv general Reducerea poluării 

atmosferei rezultată din instalaţii mari 

de ardere 

Obiectiv specific Reducerea emisiilor 

de CO, NOx, SO2, pulberi 

Productie de energie din 

surse nepoluante 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

100% 
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Obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel internaţional (UE) au fost transpuse în 

legislaţia românească.  

 

La elaborarea PUZ s-a ţinut cont de toate prevederile legislative privind protecţia mediului.  

În cazul PUZ-ului analizat, ţintele constituite, de fapt, prevederile planului privind 

reducerea impactului social şi de mediu, respectiv, măsurile prevăzute în planurile de management 

social şi de mediu.  

 

Energia produsă din surse regenerabile nu este poluantă şi este, teoretic, inepuizabilă, pe 

termen mediu şi lung, iar costurile sale sunt influentate în special de valoarea investitiilor (în 

scădere, datorită efectului de producere în masă), în conditiile în care pretul combustibililor fosili 

creste. Sursele regenerabile de energie asigură totodată cresterea securitătii în alimentarea cu 

energie şi limitarea importului de resurse energetice. În contextul actual, caracterizat de cresterea 

alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei prin arderea combustibililor fosili, devine din 

ce în ce mai importantă reducerea dependentei de acesti combustibili. Energia eoliană s-a dovedit 

a fi una dintre solutiile larg acceptate la nivel mondial în scopul asigurării resurselor energetice 

necesare. Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie, dar prin 

modul particular de generare reformulează şi modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor.  

Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substante poluante şi gaze cu 

efect de seră. Functionarea centralelor eoliene nu generează deseuri. În literatura de specialitate se 

arată că exploatarea acestui tip de echipamente se face cu costuri unitare reduse. Costul energiei 

electrice produsă în Centralele eoliene moderne a scăzut substantial în ultimii ani, ajungând în 

unele tări să fie chiar mai mic decât în cazul energiei generate din combustibili fosili, chiar şi dacă 

nu se iau în considerare externalitătile negative inerente utilizării combustibililor conventionali.  

 

Ţintele şi indicatorii identificaţi pentru fiecare obiectiv de mediu la nivel local şi 

regional, respectiv, pentru fiecare factor/aspect de mediu luat în considerare se prezintă în 

tabelul de mai jos: 

 

Plan Local de 

Acţiune pentru 

Mediu - Judeţul 

VASLUI 

Obiectiv general  Imbunatatirea 

calitatii aerului in judetul VASLUI 

 Obiective specifice: 

 scăderea emisiilor de pulberi, Nox, 

CO din  activităţi antropice; 

 sprijinirea introducerii de „tehnologii 

curate“; 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

Productie de energie din 

surse nepoluante 

100% 
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Tabel 10. Obiective, ţinte şi indicatori 

Factor/ aspect  

de mediu  

Obiective strategice de  

mediu  

Obiective specifice de  

mediu  

Ţinte  Indicatori  

Apa  Reducerea impactului datorat 

evacuării apelor uzate menajere. 

Evitarea poluării la un nivel care 

produce impact semnificativ 

asupra calităţii apelor de 

suprafata şi subterane  

Respectarea valorilor limită 

legale pentru concentraţiile de 

poluanţi în apele reziduale  

Indicatori de calitate ai apelor 

uzate menajere vor trebui să 

respecte limitele stabilite în 

NTPA 002/2002  

pH, CBO5, CCOCr, materii în 

suspensie, etc.  

Aer  Limitarea emisiilor în aer la 

niveluri care să nu genereze un 

impact semnificativ asupra 

calităţii aerului în  

zonele cu receptori sensibili  

Respectarea valorilor limită 

legale pentru concentraţiile de 

poluanţi la emisie (surse 

staţionare dirijate, mobile)  

Managementul eficient pentru 

toate etapele planului cu 

respectarea prevederilor:  

STAS 12574/87, L. 104/2011  

Emisii poluanţi specifici NOx, 

SOx, Pulberi, CO, mirosuri, etc.  

Sol/ Utilizarea terenului  Limitarea impactului negativ 

asupra solului  

Reducerea degradării solului ca 

urmare a activităţilor desfăşurate 

în etapele de implementare ale 

planului.  

Respectarea măsurilor privind 

poluarea şi degradare solului şi 

subsolului cu respectarea 

prevederilor: Ordin 756/1997 

,Ordin 344/2004 cu modificările 

şi completările ulterioare, HG 

1403/2007  

Indicatori de observaţie a calităţii 

solului: pH, hidrocarburi, etc.  

Managementul deşeurilor  Respectarea legislaţiei  

privind colectarea, depozitarea şi 

predarea deşeurilor  

Colectarea şi depozitarea 

deşeurilor în conformitate cu 

prevederile legale  

Implementarea obiectivelor 

privind modul de gestionare a 

deşeurilor, precum şi 

reducerea/eliminarea efectelor 

asupra mediului în condiţiile 

respectării legislaţiei în vigoare, 

HG 349/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare, HG 

1037/2010  

Tipuri deşeuri conform HG 

856/2002  

Cantităţi deşeuri  

Zgomotul şi vibraţiile  Limitarea, la surse, a poluării 

fonice în zonele cu receptori 

sensibili la zgomot  

Limitarea nivelurilor de vibraţii  

Respectarea valorilor limită 

legale pentru protejarea 

receptorilor sensibili la poluarea 

fonică Protejarea receptorilor 

sensibili la vibraţii  

Respectarea limitelor maxime 

admisibile pentru zgomot şi 

vibraţii 

H.G.321/2005republicată, H.G. 

674/ 2007, STAS 10009 – 88  

Nivel zgomot:  

Limita incintei < 65 dB Zone de 

locuit < 50 dB  
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Biodiversitatea zonei  Limitarea impactului asupra 

biodiversitătii locale  

Conservarea, protectia, refacerea 

şi reabilitarea ecologica a zonei 

afectate  

Directiva 92/43/CEE privind 

conservarea habitatelor naturale. 

Directiva 2009/147/EC privind 

conservarea pasărilor sălbatice. 

Reteaua ecologica europeana de 

zone speciale de conservare 

Natura 2000.  

Specii şi habitate posibil afectate.  

Populatia  Îmbunătătirea conditiilor de viata 

ale populatiei  

Locuri de munca pentru 

populatia din zona Dezvoltarea 

economica a zonei  

Limitarea somajului in zona; 

Cresterea economica a zonei  

Număr locuri de munca nou 

create Venituri dobândite  

Peisajul  Minimizarea impactului asupra 

peisajului  

Corelarea lucrărilor de montaj şi 

functionare Respectarea 

programelor de mediu  

Actiuni specifice pentru 

reducerea impactului asupra 

peisajului in etapele de montaj si 

functionare  

Tipuri si număr de actiuni pentru 

diminuarea impactului asupra 

peisajului in etapele de montaj si 

functionare  

Factorii climatici  Reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de sera  

Reducerea emisiilor de CO2  Folosirea echipamentelor 

moderne care au consum scăzut 

de carburanti şi emisii scăzute de 

noxe  

Implementarea proiectului care 

face obiectul acestui PUZ, in sine 

presupune scăderea CO2prin 

folosirea energiilor verzi  
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Modul de indeplinire a obiectivelor de protectie a mediului 

 

Prin evaluarea implementarii acestui PUZ se tine cont de modul in care aceste obiective de 

mediu au fost utilizate la elaborarea planului, se evidentiaza deasemenea şi prin elaborarea 

planurilor de monitorizare a factorilor de mediu şi a biodiversitatii locale in perioadele dinaintea 

constructiei, in faza de montaj şi in perioada de functionare.  
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V. POTENŢIALELE EFECTE  SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA 

ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, 

POPULAŢIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, 

FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII 

CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, 

PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL 

ARHITECTONIC ŞI ARHEOLOGIC, PEISAJUL ŞI 

ASUPRA RELAŢIILOR DINTRE ACEŞTI FACTORI 

 

VI.1. Impactul asupra factorului de mediu apă 

Prognozarea impactului 

În perioada de construcţii montaj 

Din analiza tehnologiei de execuţie cât şi a tehnologiei de exploatare a ansamblului de 

turbine eoliene rezultă că generarea de ape uzate este puţin probabilă. Aceasta este justificată şi de 

faptul lucrările de construcţie se vor executa etapizat cea ce înseamnă că nu va fi o concentrare 

semnificativă de forţă de muncă şi utilaje, iar în tehnologia de construcţie se vor utiliza materiale 

prefabricate, caz în care cantitatea de deşeuri de pe amplasament va fi foarte redusă. De asemenea 

se reduce semnificativ suprafața necesară pentru depozitarea materialelor de construcție. 

Totuşi se impun măsuri eficiente de limitare a interactiunii dintre organizarea de santier și 

mediul inconjurător. 

Beneficiarul trebuie să supravegheze permanent respectarea de către constructor a tuturor 

conditiilor de mediu. 

Utilizarea apei se face diferit în cele două etape construcție-montaj și funcționare, luate în 

considerare la efectelor asupra mediului. 

În perioada de construcţii – montaj necesarul de apă este reprezentat de: 

- apa potabilă pentru personalul din șantier – apă îmbuteliată, nu se vor executa captări de 

apă sau puțuri de alimentare cu apă pe amplasament; 

- apă necesară igienizării personalului; 

- apă necesară proceselor tehnologice (turnări de betoane) 

Apa uzată va fi doar apă uzată tip menajer, având în vedere că betoanele necesare 

fundațiilor se prepară în stații de betoane din afara amplasamentului de unde sunt transportate cu 

mijloace de transport speciale iar apa tehnologică este necesară eventual doar pentru punerea în 

operă, în cantități foarte mici, (va fi adusă cu cisterne), pierderile fiind neglijabile. În astfel de 

procese, cea mai mare cantitate de apă se pierde prin evaporare. 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L 

 

 
106 

 

Apa uzată menajeră rezultată de pe şantierul de construcţie este colectată în containere 

etanşe – ecologice şi evacuată de amplasament prin grija constructorului la o staţie de epurare apă 

uzată menajeră autorizată, pe bază de  contract cu o firmă specializată. 

 

În perioada de exploatare a instalaţiilor de Turbine Eoliene procesul tehnologic de 

producere a energiei electrice din potenţial eolian nu implică utilizarea apei. In aceste condiţii pe 

amplasament nu se produc ape uzate. 

Apele care pot apare pe amplasament sunt rezultate din precipitaţi, care vor fi drenate spre 

văile din zonă. Produsul realizat de centrala de eoliane este energia electrică curată, fară produşi 

poluanţi care să afecteze mediul acvatic din zonă. 

Pe parcursul construcției și a funcționării ansamblului de turbine eoliene nu există risc de 

poluare a apelor freatice având în vedere adâncimea mare la care este situată pânza freaticădin 

zonă și caracteristicile investiției. 

 

VI.2. Impactul asupra factorului de mediu sol 

 

Prognozarea poluării solului 

 

Poluarea solului în cazul investiţiei prezente poate intervenii în două etape distincte: 

➢ Etapa de realizare a construcţiei; 

➢ Etapa de utilizare a parcului eolian construit pentru producerea energiei electrice. 

În etapa de realizare a investiţiei se poate menționa că pentru obiectivul propus, planul 

prevede variante de construcţie modernă, la care generarea de deşeuri de construcţie este minimă. 

Aceasta presupune un număr redus de operaţii tehnologice, cantitaţi mai mici de materiale 

de construcție clasice și implicit cantităţi mult mai mici de deşeuri care rezultă din aceste activități. 

În același timp, perioada de realizare a construcției se reduce considerabil, ca și personalul 

executant necesar. 

Întreaga execuție a lucrărilor pentru realizarea planului propus implică activitatea unui parc 

divers de utilaje, organizarea de șantier, depozite temporare de materiale, precum și o concentrare 

de efective umane.  

Toate aceste activități constituie surse de poluare temporară pentru apă, aer și sol. 

Vecinătatea organizării de şantier poate genera surse punctiforme de poluare a apelor de 

suprafață, solului și aerului cu ape uzate, deșeuri menajere, hidrocarburi sau diverse alte substanțe 

toxice și periculoase. 

Ţinând cont de cele prezentate rezultă că în faza de construcţie a parcului eolian, poluarea 

solului intervine prin degradare fizică, respectiv prin compactare şi degradarea structurii. În caz 

accidental poluarea solului se mai poate produce din deşeuri lichide sau solide utilizate în 

activitatea de construire şi modernizare a drumurilor de acces cât şi a construcţiei fundaţiei şi 

platformei de montaj a turbinei eoliene. Astfel, trebuie să se ţină cont că în perioada de construcţie 

a parcului eolian se pot utiliza până la 5 - 10 tone de produse petroliere sub formă de combustibil 

lichid şi ulei. 
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Sursele de poluanţi ai solului intervin în cea mare parte tot în faza de construcţii, prin 

excavaţii şi aport de materiale de construcţie care se fac pentru fundaţiile turbinelor eoliene, pentru 

realizarea platformelor de montaj şi pentru realizarea sau modernizarea drumurilor de acces, de 

asemenea din moluzul rezultat din eventuala finalizare şi finisare a lucrărilor de construcţie - 

montaj. 

 

În etapa I, de construcţii - montaj nu există emisii de poluanți ce pot afecta solul și 

subsolul zonei. Modificările intervenite în calitatea și în structura solului și a subsolului datorită 

realizării drumurilor suplimentare de acces, a realizării platformelor de montaj, a turnarii 

fundațiilor (beton armat), a realizării camerei de comandă și liniei electrice vor fi minore. 

Măsurile preconizate de amenajare şi de refacere vor fi corespunzătoare fiecărei situaţii în 

parte. 

Tehnologia de construcţii – montaj corelată cu montarea secvenţială a turbinelor din parc 

(un număr de turbine limitat pe secvenţă) va reduce gradul de poluare a solului, toţi posibilii 

poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi. 

 

Poluarea solului în etapa a-II-a, în cazul desfăşurării activităţii specifice exploatării 

instalaţiilor de turbine eoliene se poate produce cu deşeuri menajere şi deşeuri rezultate din 

activitatea de mentenanţă cum ar fi ambalaje de la piese de schimb sau deşeuri de produşi organici 

utilizate la întreţinerea instalaţiei. 

Notăm în primul rând ca într-un parc eolian, mai ales dacă este situat în teren plat, din 

considerente de valorificare maximală a energiei eoliene, distanța medie dintre două turbine 

eoliene este de 6 – 10 diametre rotorice, ceea ce pentru turbine mari înseamnă de la câteva sute de 

metri la peste un kilometru. Rezultă că turbinele de mari dimensiuni vor fi plasate la fel de rar ca 

stâlpii liniilor de înaltă tensiune, care apar aproape oriunde în peisajul din jurul nostru, dar cu care 

ne-am obișnuit și pe care nu le mai consideram cu un impact negativ asupra peisajului. 

