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LISTĂ DE SEMNĂTURI

I.

DENUMIREA PROIECTULUI
Proiectul propus este denumit “ Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe

sectorul Bocșa – Gătaia – Denta, județul Caraș-Severin și județul Timiș”. O versiune
anterioară a proiectului a făcut obiectul Deciziei etapeie de încadrare nr.13/12.05.2017
emisă de către Agenția Națioanlă pentru Protecția Mediului (Anexa nr. 1 a memoriului de
prezentare). Prin propunerea actuală se are în vedere revizuirea actului de reglementare
existent, pentru includerea unor corecții la lucrările propuse în Decizia etapei de încadrare
și de realizare a unor lucrări noi, aval de localitatea Gătaia și pe râurile Vornic, Fizeș și
Smida, afluenții r.Bărzava. Ansamblul lucrărilor are drept scop cresterea capacitatii de
atenuare a polderului Ghertenis de la debitul Q1% at=294mc/s la Q1%at=110mc/s,
asigurarea inaltimilor de calcul si asigurarea incintelor aparate, protectia malurilor albiei
minore pe sectoarele cu eroziuni active si pe sectoarele de curs cu bancheta dig-mal
foarte redusa, prin consolidari de mal a caror inaltime respecta inaltimea malurilor
existente, stabilizarea talvegului la cote impuse si punerea in siguranta a consolidarilor de
mal, remeandrarea si renaturarea bratelor vechi a paraului Fizes prin localitatea Ghertenis
si a raului Barzava in aval de localitatea Gataia, crearea unor zone umede (aval de
polderul Gherteniș și aval de localitatea Șoșdea).
Prezentul memoriu de prezentare a fost realizat ca urmare a deciziei etapei de
evaluare inițială cu nr.1/4372/VT/23.11.2018 a Agenției Naționale pentru Protecția
Mediului (Anexa nr. 2), conform căreia este necesară declanșarea procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului pentru proiectul propus și este întocmit conform prevederilor
Anexei 5 a Legii nr.292 din 2018 și ale anexelor IIA și III din Directiva 2014/52/CE de
modificare a Directivei 2011/92/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și
private asupra mediului.
Proiectul este încadrat în anexa II a Legii nr.292/2018 la punctele 10. litera f și 13,
litera a. Totodată proiectul intră sub incidența art.48 a Legii apelor nr.107 din 1996,
punctul d.

TITULARUL PROIECTULUI
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II.

Administratia Bazinala de Apa Banat cu sediul în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu,
nr.32, cod postal 300222, judetul Timis.
Telefon: 0256 – 491.848, Fax: 0256 – 491.798, Email: dispecer@dab.rowater.ro
Website: http:/www.rowater.ro
Director General al Administrației de Apă Banat - Titu Bojin

III.

DESCRIEREA PROIECTULUI
În prezentul capitol sunt descrise premisele de realizare a proiectului propus,

argumentele de justificare a realizării acestuia, precum și localizarea, elementele
constructive și cele de funcționare ale lucrărilor propuse.

III.1

Rezumatul proiectului
Administraţia Bazinală de Apă Banat cuprinde bazinele hidrografice ale râurilor

Aranca, Bega, Timiş, Caraş, Nera, Cerna, situate în extremitatea de Sud–Vest a
României, precum şi sectorul fluviului Dunarea situat aval de confluenţa cu râul Nera –
amonte de confluenţa cu râul Cerna (inclusiv afluenţii de stânga ai Dunării situaţi în acest
sector, cum este cazul B.H. Bârzava). Suprafaţa totală a spaţiului hidrografic este de
18.393,15 km2. Conform PMRI, la nivelul BH Banat au fost identificate un număr de 46
zone cu risc potențial semnificativ la inundații (ZRPSI).
Între acestea, în cadrul bazinului hidrografic Bârzava, în partea de amonte a
sectorului inferior a r.Bârzava, au fost identificate trei zone cu risc potenţial de inundaţii,
care constituie aria vizată de proiect:
-

Bârzava - av. confl. Bârzăviţa , pe o lungime de 98.3 km,

-

r. Vornic - av. loc. Ramna , pe o lungime de 5.1 km,

-

r. Fizeş - av. loc. Doclin , pe o lungime de 19.4 km.

Pe sectorul de curs al raului Barzava (si afluentii acestuia) care face obiectul
prezentului studiu, se disting 6 tronsoane, care necesita o abordare specifica, in functie de
deficiențele intampinate:
Tronson I – aval localitate Bocsa –> amonte polder Ghertenis se caracterizeaza
prin indiguiri pe ambele maluri (pt. asigurarea de Q2%) cu zone de tasari ale
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coronamentului, eroziuni in corpul digurilor, lipsa digurilor de remuu pe afluenti,

subtraversari degradate, albie obturata de vegetatie, eroziuni active de mal, sectoare de
curs cu linia de aparare intrerupta, zone cu distante dig-mal reduse, incinte cu canale de
descarcare neevacuate din incinta, confluente cu paraie cu timpi redusi de concentrare a
viiturilor – zona cu risc ridicat la inundatii.
Tronson II – Zona polder Ghertenis. Acumularea nepermanentă Gherteniș este
amplasată pe malul stâng al râului Bârzava, aval de confluența cu pârâul Fizeș în dreptul
localității Gherteniș. Polderul Gherteniș a fost pus în exploatare în anul 1985 în scopul
atenuării undelor de viitură pe râul Bârzava si a fost prevazut sa intre în funcțiune numai în
perioade de viitură la debite afluente de peste 120 mc/s (Q5%) pe cursul de apă Bârzava
(clasa de importanță IV). Apărarea împotriva inundațiilor se realizează prin regularizarea
debitului defluent în aval de echipamentele de control. Amenajarea nepermanentă
Ghertenis s-a realizat prin îndiguirea unei suprafețe de 456 ha printr-un dig de 8,1 km cu
încastrare în digul stâng al râului Bârzava a capătului aval la km 44+600 și a capătului
amonte la km 49+000.
Tronson III – aval polder Ghertenis -> amonte localitate Gataia se caracterizeaza
prin indiguiri pe ambele maluri (pt. asigurarea de Q5%). Digurile prezinta tasari ale
coronamentului, eroziuni in corpul digurilor, lipsa digurilor de remuu pe afluenti,
subtraversari degradate, albie minora si bancheta dig-mal cu vegetatie abundenta,
eroziuni active de mal, sectoare de curs cu linia de aparare intrerupta, sectoare cu
banchete dig-mal de lungimi reduse.
Tronson IV –Zona oras Gataia. Tronsonul este partial indiguit sau cu parapet din
beton pe zonele unde constructiile civile sunt amplasate in imediata vecinatate a cursului,
dimensionate pentru tranzitarea debitului cu probabilotate de depasire de Q5%. Curs are
linia de aparare intrerupta, fapt pentru care orasul Gataia se inunda frecvent. Albia minora
prezinta eroziuni active de mal, adanciri in patul albiei , maluri cu inaltimi variabile cuprinse
intre 3 si 6m.
Tronson V - intravilan Denta –>confluenta parau Brestea. Albia actuala prezinta
deficiente in ceea ce priveste tranzitarea debitelor de viitura deoarece sectiunea albiei
minore este redusa, vegetatia abundenta si inaltimi de maluri variabile cuprinse intre 4.5 si
6m. Deasemenea au fost identificate eroziuni active de mal si adanciri in patul albiei.
Debitele maxime inregistrate in ultimii ani au fost produse de viituri care au creat pagube
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repetate pe suprafete extinse din intravilanul localitatii.

Tronson VI
Pârâu Fizeş la Tirol, Fizes si Berzovia, judeţul Caraş-Severin - In prezent, albia
paraului Fizes este colmatata si invadata de vegetatie arborescenta atat in intravilanul
localitatilor Tirol si Fizes, cat si intre acestea, pana la confluenta cu raul Barzava. Acest
fapt determina inundarea repetata a ambelor localitati. In localitatea Berzovia, la data
regularizarii din anul 1984, pentru a marii cat mai mult suprafetele agricole aparate de
lucrari de indiguire, confluenta paraului Fizes cu raul Barzava, s-a realizat in dreptul
localitatii Berzovia, inspre amonte. Acest fapt determina la viituri simultane pe paraul Fizes
si raul Barzava, un remuu puternic, care in dreptul localitatii Berzovia duce la inmuierea
digului mal stang al raului Fizes, tasarea, deversarea si ruperea acestuia, cu inundarea
localitatilor Ghertenis si Berzovia.
Pârâu Vornic intravilan loc. Ramna –confluenta rau Barzava - Albia raului se
caracterizeaza printr o albie obturata de vegetatie, sectiune redusa de curgere cu albie
incorsetata de constructii civile, panta pronuntata cu timp de concentrare a viiturilor foarte
redus si dese reversari ale malurilor, eroziuni de maluri si adancimi in patul albiei.
Digurile de pe malurile raului Barzava au fost proiectate pentru debitul de Q5% si
Q2% în conformitate cu politicile naţionale şi europene privind gestionarea riscului la
inundaţii adoptate de Guvernul României prin HG 8 46/11.08.2010 pentru aprobarea
Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Pentru
cresterea capacitatii de transport a albiei s–au prevazut supainaltari de dig pe sectorul
Bocsa-Gataia dimensionate la debitul cu probabilitatea de depăşire Q1% si Q0.5% in oraș.
În funcţie viiturile care s-au inregistrat anterior pe raul Bârzava și pe afluenţii săi pârâul Fizeș și pârâul Vornic, fenomene care au afectat populaţia si construcţiile din
localităţile riverane, se propun lucrări de regularizare a albiilor minore, de indiguire sau de
aducere la cota a albiei majore si de crestere a capacitatii de atenuare a polderului
Ghertenis.
Suplimentar față de măsurile identificate în PMRI pe zonele din intravilanul
localitaților unde constructiile riverane sunt în proximitatea albiei, iar spatiul nu este
suficient pentru realizarea digurilor, este necesară:
-

închiderea liniei de aparare a incintelor prin realizarea de soluții pretabile pentru
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spații înguste

-

pe sectoarele cu eroziuni active de mal sau cele in care distanta dig-mal este
redusa se vor executa sprijiniri si consolidari de mal

-

stabilizarea talvegului si aducerea lui la cotele impuse se va realiza cu ajutorul
pragurilor de fund si a caderilor.

Pentru a asigura incarcarea corespunzatoare a polderului Gherteniș sunt necesare:
-

refacerea componentelor distruse de viituri

-

refacerea uvrajul de control (care este deteriorat in cea mai mare parte)

-

reabilitarea/consolidarea/refacerea elementelor din beton aflate in stare
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ

-

executarea de lucrari de remediere/refacere ale elementelor din beton
degradate ale deversoarelor de intrare a apei in cele doua compartimente ale
polderului

-

pentru creșterea capacitatii de atenuare a undelor de viitura in polder se vor
realiza lucrari de aducere la cota a digurilor de contur din compartimentul 1,
suprainaltarea digurilor de contur din compartimentul 2, precum si marirea
lungimii deversorului de acces in compartimentul 1 pentru asigurarea volumului
maxim atenuat.