Turația rotoarelor turbinelor mari este foarte lentă - în jur de 16 rotații/minut, deci nu 

provoacă și nici nu induce nici un fel de senzație negativă. 

Ocuparea terenului este minimă în arealul ocupat de parcul de eoliene raportat la intreaga 

suprafata asitului comunitar ROSPA0119 Horga - Zorleni 

 

Suprafetele ocupate temporar vor fi redate circuitului agricol sau pasunat.  

 

Solul rezultat din decopertare si realizarea fundatiilor se constituie ca si deseu excedentar.  

Cea mai mare parte din pământul rezultat din excavatii va fi folosit la acoperirea 

fundatiilor din jurul pilonului turbinei, la acoperirea șanturilor în care au fost pozate cablurile, 

la refacerea zonei unde au fost amplasate platformele tehnologice, unde au fost organizările de 

șantier. În situația în care va rămâne o cantitate de excedent de pământ , titularul parcului eolian 

va lua legătura cu Primăriile Comunelor Zorleni şi Fruntişeni și la recomandarea acestei va fi 

transportat într-o locatie desemnată de catre primărie. 

 

Tehnologie de construcţii- montaj corelată cu montarea secvenţială a turbinelor din parc 

(un număr de turbine limitat pe secvenţă) va reduce posibilitatea de poluare a solului, iar posibilii 

poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi. 
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Poluarea solului în etapa a-II-a, în timpul desfăşurării activităţii specifice exploatării 

instalaţiilor de turbine eoliene se poate produce cu deşeuri menajere şi deşeuri rezultate din 

activitatea de mentenanţă cum ar fi ambalaje de la piese de schimb cu urme de produşi organici 

utilizati la întreţinerea instalaţilor. 

Menționăm de asemenea că prin reabilitarea drumurilor din zonă se va reduce poluarea cu 

pulberi datorată traficului (actual și viitor).  

Ocuparea terenului este minimă în arealul amenajat – comparativ cu cazul liniilor electrice 

– putându-se utiliza în continuare terenul pentru agricultura sau pășunat. 

VI.3. Impactul asupra factorului de mediu aer 

 

Prognozarea poluării aerului: 

Poluarea aerului atmosferic se estimează că ar putea intervenii în special în faza de 

construcţie a investiţiei prin mijloacele de transport şi utilajele de construcţii care utilizează 

motoare cu ardere internă. 

 Această poluare este cea provenită din sursele mobile. Utilizarea mijloacelor de transport 

şi a utilajelor de construcţie pe şantierul unde se realizează investiţia este în funcţie de numărul de 

turbine care sunt montate individual sau simultan. Tehnic şi economic ar fi abordarea a maxim trei 

poziţii de montaj simultan. Această abordare nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor 

mobile de poluare, estimat fiind că mijloacele de transport şi utilajele de construcţii aflate în zonă 

nu ar consuma mai mult de 100 de litri de combustibil pe oră, toate. 

 Poluarea dată de sursele mobile se simte cu atât mai puţin şi prin faptul că desfăşurarea 

activităţii de construcţii - montaj se face la o distanţă de mai bine de 300 m de ultima locuință, iar 

zona este bine ventilată de curenţii de aer. 

 În ceea ce priveşte poluarea din sursele necontrolate se apreciază că la nivelul a 5 - 6 

motoare cât pot lucra în zonă nu este necesară o gospodărie de combustibil şi ca urmare dispare 

sursa de emisii volatile a compuşilor organici. 

 Gospodăria de combustibil nu este prevăzută în planul de realizare a investiţiei. 

Din procesul tehnologic de producere a energiei electrice din potenţial eolian nu 

rezultă substanţe care să polueze aerul atmosferic. 

Temperatura la care lucrează şi etanşeitatea echipamentelor care utilizează substanţe 

organice de răcire şi ungere nu permite formarea compuşilor organici volatili din substanţele 

menţionate. În acelaşi timp capacitatea carcaselor tehnologice de stocare a acestor substanţe este 

redusă (maxim 10 litri) ca să poată genera o cantitate remarcabilă de substanţe volatile. 

Mişcarea elicei turbinei eoliene determină o bună ventilare a aerului din zonă cu efecte 

benefice asupra florei şi faunei din vecinătatea amplasamentului. 

Acesta a fost unul din motivele pentru care capacitatea mondială de generare a energiei 

electrice folosind energia eoliană, a cunoscut o creștere cu mai mult de 30% pe an, astfel a sărit de 

la mai puțin de 5.000 megawați în 1995, la 39.000 megawați în 2005 – o creștere de aproape opt 

ori. 
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VI.4. Impactul zgomotului și vibratiilor 

 
Prognozarea impactului 

În timpul de desfăşurare a activităţilor specifice: 

În timpul funcţionării turbinelor eoliene zgomotul este generat de: 

➢ Funcţionarea angrenajelor cutiei de viteze; 

➢ Funcţionarea generatorului electric; 

➢ Funcţionarea palelor turbinei eoliene. 

Generatorul electric şi angrenajele cutiei de viteze dau un zgomot nesemnificativ, carcasele 

tehnologice ale acestor echipamente au şi caracteristici fonoabsorbante.  

Conform studiilor efectuate de specialişti din țările Uniunii Europene care deţin suprafețe 

întinse de parcuri eoliene, turbinele de vânt moderne nu sunt zgomotoase, majoritatea fabricanților 

garantând că la nivelul rotorului turbinei zgomotul (presiunea sunetului) nu depășește 100 dB (A), 

echivalent cu un zgomot din orice industrie prelucrătoare. 

În cazul în care vântul bate în directia unui receptor, nivelul presiunii sunetului la o 

distanță de 40 m de o turbină tipică este de 50 - 60 dB (A), ceea ce echivalează cu nivelul unei 

conversații umane obișnuite. La 150 m zgomotul scade la 45,5 dB (A), echivalent cu zgomotul 

normal dintr-o locuință, iar la distanța de peste 300 m zgomotul funcționării unor turbine se 

confundă cu zgomotul produs de vântul respectiv. Dacă vântul bate din direcție contrară, 

nivelul zgomotului receptionat scade cu circa 10 dB (A). 

Conform specificului fiecărui amplasament în parte, pentru ca nivelul de zgomot să fie cel 

acceptat, trebuie avută în vedere păstrarea unei distanțe suficiente față de așezările umane, diverse 

anexe gospodărești, instituții publice, monumente istorice și de arhitectură, parcuri, spitale și alte 

așezăminte de interes public. 

În ce privește vibrațiile, acestea sunt nesemnificative pentru mediu. 

Zgomotul scade în intensitate dacă puterea generată de turbină (funcţie de viteza vântului) 

scade şi ea. 

Zgomotul generat de rotirea palelor turbinei este de asemenea proporţional cu viteza 

vântului. Astfel, calculele făcute pentru determinarea nivelului de zgomot după un algoritm dat de 

standardul german în domeniu, DIN ISO 9613-2 au scos în evidenţă nivele de zgomot diferite în 

raport cu: 

➢ puterea turbinei; 

➢ viteza vântului; 

➢  distanţa şi înălţimea faţă de turbină. 

 

Impactul prognozat nesemnificativ. 

Amplasamentul PARCULUI EOLIAN FRUNTISENI se afla la distante mai mari de 

1000m, respectându-se astfel norma stabilita prin ORD.119/2014 
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VI.5. Impactul asupra biodiversităţii, florei şi faunei 

 

Aceste aspecte au fost detaliate in subcap. IV.1 deoarece constituie principala 

problema a analizei noastre. 
 

VI.6. Impactul asupra  valorilor materiale, patrimonial cultural, inclusive cel 

architectonic arheologic şi peisagistic 

Luând în considerarea parametrii analizaţi prin indicatorii culturali respectiv, prezenţa 

monumentelor istorice a monumentelor arheologice sau a locurilor de recreere, planul nu are 

impact cu nici unul din elementele menţionate. 
 

VI.7.  Impactul asupra  populaţiei şi sănătatea umană 

 

Indicatorii sociali au drept scop analizarea modificărilor care le aduce investiţia în zona de 

amplasament, asupra veniturilor materiale ale populaţiei, asupra migrării şi densificării populaţiei, 

asupra veniturilor familiale, asupra creşterii gradului de calificare a populaţiei din zonă, asupra 

solicitării serviciilor publice, cum ar fi cel sanitar, educaţional, curăţenie publică ş.a.  

Locaţia parcului eolian din extravilanul comunelor  ZORLENI şi FRUNTIŞENI, judetul 

VASLUI este situată într-o zona extravilană categoria de folosintă agricol-arabil şi păşune.  

Se poate aprecia că investiţia în zona de amplasament aduce modificări pozitive asupra 

indicatorilor sociali, în special asupra populaţiei din comunele respective. 

Tehnologia de construcţii - montaj a turbinelor eoliene implică operaţiuni atât simple cât 

şi complexe ce solicită calificare înaltă. 

Aceste operaţiuni solicită resurse umane care sunt asigurate din zonă sau din zonele imediat 

adiacente.  

În concluzie pentru aceste operaţiuni se solicită forţă de muncă în medie 100 oameni/zi pe 

timpul realizării fundaţiilor, amplasarii centralelor şi a altor lucrări specifice. 

Pentru elucidarea problemelor care implică impactul social al investiţiei pe amplasament 

s-au purtat discuţii cu factori de răspundere din zonă, respectiv cu primari din comunele respective, 

care reprezentă şi punctul de vedere al Consiliului Local, şi cu proprietari a unor ferme agricole 

din zonă. Discuţiile s-au purtat asupra existenţei unui impact negativ al parcului eolian atât în 

perioada de construcţii- montaj cât şi în perioada de funcţionare. Răspunsul unanim dat de 

persoanele intervievate a fost ca nu au pot avea efecte negative, din contră au manifestat o atitudine 

pozitivă faţă de iniţiativa realizării unei asemenea investiţii în zonă. 

Luând în considerare pentru impact indicatorii sociali se poate spune: 
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• În perioada de montaj există o solicitare a forţei de muncă, care devine ca indicator social 

semnificativ atunci când numărul turbinelor montate este suficient de mare; 

• Dezvoltarea acestui sector al energiei neconvenţionale la nivel industrial determină 

modificări semnificative pe indicatorii sociali analizaţi. 

• Ca un impact social important alături de impactul economic analizat trebuie menţionat că 

analizele la nivel European făcute asupra necesarului de energie face ca în Europa actual să se 

importe 50% din energia necesară, iar în cazul în care nu se vor găsii soluţii alternative până în 

anul 2030, importul de energie să ajungă la 75%. Acesta este unul din motivele pentru care 

alternativa potenţialului eolian nu trebuie respinsă. 

• Tot ca impact social important se poate cita, reducerea costurilor de producere şi deci şi 

de vânzare a energiei electrice. Sunt cunoscute comunităţi locale în Europa şi în lume în care 

producerea locală a energiei electrice din potenţial eolian a însemnat reducerea preţului energiei 

electrice până la 50% faţă de vânzarea pe plan naţional. 

După terminarea întregii investiţii punerea în funcţiune durează o perioadă de până la 35 

÷45 de zile. Punerea în funcţiune ca o operaţiune de sine stătătoare in cadrul unei investiţii 

înseamnă pe lângă un consum considerabil de timp şi un consum semnificativ de resurse materiale 

şi financiare, de asemenea utilizarea unor resurse umane de înaltă calificare. 

Indicatorii sănătate au drept scop analizarea modificărilor care le aduce investiţia în zona 

de amplasament asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului. 

Construcţia, montajul şi funcţionarea parcului eolian pe amplasamentul din extravilan nu 

are nici un impact negativ asupra acelor factori de mediu care să ducă la îmbolnăvirea populaţiei. 

De asemenea nu sunt afectaţi semnificativ principalii factori de mediu, sol apă şi aer. Singurul 

parametru de mediu care ar putea fi luat în discuţii este zgomotul în perioada de construcţie, care 

ar putea avea efect asupra populaţiei, dar construcţia se află departe de zonele locuite. Impactul 

dat de umbra turbinelor este de asemenea nesemnificativ pentru sănătatea populaţiei din zonă, 

distanţa faţă de zonele locuite face ca umbra să nu atingă aceste zone. Se preconizează o intensă 

circulaţie a aerului atmosferic care va fi benefică în special în condiţii de iarnă când noxele 

provenite de la încălzirea cu combustibil solid a locuinţelor din sat vor fi mai repede dispersate. 

Impactul direct asupra personalului poate avea loc în special în perioada de construcţie. 

Activitatea în construcţii presupune lucrul şi cu materiale mai mult sau mai puţin periculoase, de 

asemenea lucrul cu materiale pulverulente. Aceste materiale manipulate fără respectarea unor 

reguli specifice poate avea impact asupra sănătăţii personalului. 

Pentru reducerea impactului asupra personalului care lucrează la realizarea construcţiei 

acesta trebuie bine instruit asupra regulilor specifice activităţii din construcţii şi de asemenea 

echipat cu echipament corespunzător de protecţia muncii. 

Activitate desfăşurată de personalul care exploatează instalaţiile de turbine din parc după 

punerea în funcţiune nu presupune un impact semnificativ asupra sănătăţii acestora. 
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VI.8. Impactul umbrei turbinelor asupra zonelor locuite 

 
Cu toate ca in România nu exista o legislaţie care sa prevada limitele impactului generat 

de umbra turbinelor, s-a efectuat o simulare in programul WindPro (modulul Shadow). 

Modulul permite simularea impactului tinând cont fie de anumiti parametri de intrare 

(probabilitatea ca rotorul unei turbine sa aiba o anumita pozitie fata de o zona sensibila, durata de 

stralucire a Soarelui si unghiul acestuia pe bolta – care variaza in functie de anotimp), fie de 

varianta cea mai dezavantajoasa pentru respectiva locatie. 

Variabilele permanente luate in considerare la efectuarea simularii sunt: 

- dimensiunile turbinei (inălţime totala, diametru rotor), existente 

in format electronic in baza de date a programului 

caracteristicile amplasamentului (latitudine, longitudine, altitudine, orientare versanti) 

fiecarei turbine 

In simularea impactului umbrei a fost aleasă situaţia cea mai dezavantajoasa (worst/case”), 

când: 

- durata de strălucire a Soarelui este continuă; 

- turbina este permanent in funcţiune; 

- rotorul va fi tot timpul perpendicular fata de poziţia Soarelui, iar acesta este acoperit in 

proporţie de 20% de către rotor; 

- unghiul de influenta începe de la valoarea de 3º deasupra orizontului (la valori mai mici 

se considera un impact nul). 

Pe baza similitudinii fizice a amplasamentului turbinelor din zona propusă,cu 

amplasamentele similare din alte parcuri eoliene rezultă, pe baza analizei hărţilor realizate prin 

simularea de tip Worst/Case a umbrei generate de turbinele eoliene rezultă un impact 

nesemnificativ. 

Conform ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si 

sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - Parcuri eoliene: - 1.000 m. In cazul de fata 

toate turbinele sunt amplasate la distante mai mari de 1000m fata de cladiri locuite. 

 

VI.9. Impactul determinat de alimentarea cu energie electrică şi proximitatea 

cablurilor electrice 

 
Liniile aeriene de înaltă tensiune, aparatele şi instalaţiile electrice produc diverse efecte 

asupra mediului şi oamenilor. 

În cazul liniilor aeriene de înaltă tensiune, la mijlocul distanţei dintre doi stâlpi de înaltă 

tensiune, pentru linii de transport de 400kV, în aerul de la nivelul solului se generează un câmp 

electric de 15kV/m,care induce în corpul omenesc curenţi electrici de până la 0,1-0,2 mA cu 

consecinţe diferite în funcţie de vârstă , robusteţe , şi alte caracteristici.  

Asupra vegetaţiei poate să apară unele efecte negative dacă valoarea tensiuni care 

generează câmpul este mai mare de 50kV.  
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În zona de interes LEA de înaltă tensiune trec la distanţe de zona de amplasare a turbinelor 

eoliene.  

De remarcat că racordarea postului de transformare se face cu cabluri subterane protejate 

corespunzător cu un efect nesemnificativ asupra oamenilor, faunei şi florei. 

Din experienţa de până acum a tărilor cu un puternic sector energetic din potenţial eolian, 

rezultă o influenţă redusă a efectelor câmpurilor magnetice şi electrice asupra florei şi faunei din 

zona de montaj. 

Instalaţiile electrice pot crea la fel ca liniile de înaltă tensiune un câmp electric, care în 

anumite circumstanţe poate deveni periculos pentru personalul care deservesc aceste instalaţii, dar 

nu este cazul pentru instalaţiile care deservesc turbinele eoliene. 

 

VI.10. Interferenţa electromagnetică 

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

structură mare mobilă poate produce interferenţe electromagnetice.  

Turbinele eoliene pot cauza interferenţă prin reflectarea semnalelor electromagnetice la 

impactul cu palele turbinelor, astfel încât receptorii din apropiere preiau atât semnalul direct cât si 

pe cel reflectat. Interferenţa se produce deoarece semnalul reflectat este întârziat atât datorită 

lungimii de undă frecvenţelor proprii ale turbinei cât şi efectului Doppler datorat rotirii palelor. 

Interferenţa este mai pronunţată apare pentru materiale metalice (puternic reflectante) şi mai slabă 

pentru lemn sau materiale din răşini epoxidice (absorbante).  

Palele moderne, construite dintr-un longeron metalic de rezistenţă, îmbrăcat cu poliester 

armat cu fibră de sticla sunt parţial transparente la undele electromagnetice. Frecventele de 

comunicaţie nu sunt afectate semnificativ dacă lungimea de undă a emiţătorului este de 4 ori mai 

mare decât înălţimea totală a turbinei. 

Interferenţa cu un număr mic de receptori de televiziune poate fi o problemă ocazională 

care se poate rezolva printr-o gama bogata şi accesibilă de măsuri tehnice, ca de exemplu folosirea 

mai multor transmiţători şi/sau receptori directionaţi, sau difuzării prin reţea de cablu.  

Radiaţiile electromagnetice sunt, în esenţa lor, un flux variabil de linii invizibile de 

forţe de natură electrică şi magnetică, ce se propagă simultan în spaţiu şi în timp cu viteza de 

trei sute mii km/s. 

Ca şi în cazul radiaţiilor electromagnetice, amploarea şi persistenţa efectelor biologice 

rezultate din impactul radiaţiilor corpusculare cu materia organică depind de distanţa de 

la care se realizează iradierea, densitatea radiaţiei şi durata iradierii. 

Faptul ca implementarea  parcului eolian se efectueaza in extravilanul localitatilor efectul  

radiatiilor electromagnetice asupra populatiei este nesemnificativ. 

VI.11.  Peisajul din zonă şi impactul asupra peisajului 

 
Amplasamentul PARC EOLIAN FRUNTIŞENI,, judetul VASLUI este într-o zonă cu 

relief de campie.  
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Terenurile situate la altitudini joase, sunt acoperite în mare parte cu vegetaţie naturală de 

stepă pitică. 

În perioada de construcţie, în peisaj vor apărea drumuri interioare, platforme, excavaţii, 

utilaje de construcţii, componente ale ansamblului eolian şi diverse materiale.  

Pe măsura avansării lucrărilor, vor fi montate echipamentele şi se vor consuma materialele.  

La finalizarea lucrărilor vor fi efectuate amenajări de teren şi vor fi retrase utilajele astfel, 

încât terenul să fie readus pe cât posibil la o starea mult mai atrăgătoare decât starea anterioară.  

Turbinele eoliene sunt structuri adăugate peisajului natural şi elementelor antropice din 

zona de amplasament. Aceste datorită înălţimi de montaj sunt vizibile de la distanţe mari. 

Diminuarea efectelor negative determinate de modificarea peisajului se va face prin : 

• ameliorarea terenului care a fost supus lucrărilor de construcţii - montaj, aducerea lui la 

cotele iniţiale; 

• vopsirea turbinelor în culoarea deschisă mată, culoare care va diminua efectul asupra 

peisajului în special prin reducerea reflexiei luminii la distanţă. 

 

VI.12.  Impactul cumultativ al planului/proiectului propus cu alte 

planuri/proiecte 

 

În extravilanul comunelor FRUNTIŞENI şi ZORLENI nu sunt propuse sau existente 

alte planuri sau proiecte care împreună cu PUZ PARC EOLIAN FRUNTIŞENI să genereze 

un impact cumulat. 

VI.13.  Matricea de evaluare a impactului 

 
Pentru o mai bună identificare a efectelor efectele secundare, cumulative, sinergice, 

pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative. privind 

implementarea REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN 

FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI a fost realizată o 

matrice de impact in care au fost analizaţi factori de mediu apă, aer, sol şi subsol, 

biodiversitate, mediu economic, sănătatea populaţiei, social, turism, peisaj. 

Pentru evidenţierea impactului sa utilizat o scară cu valori cuprinse intre -2 pană la 

+2, după cum arată: 

➢ +2 : efect pozitiv substantial al impactului in cadrul planului propus 

➢ +1 : efect pozitiv al impactului in cadrul planului propus 

➢ 0 : nici un impact 

➢ -1 : impact negativ al impactului in cadrul planului propus 

➢ -2 : impact negativ substantial al impactului in cadrul planului propus 
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Tabel 11.Matricea de evaluare a impactului 

Factorii de mediu Indicatori Impact în timpul executării obiectivului Impact datorat funcţionării obiectivului Periodicitatea efectelor si 

impactul pe termen 

pozitive negative permanen

te 

temporar

e 

pozitive negative permanente temporare Pe 

termen 

scurt 

Pe 

termen 

lung 

Pe 

termen 

mediu 

Evaluarea impactului direct 

AER Pulberi în suspensie  0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 

Bioxid de sulf  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxizi de azot  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxizi de carbon  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metale grele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poluanţi organici 

persistenţi  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APA Siguranţa acviferului  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produse petroliere  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspensii  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificari ale pH  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CBO5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nutrienţi (azot, fosfor)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL Metale grele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Deversari de Produse 

petroliere  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitriti,nitrati            

BIODIVERSITAT

E 

Procentul din suprafaţa 

habitatului 

care va fi pierdut; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procentul ce va fi 

pierdut din 

suprafeţele habitatelor 

folosite pentru 

necesităţile de hrană, 

odihnă şi 

reproducere ale 

speciilor de interes 

comunitar; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fragmentarea 

habitatelor de interes 

comunitar (exprimată în 

procente); 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Durata sau persistenţa 

fragmentării; 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Durata sau persistenţa 

perturbării 

speciilor de interes 

comunitar, distanţa faţă 

de aria naturală 

protejată de interes 

comunitar; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Schimbări în densitatea 

populaţiilor 

(nr. de 

indivizi/suprafaţă); 

0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

Scara de timp pentru 

înlocuirea 

speciilor/habitatelor 

afectate de 

implementarea planului  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZGOMOT Efecte psihologice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Efecte fiziologice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efecte asupra 

comunicării  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN  +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

CULTURAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

ECONOMIC  +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

TOTAL PUNCTAJ +4 -2 +4 -1 +2 0 +4 +4 +2 +3 +4 

Evaluarea impactului indirect 

AER Pulberi în suspensie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bioxid de sulf  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxizi de azot  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxizi de carbon  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metale grele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poluanţi organici 

persistenţi  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APA Siguranţa acviferului  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produse petroliere  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspensii  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificari ale pH  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CBO5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nutrienţi (azot, fosfor)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL Metale grele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deversari de Produse 

petroliere  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitriti,nitrati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITAT

E 

Evaluarea impactului 

cauzat de PP fără 

a lua în considerare 

măsurile de 

reducere a impactului; 

 -1    0   -1   

Stare de conservare 

specii 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZGOMOT Efecte psihologice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efecte fiziologice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efecte asupra 

comunicării  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN  +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

CULTURAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC  +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

TOTAL PUNCTAJ +4 -1 +4 +4 +4 -1 +4 +4 +3 +4 +4 

Evaluarea impactului secundar 

AER Pulberi în suspensie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bioxid de sulf  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxizi de azot  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Oxizi de carbon  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cd  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poluanţi organici 

persistenţi  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APA Siguranţa acviferului  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produse petroliere  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspensii  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificari ale pH  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CBO5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nutrienţi (azot, fosfor)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL Metale grele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deversari de Produse 

petroliere  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitriti,nitrati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITAT

E 

Evaluarea impactului 

cauzat de planul 

propus fără a lua în 

considerare 

măsurile de reducere a 

impactului; 

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZGOMOT Efecte psihologice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efecte fiziologice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efecte asupra 

comunicării  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CULTURAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PUNCTAJ 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

Evaluarea efecte sinergice 

APA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITAT

E 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZGOMOT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CULTURAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PUNCTAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evaluarea impactului cumultativ al planului/proiectului propus cu alte planuri/proiecte 

APA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITAT

E 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ZGOMOT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CULTURAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PUNCTAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efecte reziduale care rămân după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru planul/proiectul propus. 

APA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITAT

E 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZGOMOT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CULTURAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PUNCTAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VI.14.  Gestiunea deşeurilor 

 

În faza de construcţie/execuţia:  

Regimul gospodăririi deșeurilor produse în timpul execuției va face obiectul organizării de 

șantier, în conformitate cu reglementările în vigoare, aceste deșeuri vor fi colectate, transportate și 

depuse la o rampă de depozitare în vederea neutralizării lor. 

 

În etapa de execuţie a lucrărilor pentru realizarea parcului eolian vor rezulta următoarele 

categorii de deşeuri: 

➢ Deşeuri de materiale de construcţie: deşeuri metalice (feroase şi neferoase) (cod 17 04 07), 

➢ pământ excavat (cod 17 05 04), resturi de beton (cod 17 01 01), resturi de cabluri electrice 

➢ (cod 17 04 11), deşeuri de lemn (17 02 01), materiale plastice (cod 17 02 03); 

➢ Deşeuri de ambalaje: hârtie/carton (15 01 01), materiale plastice (15 01 02), ambalaje care 

➢ conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (15 01 10*); 

➢ Uleiuri uzate rezultate de la utilajele/echipamentele utilizate pentru realizarea lucrărilor 

(Alte 

➢ uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere – cod 13 02 08*); 

➢ Anvelope uzate (16 01 03); 

➢ Baterii şi acumulatori uzaţi (16 06 05); 

➢ Deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în realizarea 

lucrărilor (cod 20 03 01). 

 

 În conformitate cu legislatia privind gestionarea deşeurilor  ( prezentată la finalul 

acestui subcapitol) privind depozitarea deșeurilor, deșeurilor menajere și cele asimilabile 

acestora vor fi colectate în interiorul organizării de șantier în puncte de colectare prevăzute cu 

containere tip pubele.  

Aceste deșeuri, periodic, vor fi transportate în condiții de siguranță la rampa de gunoi în 

condițiile stabilite conform avizului de mediu. 

Deşeurile metalice se vor colecta și depozita temporar în incinta amplasamentului și vor fi 

valorificate prin unități specializate. 

Deşeurile din materiale de construcţii nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al 

poluării mediului. În perioada de execuție aceste deșeuri împreună cu deșeurile inerte provenite 

din excavații vor fi depozitate temporar într-un spațiu special amenajat pe amplasament, urmând 

a fi folosite ulterior la umpluturi, construirea căilor de acces permanente în zonă. 

  Cantitățile suplimentare vor fi evacuate de pe amplasament și transportate pe locurile 

special amenajate. 

Deșeurile de lemn vor fi selectate, o parte din ele revalorificate sau valorificate ca lemn de 

foc pentru populație.  

Acumulatorii uzați cu potențial ridicat de poluarea mediului vor fi stocați și păstrați 

corespunzător în vederea valorificarii lor prin unitățile specializate. 

Anvelopele uzate, dacă va fi cazul vor fi depozitate în locuri special amenajate ca spaţii de 

depozitare deşeuri, apoi evacuate de societăţi abilitate pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor.  
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Trebuie menţionat că atât cantitativ cât şi din punctul de vedere al gradului de periculozitate 

a deşeurilor nu creează probleme semnificative de poluarea mediului. 

 

În faza de funcţionare:  

Producerea energiei din potenţial eolian nu generează deşeuri în mod continuu. 

Activitatea de mentenanţă a unui parc eolian poate genera deşeuri din întreţinerea echipamentelor 

mecanice, electrice şi de automatizare. Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt 

conform HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru 

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase: 

➢ COD 13 DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI 

o COD 13 02 - uleiuri uzate; decapanţi şi degresanţi ai întreţinerii echipamentelor; 

piese de schimb (mai rar); piese de schimb consumabile (filtre de aer şi ulei): 

➢ COD 15 DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE 

DE LUSTRUIRE, FILTRANTE SI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, 

NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE - materiale textile de curăţat; ambalaje rezultate de 

la înlocuirea unor piese; ambalajele materialelor consumabile. 

Deşeurile menajere sunt în cantităţi nesemnificative şi apar sporadic. 

De remarcat că atât cantitativ cât şi calitativ deşeurile rezultate nu constituie o problemă 

majoră din punctul de vedere a protecţiei factorilor de mediu. 

Toate deşeurile rezultate de pe amplasament atât în perioada de exploatare curentă cât şi în 

perioadele de întreţinere vor fi colectate în containere şi transferate unei firme specializate în 

depozitarea şi tratarea deşeurilor. 

Solul rezultat din decopertare si realizarea fundatiilor se constituie ca si deseu excedentar.  