Astfel, se va avea în vedere realizarea unui ansamblu unitar de acțiuni care va
conduce la asigurarea nivelului de calcul, stabilitatea albiei si punerea in siguranta a
constructiilor din vecinatatea cursului r.Bârzava, care vor cuprinde:
1.

Cresterea capacitatii de atenuare a polderului Ghertenis de la debitul
Q1% at=294mc/s la Q1%at=110mc/s prin:
-

aducerea la cota a digurilor de contur a compartimentului 1 la cota
128.00mdMN;

-

suprainaltarea digurilor de contur a compartimentului 2 la cota
128.00mdMN;

-

refacerea uvrajului de control si suprainaltarea acestuia;

-

reabilitarea deversoarelor de admisie din beton armat;

-

prelungirea deversorului de admisie in compartimentul 1;

-

refacerea sistemului de golire a ambelor compartimente cu ajutorul
turnurilor de manevra si a subtraversarilor prin dig.

Inchideri linii de aprare, prin
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2.

•

asigurarea inaltimilor de calcul si asigurarea incintelor aparate prin:
-

aducerea la cota a digurilor existente;

-

suprainaltarea digurilor existente realizate la debite de calcul inferioare;

-

diguri noi din material local stabilizat pe sectoarele pe care sunt
necesare diguri de remuu sau de inchidere a incintelor aparate;

-

parapeti din beton sau palplanșe sintetice pe sectoarele in care spatiul
restrans nu permite executia digurilor;

-

subtraversari ale digurilor pentru evacuarea apelor pluviale din incintele
aparate.

•

protectia malurilor albiei minore pe sectoarele cu eroziuni active si
pe sectoarele de curs cu bancheta dig-mal foarte redusa, prin
consolidari de mal a caror inaltime respecta inaltimea malurilor
existente prin:
-

prism din anrocamente h=2.5m;

-

prism de anrocamente pe saltea de gabioane h=1.50m;

-

prism de anrocamente + pereu uscat din piatra h=4.0m;

-

dig de dirijare din anrocamente h=2.5m pe sectoarele cu eroziuni masive
de mal;

-

reabilitare prism de anrocamente existent;

-

gabioane h=3.0m in intravilanul localitatilor Denta si Gătaia;

-

pereu zidit din piatra bruta h=2.0-2.3-2.5m pe afluenti;

-

zid de sprijin h=2.0-3.0m pe afluenti.

•

stabilizarea talvegului la cote impuse si punerea in siguranta a
consolidarilor de mal cu ajutorul:
-

pragurilor de fund ingropate;

-

caderilor din beton h=0.4-0.5-0.65m
Realizarea de zone inundabile/umede (în aval de polder, pentru a
asigura inundarea zonelor nelocuite în cazul viiturilor cu probabilitatea de
depășire de 0,5%) mal stang r.Barzava in aval de polderul Ghertenis și
mal drept r.Barzava in aval de localitatea Sosdea
măsuri de apărare afluenţi
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•

•

remeandrarea si renaturarea bratelor vechi a paraului Fizes prin
localitatea Ghertenis si a raului Barzava in aval de localitatea Gataia

III.2

Justificarea necesității proiectului
Lucrările propuse prin proiect sunt cuprinse în Planul de Management al Riscului la

Inundații – Administrația Bazinală de Apă Banat, cod CE (M35)/cod RO_M10_2
(Realizarea lucrărilor de mentenanţă pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor
hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii
curente, modernizări, retehnologizări etc.), cod CE (M33)/cod RO_M11-4 (Măsuri de
protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale), cod CE (M35)/cod
RO_M13_3 (Mentenanƫa infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor), cod
CE (M35)/cod RO_M13_4 (Întreținerea albiilor cursurilor de apă si eliminarea blocajelor,
obstacolelor pe cursurile de apa), cod CE (M35)/cod RO_M13_2 (Supraînălțarea lucrărilor
de indigurire / aparare existente) plan aprobat prin H.G. nr. 972/2016.
În vederea asigurării protecției la inundații a populației din localitățile aflate pe
cursurile de apă ale r.Bârzava și afluenților acestuia, r.Vornic și r.Fizeș, lucrările propuse
au fost proiectate la un debit de calcul cu probabilitatea de depasire de 0,5% pentru
zonele urbane cu dezvoltare medie, 1% pentru zonele rurale. În raport cu prevederile
Directivei privind Evaluarea și Gestionarea Riscului la Inundații (2007/60/CE), s-a stabilit
pentru componentele proiectului grad de prioritizare mare.
Modificările aduse prin propunerea curentă vin în completarea lucrărilor care fac
obiectul Deciziei etapie de încadrare nr.139/12.05.2017 pentru atingerea obiectivelor de
protecție împotriva inundațiilor sus-menționate, neîndeplinite prin proiectul inițial.

III.3

Planșe

reprezentând

limitele

amplasamentului

proiectului,

inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită
temporar
Prin planul de încadrare în zonă și planurile de situație se reprezintă limitele
amplasamentelor proiectului.
Suprafețele de teren ocupate temporar sunt cele aferente organizărilor de șantier
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necesare realizării proiectului propus și cele aferente fronturilor de lucru. Cerințele legate

de amplasarea organizărilor de șantier și caracteristicile acestora sunt prezentate în cadrul
capitolului VII.

III.4

Formele fizice ale proiectului
Odată realizate, lucrările propuse prin proiect vor lua forma unor elemente de

infrastructură specifică protecției împotriva inundațiilor, respectiv consolidări de maluri,
supraînălțări de maluri, diguri, ziduri de sprijin, praguri de fund, etc. În ceea ce privește
zonele umede, crearea lor nu reprezintă o modificare fizică adusă suprafețelor de teren pe
care se realizează, având în vedere că arealele în cauză se inundă natural cu apă la
debite majore, ci reglementarea regimului acestora.

III.5

Elementele specifice proiectului propus

III.5.1

Descrierea lucrărilor

În ceea ce privește lucrările propuse, acestea pot fi împărțite în două categorii:
− prima categorie este cea a corecțiilor propuse pentru lucrările incluse în
Decizia etapie de încadrare nr.139/12.05.017 emisa de ANPM pentru proiectul
”Amenajare râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gătaia, județul carașSeverin și Timiș”;
− cea de-a doua categorie este cea a lucrărilor nou-propuse față de conținutul
deciziei.
La stabilirea soluțiilor de amenajare s-au avut în vedere următoarele:
−

caracteristicile cursului de apă, regimul viiturilor, niveluri și viteze ale apei;

−

traseul albiei, sinuos sau meandrat și stabilitatea lui;

−

caracteristicile geomorfologice ale albiei;

−

protecția mediului înconjurător;

−

încadrarea în domeniul public;

−

posibilități de aprovizionare locală cu materiale.

În funcţie de fenomenele cu caracter distructiv care s-au inregistrat anterior pe raul
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Barzava si pe afluentii sai parau Fizes si parau Vornic, fenomene care au afectat populaţia

si constructiile din localitatile riverane se propun lucrări de regularizare a albiilor minore,
de indiguire sau de aducere la cota a albiei majore si de crestere a capacitatii de atenuare
a polderului Ghertenis.
La alegerea soluţiilor tehnice pentru amenajarea cursurilor de apa au fost
respectate următoarele principii de bază:
- au fost identificate zonele afectate in timpul ultimelor viituri precum şi
principalele cauze care au dus la producerea avarierilor si a inundaţiilor
anterioare pe raul Barzava si pe afluenti.
- reducerea riscului la inundaţii la un nivel acceptabil pentru populaţia riverană,
în conformitate cu practicile şi politicile naţionale şi europene.
- la alegerea soluţiilor tehnice s-a ţinut cont de lucrările existente atât pe
cursurile de apa studiate cat şi in întreg bazinul hidrografic.
- abordarea strategică pe termen lung, luând în considerare tendinţele naturale
de evoluţie a cursului de apă.
- integrarea lucrarilor proiectate in cadrul natural.
- reducerea impactului asupra mediului atat in timpul executiei cat si in timpul
exploatarii lucrarilor proiectate.
Se va realiza un ansamblu unitar care va asigura nivelul de calcul, stabilitatea
albiei, si punerea in siguranta a constructiilor din vecinatatea cursului care va cuprinde:
- cresterea capacitatii de atenuare a polderului Ghertenis de la debitul Q1%
at=294mc/s la Q1%at=110mc/s prin:
- aducerea la cota a digurilor de contur a compartimentului 1 la cota
128.00mdMN;
- suprainaltarea digurilor de contur a compartimentului 2 la cota 128.00mdMN;
- refacerea uvrajului de control si suprainaltarea acestuia cu 1m;
- reabilitarea deversoarelor de admisie din beton armat;
- prelungirea deversorului de admisie in compartimentul 1 cu 50m;
- refacerea sistemului de golire a ambelor compartimente cu ajutorul turnurilor
de manevra si a subtraversarilor prin dig.
- asigurarea inaltimilor de calcul si asigurarea incintelor aparate prin:
- aducerea la cota a digurilor existente;
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- suprainaltarea digurilor existente realizate la debite de calcul inferioare;

- diguri noi din material local stabilizat pe sectoarele pe care sunt necesare
diguri de remuu sau de inchidere a incintelor aparate;
- parapeti din beton sau palplanșe sintetice pe sectoarele in care spatiul
restrans nu permite executia digurilor;
- subtraversari ale digurilor pentru evacuarea apelor pluviale din incintele
aparate.
- protectia malurilor albiei minore pe sectoarele cu eroziuni active si pe
sectoarele de curs cu bancheta dig-mal foarte redusa, prin consolidari de mal a
caror inaltime respecta inaltimea malurilor existente:
- prism din anrocamente h=2.5m;
- prism de anrocamente pe saltea de gabioane h=1.50m;
- prism de anrocamente + pereu uscat din piatra h=4.0m;
- dig de dirijare din anrocamente h=2.5m pe sectoarele cu eroziuni masive de
mal;
- reabilitare prism de anrocamente existent;
- gabioane h=3.0m in intravilanul localitatilor Denta si Gataia;
- pereu zidit din piatra bruta h=2.0-2.3-2.5m pe afluenti;
- zid de sprijin h=2.0-3.0m pe afluenti.
- stabilizarea talvegului la cote impuse si punerea in siguranta a
consolidarilor de mal cu ajutorul:
- pragurilor de fund ingropate;
- caderilor din beton h=0.4-0.5-0.65m
- remeandrarea si renaturarea bratelor vechi a paraului Fizes prin localitatea
Ghertenis si a raului Barzava in aval de localitatea Gataia
- crearea zonelor umede in urmatoarele amplasamente:
- mal stang rau Barzava in aval de polderul Ghertenis
- mal drept rau Barzava in aval de localitatea Sosdea
Tipuri de lucrări
Reprofilare albie - pentru a asigura tranzitarea debitului de calcul cu probabilitate
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de depăşire de Q1% atenuat pe toate cursurile de apa studiate, s-au efectuat calcule de