Cea mai mare parte din pământul rezultat din excavatii va fi folosit la acoperirea 

fundatiilor din jurul pilonului turbinei, la acoperirea șanturilor în care au fost pozate cablurile, 

la refacerea zonei unde au fost amplasate platformele tehnologice, unde au fost organizările de 

șantier. În situația în care va rămâne o cantitate de excedent de pământ , titularul parcului eolian 

va lua legătura cu Primăria Comunelor FRUNTIŞENI şi ZORLENI și la recomandarea acestei va 

fi transportat într-o locatie desemnată de catre primărie. 

 

Legislaţie Gestionarea Deşeurilor 

LEGISLAŢIE CADRU  

Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive 

Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind Regimul Deșeurilor care abrogă și înlocuieste 

Legea nr. 211 din 28 noiembrie 2011 privind Regimul Deșeurilor 

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor  - abrogata 

HOTĂRÂRE nr. 1470 din  9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 

şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor 

HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 

ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor 

ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la 

elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel 

naţional, regional şi judeţean 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_directiva_98_2008_deseuri.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_LEGE_211_2011.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_hg_1470_2004.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_hg_856_20021.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_ORDIN_1364_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_ordin_1385_2006.pdf
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ORDIN nr. 951 din  6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi 

judeţene de gestionare a deşeurilor 

TRANSPORT DEŞEURI 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind 

transferurile de deşeuri 

HOTĂRÂRE  nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri  

HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 

Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri 

HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României 

ORDIN nr. 1119 din  8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a 

atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase 

şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului  

DEPOZITAREA DEŞEURILOR  

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor  

HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului 

HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

ORDIN  nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

ORDIN  nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de 

acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de 

deşeuri 

ORDIN  nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile 

municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului 

nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE 

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje  

HOTĂRÂRE nr. 1872 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 

privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

ORDIN  nr. 927 din  6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi 

deşeuri de ambalaje 

ORDIN nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor 

pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective 

ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, 

reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de 

valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării 

obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum 

şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_ordin_951_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_regulamentCE_1013_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_hg_788_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_hg_788_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-21_HG_1453_2008.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_hg_1061_2008.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_ordin_1119_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_Directiva_1999_31.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_hg_349_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-21_HG_210_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-21_HG_1292_2010.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_ordin_757_2004.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-01_OM_1230_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_ordin_95_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_ordin_775_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/Directiva_1994_62_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_hg_621_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-21_HG_1872_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_HG_247_2011.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_927_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_927_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_1281_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_1281_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_Ordin_2742_2011.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_Ordin_2742_2011.pdf
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ORDIN  nr. 493 din 17 mai 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor 

economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi 

reciclare a deşeurilor de ambalaje 

ORDIN nr. 2406 din  4 octombrie 2011 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor 

economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi 

reciclare a deşeurilor de ambalaje 

ULEIURI UZATE 

HOTĂRÂRE nr. 235 din  7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate  

DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂRE nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice  

ORDIN nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei 

financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice 

ORDIN nr. 2264 din 14 septembrie 2011 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare 

selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

ORDIN nr. 1225/721 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi 

autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor 

anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

ORDIN nr. 1269/820 din 21 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor 

de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 

obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

ORDIN nr. 910/1704 din 31 mai 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor 

şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de 

evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 

obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

ORDIN nr. 901/S.B. din 30 septembrie 2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor 

de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea 

personalului din punctele de colectare 

ORDIN nr. 1223/715 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de 

evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice 

Ordin nr. 66/20 ianuarie 2006 privind Privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor 

colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, 

reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

ORDIN nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi 

electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 

SUBSTANŢE PERICULOASE ȊN ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE  

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea utilizării anumitor substanţe 

periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂRE nr. 992 din 25 august 2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în 

echipamentele electrice şi electronice  

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_493_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_Ordin_2406_2011.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_hg_235_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/Directiva_2002_96_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_hg_1037_2010.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_1441_2011.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_Ordin_2264_2011.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_Ordin_2264_2011.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_1225_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-01_OM_1269_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-01_OM_910_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_901_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_1223_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_ordin_556_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/Directiva_2002_95_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-21_HG_992_2005.pdf
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HOTĂRÂRE nr. 816 din 21 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 

privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

ORDIN nr. 1226/1771 din 30 iulie 2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 

privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

ORDIN nr. 344/732 din 31 martie 2009 privind completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în 

echipamentele electrice şi electronice 

HOTĂRÂRE nr. 1518 din  2 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 

privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

DEŞEURI DE BATERII ŞI ACUMULATORI 

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi 

acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu modificările şi 

completările ulterioare 

HOTĂRÂRE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de 

baterii şi acumulatori  

HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 

ORDIN nr. 669/1304 din 28 mai 2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii 

şi acumulatori 

ORDIN nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi 

raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori 

ORDIN nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi 

autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care 

îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi 

componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare 

  

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-21_HG_816_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-01_OM_344_2009.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-21_HG_1518_2009.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/Directiva_2006_66_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_hg_1132_2008.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_HG_1079_2011.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-01_Ordin_669_2009.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-01_OM_1399_2009.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_Ordin_2743_2011.pdf
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VI. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 

MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN 

CONTEXT TRANSFRONTIERA 

 
Construcţia şi amplasarea turbinelor eoliene prin implementarea REVIZUIRE PLAN 

URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI nu poate avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu din 

zonă şi cu atât mai puţin în context transfrontalier. 

Granita cea mai apropiata se afla la peste 26km de amplasamentul parcului eolian. 

De remarcat este că această investiţie vine în întâmpinarea politicilor Europene de protecţia 

mediului, prin producerea de energie curată. 
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VII. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, 

REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET 

POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA 

MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU 

PROGRAMULUI 

 

VIII.1. Măsuri de prevenirea riscului în perioada de construcţii –montaj 

Pentru prevenirea riscurilor apariţiei unor accidente de muncă în timpul activităţilor de 

construcţii-montaj, lucrările se vor efectua în conformitate cu standardele naţionale şi 

internaţionale aplicabile. Astfel, se va avea în vedere : 

Utilizarea în stare tehnică de bună funcţionare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi 

sculelor; 

Utilizarea echipamentului de protecţie şi protecţie specială în cazurile unde se impune 

aceasta; 

Lucrările de construcţii-montaj, instalaţii sanitare şi instalaţii electrice se vor realiza pe 

baza unor proiecte tehnice în care sunt notificate şi situaţiile de risc; 

Se vor prevedea echipamente şi resurse pentru prevenirea incendiilor şi reducerea efectelor 

acestora; 

Se vor lua în consideraţie situaţiile de vânt puternic pentru lucrările la înălţime; 

Se vor lua în consideraţie situaţiile de precipitaţii abundente pentru protejarea 

amplasamentului, mijloacelor tehnice şi materialelor de pe amplasament. 

 

Factori de risc în perioada de exploatare a „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”, JUD. 

VASLUI. 

Tinând cont de condiţiile de exploatare a instalaţiilor de turbine eoliene s-au detaşat 

următorii factori de risc: 
Tipurile de 

subsisteme 

surse de pericol 

Etapa 

punerii 

in opera 

(proiectare, 

construcţie, 

exploatare, 

reparaţie) 

Eveniment iniţiator Eveniment iniţial Infuentele cimp. Factori 

climatici Distanta sursa-

tinta 

Extern 

Mediu activ 

Intern De 

natura 

intriseca 

Asociat de 

mat. de 

constr. 

Asociat 

fluidului 

Evenim. 

principal 

Evenim. final 

Stâlp turbina Proiectare, 

construcţie, 

exploatare 

Vant, 

cutremur, 

precipitaţii , 

diferente de 

temp 

incarcari 

statice 

Comprimare, 

rupere, 

indoire, 

răsturnare 

Coroziune, 

oboseala 

materialului 

îndoire, 

răsturnare 

Rupere -

distrugerea 

intregii 

structuri 
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Pale turbina Proiectare, 

construcţie, 

exploatare, 

reparaţie 

Vant, 

precipitaţii, 

descărcări 

electrice, 

inghet, 

dezgheţ 

Forte 

dinamice 

Ciobire, 

rupere 

0.5 

Desprinderea 

bucăţilor de 

gheata 

Ciobire, 

rupere 

2.5 

Rupere 

Nacela Proiectare, 

construcţie, 

exploatare, 

reparaţie 

Vant. 

precipitaţii 

descărcări 

electice, 

inghet 

dezgheţ, 

Forte 

dinamice. 

Comprimare, 

răsturnare 

 Răsturnare Distrugerea 

ansamblului 

Rotor Proiectare, 

construcţie, 

exploatare, 

reparaţie 

 Forte 

dinamice 

Rupere  Rupere Distrugerea 

rotorului si a 

palelor 

turbinei 

Sistem de rotire a 

nacelei 

Proiectare, 

construcţie, 

exploatare, 

reparaţie 

 Forte 

dinamice 

Compresiun.  Defectare, 

blocare 

Scăderea 

productivităţii 

turbinei, 

distrugerea 

structurii 

Sistem de rotire a 

nacelei 

Proiectare, 

construcţie, 

exploatare, 

reparaţie 

 Forte 

dinamice 

Compresiun.  Defectare, 

blocare 

Scăderea 

productivităţii 

turbinei, 

distrugerea 

structurii 

Frâna 

mecanica 

Proiectare, 

exploatare 

 Forte 

dinamice 

Uzura, rupere  Defectare, Scăderea 

productivităţii 

turbinei 

Distrugerea 

str.structurii 

 
 

VIII.2.  Măsurile de reducere a impactului asupra biodiversitatii 

 
Aceste măsuri au fost detaliate în  

subcap. IV.1. Măsuri de reducerii impactului in perioada de construire 

subcap. IV.2. Măsuri de reducere a impactului  în perioada de exploatare a parcului eolian 
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VIII. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA 

SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ŞI O 

DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A 

EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE 

DIFICULTĂŢI (CUM SUNT DEFICIENŢELE 

TEHNICE SAU LIPSA DE KNOW-HOW) 

ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA 

INFORMAŢIILOR CERUTE 

 

IX.1. Analiza alternativelor 

 
În cadrul acestui capitol se analizează, din punct de vedere al protecţiei mediului atât 

alternative „Zero”, cât şi alternativele studiate de titularul proiectului. 

Înainte de prezentarea rezultatelor acestor analize se apreciază ca necesară evidenţierea 

beneficiilor asociate opţiunii titularului privind alternativele pentru producerea energiei electrice 

– cea mai importanţă categorie de alternative – şi anume, producerea de energie electric utilizând 

ca sursă energia eoliană. 

Tehnologia de producere a energiei electrice pe baza energiei eoliene prezintă următoarele 

avantaje, în comparaţie cu alte tehnologii: 

• eliminarea oricăror emisii de poluanţi în atmosferă, spre deosebire de tehnologiile bazate 

pe arderea combustibililor fosili sau ai biomasei care au asociate emisii importante de poluanţi 

atmosferici; 

• producerea de energie electrică fără emisii de gaze cu efect de seră, spre deosebire de 

tehnologiile bazate pe arderea combustibililor fosili sau ai biomasei care sunt surse majore de gaze 

cu efect de seră; 

• contribuie la atingerea ţintelor naţionale şi ale Uniunii Europene privind producerea de 

energie din surse regenerabile, precum şi cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu effect de seră; 

• contribuie la conservarea resurselor naturale (cărbuni, gaze naturale, ţiţei, păduri, apă), 

spre deosebire de tehnologiile bazate pe arderea combustibililor; 

• riscurile pentru sănătatea publică şi pentru cea a operatorilor sunt cu mult mai mici, atât 

ca arie de influenţă, cât şi ca intensitate, decât cele asociate tehnologiilor bazate pe arderea 

combustibililor sau pe energia nucleară; 

• producerea energiei electrice se realizează fără generarea de deşeuri, spre deosebire de 

tehnologiile bazate pe arderea cărbunelui şi a biomasei şi pe energia nucleară care sunt generatoare 

continue de deşeuri (periculoase în cazul centralelor nucleare); 
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• impactul asupra biodiversităţii este limitat, spre deosebire de impactul asociat 

tehnologiilor bazate pe arderea combustibililor, care poate prezenta forme semnificative atât ca 

extindere, cât şi ca intensitate şi persistenţă.  

 

IX.1.1. Alternativa „ZERO” 

 
Alternativa „Zero” implică nerealizarea proiectului.  

Consecinţele optării pentru această alternativă sunt: 

• anularea contribuţiilor la atingerea ţintelor cu privire la: producerea de energie din surse 

regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, conservarea resurselor naturale; 

• anularea premiselor pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice din 

comunităţile locale, cu efecte negative privind locurile de muncă, veniturile din chirii şi din 

compensaţii pentru proprietarii de terenuri, veniturile din taxe şi impozite la bugetele locale, 

dezvoltarea unor activităţi conexe (servicii); 

• menţinerea situaţiei actuale privind condiţiile de mediu.  

 

Luând în considerare faptul că impactul proiectului asupra mediului este, în ansamblu, 

limitat atât ca extindere, cât şi ca intensitate, se apreciază că pierderea beneficiilor asociate 

realizării acestuia nu va compensa impactul generat.  

 

IX.1.2. ALTERNATIVE DE AMPLASARE ŞI DE PROIECTARE 

 
Initial pe amplasamentul studiat a fost elaborat un PUZ de catre SC INSITEURO 

SRL, PUZ care a fost aprobat de catre Consiliul Local Fruntiseni prin HCL 39/279.09.2017 

si de catre Consiliul Local Zorleni prin HCL 25/26.04.2018 

PUZ-ul initial prevedea constructia a 15 turbine eoliene cu drumurile, platformele si 

cablurile de conexiune electrice aferente, in urma avizarii acestuia numarul s-a redus la 11 

turbine.  

Prin actuala revizuire se propune reducerea acestora la 8 pozitii. 

 

Ca urmare a schimbarii tipului de turbina si a dimensiunilor acesteia, repozitionarea 

acestora in cadrul parcelelor existente si reducerea acestora la 8 pozitii de turbine potentiale ceea 

ce a determinat modificarea distantelor de siguranta aferente diferitelor obiective precum si 

revizuirea ordinului 49/2007 al ANRE prin ordinul 239/20.12.2019, este necesara revizuirea PUZ 

in scopul analizarii si recertificarii gabaritelor de siguranta ale investitiei. 

 

Suprafeţe ocupate 

Se propune integrarea investitiei in zona prin reglementarea unei zone extinse ca “ZONA 

CAPACITATI ENERGETICE”. Deasemenea investitia va respecta prevederile PUG. 