dimensionare a secţiunii, verificând capacitatea albiei naturale şi caracteristicile unei
secţiuni stabile.
Prin urmare secţiunea de reprofilare a raului Barzava s-a stabilit la o secţiune dublu
trapezoidală cu baza albiei minore b=15m, taluze la mal de 1:1,5 sau 1:1.25 (pe
sectoarele protejate cu prism din anrocamente) şi înălţimea albiei minore variabila in
functie de inaltimea malurilor existente (h=2.5-4.0m). Bancheta dig-mal va avea latimea
cuprinsa intre 5 si 260m.
Sectiunea de reprofilare a paraului Fizes s-a stabilit la o sectiune trapezoidala cu
baza albiei minore b=6m, taluze la mal de 1:1,5 (maluri neconsolidate sau in zona
pereelor) sau 5:1 (pe sectoarele protejate cu zid de sprijin) şi înălţimea albiei minore de
h=2.0m pe sectorul amonte si h=2.5m pe sectorul aval.
Sectiunea de reprofilare a paraului Vornic s-a stabilit la o sectiune trapezoidala cu
baza albiei minore b=4.0m, taluze la mal de 1:1,5 (maluri neconsolidate sau in zona
pereelor) şi înălţimea albiei minore de h=1.8m pe sectorul amonte (pana la confluenta cu
paraul Smida) si b=6.5m, taluze la mal de 1:1,5 (maluri neconsolidate sau in zona
pereelor) sau 5:1 (pe sectoarele protejate cu zid de sprijin) şi înălţimea albiei minore de
h=2.0m pe sectorul aval confluenta cu paraul Smida.
Sectiunea de reprofilare a paraului Smida s-a stabilit la o sectiune trapezoidala cu
baza albiei minore b=4.0m, taluze la mal de 1:1,5 (maluri neconsolidate sau in zona
pereelor) şi înălţimea albiei minore de h=2.2m.
Se va pregăti terenul și implicit patul albiei astfel încât să fie asigurată secţiunea de
scurgere, iar in zona consolidarilor se vor scoate cioatele. Se va reprofila albia minora
conform sectiunii proiectate.
Terasamentele rezultate din excavaţii se vor utiliza la umpluturi in maluri, pentru
aducere la cota iar excedentul se va folosi in digurile din material stabilizat.
Lucrări de îndiguire cu rolul de a pune in siguranţa localitatile riverane. Îndiguirea
albiei majore se va realiza la cotele nivelului Q0.5%+garda (70cm) in orasul Gataia si
Q1%+garda (70cm) in restul localitatilor.
Digul se va executa după o secţiune trapezoidală, având atat taluzele spre apă cat
si spre incinte de 1:1.5 si lăţimea la coronament de 3.50m. Digul se va executa din
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material local stabilizat cu liant hidraulic in proportie de 3.5%. Materialul utilizat se va

depune în straturi de 25-30cm, se va compacta cu cilindrul compactor (coef.de
compactare 98%), iar taluzele se vor îmbrăca cu pământ vegetal de 20cm grosime.
Materialul depus pentru realizarea digului se va încastra prin trepte de înfrăţire în teren, la
cota din proiect.
Coronamentul digului se va amenaja pentru circulatie. La traversarea drumurilor de
exploatare sau comunale, se prevad rampe de acces peste diguri.
Pentru asigurarea incintelor aparate, digurile existente necesitata suprainaltare sau
aducere la cota. Incastrarea terasamentelor ce urmează a fi executate, se va realiza cu
ajutorul treptelor de înfrăţire de 50-100cm înălţime. Materialul ce urmează a fi depus în
corpul digului va fi local, din materialul excavat din albia minora sau din gropi de imprumut
si se va stabiliza cu liant hidraulic in proportie de 3.5%. Materialul va fi depus în straturi de
0.25-0.30 m grosime şi compactat mecanizat cu ruloul compresor, realizându-se un grad
de compactare de 98%. Coronamentul digului se va amenaja pentru circulatie. Ambele
taluzuri ale digului suprainaltat se vor proteja vegetativ cu un strat de pamant vegetal de
20cm insamantat cu ierburi. Aşternerea stratului vegetal şi înnierbarea se vor face imediat
după finalizarea secţiunii digului. În spatele digului se va executa un canal colector pentru
apele de incinta.
In zonele in care spatiul nu permite executia digului din material local, asigurarea
cotei de protectie se va realiza cu ajutorul palplanselor sintetice tip omega incastrate in
teren 2.75m sau a parapetului din beton armat clasa C25/30. Parapetul din beton se va
realiza cu lăţimea la coronament de 0.65m, înălţimea medie de 1.75m si parament de
25:1. Fundaţia din beton armat clasa C25/30 are lăţimea de 2.70m si adâncimea de
fundare la 1.50m. Fundatia se va aseza pe un strat de 10cm de beton de egalizare clasa
C8/10 si un strat de balast de 10cm.
Apele din incinta vor fi evacuate prin - Subtraversări de dig cu clapet şi stăvilar
DN800 - realizate din conducte de beton armat prefabricate DN800 pozate pe un strat de
beton de egalizare îmbinate prin manşoane de beton armat şi având la capătul spre
emisar un clapet metalic de contragreutate, iar spre incinta apărată un stăvilar metalic cu
manevrare manuală confecţionate în ateliere specializate conform proiectelor tipizate.
Pentru lungirea drumului infiltraţiilor de-a lungul conductelor s-au prevăzut diafragme din
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beton armat.

ST1 - Pereu zidit din piatra bruta h=2.3m (parau Vornic si parau Smida).
Pentru apărarea antierozionala a taluzelor s-a proiectat o consolidare alcătuită din
pereu zidit din piatră pe reazem din beton.
Reazemul se va executa îngropat în talveg, pentru a nu reduce secţiunea albiei, din
beton armat clasa C25/30, cu dimensiunile de 1,20 x0,60m.
Pentru protecţia antierozionala a taluzelor cu construcţii pe mal sau la incastrarea
pragurilor de fund, s-a aplicat o îmbrăcăminte din pereu din zidărie de piatră, de 0.3m
grosime, soluţie corespunzătoare vitezei pentru debitul de calcul. Pentru dren, sub pereul
zidit, se va aplica un strat de

balast nisipos de 0.15m grosime. Pentru reducerea

suprapresiunii şi descărcarea apelor se vor monta barbacane ∅110. Panta taluzului este
de 1:1.5 realizându-se o lungime desfăşurată pe taluz a pereului de 4.15m. La partea
superioară pereul este prevăzut cu grinda din beton armat clasa C25/30 cu dimensiunile
0.20x0.45m.
ST1.1 - Pereu zidit din piatra bruta h=1.8m (parau Vornic).
Pentru apărarea antierozionala a taluzelor s-a proiectat o consolidare alcătuită din
pereu zidit din piatră pe reazem din beton.
Reazemul se va executa îngropat în talveg, pentru a nu reduce secţiunea albiei, din
beton armat clasa C25/30, cu dimensiunile de 1,20 x0,60m.
Pentru protecţia antierozionala a taluzelor cu construcţii pe mal sau la incastrarea
pragurilor de fund, s-a aplicat o îmbrăcăminte din pereu din zidărie de piatră, de 0.3m
grosime, soluţie corespunzătoare vitezei pentru debitul de calcul. Pentru dren, sub pereul
zidit, se va aplica un strat de

balast nisipos de 0.15m grosime. Pentru reducerea

suprapresiunii şi descărcarea apelor se vor monta barbacane ∅110. Panta taluzului este
de 1:1.5 realizându-se o lungime desfăşurată pe taluz a pereului de 3.05m. La partea
superioară pereul este prevăzut cu grinda din beton armat clasa C25/30 cu dimensiunile
0.20x0.45m.
ST1.2 - Pereu zidit din piatra bruta h=2.5m (parau Fizes).
Pentru apărarea antierozionala a taluzelor s-a proiectat o consolidare alcătuită din
pereu zidit din piatră pe reazem din beton.
Reazemul se va executa îngropat în talveg, pentru a nu reduce secţiunea albiei, din
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beton armat clasa C25/30, cu dimensiunile de 1,20 x0,60m.

Pentru protecţia antierozionala a taluzelor cu construcţii pe mal sau la incastrarea
pragurilor de fund, s-a aplicat o îmbrăcăminte din pereu din zidărie de piatră, de 0.3m
grosime, soluţie corespunzătoare vitezei pentru debitul de calcul. Pentru dren, sub pereul
zidit, se va aplica un strat de

balast nisipos de 0.15m grosime. Pentru reducerea

suprapresiunii şi descărcarea apelor se vor monta barbacane ∅110. Panta taluzului este
de 1:1.5 realizându-se o lungime desfăşurată pe taluz a pereului de 4.50m. La partea
superioară pereul este intors pe mal 50cm si marginit de o grinda din beton armat clasa
C25/30 cu dimensiunile 0.20x0.45m.
ST1.3 - Pereu beton h=2.15m (parau Fizes).
Pentru protejarea antierozionala a taluzelor digurilor din zona de confluenta cu raul
Barzava, s-a proiectat un pereu din beton pe reazem din beton.
Reazemul se va executa îngropat la cota banchetei dig-mal, din beton armat clasa
C25/30, cu dimensiunile de 1,20 x0,60m.
Pentru protecţia antierozionala a taluzelor digurilor din zona de confluenta cu raul
Barzava, s-a aplicat o îmbrăcăminte din pereu din beton, de 0.2m grosime, soluţie
corespunzătoare vitezei pentru debitul de calcul. Pentru dren, sub pereul zidit, se va aplica
un strat de balast nisipos de 0.15m grosime. Panta taluzului este de 1:1.5 realizându-se o
lungime desfăşurată pe taluz a pereului de 3.70m. La partea superioară pereul este
marginit de o grinda din beton armat clasa C25/30 cu dimensiunile 0.20x0.35m.
ST2 - Zid de sprijin h=2.00m (parau Fizes si parau Vornic) - proiectat din piatră
rostuită cu mortar M100, după o secţiune trapezoidală, cu lăţimea la coronament de
0,50m, parament vertical interior prevăzut cu filtru invers realizat din nisip şi piatră spartă
şi 5:1 spre apă, pe fundaţie din beton clasa C25/30 cu adîncimea de fundare 0.8-1.1m
(talpă înclinată) şi lăţimea de 2.0m. Coronamentul se va executa cu rebord din beton şi
parapet metalic. Pentru colectarea apelor din incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut
barbacane (Φ110mm) dispuse pe un rând la 1.00 m distanţă.
ST2.1 - Zid de sprijin h=3.00m (parau Vornic) - proiectat din piatră rostuită cu
mortar M100, după o secţiune trapezoidală, cu lăţimea la coronament de 0,50m, parament
vertical interior prevăzut cu filtru invers realizat din nisip şi piatră spartă şi 5:1 spre apă, pe
fundaţie din beton clasa C25/30 cu adîncimea de fundare 1.0-1.3m (talpă înclinată) şi
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lăţimea de 2.20m. Coronamentul se va executa cu rebord din beton şi parapet metalic.

Pentru colectarea apelor din incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm)
dispuse pe doua randuri la 1.00 m distanţă.
ST3 - Prism din anrocamente + pereu uscat h=4.0m (rau Barzava).
Sectiunea compusa din prism de anrocamente si pereu uscat din piatra bruta se va
executa astfel: Prismul din anrocamente se va realiza după o sectiune trapezoidală, cu
înălţimea de h=2,50m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, panta taluzului spre mal 1:0,75
şi lăţimea la coronament de 1.15m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de
g≥1030kg/buc, care se va împăna ingrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea.
Prismul se va ingropa in talveg pe adancimea de 75cm.
Peste cota coronamentului prismului se va executa un pereu uscat din piatra de
30cm grosime. Inaltimea pereului este de 1.50m, pe taluz cu panta 1:1,5 obtinandu-se o
lungime desfasurata de 2.70m. Pereul se va aseza pe un strat de balst de 10cm grosime.
ST3.1 - Prism din anrocamente h=2.5m (rau Barzava).
Prismul din anrocamente se va realiza după o sectiune trapezoidală, cu înălţimea
de h=2,50m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, panta taluzului spre mal 1:0,75 şi lăţimea
la coronament de 1.50m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g≥1030kg/buc, care se
va împăna ingrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Prismul se va ingropa in
talveg pe adancimea de 75cm.
ST3.2 – Reabilitare prism din anrocamente existent h=2.5m (rau Barzava).
Reabilitarea prismurilor de anrocamente existente se va face după o sectiune
trapezoidală, cu înălţimea de h=2,50m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, şi lăţimea la
coronament de 2.00m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g≥440kg/buc, care se va
împăna ingrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Prismul se va ingropa in
talveg pe adancimea de 70cm.
ST3.3 – Dig de dirijare din anrocamente h=2.5m (rau Barzava).
Digul de dirijare din anrocamente se va realiza după o sectiune trapezoidală, cu
înălţimea de h=2,50m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, panta taluzului spre mal 1:0,75
şi lăţimea la coronament de 2.00m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de
g≥1030kg/buc, care se va împăna ingrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea.
Prismul se va ingropa in talveg pe adancimea de 75cm. Intre digul de dirijare din
anrocamente si mal se va realiza umplutura compactata in strate de 25-30cm.
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ST3.4 - Prism din anrocamente h=2.5m (rau Barzava in Denta).

Prismul din anrocamente se va realiza după o sectiune trapezoidală, cu înălţimea
de h=2,50m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, taluz vertical spre mal şi lăţimea la
coronament de 1.50m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g≥1030kg/buc, care se va
împăna ingrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Prismul se va ingropa in
talveg pe adancimea de 75cm.
ST3.5 - Prism din anrocamente pe saltea de gabioane h=1.5m (rau Barzava in
Denta).
Prismul din anrocamente se va realiza după o sectiune trapezoidală, cu înălţimea
de h=1,50m, panta taluzului spre apă de 1:1, taluz vertical spre mal şi lăţimea la
coronament de 1.50m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g≥1030kg/buc, care se va
împăna ingrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Prismul se va funda pe o
saltea de gabioane cu dimensiunile 6.0x4.0x0.45m ingropata in talveg.
ST4 – Parapet din beton (rau Barzava in Gataia si in Denta) - In zonele in care
spatiul nu permite executarea digurilor, asigurarea nivelului de calcul se va realiza cu
ajutorul parapetului din beton. Parapetul din beton se va realiza cu lăţimea la
coronament de 0.65m, înălţimea medie de 1.75m si parament de 25:1. Fundaţia din beton
armat clasa C25/30 are lăţimea de 2.70m si adâncimea de fundare la 1.50m. Fundatia se
va aseza pe un strat de 10cm de beton de egalizare clasa C8/10 si un strat de balast de
10cm.
ST4.1 – Parapet din beton (parau Vornic) - In zonele in care spatiul nu permite
executarea deponiei, asigurarea nivelului de calcul se va realiza cu ajutorul parapetului
din beton. Parapetul din beton se va realiza cu lăţimea la coronament de 0.40m,
înălţimea medie de 0.80m, parament vertical inspre apa si parament cu panta de 5:1 spre
incinta. Fundaţia din beton armat clasa C25/30 are lăţimea de 0.80m si adâncimea de
fundare la 0.80m. Fundatia se va aseza pe un strat de 10cm de beton de egalizare clasa
C8/10.
ST4.2 – Palplanse sintetice tip omega (rau Barzava in Gataia si Denta) – se vor
executa peste nivelul terenului cu inaltimea medie de 1.75m si incastrate in teren 2.75m.
ST5 – Gabioane h=3.0m (rau Barzava in Gataia si in Denta) - având secţiunea
de 1.00x1.00x3.00m, 1.00x1.50x3.0m, 1.00x2.50x3.00m si saltea de gabioane de
0.50x2.00x3.00m si 0.50x4.00x3.00m, din cadre din oţel beton OB37 Ø16mm, dispuse la
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1,00m distanţă şi OB37 Ø10mm în interior, sudate la 0.50m distanţă, pe care se montează

plasă zincată Ø2,8mm cu ochiuri de 50x50mm. Cutiile se vor umple cu piatra sparta.
Piatra se va aşeza manual sub formă de zidărie uscată. Cutiile se vor lega pe toate
direcţiile cu OBØ6 la 0.20cm distanţă. Consolidarea se va aplica pe ambele maluri ale
râului Barzava pentru protejarea antierozionala a malurilor in intravilanul localitatilor Gataia
si Denta.
ST6 – Canal de beton armat h=1.5m (se aplica pe un torent de dreapta a
paraului Fizes, in localitatea Tirol) realizat din beton armat C25/30 dupa o sectiune
dreptunghiulara deschisa cu baza de 2.00m si înălţimea liberă de 1.50m. Grosimea
pereţilor si a radierului este de 0.40m. În spatele pereţilor exteriori este prevăzut un dren
cu grosimea de 0.30m si un geotextil de filtrare. Sub radier se va realiza un strat din beton
de egalizare C8/10 cu grosimea de 10cm si un strat de pietris cu grosimea de 10cm.
Pentru reducerea presiunilor hidrostatice s-au prevazut barbacane atat in pereti cat si in
radier. Se vor monta parapeti metalici pe ambii pereti ai canalului. Canalul se va realiza pe
tronsoane cu lungimea de 6.00m, cu rosturi intre tronsoane si cu pinteni de incastrare
prevazuti la capetele tronsoanelor.
Praguri de fund si caderi – se propun pentru limitarea afuierilor pe adâncime în
albii, realizându-se un anumit profil longitudinal al patului stabilizat la cote impuse, care să
asigure uniformizarea pantelor sau cota fundaţiilor pentru lucrările de consolidare.
În aliniament pragurile se vor executa perpendicular pe direcţia curentului, în curbe
se vor înclina pentru a dirija firele de curent spre malul convex. Unghiul de înclinare al
axului faţă de tangentă la curbe va fi de 20-30º.
Talvegul albiei raului Barzava si a afluentilor este stabilizat cu ajutorul pragurilor de
fund ingropate in talveg sau a caderilor din beton armat cu rizberma din anrocamente.
ST9 - Cadere din beton h=0.40m – Secţiunea se compune din prag deversor şi
bazin disipator din beton armat şi rizberma din anrocamente. Căderea de 0.4m înălţime
este realizata dintr-o singura treapta având lăţimea grinzii deversoare de 0.80-1.20m.
Bazinul disipator are o lungime de 8.00m fiind realizat din beton armat de clasa C25/30 de
0,30m grosime pe strat de beton de egalizare de 10 cm grosime si un strat de pietris de
25cm. Rizberma are o lungime de 7.50m şi este alcătuită din anrocamente g>1030kg/buc.
ST9.1 - Cadere din beton h=0.50m – Secţiunea se compune din prag deversor şi
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bazin disipator din beton armat şi rizberma din anrocamente. Căderea de 0.5m înălţime

este realizata dintr-o singura treapta având lăţimea grinzii deversoare de 0.80-1.30m.
Bazinul disipator are o lungime de 8.00m fiind realizat din beton armat de clasa C25/30 de
0,30 m grosime pe strat de beton de egalizare de 10 cm grosime si un strat de pietris de
25cm. Rizberma are o lungime de 7.50m şi este alcătuită din anrocamente g>1030kg/buc.
ST9.2 - Cadere din beton h=0.65m – Secţiunea se compune din prag deversor şi
bazin disipator din beton armat şi rizberma din anrocamente. Căderea de 0.65m înălţime
este realizata dintr-o singura treapta având lăţimea grinzii deversoare de 0.80-1.45m.
Bazinul disipator are o lungime de 8.00m fiind realizat din beton armat de clasa C25/30 de
0,30 m grosime pe strat de beton de egalizare de 10 cm grosime si un strat de pietris de
25cm. Rizberma are o lungime de 7.50m şi este alcătuită din anrocamente g>1030kg/buc.
ST9.3 - Cadere din beton h=0.30m – Secţiunea se compune din prag deversor şi
bazin disipator din beton armat şi rizberma din anrocamente. Căderea de 0.30m înălţime
este realizata dintr-o singura treapta având lăţimea grinzii deversoare de 0.80-1.10m.
Bazinul disipator are o lungime de 8.00m fiind realizat din beton armat de clasa C25/30 de
0,30 m grosime pe strat de beton de egalizare de 10 cm grosime si un strat de pietris de
25cm. Rizberma are o lungime de 7.50m şi este alcătuită din anrocamente g>1030kg/buc.
ST10 - Prag de fund din anrocamente (rau Barzava) – se va realiza ingropat, din
anrocamente g≥1030kg/buc., avand lungimea de 8.00m la nivelul talvegului si adancimea
de 1.50m.
ST10.1 - Prag de fund (parau Vornic si parau Fizes) - se va realiza din grinda din
beton armat C25/30, cu dimensiunile 1.00x1.50m, îngropată în talveg, înglobată în prism
din anrocamente. Lăţimea prismului la nivelul talvegului proiectat va fi de 1.50m în amonte
şi 3.00m în aval pe o adâncime variabilă h=0.50-1.50m. Greutatea anrocamentelor din
prism va fi g>1030kg/buc
Polderul Ghertenis
Pentru punerea in functiune si pentru a mari volumul de atenuare a polderului
Ghertenis se vor executa urmatoarele:
-

aducerea la cota a digurilor de contur a compartimentului 1. Pe sectoarele
de dig cu tasari ale coronamentului se vor executa terasamente de
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umplutura din material local stabilizat cu liant hidraulic. Taluzele digurilor

suprainaltate vor fi de 1:2 iar cota coronamentului digului va fi de
128.00mdMN. Coronamentul se va amenaja pentru circulatie.
-

suprainaltarea digurilor de contur a compartimentului 2. Digurile se vor
suprainalta de la cota 125.20mdMN la cota 128.00mdMN. Incastrarea
terasamentelor ce urmează a fi executate, se va realiza cu ajutorul treptelor
de înfrăţire de 50-100cm înălţime. Materialul ce urmează a fi depus în corpul
digului va fi local, din materialul excavat din albia minora sau din gropi de
imprumut si se va stabiliza cu liant hidraulic in proportie de 3.5%. Materialul
va fi depus în straturi de 0.25-0.30 m grosime şi compactat mecanizat cu
ruloul compresor, realizându-se un grad de compactare de 98%.
Coronamentul digului se va amenaja pentru circulatie. Ambele taluzuri ale
digului suprainaltat se vor proteja vegetativ cu un strat de pamant vegetal de
20cm insamantat cu ierburi. Aşternerea stratului vegetal şi înnierbarea se vor
face imediat după finalizarea secţiunii digului. În spatele digului se va
executa un canal colector pentru apele de incinta.