Astfel Unitatea Teritoriala de Referinta instituita in cadrul PUZ va fi: 
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Ee – ZONA CAPACITĂȚI ENERGETICE  

  

Indici si coeficenti urbanistici PROPUSI: 

 

Suprafata de teren:      25.75ha 

Regim de inaltime Hmax (diferenta de nivel):  300m 

POTmaxim propus (Ee):     70% 

CUTmaxim propus (Ee):     0.7 
 

Modificările aduse proiectului sunt prezentate in tabelul următor: 
 

BILANT TERITORIAL 

 

Se observa ca suprafata actualizata prin acest PUZ este mai mica cu suprafata 

regelementată prin PUZ-ul anterior, reducandu-se 29,33ha – 25,75 ha = 3,58 ha. 

Numărul de turbine scade de la 11 la 8.   

 

BILANT TERITORIAL COMPARATIV 

              

  INITIAL PUZ 2017 

REVIZUIRE PUZ 

2021 

SUPRAFATA ZONEI DE STUDIU 1886.36 

  HA % HA % HA % 

ZONA TERENURILOR ARABILE 680.31 36.06 650.98 34.51 654.56 34.70 

ZONA TERENURILOR PASUNE/FANETE 50.86 2.70 50.86 2.70 50.86 2.70 

ZONA TERENURILOR FORESTIERE 202.72 10.75 202.72 10.75 202.72 10.75 

* SUPRAFETE IDENTIFICATE DUPA REALIZAREA 

PLANURILOR PARCELARE             

ZONA TERENURILOR AGRICOLE (VII/PASUNE/ALTELE) 937.17 49.68 937.17 49.68 937.17 49.68 

* SUPRAFETE AFLATE IN EXTRAVILAN CU CATEGORIE DE 

FOLOSINTA VARIANTA / NEDETERMINATA             

ZONA CAILOR DE COMUNICATIE 15.20 0.81 15.20 0.81 15.20 0.81 

ZONA RETELE EDILITARE 0.10 0.01 0.10 0.01 0.10 0.01 

              

              

ZONA CAPACITATILOR ENERGETICE (Ee) / P.O.T. MAX = 

70%; C.U.T. MAX = 0.70 0 0 29.33 1.55 25.75 1.37 

TOTAL 1886.36 100.00 1886.36 100.00 1886.36 100.00 
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IX.1.3. Alternative tehnologice de producere a energiei electrice pe baza 

Energiei eoliene 

 
Proiectantul a analizat diverse variante tehnologice disponibile pe piaţă şi a optat pentru 

construirea unui număr mai mic de turbine eoliene de putere mai mare, în locul alternativei unui 

număr mai mare de turbine eoliene de dimensiuni mai mici, dar cu puteri mai reduse.  

Pe baza experienţei internaţionale s-a demonstrat că sunt de preferat turbinele de puteri 

mari în locul celor mai mici. Deşi la o primă analiză, turbinele eoliene mai mici cu turnuri mai 

scurte ar părea că au un impact oarecum mai mic, cel puţin din punct de vedere vizual, totuşi 

întreaga infrastructură care le serveşte poate fi mult mai largă, pentru că este nevoie de un număr 

de turbine mult mai mare pentru realizarea necesarului de energie electrică optimă din punct de 

vedere economic. Din acest considerent, lucrările de construire a infrastructurii de acces şi a celei 

de colectare şi transmitere a energiei, precum şi suprafeţele solicitate de la proprietarii de terenuri 

vor fi mai mari. 

Turbinele eoliene propuse în acest proiect sunt fabricate pe baza celor mai noi tehnologii 

din domeniu, realizându-se atât creşterea eficienţei şi a securităţii, precum şi minimalizarea 

impactului asupra mediului. Pe baza celor prezentate mai sus, se consideră optimă varianta 

tehnologică aleasă de titular pentru construirea PARCULUI EOLIAN FRUNTIŞENI. 

 

IX.2. Evaluarea impactului 

 
Pentru caracterizarea stării de calitate a factorilor de mediu în ansamblu s-au elaborat 

modele de apreciere globală menite să sintetizeze aprecierile sectoriale asupra calităţii fiecărui 

factor de mediu.  

Metodele utilizate pentru evaluarea globală se numesc metode de interpretare, dar pot fi 

privite şi ca metode de integrare.  

Metodele de evaluare globală sunt, în general, de tipul  multicriteriu şi pot reprezenta 

abordări de tip cantitativ cât şi calitativ. 

Estimarea efectelor asupra mediului are la bază o “mărime” care se determină luând în 

consideraţie nivelul unor indicatori de calitate ce caracterizează efectele. 

Transformarea aspectelor calitative în mărimi cuantificabile se face printr-o metodă care 

permite agregarea şi medierea lor pe o scară de tipul: 

“+” → influenţă pozitivă; 

“0” → fără influenţă; 

“-” → influenţă negativă. 

 

In urma observatiilor, studiilor si analizelor care au avut ca scop final evaluarea impactului 

direct, indirect, secundar, sinergic, cumulativ si rezidual, concluzionam; 

➢ Evaluarea impactului direct in situatia neimplementarii masurilor de reducere a 

impactului va fi urmatorul: 

o Impact pozitiv asupra factorului socio-uman și economic = +2; 
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o Impact negativ in limite admisibile asupra biodiversitatii = -1; 

o Impact negativ in limite admisibile asupra aerului si doar in perioada de 

construire, pe termen scurt = -1; 

o Impact 0 asupra celorlalti factori de mediu. 

➢ Evaluarea impactului indirect in situatia neimplementarii masurilor de reducere a 

impactului va fi urmatorul: 

o Impact pozitiv asupra factorului socio-uman și economic = +2; 

o Impact negativ in limite admisibile asupra biodiversitatii = -1; 

o Impact 0 asupra celorlalti factori de mediu. 

➢ Evaluarea impactului cumulat in situatia neimplementarii masurilor de reducere a 

impactului va fi urmatorul: 

o Impact pozitiv asupra factorului socio-uman și economic = +2; 

o Impact negativ in limite admisibile asupra biodiversitatii = -1; 

o Impact 0 asupra celorlalti factori de mediu. 

➢ Evaluarea impactului secundar, sinergic și rezidual in situatia neimplementarii 

masurilor de reducere a impactului va fi 0. 
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DIRECT 

FACTOR DE 

MEDIU 

Impact în timpul executării obiectivului Impact datorat funcţionării obiectivului Periodicitatea efectelor si impactul 

pe termen 

pozitive negative permanente temporare pozitive negative permanente temporare Pe 

termen 
scurt 

Pe termen 

lung 

Pe 

termen 
mediu 

AER  0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 

APA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITA
TE 

0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 

ZGOMOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

CULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

  

pozitive în timpul executării obiectivului
permanente în timpul executării obiectivului

pozitive in timpul funcţionării obiectivului
permanente in timpul funcţionării obiectivului

Pe termen scurt
Pe termen mediu

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

pozitive în timpul executării obiectivului

negative în timpul executării obiectivului

permanente în timpul executării
obiectivului

temporare în timpul executării
obiectivului

pozitive in timpul funcţionării obiectivului

negative in timpul funcţionării
obiectivului

permanente in timpul funcţionării
obiectivului

temporare in timpul funcţionării
obiectivului
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INDIRECT 

FACTOR DE 

MEDIU 

Impact în timpul executării obiectivului Impact datorat funcţionării obiectivului Periodicitatea efectelor si 

impactul pe termen 

 pozitive negative permanente temporare pozitive negative permanente temporare Pe 

terme

n 
scurt 

Pe termen 

lung 

Pe 

termen 

mediu 

AER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITATE 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

ZGOMOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

CULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

 

 

pozitive în timpul executării obiectivului

pozitive in timpul funcţionării obiectivului

Pe termen scurt

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
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SECUNDAR 

FACTOR DE 

MEDIU 

Impact în timpul executării obiectivului Impact datorat funcţionării obiectivului Periodicitatea efectelor si 

impactul pe termen 

 pozitive negative permanente temporare pozitive negative permanente temporare Pe 

termen 

scurt 

Pe 

termen 

lung 

Pe 

termen 

mediu 

AER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSIT

ATE 

0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 

ZGOMOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL 

UMAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
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SINERGIC 

FACTOR DE 

MEDIU 

Impact în timpul executării obiectivului Impact datorat funcţionării obiectivului Periodicitatea efectelor si 

impactul pe termen 

 pozitive negative permanente temporare pozitive negative permanente temporare Pe 

termen 

scurt 

Pe 

termen 

lung 

Pe 

termen 

mediu 

AER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITAT

E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZGOMOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

  

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
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CUMULAT 

FACTOR DE 

MEDIU 

Impact în timpul executării obiectivului Impact datorat funcţionării obiectivului Periodicitatea efectelor si 

impactul pe termen 

 pozitive negative permanente temporare pozitive negative permanente temporare Pe 

termen 

scurt 

Pe 

termen 

lung 

Pe 

termen 

mediu 

AER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITA

TE 

0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

ZGOMOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

CULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC +2 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

 

 

pozitive în timpul executării obiectivului

pozitive in timpul funcţionării obiectivului

Pe termen scurt

0

0.5

1

1.5

2
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REZIDUAL 

FACTOR DE 

MEDIU 

Impact în timpul executării obiectivului Impact datorat funcţionării obiectivului Periodicitatea efectelor si 

impactul pe termen 

 pozitive negative permanente temporare pozitive negative permanente temporare Pe 

termen 

scurt 

Pe 

termen 

lung 

Pe 

termen 

mediu 

AER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITA

TE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZGOMOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCIAL UMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEISAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECONOMIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
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IX. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE 

PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR 

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII 

PLANULUI SAU PROGRAMULUI 

Supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate 

protectiei mediului în lucrărilor de construcţii montaj 

În timpul realizării lucrărilor de construcţii montaj pot apărea unele situaţii care pot afecta 

unii factori de mediu, drept pentru care se cere monitorizarea acelor activităţi care pot genera 

asemenea situaţii. Astfel, se impune : 

• Monitorizarea manipulării produselor petroliere şi lubrifianţilor ca aceştia să nu producă 

poluarea solului sau să se aprindă accidental; 

• Monitorizarea manipulării produselor pulverulente ca acestea să nu producă poluarea 

aerului; 

• Monitorizarea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor; 

• Monitorizarea manipulării materialelor periculoase de tipul vopselelor, diluanţilor, 

detergenţilor şi coloranţilor organici şi anorganici; 

• Monitorizarea respectării regulelor PSI; 

• Monitorizarea realizării lucrărilor de amenajare a spaţiilor post construcţii montaj. 

Supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate 

protectiei mediului în timpul funcţionării 

Supravegherea factorilor de mediu va trebui să fie o preocupare permanentă a agentului 

economic care exploatează „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  JUD. VASLUI. 

Monitorizarea activităţii se va face pe deşeurile rezultate din construcţii, în special pentru 

excavaţiile rezultate de la construcţia fundaţiilor turbinelor, pe nivelul de zgomot generat de 

funcţionarea turbinelor din parc şi pe impactul asupra florei şi afaunei. 

Pentru că o parte din piatra rezultată din excavaţii poate fi utilizată în construcţia fundaţiilor 

evacuarea se va face când construcţia întregului parc, va fi finalizată. Până la evacuarea 

excavaţiilor de pe amplasament acestea se vor constituii în depozit de deşeuri 

Pentru refacerea zonei afectate de construcţii se va evita aportul de pământ vegetal din alte 

zone, situate la mari distanţe, în felul acesta evitându-se modificarea echilibrului biologic dintre 

plante, biodiversitatea din zonă 

Asupra evacuării apelor meteorice de pe amplasament se va urmării drenarea lor astfel 

încât să fie evitată acumularea acestora în vecinătatea fundaţiilor turbinelor. 

 

După intrare în exploatare a parcului eolian vor fi necesare şi activităţi de monitorizarea 

zgomotului. Aceasta se va face : 

• În apropierea turbinelor eoliene; 

• La limita parcului eolian; 

• La limita localităţilor din apropiere. 
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X. PROPUNERE DE PLAN DE MONITORIZARE 

 

Monitorizarea avifaunei 

 

Având în vedere principul precauţiei şi faptul că observatiile premergătoare construirii şi 

funcţionării parcului de eoliene se bazează pe situaţia actuală a terenului ( care este liber de 

sarcini) şi implicit situatia avicenozei şi faunei este necesară efectuarea monitorizărilor în 

perioadele de funcţionare a parcului care pot veni cu date certe cu privire la riscul de 

coliziune. Recomandăm o perioadă de monitorizare de 5 ani, dar această se poate mări ( în 

funcţie de rezultatul rapoartelor) de către autoritatea competentă de mediu pe toată 

perioada de funcţionare  a parcului de eoliene. 

Programul de monitorizare trebuie să se desfăşoare astfel încât să poată releva date referitore la 

toate categoriile de păsări posibil a fi prezente în amplasamentul parcului eolian, şi anume:  păsari 

cuibăritoare sau oaspeţi de vară, păsări sedentare, păsri oaspeţi de iarnă şi păsări migratoare, care 

pot migra pe deasupra amplasamentului.  

 

Ţinând cont de aceste precizări, se vor utiliza două metode distincte de colectare a datelor şi 

evaluare a tabloului avifaunistic: 

1. metoda transectelor în puncte pentru speciile cuibăritoare, sedentare şi care iernează;  

2. metoda punctelor fixe pentru speciile migratoare. 

 

 Perioadele în care se vor efectua monitorizările avifaunei se vor face ţinând cont de perioadele 

favorabile pentru colectarea fiecărui set de date, aşa cum este relevat în tabelul urmator: 
 ian feb mart apr mai iun iulie aug sept oct nov dec 

Păsări 

cuibăritoare 

            

Păsări 

sedentare 

            

Păsări de 

pasaj 

            

Păsări care 

iernează 

            

 

Legenda : 

Perioadă favorabilă 

Perioadă optimă 

 
Pentru speciile de păsări, deşi se cunosc perioadele favorabile evaluării fiecărei categorii 

(cuibăritoare, de pasaj, sedentare etc.) este bine sa nu se stabilească date stricte de colectare a 

datelor pe terne deoarece factorii climatici sau alţi factori externi pot influenţa dinamica păsărilor, 

iar aceste date stricte pot influenta negativ calitatea datelor obţinute. În acest sens, este 

recomandabil ca în cadrul fiecărui stagiu de monitorizare să fie alocat un număr suficient de zile 

de colectare a datelor care să cuprindă toate etapele unui stagiu, după cum urmează: 
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3. păsări cuibăritoare: un număr de 4 deplasări care să acopere atât perioada de cuibărit 

cât şi cea de creştere a puilor; 

4. păsări de pasaj (migratoare): un număr de 6 deplasări pentru fiecare perioada de 

migraţie (de primăvara sau de toamna) care să cuprindă începutul, vârful şi sfârşitul 

perioadei de migraţie; 

5. păsări oaspeţi de iarna: un număr de 5 deplasări care să cuprindă venirea păsărilor în 

cartierele de iernare, dinamica din cartierele de iernare şi plecarea lor către locurile de 

cuibărit; 

6. păsări sedentare: se vor monitoriza în cadrul deplasărilor pentru păsările cuibăritoare şi 

cele care iernează. 
 