-

deversoarele de acces in ambele compartimente se vor reabilita deoarece
betonul prezinta fisuri si segregari. Deversorul de acces in compartimentul 1
se va prelungi cu 50m pentru a asigura debitul afluent necesar.

-

golirile de fund a ambelor compartimente se vor reface deoarece sunt uzate
fizic si moral. Betoanele prezinta fisuri, segregari, deteriorari locale, fisuri si
crapaturi. Echipamentele hidromecanice sunt foarte uzate, nu functioneaza
in parametrii sau chiar lipsesc. Golirile de fund proiectate sunt compuse din:
- canalul de acces la turn – canalul cu secțiunea trapezoidală are
lungimea de 10.0 m, cu lățimea la fund în capătul amonte 4,00 m și 5,00
m la turn, taluzuri 5:1. Este executat din beton armat atât pe fund
(grosime 50 cm) cât și pe taluzuri (grosime 40 cm) pe un strat de 10 cm
de beton de egalizare. Cota radier 119,75 mdMN, cota coronament
122,50 mdMN in compartimentul 1 si cota radier 117.55 mdMN, cota
coronament 120.30 mdMN in compartimentul 2.
- turnul de manevră – este o construcție cu radierul și pereții din beton
armat dimensiunile amprizei de 7.0x7.35m. Peretele amonte este
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prevăzut cu două deschideri având dimensiunile 1,2 x 2,0m pentru

accesul apei în golirea de fund. Turnul este echipat cu două stavile
metalice plane (ridicătoare – coborâtoare), pentru închiderea accesului
apei, manevrate cu ajutorul mecanismelor situate pe platforma
turnului. Cota radierului este 119,75 mdMN pentru compartimentul 1 si
117.55mdMN

pentru

compartimentul

2. Pentru accesul de

pe

coronamentul digului pe turnul de manevra a fost prevazuta o pasarela
metalica.
- golirea propriu-zisă – este din beton armat clasa C25/30 cu o lungime
de 24.00m in compartimentul 1 si 30.00m in compartimentul 2, cu două
secţiuni de scurgere dreptunghiulare de 1.20x2.00m; grosimea fundaţiei
şi pereţilor este de 0,50 m, turnată monolit pe tronsoane de 6,00m.
Pentru prelungirea liniei de infiltratii in lungul galeriei s-au prevăzut
diafragme cu sectiune de 0,50x0,50m, pe perimetrul casetelor, din beton
armat clasa C25/30, pozitionate la 6m distanta, pe linia mediana a
tronsonului.
Capetele amonte ale casetelor s-au încastrat în peretele aval al turnului,
iar cele aval în timpanul cu aripi întoarse situat în partea amonte a
disipatorului de energie. In aval, casetele sunt prevăzute cu clapeți
metalici, pentru oprirea accesului apei din albia majoră în incinta
compartimentului.
- disipator de energie – asigură disiparea energiei apei care este
evacuată din polder. Acesta este executat din beton, are formă
trapezoidală, lungimea totală 15,00 m si lățimea la fund 5,00 m.
-

uvrajul de control se va reface deoarece este deteriorat in mare parte.
Pentru a facilita intrarea apei in polder, cota superioara a uvrajului se va mari
cu 1.0m. Părțile componente ale uvrajului (din amonte spre aval):
Zid din beton armat, cu secțiune trapezoidală, grosime 80 cm, lățime la bază
de 8,00 m, taluzuri 1:3 și înălțimea 4,30 m. Cota la fund 120,90 mdMN și
cota taluz 125,20 mdMN.

Tronson de racord executat din beton armat cu lungimea de 10,00 m. Tronsonul
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îngustează lățimea de bază de la 8,00 la 2,00 m și reduce panta taluzurilor de la 1:3 la

1:1. Cota fund amonte 120,90 mdMN, taluz amonte 125,20 mdMN, cota fund aval 122,90
mdMN și cota taluz aval 130,00 mdMN.
Uvrajul de control, construcție din dale de beton armat cu secțiune trapezoidală are
lungimea de 6,00 m, lățimea la bază 2,00 m, taluzuri cu înclinare 1:1 și înălțimea de 7,10
m. Cota radier 122,90 mdMN, cota coronament uvraj și dig 130,00 mdMN.
Tronson de racord cu pantă rapidă, executat din dale beton armat cu lungimea de
11.0 m. El realizează legătura între uvrajul de control și disipatorul de energie mărind
lățimea de bază de la 2,00 m la 8.0 m și racordează înclinarea taluzurilor de la panta 1:1
la 1:2. Cota fund amonte 122,90 mdMN, cota fund aval 119,0 mdMN, cota taluz amonte
130,00 mdMN și cota taluz aval 125,20 mdMN.
Disipatorul de energie executat din beton armat are secțiune trapezoidală, lungimea
17,00 m, lățimea la bază 8.0 m, taluzuri de 1:2 și înălțimea 6,20 m. Cota fund 119,00
mdMN, cota prag 120.0 mdMN și cota taluz 125,20 mdMN.
Rizberma fixa este executată din beton, cu secțiune trapezoidală, are lungimea de
20,00 m, lățimea la fund 8.0 m, taluzuri 1:2 și înălțimea 5,40-5,90 m. Cota fund 119,30
mdMN 119,80mdMN și cota taluz 125,20 mdMN.
Rizberma mobila este executată din anrocamente, cu secțiune trapezoidală,
evazată spre aval, are lungimea de 20,00 m, lățimea la fund 8.0 m in amonte si 15.0m in
aval, taluzuri 1:2 și înălțimea 5,40 m. Cota fund 119,80 mdMN și cota taluz 125,20 mdMN.
Renaturarea albiilor vechi a paraului Fizes si a raului Barzava se vor realiza prin
constructia unor noduri hidrotehnice care vor permite accesul accesul apei in vechile albii.
Debitul afluent se va regla cu ajutorul echipamentelor hidromecanice prevazute.
Crearea de zone umede – zonele umede se vor inunda controlat in perioadele de
ape mari (probabilitatea de depasire 0,5 %), iar inundarea se va face prin deversarea
controlata a digurilor existente.
Turnurile de manevra se vor echipa cu stavile metalice plane (ridicătoare –
coborâtoare), pentru închiderea accesului apei in golirea de fund si evacuarea ei in raul
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Barzava, manevrate cu ajutorul mecanismelor situate pe platforma turnului.

Golirile de fund a polderului Ghertenis se vor echipa in aval cu clapeti metalici
care vor opri accesul apei din albia majoră în incinta polderului atunci cand nivelul apei
este crescut pe raul Barzava.
Subtraversarile prin diguri se vor echipa cu stavile plane in amonte (catre incinta) si
clapeti metalici in aval (catre apa) pentru a putea inchide accesul apei din rau catre incinta
in perioada viiturilor.
Tabel 1.Analiză comparativă a lucrărilor propuse pe sectorul Bocșa-Gătaia (Decizia de încadrare 139/2017)

Lucrări conform
Memoriului de prezentare aferent Decizie de
incadrare 139/12.05.2017

Obiect 1 Amenajarea albiei raului Barzava
1. Lucrări pregătitoare
1.1 defrisarea vegetatiei din zona albiei minore
Judeţul Caraş Severin 29 km (suprafata defrisata
4342,5 smp)
Judeţul Timiş 4,6 km ( suprafaţa defrişată 690
smp)
Recalibrare
1.2 Recalibrare albie 33,6 km
albie -33,6 km
Judeţul Caraş Severin 29 km
Judetul
Caraş Judeţul Timiş 4,6 km
Severin 29 km
Judeţul
Timiş
4,6 km
2. Diguri de apărare
Suprainaltari
Supraînălţări de diguri
de diguri
Judeţul Caraş Severin
Jud
Caras -9739 m din care în zona de confluenţă –pârâul
Severin
2.179 Fizeş 36 m pe malul drept; în zona de confluenţă
m;
pârâul Faitalan L=100m pe malul drept şi L=108
Judeţul Timiş - pe malul stâng
70 m
Judeţul Timiş
-70 m
Completari
diguri erodate
(diguri noi )
Jud
Caraş
Severin
2.125
m;
Jud Timiş 1068
m;
www.epmc.ro

Lucrări conform
SF 2018/2019 pe
sectorul BocşaGătaia
-

Regularizare albie
34 km

47265 m

Completări diguri erodate (diguri noi)
9925 m
Jud Caraş Severin 2125 m din care în zona de
confluenţă Fizeş L=376 m pe malul stâng, pârâul
Copas L=217 m pe malul stâng.
Judeţul Timiş 1068 m
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Lucrări
conform
Deciziei etapei
de incadrare
139/12.05.2017

Lucrări
conform
Deciziei etapei
de incadrare
139/12.05.2017
Protectie
dig
pereu
dale
beton
Jud
Caraş
Severin 432 m
Jud Timiş 100
m.
Subtraversari
36 buc
Jud
Caraş
Severin 33 buc;
Jud Timiş 3 buc.
Consolidări de
mal 3.447 ml
Jud
Caraş
Severin - 3.220
ml ;
Jud Timiş -227
ml.
Praguri de fund
-9 buc
Jud
Caraş
Severin 8 buc
Jud Timiş 1 buc
Subzidire
Jud
Caraş
Severin 205 ml
Diguri
palplanşe
Jud Timiş 822 m

Lucrări conform
Memoriului de prezentare aferent Decizie de
incadrare 139/12.05.2017
Protecţie dig pereu dale beton
Jud Caraş Severin L=332 m
Jud Timiş 100 m;

Lucrări conform
SF 2018/2019 pe
sectorul BocşaGătaia
150 m (ST4)

Subtraversări 36 buc
Jud Caraş Severin 33 buc;
Judeţul Timiş 3 buc
3. Consolidări de mal 3447 ml
Jud Caraş Severin -3220 m;
Judeţul Timiş L=227 ml

24120 ml ( ST3,
ST3.1,
ST3.2,
ST5)

4. Praguri de fund -19 buc
Jud Caraş Severin 17 buc;
Judeţul Timiş 2 buc

Praguri de fund
50 buc (ST10)

Subzidire –dreptul localităţii Berzovia se va realiza o subzidire din beton a parapetului
existent -205 ml ‘
Diguri palplanşe
695 m (ST 4.2)
Jud Timiş- 822 m
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Obiect 2 Amenajări la Nod Hidrotehnic
Gherteniş
1 refacerea disipatorului de energie –L=16 m ;
sectiunea trapezoidala cu:
latimea la baza 6,6 m;
Inaltimea 6,0 m;
Inclinarea taluzelor 1:2.
2 refacerea rizbermei
lungimea 27,0 m;
sectiune trapezoidala evazata spre aval cu
latimea de fund 9,40 m, inaltimea de 5,4 m,
inclinarea taluzelor variabila de la 1:2 la 1:3.

Lucrări
conform
Deciziei etapei
de incadrare
139/12.05.2017

Lucrări conform
Memoriului de prezentare aferent Decizie de
incadrare 139/12.05.2017

Lucrări conform
SF 2018/2019 pe
sectorul BocşaGătaia

3 Securizarea utilajelor la turnurile de
manevră ale golirilor de fund compartimentele
I şi II
Pentru punerea in siguranta a mecanismelor din
turnurile de manevra este necesara realizarea
unor incinte de protectie.
In acest scop se vor realiza 2 cabine metalice
prevazute cu usi si incuietori corespunzatoare,
concomitent cu montarea unor placute de
avertizare.
Totodata sunt prevazute remedieri la dig in zona
golirii de la compartimentul 1 al polderului.
4 Mire hidrometrice
Este prevazuta instalarea a 4 mire hidrometrice
din beton cu folie de plastic.
5 La profilul deversant dintre cele doua
compartimente ale polderului se realizeaza
lucrari de remediere (refacere terasamente si
remediere profil deversor/platforma beton).
Obiect 3 Canton de exploatare şi întreţinere
Cantonul este destinat asigurarii desfasurarii
lucrarilor de gospodarire a apelor din aceasta
zona, fiind amplasat pe malul stang al raului
Barzava, in comuna Berzovia, localitatea
Ghertenis si are suprafata lotului de aproximativ
355,00 mp.
Cantonul va fi dotat cu: instalatie apa, canalizare,
instalatii electrice si termice.
Tabel 2. Lucrări propuse conform SF 2018/2019, incluzând toate lucrările din proiect

Lucrări conform SF 2018/2019

Creșterea capacității
de
atenuare
a
polderului Gherteniș
de la debitul Q1%
at=294mc/s
la
Q1%at=110mc/s
confl. pr. Steja

Aducerea la cota a digurilor de contur a
compartimentului 1 la cota 128.00mdMN
Supraînalțarea digurilor de contur a
compartimentului 2 la cota 128.00mdMN
Refacerea
uvrajului
de
control
si
suprainaltarea acestuia cu 1m
Reabilitarea deversoarelor de admisie din
beton armat
Prelungirea deversorului de admisie in

www.epmc.ro

Cantități
L=7.765 m

EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România
Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008

Pag. 29

Măsură
propusă/localizare

Remeandrarea
si
renaturarea bratelor
vechi
a
paraului
Fizes prin localitatea
Ghertenis si a raului
Barzava in aval de
localitatea Gataia

Crearea
umede

zonelor

Reprofilare
Bârzava

albie

Reprofilare
Fizeș

albie

Reprofilare
Vornic

albie

www.epmc.ro

Lucrări conform SF 2018/2019
compartimentul 1 cu 50m
Refacerea sistemului de golire a ambelor
compartimente cu ajutorul turnurilor de
manevra si a subtraversarilor prin dig
Constructia unor noduri hidrotehnice care
vor permite accesul accesul apei in vechiile
albii. Debitul afluent se va regla cu ajutorul
echipamentelor hidromecanice prevazute

Mal stang rau Barzava in aval de polderul
Ghertenis, inundată controlat în perioadele
cu debite cu probabilitatea de depasire de
0,5%, iar inundarea se va face prin
inundarea deversarea controlata a digurior
existente
Mal drept rau Barzava in aval de localitatea
Sosdea, inundată controlat în perioadele
cu debite cu probabilitatea de depasire de
0,5%, iar inundarea se va face prin
inundarea deversarea controlata a digurior
existente
Secţiune dublu trapezoidală cu baza albiei
minore b=15m, taluze la mal de 1:1,5 sau
1:1.25 (pe sectoarele protejate cu prism din
anrocamente) şi înălţimea albiei minore
variabila in functie de inaltimea malurilor
existente (h=2.5-4.0m)
Sectiune trapezoidala cu baza albiei minore
b=6m, taluze la mal de 1:1,5 (maluri
neconsolidate sau in zona pereelor) sau
5:1 (pe sectoarele protejate cu zid de
sprijin) şi înălţimea albiei minore de h=2.0m
pe sectorul amonte si h=2.5m pe sectorul
aval
Sectiune trapezoidala cu baza albiei minore
b=4.0m, taluze la mal de 1:1,5 (maluri
neconsolidate sau in zona pereelor) şi
înălţimea albiei minore de h=1.8m pe
sectorul amonte (pana la confluenta cu
paraul Smida) si b=6.5m, taluze la mal de
1:1,5 (maluri neconsolidate sau in zona
pereelor) sau 5:1 (pe sectoarele protejate

Cantități

2 buc/ 2 buc

L = 40615 m

L = 14870 m

L = 5900 m
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Măsură
propusă/localizare

Îndiguirea
albiei
majore se va realiza
la cotele nivelului
Q0.5%+garda (70cm)
in orasul Gataia si
Q1%+garda (70cm)
in restul localitatilor

Lucrări conform SF 2018/2019
cu zid de sprijin) şi înălţimea albiei minore
de h=2.0m pe sectorul aval confluenta cu
paraul Smida
Diguri noi Bârzava, pe sectorul Bocșa Gătaia (9925 m noi, 47245 supraînălțări)
Supraînalțarea digurilor existente pe
Bârzava, pe sectorul Bocșa-Gătaia
Diguri noi Bârzava, în localitatea Denta
Diguri noi pe pârâul Fizeș

ST3 - Prism din anrocamente + pereu
uscat h=4.0m (rau Barzava)
ST3.1 - Prism din anrocamente h=2.5m
(rau Barzava)
ST3.2 – Reabilitare prism din anrocamente
existent h=2.5m (rau Barzava)
ST3.3 – Dig de dirijare din anrocamente
Râul Bârzava pe h=2.5m (rau Barzava)
sectorul
Bocșa- ST4 – Parapet din beton (rau Barzava in
Gătaia
Gataia si in Denta)
ST4.2 – Palplanse sintetice tip omega (rau
Barzava in Gataia si Denta)
ST5 – Gabioane h=3.0m (rau Barzava in
Gataia si in Denta)
ST9 - Cadere din beton h=0.40m
ST10 - Prag de fund din anrocamente (rau
Barzava)
ST3 - Prism din anrocamente + pereu
uscat h=4.0m (rau Barzava)
ST3.4 - Prism din anrocamente h=2.5m
(rau Barzava in Denta)
ST4.2 – Palplanse sintetice tip omega (rau
Râul
Bârzava
în
Barzava in Denta)
comuna Denta
ST5 – Gabioane h=3.0m (rau Barzava in
Denta)
ST9 - Cadere din beton h=0.40m
ST10 - Prag de fund din anrocamente (rau
Barzava)
ST1.2 - Pereu zidit din piatra bruta h=2.5m
(parau Fizes)
ST1.3 - Pereu beton h=2.15m (parau
Fizes)
Pârâul Fizeș
ST2 - Zid de sprijin h=2.00m (parau Fizes
si parau Vornic)
ST3.5 - Prism din anrocamente
www.epmc.ro

Cantități

L= 9.925 m
L= 47.265 m
L= 1.00 m
L= 1.400 m
L = 9.120 m
L = 12.905 m
L = 175 m
L = 413 m
L = 150 m
L = 695 m
L = 1.475 m
2 buc
50 buc
L = 4.525 m
L = 1.460 m
L = 985 m
L = 5.015 m
4 buc
2 buc
L = 5.230 m
L = 1.400 m
L = 2.330 m
L = 1.460 m
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Măsură
propusă/localizare

Măsură
propusă/localizare

Pârâul Vornic

Lucrări conform SF 2018/2019
ST6 – Canal de beton armat h=1.5m (se
aplica pe un torent de dreapta a paraului
Fizes, in localitatea Tirol)
ST9.1 - Cadere din beton h=0.50m
ST9.2 - Cadere din beton h=0.65m
ST10.1 - Prag de fund (parau Fizes)
ST1 - Pereu zidit din piatra bruta h=2.3m
(parau Vornic)
ST1.1 - Pereu zidit din piatra bruta h=1.8m
(parau Vornic)
ST2 - Zid de sprijin h=2.00m (parau Vornic)
ST2.1 - Zid de sprijin h=3.00m (parau
Vornic)
ST4.1 – Parapet din beton (parau Vornic)
ST9 - Cadere din beton h=0.40m
ST9.3 - Cadere din beton h=0.30m
ST10.1 - Prag de fund (parau Vornis)

Cantități
L = 570 m
12 buc
1 buc
4 buc
L = 1.770 m
L = 1.200 m
L = 3.000 m
L = 165 m
L = 155 m
L = 48 m, 6 buc
L = 18 m, 3 buc
L = 68 m, 9 buc

Coorodonatele STEREO 70 ale lucrărilor propuse se regăsesc în Anexa 7
Memoriului de prezentare
III.5.2

Materii prime și auxiliare, energie și combustili utilizați

Principalele materiale de construcție/echipamente necesare pentru lucrările de
amenajare a albiilor sunt: piatra spartă, piatra brută, nisip, balast, pământ/ material local,
beton, beton ciclopian, armătură, PC52/OB37, țevi PVC/beton, material lemnos, clapet,
stavilă, elemente de sudură (electrozi), folie geotextil, piese metalice, tablă.
Pentru realizarea lucrărilor de amenajare a albiilor, se estimează că se vor utiliza:
− încărcătoare tip Wolla/buldozer;
− excavatoare;
− autocamioane.
Pentru realizarea lucrărilor propuse se vor utiliza și alte utilaje/dotări specifice, dacă
se va impune (malaxor de preparare beton, pompe apă, containere, etc.).
Energia electrică la execuția lucrărilor va fi asigurată prin generatoare electrice,
nefiind necesară realizarea de racorduri noi. Apa potabilă asigurată va fi cea îmbuteliată,
iar cea tehnologică va fi furnizată din surse locale. Încălzirea va fi asigurată prin radiatoare
www.epmc.ro
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electrice.

În perioada execuţiei lucrărilor, se vor utiliza carburanți și lubrifianți pentru mijloace
auto și utilaje. Pe amplasamentul investiției nu sunt prevăzute amenajări de spaţii şi
dotarea cu instalaţii pentru depozitare de substanţe periculoase. Alimentarea cu carburanţi
a mijloacelor auto, schimburile de ulei, lucrările de întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor
auto şi utilajelor, se vor face la staţii de distribuţie carburanţi auto şi în ateliere
specializate.
Dacă este necesar, utilajele folosite la execuţia lucrărilor vor fi alimentate cu
motorină cu cisterne metalice omologate, iar uleiuri vor fi folosite doar pentru completare.
Motorina şi uleiurile vor fi aprovizionate pe măsura consumului, fără a fi necesară
realizarea de stocuri/depozite.
III.5.3

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de

execuția investiției. Lucrări de dezafectare
După finalizarea lucrărilor de construcție, zonele ocupate temporar de acestea vor fi
curățate și nivelate, iar terenul readus la starea inițială, prin acoperirea cu pământ vegetal
și plantare de vegetație.
Toate lucrările vor fi executate sub strictă supraveghere a dirigintilor de șantier, iar
după terminarea lucrărilor de construcție se vor execută lucrări pentru refacerea zonei și
redarea în circuitul natural, cum ar fi:
-

demontarea construcțiilor și structurilor specifice organizarilor de șantier;

-

retragerea utilajelor de construcții și transport;

-

colectarea și transportul de pe amplasament a deșeurilor rezultate din
activitatea de construcție;

-

refacerea amplasamentului în zona drumurilor de acces, tehnologice și a
altor terenuri ocupate temporar prin lucrări de nivelarea terenului și inierbare.