Fişă observaţii ornitologice generale pentru speciile calificante ale sitului ROSPA0119 Horga - Zorleni 

 

Numele locului  Data  

Localitate  Judeţ  

 

Condiţii meteo Temperatură Vânt Cer Precipitaţii 

     

 

Modul observaţiei  ochiul liber  binoclu  lunetă  din barcă  din aer 

Tip bazin acvatic  normal  uscat  scăzut  inundat  ȋngheţat 

Efectul condiţiilor meteo 

asupra păsărilor 

 nul  scăzut  moderat  puternic  foarte 

puternic 

Nivelul deranjării păsarilor  nul  scăzut  moderat  mare  foarte mare 

 
Denumirea speciei Număr 

Punct 1 Punct 2 Punct 3 Punct 4 Punct 5 

Specii de păsări enumerate în anexa 

I la Directiva Consiliului 

79/409/CEE  

 Formularul Standard 

ROSPA0119 Horga - Zorleni 

     

Specii de păsări cu migraţie 

regulată nemenţionate în anexa I la 

Directiva Consiliului 79/409/CEE 

Formularul Standard 

ROSPA0119 Horga - Zorleni 
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PLAN DE MONITORIZARE 

Factorii de 

mediu 

Metoda de 

monitorizare 

Indicatorii 

urmăriți 

Frecvența monitorizării Amplasament 

monitorizare 

Responsabil 

monitorizare 

si realizarea 

masurilor de 

reducere a 

impactului 

Supraveghere –

de catre- 

Raportare 

- către- 

Evaluare  

raportare 

-de către- 

Frecventa 

raportarii 

monitorizar

ii 

Măsuri de 

reducere a 

impactului 

In perioada de construire 

Avifauna - metoda 

transectelor în 
puncte pentru 

speciile 

cuibăritoare, 
sedentare şi care 

iernează;  

- metoda 
punctelor fixe 

pentru speciile 

migratoare. 

- numar 

exemplare pasari 
de interes 

comunitar 

incluse în 
Formularul 

Standard a 

sitului Natura 
2000 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 
afectate/decedate 

- Monitorizarea se va 

realiza pe toată perioada 

de construire. 

Scopul monitorizării este 

de a observa dacă există 

exemplare moarte sau 

rănite de activitatea 

turbinelor eoliene. 

Frecvenţa cu care se vor 

face observaţiile – lunar 

câte 1 zi de observaţii in 

afara perioadei de 

migraţie, iar în perioada 

de migraţie câte cinci zile 

pe lună, astfel;  

- păsări oaspeţi de iarna: 

un număr de deplasări 

care să cuprindă venirea 

păsărilor în cartierele de 

iernare, dinamica din 

cartierele de iernare şi 

plecarea lor către locurile 

de cuibărit; 

- păsări sedentare: se vor 

monitoriza în cadrul 

deplasărilor pentru 

păsările cuibăritoare şi 

cele care iernează. 

- suprafata 

parcului 
eolian   

 

Constructor şi 

Titular 
( in baza unui 

contract 

incheiat intre 
acestia) 

Titular( in baza 

unui contract 
incheiat cu 

constructorul) 

Titularul 

raporteaza anual 
rezultatele 

monitorizarilor la 

Custode/Adminis
tratia 

responsabila cu 

administratia 
ariei de Protectie 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 
 

Custode/Adminis

tratia 
responsabila cu 

administratia 

ariei de Protectie 
ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

Annual/pe 

perioada 
constructiei 

M1 - M12 

 

Aer Observatii 
directe 

Pulberi Permanent in perioada de 
construire 

La limita 
parcului cu 

intravilanul  

Constructor şi 
Titular 

( in baza unui 

contract 
incheiat intre 

acestia) 

Titular( in baza 
unui contract 

incheiat cu 

constructorul) 

Titularul 
raporteaza anual 

rezultatele 

monitorizarilor la 
Custode/Adminis

tratia 

responsabila cu 

Custode/Adminis
tratia 

responsabila cu 

administratia 
ariei de Protectie 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

-lunar pe 
perioada 

constructiei 

M1 - M12 
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Factorii de 

mediu 

Metoda de 

monitorizare 

Indicatorii 

urmăriți 

Frecvența monitorizării Amplasament 

monitorizare 

Responsabil 

monitorizare 

si realizarea 

masurilor de 

reducere a 

impactului 

Supraveghere –

de catre- 

Raportare 

- către- 

Evaluare  

raportare 

-de către- 

Frecventa 

raportarii 

monitorizar

ii 

Măsuri de 

reducere a 

impactului 

administratia 

ariei de Protectie 
ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

 

Sol Observatii 

directe 

Deversari de 

produse 

petroliere, 
uleiuri 

Permanent in perioada de 

construire 

La limita 

parcului cu 

intravilanul  

Constructor şi 

Titular 

( in baza unui 
contract 

incheiat intre 

acestia) 

Titular( in baza 

unui contract 

incheiat cu 
constructorul) 

Titularul 

raporteaza anual 

rezultatele 
monitorizarilor la 

Custode/Adminis

tratia 
responsabila cu 

administratia 

ariei de Protectie 
ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

Custode/Adminis

tratia 

responsabila cu 
administratia 

ariei de Protectie 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

-lunar pe 

perioada 

constructiei 

M1 - M12 

 

Deseuri Evidenta 
gestiunii 

deseurilor 

conform 
legislatiei. 

Cantitatea de 
Deşeuri 

menajere şi 

deşeuri rezultate 
din materialele 

de construcţii; 

 

- Permannent in perioada 
de construire 

- suprafata 
parcului 

eolian   

 

Constructor şi 
Titular 

( in baza unui 

contract 
incheiat intre 

acestia) 

Titular( in baza 
unui contract 

incheiat cu 

constructorul) 

Titularul 
raporteaza anual 

rezultatele 

monitorizarilor la 
Custode/Adminis

tratia 

responsabila cu 
administratia 

ariei de Protectie 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

Custode/Adminis
tratia 

responsabila cu 

administratia 
ariei de Protectie 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 
 

-lunar pe 
perioada 

constructiei 

M1 - M12 

 

In perioada de functionare 

Avifauna - metoda 

transectelor în 

puncte pentru 
speciile 

cuibăritoare, 

sedentare şi 
care iernează;  

- metoda 

punctelor fixe 
pentru speciile 

migratoare. 

- numar 

exemplare pasari 

de interes 
comunitar 

incluse în 

Formularul 
Standard a sitului 

Natura 2000 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

afectate/decedate 

Monitorizarea se va 

realiza timp de  5 ani ( 

aceasta perioada se poate 

extinde, de către 

autoritatea competentă 

de mediu,  pe toată 

perioada de funcţionare a 

parcului. 

Scopul monitorizării este 

de a observa dacă există 

exemplare moarte sau 

rănite de activitatea 

- suprafata 

parcului eolian   

Titular Custode/Admini

stratia 

responsabila cu 
administratia 

ariei de Protectie 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

Titularul 

raporteaza anual 

rezultatele 
monitorizarilor la 

Custode/Adminis

tratia 
responsabila cu 

administratia 

ariei de Protectie 
ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

Custode/Adminis

tratia 

responsabila cu 
administratia 

ariei de Protectie 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

Anual M13 – M18 
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Factorii de 

mediu 

Metoda de 

monitorizare 

Indicatorii 

urmăriți 

Frecvența monitorizării Amplasament 

monitorizare 

Responsabil 

monitorizare 

si realizarea 

masurilor de 

reducere a 

impactului 

Supraveghere –

de catre- 

Raportare 

- către- 

Evaluare  

raportare 

-de către- 

Frecventa 

raportarii 

monitorizar

ii 

Măsuri de 

reducere a 

impactului 

turbinelor eoliene. 

Frecvenţa cu care se vor 

face observaţiile – lunar 

câte 1 zi de observaţii in 

afara perioadei de 

migraţie, iar în perioada 

de migraţie câte cinci zile 

pe lună, astfel; 

- păsări oaspeţi de iarna: 

un număr de deplasări 

care să cuprindă venirea 

păsărilor în cartierele de 

iernare, dinamica din 

cartierele de iernare şi 

plecarea lor către locurile 

de cuibărit; 

- păsări sedentare: se vor 

monitoriza în cadrul 

deplasărilor pentru 

păsările cuibăritoare şi 

cele care iernează. 

Fauna de 

chiroptere 

sonometrie Nr. Exemplare 

incluse în OUG 
57/2007 

Monitorizarea se va 

realiza timp de  5 ani ( 

aceasta perioada se poate 

extinde, de către 

autoritatea competentă 

de mediu,  pe toată 

perioada de funcţionare a 

parcului. 

Scopul monitorizării este 

de a observa dacă există 

exemplare moarte sau 

rănite de activitatea 

turbinelor eoliene. 

Frecvenţa cu care se vor 

face observaţiile – lunar 

câte 1 zi de observaţii 

- suprafata 

parcului eolian   

Titular Custode/Admini

stratia 
responsabila cu 

administratia 

ariei de Protectie 
ROSPA0119 

Horga - Zorleni  

Titularul 

raporteaza anual 
rezultatele 

monitorizarilor la 

Custode/Adminis
tratia 

responsabila cu 

administratia 
ariei de Protectie 

ROSPA0119 

Horga - Zorleni 
 

Custode/Adminis

tratia 
responsabila cu 

administratia 

ariei de Protectie 
ROSPA0119 

Horga - Zorleni 

 

Anual M13 – M18 
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XI. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 

 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe este un proces conform cu legislaţia 

naţională privind protecția de mediului, care prevede ca planurile susceptibile a avea efecte 

semnificative asupra mediului, să fie supuse unui proces de evaluare a acestor efecte înainte de 

aprobarea lor, în scopul promovării celei mai favorabile alternative din punct de vedere a protectiei 

mediului. 

Lucrarea de faţă a fost elaborată în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr.195/2005 

privind Protecţia Mediului aprobată prin  Legea.265/2006, cu completările și modificarile 

ulterioare, a HG Nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe şi cu respectarea conţinutului-cadru al raportului de mediu din Anexa nr. 2 a 

procedurii și a Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe aprobat prin Ordinul 117 /2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor 

. 

Scopul prezentului Raport de mediu  este de a asigura integrarea obiectivelor şi cerinţelor 

de protecţie a mediului în pregătirea şi adoptarea Planului Urbanistic Zonal  REVIZUIT elaborat 

pentru „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. 

VASLUI, prin evidențierea și evaluarea posibilelor efecte și de a identifica modalități de 

minimizare a acestor efecte, în vederea obținerii Avizului de Mediu necesar pentru aprobarea 

planului. 

Obiectivele PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. 

FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI , constau în: 

➢ stabilirea terenurilor afectate de realizarea obiectivului parcului eolian cu stație de 

transformare și racord electric și a servituților impuse de aceasta; 

➢ stabilirea modului de utilizare a terenurilor ; 

➢ delimitarea zonelor afectate de servituți publice, de interdicții temporare și permanente de 

construire; 

➢ evidențierea deținătorilor de terenuri și modul preconizat de circulație a terenurilor din zona 

de influență a exploatării; 

➢ precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite și amenajate; 

➢ stabilirea destinației terenurilor care fac obiectul prezentei documentații, aflate în 

extravilanul comunelor FRUNTIŞENI şi ZORLENI; 

➢ evidențierea posibilitatilor de dezvoltare a localității ca urmare a realizării investiției; 

➢ stabilirea condiţiilor pentru amplasarea Parcului eolian în situl NATURA 2000 de 

importanta avifaunistică ROSPA0119  „Horga - Zorleni”. 

Obiectivele Planului Urbanistic Zonal analizat se referă la studierea zonei si 

promovarea unei alternative în utilizarea anumitor suprefețe de teren din extravilanul 

comunelor FRUNTIŞENI şi ZORLENI, care să conducă la dezvoltarea economică a 

localităţii în scopul ameliorării nivelului de viaţă al populaţiei prin atragerea unor investiţii 
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importante, care să fie realizate în contextul dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului 

înconjurător și de asemenea la o dezvoltarea zonei din punct de vedere industrial. 

Obiectivul principal al planului este realizarea unui ansamblu energetic 

neconventional -parc eolian cu un numar de max. 8 centrale eoliene de maxim 8 MW cu 

o putere totala de maxim 64 MW, care are drept scop principal producerea de energie 

verde prin exploatarea potentialului eolian al zonei.  
Scopul prezentei documentatii este reglementarea parametrilor tehnici ai terenurilor 

afectate de proiectul S.C. WPD ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. in vederea dezvoltarii 

parcului eolian propus prin “REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC EOLIAN 

FRUNTIȘENI, COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI” in regim de zona 

capacitati energetice conform Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic 

General in vigoare. 

Initial pe amplasamentul studiat a fost elaborat un PUZ de catre SC INSITEURO 

SRL. 

- PUZ-ul care a fost aprobat de catre Consiliul Local Fruntiseni prin HCL 

39/279.09.2017 si de catre Consiliul Local Zorleni prin HCL 25/26.04.2018. AVIZ DE 

MEDIU PUZ nr.3 din 28.09.2016     

 

PUZ-ul initial prevedea constructia a 15 turbine eoliene cu drumurile, platformele si 

cablurile de conexiune electrice aferente, in urma avizarii acestuia numarul s-a redus la 11 

turbine.  

Prin actuala revizuire se propune reducerea acestora la 8 pozitii, putere totala maxima 

instalată 64MW. 

 

Ca urmare a schimbarii tipului de turbina si a dimensiunilor acesteia, repozitionarea 

acestora in cadrul parcelelor existente si reducerea acestora la 8 pozitii de turbine potentiale 

ceea ce a determinat modificarea distantelor de siguranta aferente diferitelor obiective 

precum si revizuirea ordinului 49/2007 al ANRE prin ordinul 239/20.12.2019, este necesara 

revizuirea PUZ in scopul analizarii si recertificarii gabaritelor de siguranta ale investitiei. 

 

Parcul eolian FRUNTIŞENI va fi alcatuit din max. 8 centrale eoliene de de maxim 8 

MW cu o putere totala de maxim 64 MW. 