III.5.4

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la lucrări este asigurat pe drumurile existente; pe drumul DN 58 B care
face legătura intre Bocsa si Reșița.

www.epmc.ro
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Nu sunt prevazute modificări ale căilor de acces existente.

III.5.5

Resurse naturale folosite în construcție

Resursele naturale folosite pentru realizarea lucrarilor sunt:
-

piatra bruta, piatră spartă;

-

pamantul din gropi de imprumut;

-

agregate minerale (nisip, pietris) provenite din orizontul local;

-

apă.

In perioada de functionare a obiectivului nu sunt necesare consumuri de resurse
naturale.
III.5.6

Metode folosite în construcție

Tehnologia de execuție, etapele de lucru, materialele utilizate și condițiile de
execuție și material vor fi date în detaliu în Caietele de sarcini.
Lucrările hidrotehnice prevăzute în acest proiect implică în primul rând volume
importante de terasamente, atât în ceea ce privește punerea în opera cât și mișcarea și
transportul unor mase importante de pământ. De asemenea, excavatiile și umpluturile
necesare implică săparea și evacuarea și respectiv utilizarea unor pământuri de natură
diferită.
Acest proiect este de natură tehnologică prin esență lui, astfel încât implică o foarte
bună organizare în ceea ce privește începerea, finalizarea și alternanata etapelor de
execuție.
Trebuie respectate cu strictețe caietele de sarcini privind execuția umpluturii și a
caracteristicilor de material și de compactare la realizarea umpluturilor la construcțiile
hidrotehnice.
A. Principalele etape tehnologice pentru recalibrarea albiei
-

săpătură mecanica/manuala cu descărcare în autovehicul si/sau depozit;

-

transportul excavaţiilor în afara amprizei, in vederea refolosirii lui.

B. Principalele etape tehnologice pentru suprainaltarile de diguri si completarea
celor erodate (diguri noi)
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Suprainaltari de diguri

-

Supraînălţarea se va executa deasupra coronamentului actual şi a taluzului
exterior si interior pe o adancime de 30 cm,

sau in prelungirea

coronamentului actual pe taluzul amonte, dupa caz;
-

defrişarea taluzului exterior de tufişuri, arbuşti, arbori, tăierea pomilor şi
scoaterea rădăcinilor; îndepărtarea acestora din noua ampriză a digului;

-

pregatirea terenului de fundare prin decopertarea cu buldozerul a stratului
vegetal pe o adancime de 30 cm de pe ampriza/coronamentul digului
transportul acestuia, în apropiere, pe o distanta de max 100 m in vederea
refolosirii lui;

-

imprastierea stratului vegetal;

-

verificarea cu atenţie a suprafeţei decopertate; în cazul în care se constată
fisuri sau găuri în corpul digului, acestea se vor astupa şi compacta
corespunzător;

-

scarificarea mecanica

a taluzului exterior şi a coronamentului cu

scarificatorul pe tronsoane si in straturi (trepte de infratire); nu se admit
plombari ale taluzelor, chiar daca se scarifica taluzul, pentru ca plomba tot
cade datorita diferentelor de grad de compactare;
-

incarcarea in autobasculanta si transport pamant;

-

efectuarea umpluturilor pentru realizarea cotei digurilor;

-

pentru corecţii, săpături-umpluturi, în vederea realizării corespunzătoare a
profilului digului se execută săpături manuale şi împrăştieri locale în procent
de aprox. 10% din volumul de umplutură; nu se admit brese (intreruperi) la
umputurile din dig, compactarea urmand a se realiza pe toata lungimea
sectorului de dig inceput;

-

udare cu autocisterna;

-

reasternere strat vegetal - după realizarea umpluturii se aşterne stratul
vegetal rezultat din decopertare, dupa o prealabila scarificare;

-

compactarea stratului vegetal cu tavalug picior de oaie;

-

nivelarea coronamentului

-

finisarea taluzelor

-

inierbare, cu sau fara udare, in functie de umiditatea stratului vegetal.
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Completari diguri erodate

Pentru completarea digurilor erodate se vor realiza urmatoarele etape tehnologice.
-

defrişarea amprizei de tufişuri, arbuşti, arbori, tăierea pomilor şi scoaterea
rădăcinilor; îndepărtarea acestora din noua ampriză a digului;

-

pregatirea terenului de fundare prin decopertarea cu buldozerul a stratului
vegetal pe o adancime de 30 cm de pe ampriza/coronamentul digului si
incarcarea in auto si transportul acestuia cu auto, în apropiere, pe o distanta
de max 100 m in vederea refolosirii lui;

-

imprastierea stratului vegetal;

-

verificarea cu atenţie a suprafeţei decopertate; se efectueaza sapaturi in
terenul de fundare (daca este necesar) în cazul în care se constată fisuri sau
găuri în corpul digului, acestea se vor excava si reface urmat de pregatirea si
compactarea corespunzatoare;

-

saparea gropii de fndatie;

-

transportul pamantului rezultat pe distanta de max 100 m in vederea
refolosirii lui ;

-

compactarea patului sapaturii;

-

taluzarea in zona fostei gropi de fundatie;

-

incarcarea in autobasculanta si transport pamant;

-

efectuarea umpluturilor pentru realizarea cotei digurilor;

-

pentru corecţii, săpături-umpluturi, în vederea realizării corespunzătoare a
profilului digului se execută săpături manuale şi împrăştieri locale în procent
de aprox. 10% din volumul de umplutură; nu se admit brese (intreruperi) si
nici plombari pe taluze la umputurile din dig, compactarea urmand a se
realiza pe toata lungimea sectorului de dig inceput.

-

udare cu autocisterna;

-

reasternere strat vegetal - după realizarea umpluturii se aşterne stratul
vegetal rezultat din decopertare;

-

nivelare;

-

finisarea taluzelor

-

inierbare.

Legatura intre diguri, la capete, se va face tot cu trepte de infratire.
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Dig Palpanse PVC

C.

-

procurarea palplanselor;

-

transport palplanse;

-

punerea in opera a acestora;

-

umpluturi in spatele palplanselor.

Principalele etape tehnologice pentru realizarea consolidăriilor de mal sunt:
-

procurare piatra bruta;

-

transportul la locul de punere in opera; se transporta cu auto pe distanta
medie de 25 km;

-

sapatura pentru pregatirea taluzelor, inainte de realizarea componentelor
consolidarii;

-

transportul volumului rezultat din sapatura cu autobasculanta intr-un depozit
intermediar sau pe maluri, in vederea refolosirii lui pentru umpluturi, distanta
de max 100 m;

-

amenajarea taluzului acolo unde este cazul prin umpluturi cu material local
rezultat din excavatie;

-

asternerea stratului de geotextil cu rol drenant pe taluz si ampriza;

-

realizarea si pozarea saltelei fascine;

-

umpluturile se vor executa cu balast local rezultat din excavaţie.

D. Principalele etape tehnologice pentru realizarea pragurilor de fund
-

procurare anrocamente;

-

transportul la locul de punere in opera pe distanta medie de 25 km;

-

excavatii in vederea pregatirii fundatiei lucrarii. Materialul rezultat se incarca
in auto si se transporta pe distanta medie de 200 m in vederea refolosirii lui
la umpluturi;

-

se aşterne un strat de geotextil cu rol drenant;

-

realizarea pragului din anrocamente cu greutatea cuprinsă între 50 şi 400 kg
pe un strat de balast de 10 cm, care se asterne pe geotextilul mentionat
anterior; (rolul stratului de balast este de suport pentru anrocamentele
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pragului si pentru a evita ruperea geotextilului cu colturile anrocamentelor).

III.5.7

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în

funcționare, exploatare, refacere și folosire ulterioră
Tabel 3. Planul de execuție al lucrărilor propuse.
Denumire
activitate

2018
I

II

III

2019
IV

I

II

III

2020
IV

I

II

III

2021
IV

I

II

III

2022
IV

I

II

III

2023
IV

I

II

III

2024
IV

I
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Servicii de
proiectare si
consultanta in
pregatirea
proiectului
POIM-AXA
PRIORITARĂ
5 - pentru
investitia
„Amenajare
complexă râu
Bârzava şi
afluenţi pe
sector BocşaGătaia-Denta,
judeţul CaraşSeverin şi
judeţ Timiş”
Elaborarea
Studiului de
Fezabilitate,
Aplicatiei de
finantare si
documentelor
suport
Elaborarea
Proiectului
tehnic si a
documentatiilor
de atribuire
Asistenta
tehnica a
proiectantului
pe perioada
implementarii
proiectului.
Asigurare
asistenta
tehnica pe
perioada
garantiei
lucrarilor
Achizitia
terenului
Lucrari
de
constructii
pentru
„Amenajare
complexă râu
Bârzava
şi
afluenţi
pe
sector Bocşa-
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Gătaia-Denta,
judeţul CaraşSeverin
şi
judeţ
Timiş”
(inclusiv
cheltuieli
diverse
si
neprevazute)
Achizitia
lucrarilor
de
constructii
Executia
lucrarilor
Perioada
de
notificare
a
defectelor
Servicii
de
consultanta in
managementul
executiei
proiectului,
informare
si
publicitate
Achizitia
serviciilor de
consultanta in
managementul
executiei
Managementul
de
proiect
pentru
obiectivul de
investiții
Servicii
de
asistenta
tehnica
supervizare
santier
si
dirigentie
de
santier
Achizitia
de
servicii
de
dirigentie
de
santier
Servicii
de
asistenta
tehnica
dirigentie
de
santier
Auditul
proiectului
Achizitia
de
servicii
de
audit
Servicii privind
auditul
proiectului

III.5.8

Relația cu alte proiecte existente și planificate

Nu este cazul. Nu interacționeazaă cu eventuale proiecte existente pe sectorul
respectiv.
III.5.9

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

În vederea realizării analizei și ierarhizării acțiunilor/măsurilor la diferite scări
spațiale a fost elaborată o matrice cu următoarele principii / criterii și obiective:
Tabel 4. Principii / criterii și obiective pentru analiza multicriterială
Criteriu

Obiectiv
Gestionare risc inundații – abordare cost operațional

Tehnic

Gestionare risc inundații – abordare de reziliență la risc și schimbări climatice
Reducere risc inundații – infrastructură de transport
Reducere risc inundații – activități economice

Economic

Reducere/gestionare risc inundații – teren agricol
Reducere/gestionare risc inundații – servicii de utilitate publică și alte infrastructuri
Reducere risc inundații – sănătate și viață

Social

Reducere risc inundații – comunități
Prevederi Directiva Cadru Apă
Reducere risc – zone captare apă pentru potabilizare
Reducere risc – producere inundații la surse de poluare

Mediu

Prevederi Directiva Habitate
Conservare / îmbunătățire statut bazin hidrografic
Protejare / sporire resurse piscicole

Patrimoniu cultural

Reducere risc inundații – patrimoniu cultural
Protejare / îmbunătățire peisaj riveran

Tabel 5. Alternative luate în considerare la realizarea proiectului

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Nicio acțiune

Marirea gradului de asigurare
la inundatii prin cresterea
capacitatii
polderului
Ghertenis si crearea de celule
inundabile
controlat
aval
polder

Marirea gradului de asigurare la
inundatii prin optimizarea comportarii
polderului, crearea de celule inundabile
si suprainaltari de diguri

Sub aspectul criteriilor de mediu luate în considerare, analiza comparativă a
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alternativelor studiate din punctul de vedere al efectelor produse asupra mediului este

redată în cele ce urmează. Punctajul alternativelor a fost acordat în conformitate cu Anexa
8. Ghid pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectele de management a
riscului de inundații, aferentă Ghidului Solicitantului pentru OS 5.1 Reducerea efectelor și
a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor
riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și de eroziune costieră.