 

Pentru elaborarea raportului de mediu s-au avut la bază următoarele: 

■ Planul Urbanistic Zonal elaborat pentru PARC EOLIAN  - memoriu general, 

propunere de regulament de urbanism; 

■ Date şi planuri preluate de la beneficiar; 

■ Investigaţii pe teren; 

■ Date şi documente puse la dispoziţie de autorităţi sau disponibile pe paginile web ale 

acestora, ca informații privind mediul; 

■ Date statistice precum şi metodologii de calcul/softuri agreate pe plan internaţional şi 

recunoscute de autorităţile de mediu; 



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L 

 

 
149 

 

■ Legislaţia de mediu în vigoare; 

■ Alte studii de specialitate puse la dispoziție de titular; 

■ Studii și cercetări publicate; 

■ Avize de principiu emise de autorităţi ale administrației publice naţionale şi locale; 

■ CERTIFICATUL DE URBANISM COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. 

VASLUI 

■ Certificatul de Urbanism nr. 4130/05.04.2021 emis de CONSILIUL JUDETEAN 

VASLUI. 

 

■ Regim juridic; 

Terenul în suprafaţă de 550.000 mp este situat în extravilanul administrativ al 

comunelor FRUNTIŞENI şi ZORLENI. Terenul respectiv este în proprietatea 

privată a mai multor persoane fizice. 

   

■ Regim economic; 

Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosintă agricol-arabil şi 

necesita scoaterea din circuit agricol a suprafetelor ocupate cu constructii, 

platforme de montaj si drumuri noi de acces. 

 

Planul urbanistic zonal analizat este de asemenea corelat cu următoarele planuri naționale, 

regionale şi locale: 

➢ Strategia Energetică a României pentru perioada 2021-2030 și orizontul de 

timp al anului 2050  – in procedura legislativă de aprobare: 

o Aviz de Mediu nr. 53/04.11.2020 

➢ PLAN NAȚIONAL INTEGRAT din 4 octombrie 2021 în domeniul energiei și 

schimbărilor climatice 2021-2030 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 

bis din 8 octombrie 2021 

o Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.076 din 4 octombrie 2021, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 8 octombrie 2021.; 

➢ Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2013 – 2020 – 2030 

➢ Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 – 

2020 (SNPACB); 

➢ Strategia Națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020; 

➢ Strategia Regională de Dezvoltare NORD-EST 

➢ Planul Regional de Acţiune Pentru Mediu – Regiunea N-E. 

➢ Plan Local de Acţiune Pentru Mediu - Judeţul VASLUI prin care se stabilesc 

responsabilităţile Autorităţilor Locale pentru rezolvarea problemelor de mediu din 

judeţ în vederea asigurării unei dezvoltării durabile. 

➢ Planul Urbanistic General Al COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. 

VASLUI. 

 

➢ Suprafaţa studiata prin PUZ este de  1886.36 ha. 
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➢ Parte din zona de studiu PUZ, în suprafață de 1488.80 ha, se află în aria naturală 

protejată - sit Natura 2000: ROSPA0119 Horga-Zorleni (s= 20205.70 ha) și reprezintă 

7,36% din suprafața sitului ocupând terenuri agricole. 

➢ Suprafață ocupata definitiv și care va avea functiunea urbanistica Zone cu capacitati 

energetice = 25,75 ha  

➢ Total suprafata ocupata definitiv in ROSPA0119 Horga Zorleni = 19,76 ha ceea ce 

reprezinta 0,09% din sit cu functiunea urbanistica Zone cu capacitati energetice. 

➢ Turbinele WTG 02 Fruntiseni și WTG 03 Fruntiseni nu se află amplasate în situl 

N2000 – ROSPA0119 Horga Zorleni 

Parcul Eolian Fruntișeni se afla în vecinătate  la o distanța de aproximativ 2 km se 

află siturile N2k ROSCI0360/ ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului. 

 

➢ Accesul principal în zona parcului eolian se va face din mun. Bârlad și satul Trestiana, 

prin DN24-DN24D-DJ242F-DC73 (Fruntiseni) și drumurile de exploatare existente.. 

Accesul secundar în zona parcului eolian se va face din satul Zorleni, prin DN24A-

DS4114 și drumurile de exploatare existente. Pentru asigurarea accesului optim la 

capacitățile energetice din incinta Parcului Eolian Fruntișeni se propune 

modernizarea drumurilor de exploatare respective.  

➢ Turbinele eoliene vor fi conectate cu statia interna de transformare cu cablu electric 

subteran și rețea de fibră optică. Rețeaua de fibră optică va fi utilizată pentru 

realizarea schimbului de date din cadrul parcului eolian și va fi pozată în aceleași 

șanțuri ce sunt destinate cablurilor electrice. statia interna de transformare a Parcului 

Eolian Fruntișeni se va racorda la Stația de transformare 110/20 kV Bârlad. 

 

ADMINISTRARE Agentia Nationala Pentru Arii Naturale Protejate - ANANP 

 

ROSPA0119 Horga – Zorleni  

- Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării din această arie 

protejată  

- Pentru ROSPA0119 Horga – Zorleni nu a fost elaborat Planul de Management al sitului. 

- Pentru ROSPA0119 Horga – Zorleni s-au elaborat setul minim de masuri de conservare de 

catre ANANP - Nota nr. 11276/18.08.2020 

 
ROSCI0360 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatului 

- Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării din această arie 

protejată  

- Pentru ROSCI0360 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatului nu a fost elaborat Planul 

de Management al sitului. 

- Pentru ROSCI0360 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatului s-au elaborat setul 

minim de masuri de conservare de catre ANANP - Nota nr. 11274/18.08.2020 

 
ROSPA0167 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatu1ui 

- Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării din această arie 

protejată  
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- Pentru ROSPA0167 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatu1ui nu a fost elaborat 

Planul de Management al sitului. 

- Pentru ROSPA0167 Raul Barlad intre Zorleni și Gura Garbovatu1ui s-au elaborat setul 

minim de masuri de conservare de catre ANANP - Nota nr. 11283/18.08.2020 

 

Desemnarea ariilor Natura 2000 nu reprezintă izolarea acestora. 

În interiorul siturilor se va ţine seama de interesele economice, culturale şi sociale 

specifice şi se vor putea desfăşura activităţi economice care nu afectează starea vieţii 

sălbatice. În aceste arii vor fi încurajate activităţile tradiţionale (agricultura extensivă, 

păşunatul, cositul etc.), dar în limita de suport a acestora. De asemenea, este încurajată 

cultivarea produselor ecologice şi a ecoturismului precum şi valorificarea resurselor naturale 

regenerabile. 

 

Instalarea câmpului eolian presupune şi lucrări de îngropare a conductorilor electrici. 

Aparent aceste operaţiuni pot provoca o serie de perturbări, mai ales în viaţa unor specii 

cuibăritoare la sol, prin eventuala distrugere a unor cuiburi deja instalate.  Dacă lucrările sunt însă 

efectuate în afara perioadei de cuibărire (sfârşitul lui aprilie – sfârşitul lunii iunie) acestea nu vor 

mai avea efectul de aspect negativ asupra populaţiilor locale care cuibăresc. 

În plus, solul afânat care va acoperi şanţurile, va constitui un habitat favorabil pentru săparea 

adăposturilor multor altor specii de animale legate de viaţa la sol. 

 

Drumurile de acces construite pentru vizitarea generatoarelor, vor constitui un element de 

impact în timpul cuibăritului, atunci când sunt create. În această situaţie se poate evita acest aspect 

dacă lucrările nu sunt efectuate între lunile aprilie – iunie. 

După darea în folosinţă a acestor drumuri, datorită faptului că sunt acoperite cu pietriş,  

acestea vor constitui o sursă importantă de gastroliţi folosiţi de numeroase specii de păsări pentru 

triturarea hranei. Practic, doar răpitoarele exclusiv carnivore nu folosesc în cursul digestiei aceşti 

gastroliţi. 

În plus, rigolele înierbate ale drumurilor vor constitui un habitat important cu rol de adăpost, 

dar şi de hrănire, pentru numeroase specii de păsări precum şi pentru alte grupe sistematice de 

animale a căror viaţă este legată de sol, începând de la nevertebrate şi ajungând la mamifere. 

În culturile agricole cu sistem intensiv (cereale, floarea soarelui etc.), aceste drumuri 

constituie fâşii permanente (cu lăţimi între 5-7 m) în care ciclurile biologice nu sunt fracturate 

brutal (arături, discuiri, erbicidări sau alte lucrări de folosire a pesticidelor, recoltări etc.) creând 

astfel reţele importante de refugiu pentru cele mai diferite grupe de faună. Practic, aceste drumuri 

sunt folosite doar ocazional. Rigolele acestora îşi păstrează valoarea incontestabilă semnalată 

anterior. 

În plus de acesta, în perioada când culturile agricole se află în faze fenologice de dezvoltare 

maximă şi acoperă suprafaţa solului, aceste drumuri pot constitui teritorii importante de procurare 

a hranei pentru numeroşi răpitori, mai ales păsări,  dar şi pentru insectivore. 

Chiar şi în suprafeţele de sărături, care sunt, de fapt, rezultatul unor degradări de habitate 

create de operaţiunile funciare de desecare şi care, la momentul actual,  sunt păşunate intens, aceste 

drumuri de acces neoferind o hrană accesibilă pentru animalele domestice, sunt mult mai puţin 
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folosite de către acestea şi astfel devin zone de protecţie naturală pentru numeroase elemente de 

faună din zonă 

Rezultatul observații din timpul perioadelor de migrație a păsărilor 

Migrația de toamnă începe din luna august și este influențată de lungimea zilei și de 

abundența hranei, este o migrație mai lentă decât cea de primăvară, pentru că nu mai există 

presiunea găsirii locurilor de cuibărit iar uneori aceeași specie poate fi observată atât în pasaj, cât 

și în locurile de iernare în funcție de zonă. 

În general, speciile de păsări preferă rutele de migrare în lungul apelor și zonelor de luncă 

pentru că acestea oferă locuri de hrănire și odihnă, habitatele sunt multiple, iar în zona proiectului 

propus nu există astfel de zone. Râul Bârlad ofera partial astfel de conditii.  

In vecinătatea parcului de eoliene la o distanta de aproximativ 2 km se află siturile N2k 

ROSCI0360/ ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului.  

Intre amplsamentul parcului de eoliene si limitele acestor situri N2000 se află zona de 

intavilan a localității Zorleni care constituie un real factor de fragmentare a culoarului de migratie. 

În schimb, zona preferată pentru migrare se află la cca. 15-20 km est de amplasamentul 

proiectul și este reprezentată de zona Culoarului Prutului, care oferă habitate, locuri de hrănire și 

odihnă pentru specii migratoare, conform rutelor de interes prezentate in analiza anterioară: 

• Drumul est-elbic: ramura nordică a acestui drum, care înconjoară Carpații prin valea Tisei, 

peste Munții Maramureșului și se îndreaptă spre sud-est, pe lângă Carpații Orientali, deasupra Văii 

Siretului și Prutului, până la Delta Dunării. Acest drum este frecventat de berze, gâște, gârlițe, rațe, 

păsări răpitoare, prepelițe, turturele și cocori. 

• Drumul pontic: în Deltă, vine din nord, nord-est, aducând păsările din Europa central-

nordică și din vestul Rusiei. Acest drum este frecventat de gâște, gârlițe, rațe, cocori, berze, grauri, 

porumbei, prepelițe, etc. 

În zona proiectului propus, dar și în vecinătatea acestuia, în timpul migrației de toamnă au 

fost observate în general specii comune, cel mai mare număr de păsări identificate fiind reprezentat 

de specii comune, prezente tot timpul anului ce aparțin ordinului Passeriformes, urmat de ordinele 

Falconiformes și Acciptriformes ce reprezintă păsări de pradă diurne prezentate anterior. 

Prezența unui numărul mic de indivizi (cu excepția Sturnus vulgaris) nu indică prezența 

unui culoar de migrație în zona proiectului propus, iar în afara acestor specii nu au fost identificate 

alte specii migratoare în perioada de migrație. 

În baza observațiilor colectate în timpul campaniile de monitorizare pentru a surprinde 

migrația de toamnă 2020 în zona proiectului propus nu a fost identificat vreun culoar de migrație 

al păsărilor. 

De asemenea, în urma observațiilor realizate în ariile naturale protejate de interes comunitar 

din vecinătatea estică a proiectului propus, a fost identificată prezența unui culoar de migrație 

localizat la peste 15 km est de proiectul propus, reprezentat de culoarul de migrație de pe Valea 

Prutului. 

Referitor la perioada de iernat, datorită terenurilor agricole lipsite în totalitate de habitate 

de adăpost se estimează că zona nu este frecventată de specii oaspeți de iarnă. În zona aceasta 

speciile care iernează sunt în principiu speciile comune de răpitoare precum şorecarul comun ( 

Buteo buteo) și vânturelul roșu (Falco tinnunculus), aceste specii frecventând arealul analizat pe 

zone deschise (terenuri agricole) zone mai atractive pentru vânătoare. 
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De asemenea, este estimat că în timpul perioadei de iarnă numărul păsărilor care se întâlnesc 

în zona proiectului propus este mică, cu excepția corvidelor (Corvus frugilegus) în special datorită 

faptului că terenurile agricole pe care s-a efectuat arătura de toamnă sunt sărace în hrană. 

 

Analiza și concluziile campaniilor din teren pentru identificare și monitorizare a 

speciilor 

În urma observațiilor în teren efectuate de echipa SC MEDIU RESEARCH 

CORPORATION în perioada  2020 – 2021 , în lunile mai, sunt: 

• Din punct de vedere al habitatelor si vegetației, concluzia echipei de specialiști este că în 

zona proiectului propus nu există habitate sau plante de interes comunitar. 

• Nu au fost identificate specii de interes comunitar în zona proiectului propus, singura 

specie aflată în vecinătatea proiectului propus este popândăul. 

• Nu au fost identificate specii de interes comunitar de herpetofaună în zona proiectului 

propus, singura specie identificată în vecinătatea proiectului fiind șarpele rău - Dolichophis caspius, 

aceasta nefiind specie de interes comunitar. 

• Au fost identificate în zona proiectului propus și în imediata vecinătate a acestuia un total 

de 73 de specii de avifaună, dintre care șapte specii de păsări sunt menționate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC: Anthus trivialis  , Circus cyaneus, Coracias garrulus, Falco vespertinus, 

Lanius collurio și Pernis apivorus – au fost observate în timpul campaniilor de monitorizare a 

biodiversității în număr foarte mic; prezența acestor specii a fost semnalată doar în anumite zile de 

observație iar în cazul a trei dintre aceste specii, au fost observați doar câte un individ aparținând 

speciei, într-o singură zi de observații. 

• În urma observațiilor în teren din timpul perioadei de migrație a speciilor de păsări, a fost 

observat un număr foarte mic de păsări migratoare care se aflau în zona proiectului propus, în 

principal specia Pernis apivorus, dar care a fost identificată în zbor, pe curenți calzi ascendenți, la 

o înălțime de peste 250 m; 

• În urma observațiilor de teren realizate în ariile naturale protejate din vecinătatea zonei 

proiectului propus, s-a observată că speciile de păsări preferă rutele de migrare în lungul apelor și 

zonelor de luncă pentru că acestea oferă locuri de hrănire și odihnă, habitatele sunt multiple și zona 

proiectului propus nu reprezintă culoar de migrație pentru acestea. 

• Se estimează că zona proiectului propus nu poate servi ca zonă de odihnă sau hrănire 

pentru speciile de păsări, din cauza configurației culturilor agricole iar aceste zone nu reprezintă 

zone optime pentru asigurarea condițiilor de hrană sau odihnă. 

Evaluarea numărului teoretic de coliziuni care ar putea interveni în cazul în care păsările nu 

ar efectua nici o acțiune a evita (acest lucru depinde de nivelurile de activitate de zbor, dimensiunea 

și viteza de pasăre, precum și dimensiunile și viteza de rotație a turbinei).  

In cadrul monitorizarii s-au evaluat tiparele comportamentale (studii ale etologiei speciilor 

de păsări pe perioadele de cuibărit, hrănire si/sau migratie) precum si culoarele de zbor, functie de 

perioada anului, factorii climatici, iar datele obtinute au fost folosite pentru identificarea culoarelor 

de zbor a păsărilor, în vederea stabilirii riscului de coliziune. Astfel, s-au putut schita culoarele de 

zbor, pe categorii distincte de păsări (oaspeti de vară, oaspeti de iarnă, migratoare), observându-se 

următoarele particularităti. 
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Caracteristicile de construcţie a unui generator, presupun un câmp ocupat pe verticală 

cuprins între 150 m şi 300 de metri deasupra solului, atât cât presupune distanţa dintre marginile 

palelor corelată cu înălţimea de amplasare a generatorului. 

Majoritatea speciilor de păsări folosesc pentru drumurile lor de procurare a hranei înălţimi 

de zbor obişnuite cuprinse între 2-3 m peste nivelul vegetaţiei sau a solului şi 25-40 m. Puţine specii 

(gen Alauda, Anthus, Miliaria, Motacilla) se înalţă, în timpul manifestărilor teritoriale  până la 30-

40 m.  Acest fapt se petrece însă în plan vertical, deasupra locului de paradă şi nu presupune 

deplasări orizontale. 

Majoritatea migratoarelor, cu precădere cele solitare, dar şi unele stoluri urmăresc, la 

vedere, spaţiul terestru, acoperit sau neacoperit cu vegetaţie şi nu depăşesc nici ele altitudinea de 

zbor de 20-40 m.  

Paseriformele au chiar obiceiul să urmărească vegetaţia erbacee, arbustivă sau forestieră şi 

nu depăşesc înălţimea acesteia în zbor. 

Literatura de specialitate confirmă şi faptul că, pentru migraţiile care presupun distanţe 

lungi într-o singură etapă, păsările obişnuiesc să se înalţe la cel puţin 200-300 m deasupra solului, 

după care zboară în linie dreaptă spre destinaţia următoare. Fenomenul este semnalat atât ziua cât 

şi noaptea. De asemenea s-a demonstrat ştiinţifica ca păsările au o capacitate de evitare  a oricărui 

obstacol în proportie de 95% (răpitoarele mari) şi 98-99% pentru celelate specii de păsări. Procentul 

foarte mic de 1 -5% ca acestea sa intre in coliziune este datorat in cea mai mare parte de starea 

precara a exemplarelor ( indivizi slabi sau bolnavi). 

 

Posibilităţile ca păsările să nu observe la timp obstacole, de genul generatoarelor eoliene, 

pentru a le evita, nu sunt reale şi dacă ţinem cont măcar e faptul că acuitatea vizuală a acestui grup 

de animale este foarte mare. 

În cazul momentelor de instalare a ceţii este cunoscut faptul că majoritatea păsărilor evită 

zborul în condiţiile lipsei de vizibilitate. 

De asemenea, în cazul vânturilor puternice speciile de păsări, în stare normală de sănătate, 

evită lansarea în zbor pentru deplasări pe orice distanţe. 

Caracteristicile tehnice de funcţionare a generatoarelor constituie un factor important în 

evitarea impacturilor. 

Faptul că palele se rotesc cu 10-15 rotaţii pe minut înseamnă că mişcarea se desfăşoară 

foarte lent iar instalaţia poate fi observată cu uşurinţă şi evitată din timp. 

De asemenea, deoarece la viteze ale vântului de peste 90 km/oră instalaţia se opreşte din 

funcţionare şi deci, nu mai are poziţionări variabile, ceea ce permite o bună observare a acesteia 

precum şi posibilitatea de ocolire chiar şi în cazul în care păsările sunt purtate accidental de curenţi 

de aer, pe care de obicei îi evită. 

 

 NOTA DE ORIENTARE elaborate de SNH - Scottish Natural Heritage  specifica 

urmatoarele ( sursa: Band_et_al_2007   ) 

“Rezultatul este un risc mediu de coliziune pentru o pasăre care trece printr-un rotor. 

Rețineți că există multe aproximări implicate , de exemplu, în cazul în care se presupune că o 

pasăre poate fi modelată/reprezentată printr-o formă cruciformă simplă, că o lamă de turbină 

are lățime și pas, dar nu are grosime, și că zborul unei păsări nu va fi afectat de o coliziune, în 

pofida faptului că zboară în jurul unei palete de turbină.  



RAPORT DE MEDIU – REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC EOLIAN FRUNTIȘENI”,  COM. FRUNTIȘENI, COM. 

ZORLENI, JUD. VASLUI 

  

Beneficiar: S.C. W.P.D. ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. 

Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L 

 

 
155 

 

Astfel, riscurile de coliziune calculate ar trebui considerate ca o indicație a riscului - să spunem 

la aproximativ ±10%, mai degrabă decât o cifră exactă. 

 De asemenea, este simplist să se presupună că viteza de zbor a păsărilor este probabil să fie 

aceeași în raport cu solul atât în direcția vântului, cât și în direcția vântului. “  

 
În urma calculului riscului de coliziune ( acestea sunt prezentate in continuare) , au rezultat 

valorile prezentate în tabelul de mai sus. Păsările prezintă un risc ridicat de coliziune cu palele 

turbinelor eoliene în cazul în care se deplasează cu viteză mică. Cu cât talia păsării este mai mare, 

cu atât riscul este mai ridicat, astfel, riscul maxim de coliziune ce poate apărea în cazul ansamblului 

eolian propus este de 8,3% pentru păsările de talie medie. 

Odată cu creșterea vitezei de zbor, riscul de coliziune cu turbinele eoliene scade 

considerabil, ajungând la valori între 4,8 – 5,2 %. Totodată, pentru viteze medii și mari se poate 

observa că valoarea riscului de coliziune rămâne același. 

 

În concluzie, având în vedere principul precauţiei şi faptul că observatiile premergătoare 

construirii şi funcţionării parcului de eoliene se bazează pe situaţia actuală a terenului ( care este 

liber de sarcini). Pentru a cunoaşte cu exactitate evolutia în timp avicenozei şi faunei este necesară 

efectuarea monitorizărilor în perioadele de funcţionare a parcului care pot veni cu date certe cu 

privire la riscul de coliziune. 

Zona propusă amplasării PARCULUI EOLIAN FRUNTIŞANI nu afectează integritatea 

sitului Natura 2000 ROSPA0119 Horga - Zorleni: 

➢ nu reduce semnificativ suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă 

comunitară; 

➢ nu conduce semnificativ la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă 

comunitară; 

➢ nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de 

interes comunitar; 

➢ nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 

➢ nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care 

definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar. 

➢ Măsurile care se preconizează să fi luate în perioada de construcţie a parcului eolian 

și în timpul funcţionării acestuia, în conformitate cu normele tehnologice și a 

legislaţiei de mediu în vigoare, și în mod special respectarea cu stricteţe a acestora, 

ne determină să consideram că factorii de mediu din incinta Parcului si din 

vecinătatea acesteia, vor fi afectaţi negativ într-o măsură destul de mică astfel încât 

impactul să nu aibă un caracter semnificativ. Se poate afirma că dacă impactul 

asupra avifaunei nu se va manifesta semnificativ, asfel încât să afecteze semnificativ 

biodiversitatea, parcul eolian va constitui un beneficiu pentru mediu înconjurător, 

cel social şi economic. 

 

Având în vedere că există impact asupra populațiilor de păsări care poposesc sau se află 

în migrație spre situl Natura 2000 ROSPA0119 Horga - Zorleni propunem o serie de masuri 
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ce vor fi luate în considerare în vederea diminuării potențialelor efecte atât în perioada de 

funcționare cât și de construire. 

 

A. Măsuri de protecţie recomandate în faza de proiectare 

-Organizarea de şantier şi drumurile de exploatare nou create nu se vor suprapune peste zone unde 

se semnalează galerii de popândăi,  sursa de hrana pentru pasari rapitoare mari. 

- Pe lângă drumurile de exploatare vor fi executate rigole necesare scurgerii apei pluviale; 

- Dispozitivele de protecţie, avertizare (lumina intermitentă), culoarea echipamentelor, etc, vor 

respecta recomandările Uniunii Europene pe aceste probleme; 

- Canalele pentru îngroparea cablurilor se vor realiza la adâncimi care să anuleze efectul 

electromagnetic de la suprafaţa solului(cca 1,2m). 

- Traseul acestor canale va urmări drumurile de exploatare pentru a afecta o suprafaţă mai mică din 

situl comunitar. 

 

B. Măsuri de protecţie recomandate în faza de construire    

M1. Lucrarile se vor realiza de catre un antreprenor autorizat, in conformitate cu proiectul 

tehnic. 

M2. Lucrarile se vor desfășura cu respectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare 

emise de autoritati. 

M3. Beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, prezentate în Memoriul 

Tehnic; 

M4. Se vor impune masuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare 

a investitiei : 

• depozitarea materialelor de constructie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces 

(carosabil, drumuri ) și să nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale; 

• se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de constructii, astfel 

încât transportul se va realiza doar pe drumurile existente; 

• se vor lua masurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului; 

• se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care 

sa nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrifianti, zgomot, vibratii, etc.; 

• realizarea proiectului se va face astfel încat sa nu fie afectat traficul din zona; 

• deșeurile rezultate în urma lucrarilor se vor colecta în spatii special amenajate și apoi vor fi 

evacuate la depozite de deșeuri specifice categoriei de deșeuri respective în baza unor contracte, cu 

precizarea ca deșeurile reciclabile vor fi predate la unitati specializate în vederea valorificarii; 

• depozitarea materialelor de constructie se va face m zone special amenajate; 

• organizarea de șantier va fi amplasata astfel încat sa nu afecteze traficul. 

M5. In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata 

prin Legea nr. 292/2018 Art. 34. - (1) Titularul unui proiect are obligaţia de a notifica în scris 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a 

proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu şi anterior 

emiterii aprobării de dezvoltare. 

M6. La terminarea lucrarilor se va face înlaturarea amenajarii de șantier, se vor face lucrari 

de refacere a zonei și terenul scos temporar din circuitul agricol va fi adus la stare a initiala . 
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M7. Dupa finalizarea lucrărilor de refacere a mediului prevăzute prin proiect, terenul se va 

supune revegetarii naturale, fiind strict interzisa însamantarea cu iarba, ultimul strat de acoperire a 

excavatiilor va fi realizat exclusiv din solul vegetal decopertat la începerea lucrarilor; 

M8. Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul emis de ANANP: 

M9. Manipularea combustibililor, a materialelor sau a altor substante se va realiza astfel încat 

sa se evite scaparile accidentale pe sol sau în apa, dizolvarea și antrenarea lor de catre apele de 

precipitatii; 

M10. Pe parcursul derularii lucrarilor de construire, beneficiarul va urmari eventualul impact 

al activitatilor prevazute de proiect asupra terenurilor și obiectivelor de conservare a speciilor și 

habitatelor din siturile Natura 2000; 

M11. Pe parcursul derularii lucrarilor prevazute de proiect, titularul este obligat sa instruiasca 

personalul și sa se asigure ca sunt respectate urmatoarele interdictii (potrivit prevederilor O.U.G. 

nr. 57/2007,art. 33): 

- este interzisa orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a 

exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

- este interzisa deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intentionata a cuiburilor și sau 

ouălelor din natura, chiar daca sunt goale; 

- este interzisa perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de creștere, de 

hibemare și de migratie; 

- este interzisa deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna. 

 

M12. Execuția lucrărilor să fie efectuată sub supravegherea unei persoane specializată in 

biodiversitate (biolog). 

 

 

 

C. Măsuri de protecţie recomandate în faza de funcţionare 

- Continuarea monitorizarilor este absolut necesară în perioada de funcționare, de 5 ani, dar 

această se poate mări ( în funcţie de rezultatul rapoartelor) de către autoritatea competentă de mediu 

sau custode, pe toată perioada de funcţionare  a parcului de eoliene.Scopul acestor monitorizări este 

de a urmări daca sunt sau nu sunt semnalate efecte negative asupra populaţiilor de păsări sau de 

alte specii de faună protejate. În cazul în care rapoartele de monitorizare semnalează exemplare 

moarte sau rănite de activitatea turbinelor eoliene, se impune reducerea activității parcului eolian 

la 50% prin oprirea temporară a activităţii unor turbine sau chiar a întregului parc pe anumite 

perioade (în perioadele de migraţie, înaintea previzuinilor meteo extreme de furtuni, ceaţă, etc.). 

Monitorizarea în perioada de funcţionare asigură constanţa observaţiilor oferind informaţii reale 

din perioadele cheie ale ecologiei speciilor (reproducere, migraţie), relaţia acestora cu diferite 

categorii de habitate, oferind posibilitatea intervenţiilor rapide şi eficiente în cazul apariţiei unor 

efecte ce nu pot fi prevăzute în aceast etapă. 

În urma monitorizărilor se pot impune achiziţionarea unor sisteme de detecţie automată a coliziunii 

păsărilor cu anumite elemente aflate în mişcare ale turbinelor ( tip sisteme radar). Aceste sisteme 

sunt larg folosite în parcurile de eoliene din UE şi au avanatajul că înregistrează în timp real 

coliziunea precum şi condiţiile meteo nefavorabile şi astfel se vor putea lua decizii în timp scurt ( 

chiar oprirea activităţii pe anumite perioade). Rezultatele monitorizărilor pentru parcul de eoliene 
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vor fi corelate cu rezultatele monitorizărilor celorlalte parcuri de eoliene din această zonă, pentru 

ca în situaţia în care vor apărea efecte negative să se poată aplica măsuri de reducere a impactului 

cumulat. 

 

RESPONSABILITATEA IMPLEMENTĂRII ACESTOR MĂSURI DE REDUCERE A 

IMPACTULUI IN PERIOADA DE COSTRUIRE APARTINE  TITULARULUI SOI 

CONSTRUCTORULUI
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