III.5.10

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

Odată ce etapa de execuție a lucrărilor va fi încheiată, lucrările propuse prin proiect
vor fi edificate și vor contribui la:
− oprirea eroziunii malurilor pe sectoarele unde s-au înregistrat eroziuni majore
ce pun în pericol siguranța comunităților riverane;
− oprirea fenomenului de meandrare acolo unde au fost înregistrate aceste
situații;
− protecția comunităților riverane, a locuințelor și a altor obiective sociale prin
supraînălțarea malurilor și a drumurilor din proximitatea albiei râurilor;
− îmbunătățirea

capacității

de

tranzitare

prin

eliminarea

punctuală

a

obstacolelor și depunerilor din albie.
Inundarea frecventă a suprafețelor de teren acoperite de zonele umede desemnate
are putea conduce în timp la dezvoltarea unor noi ecosisteme și la creșterea valorii
ecologice în arealul afectat de proiect. În cazurile de bună practică promovate la nivel
european s-au remarcat situațiile în care amenajarea unor zone umede a contribuit, printro viziune integrată și cu sprijinul administrației locale și al populației, la revitalizarea
economică a zonei în care a fost adoptată această măsura și la conturarea unor puncte de
atracție turistică. Desigur, acest lucru nu a fost un beneficiu imediat al adoptării acestei
măsuri, ci mai degrabă unul pe termen mediu și lung.
III.5.11

Alte avize și acorduri cerute pentru proiect

Demersurile pentru reglementarea condiţiilor în care se va realiza proiectul propus
au debutat cu solicitarea certificatului de urbanism pe suprafeţele acoperite de zona
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vizată.

În vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul propus, pe lângă actul
de reglementare din domeniul protecției mediului, prin certificatul de urbanism emis au fost
solicitate și obținute și o serie de avize: avizul de gospodărire a apelor nr.130/19.12.2018,
aviz ANIF nr.51/06.11.2018, aviz Direcția Județeană de Cultură Timiș nr.3843/10.12.2018,
aviz E-Distribuție Banat SA nr.242865719/14.11.2018, aviz E-Distribuție Banat SA
nr.243339130/19.11.2018, aviz CJ Timiș/Direcția Tehnică nr.R/20563/09.11.2018, aviz
Primăria Denta nr.R1284/07.05.2018, aviz Primăria Gătaia nr.3648/02.05.2018.

III.6

Localizarea proiectului
Lucrările propuse sunt amplasate în nord-vestul judetului Caraș-Severin și sud-

estul județului Timiș, în zona albiei râului Bârzava (cod cadastral V-2.38) și afluenților
acestuia r.Fizeș (cod cadastral V-2.38.8) si r.Vornic (cod cadastral V-2.38.7), în aval de
orasul Bocșa până la localitatea Denta (de-a lungul drumului național DN 58B).
Spaţiul hidrografic Banat se caracterizează prin prezenţa tuturor treptelor de relief.
Zona montană este redusă ca suprafaţă (13%) reprezentată de Munţii Godeanu, Munţii
Cernei, Munţii Banatului, ce fac parte din Carpaţii Meridionali.
Culmile acestor munţi au înălţimi cuprinse între 2.229 m şi 600-700 m. Munţii
Mehedinţi se continuă cu Podişul Mehedinţi, piemont cu altitudini mai reduse. Zona
dealurilor (Dealurile Lipovei, Dealurile Sacos-Zagujeni, Dealurile Tirolului, Dealurile
Oraviƫei, Dealurile Bozoviciului) se află în prelungirea munţilor şi au o răspândire relativ
restrânsă. Înălţimea lor variază între 170 şi 800 m şi ocupă 25 % din suprafaţa spaţiul
hidrografic Banat.
Zona de câmpie este întinsă fiind reprezentată de Câmpia Banatului ce acoperă
60% din suprafaţa spaţiul hidrografic Banat, fiind o câmpie joasa (altitudinea minimă 77
m).
Amplasamentul studiat este situat in zona Campiilor Barzavei si are urmatoarele
caracteristici: sunt câmpii de glacis piemontan, unicate în Câmpia de Vest, altitudini între
160 – 170 m sub dealuri şi 100 – 110 m spre regiunea de subsidenţă; în ansamblu, sunt
câmpii cu caracter piemontan, dat de interfluvii plane, fragmentate de văi largi dispuse
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divergent.

Râul Bârzava, izvorăște din Munții Semenic de la altitudinea de 1.190 m, are o
lungime de 154 km iar suprafață bazinului de recepție este de 1202 km2. Prezintă o pantă
medie de 7‰ , un coeficient de sinuozitate de 1,50, suprafață lacurilor permanente este
de 260 ha, volumul total al acumulariilor este de 22,5 mil mc iar suprafață fondului forestier
este de 35.793 ha. În cursul sau superior Bârzava străbate o zona de roci cristaline în care
a săpat o vale adâncă cu aspect de defileu între localitățile Văliug și Reșița. În continuare
răul străbate Depresiunea Resitei și apoi defileul Moniom-Bocșa, zona în care pantele
râului scad treptat, întrucât în sectorul piemontan, dar mai ales cel de câmpie, albia se
lărgește tot mai mult, ajungând în unele zone până la 2-4 km lățime. Bârzava primește
afluenți mici: Valea Mare, Valea Doman, Terova, Fizeș. Râul Bârzava se varsă în râul
Timiș pe teritoriul Serbiei.
Din punct de vedere administrativ, proiectul propus se întinde pe suprafața a 7
unități administrativ-teritoriale din județele Caraș Severin și Timiș și respectiv a 14 localități
(Denta, Rovinița Mare, Gataia, Sculia, Bârda, Berecuța, Mânăstire, Sângeorge, Ramna,
Berzovia,

Fizeș,

Gherteniș,

Tirol,

Șoșdea),

conform

certificatului

de

urbanism

nr.26/19.11.2018 (Anexa nr.3 a prezentei documentații) și certificatului de urbanism
nr.12/21.05.2018 (Anexa nr.4 a prezentei documentații).
Amplasamentul lucrarilor se afla în orașul Bocșa, comuna Ramna, comuna
Berzovia, comuna Doclin și comuna Măureni din județul Caraș-Severin și orașul Gataia și
comuna Denta din județul Timiș.
Orașul Bocșa este situat în partea de nord-vest a județului Caraș-Severin la 21 km
de municipiul de reședința al județului pe drumul național 58B Reșița-Timișoara. Orașul
este situat pe cursul mijlociu al răului Bârzava, la limita sudică a Munților Arenis și la nord
de Munții Dognecei.
Comună Ramna este situată în nord-vestul județului Caraș Severin, la 40 km
distanță de Municipiul Reșița și 17 km distanță de orașul Bocșa.
Comună Berzovia se află situată în extremitatea nord-vestică a județului Caraș
Severin, la limita acestuia cu județul Timiș, având coordonatele geografice de 42°25’
latitudine nordică și 23°30’ longitudine estică, pe DN 58B, la o distanță de 29 km de
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Municipiul Reșița.

Comună Maureni se află situată în extremitatea vestică a județului Caraș Severin,
la limita cu județul Timiș, având coordonatele geografice de 45°25’ latitudine nordică și
21°30’ longitudine estică.
Orașul Gătaia este situat în sud-vestul României și în sudul județului Timiș, pe DN
58B, la 55 km față de Municipiul Timișoara și 50 km față de Municipiul Reșița.
Comună Denta este situată în sudul județului Timiș, la circa 40 km sud de
municipiul Timișoara și 5 km sud de orașul Deta, pe drumul național DN59, care leagă
Timișoara de punctul vamal cu Serbia, Stamora Moravița. Este străbătută de răul Barsava,
canalizat de la Denta până în Serbia. Se învecinează la nord cu Deta, la nord-este cu
Rovinita Mare, la est cu Brestea și Rovinita Mică iar la sud cu Stamora Germană.
Planul

de

încadrare

în

zonă

a

proiectului

care

cuprinde

localizarea

amplasamentului proiectului este prezentat în anexa 5 a memoriului de prezentare.
III.6.1 Distanța față de graniță
Lucrarile propuse sunt la aproximativ 40 km de granita cu Serbia pe cursul raului.
Lucrarile de executie propuse in cadrul proiectului nu vor genera un impact asupra
statului vecin. Proiectul nu prezintă, potențial impact în context transfrontalier.
III.6.2 Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale
Situatia existenta râul Barzava, localitatea Bocșa
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Situatia existenta râul Barzava, localitatea Berzovia

Situatia existenta râul Barzava, localitatea Gătaia

Situatia existenta r.Barzava, loc. Denta

Situatia existenta r.Fizes, loc. Tirol
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Situatia existenta Polder Ghertenis

Râul Bârzava, zona localităților Berzovia Bocșa
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Râul Fizeș, zona localității Fizeș

Râul Fizeș, zona localității Berzovia

III.7

Râul Bârzava, zona localității Denta

Caracteristicile impactului potențial

III.7.1

Impactul asupra elementelor de mediu

III.7.2

Efecte potențiale de poluare a mediului în perioada de execuție a
obiectivului

Efectele potențiale de poluare a factorilor de mediu sunt cele asociate etapei de
realizare a investiției propuse și se pot datora, în marea lor majoritate, unor potențiale
incidente sau nerespectări ale măsurilor de prevenire a impactului recomandate prin
prezenta documentație. Investițiile propuse nu sunt de natură să producă un impact
negativ semnificativ pe durata execuției lor, în condițiile în care toate măsurile de
prevenire și de reducere a impactului asupra mediului recomandate sunt însușite de către
executantul lucrării. În cadrul capitolelor IV și IX sunt prezentate sursele, instalațiile,
măsurile și caracterul impactului asupra factorilor de mediu.
III.7.3

Efecte potențiale de poluare a mediului în perioada de funcționare a
obiectivului

În perioada de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect nu se estimează a fi
premise ale producerii unor poluări asupra factorilor de mediu. Cu toate acestea, în cadrul
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capitolului IV au fost identificate sursele potențiale de impact asupra tuturor factorilor de

mediu și sunt propuse măsuri de prevenire și de reducere a acestora în toate fazele
proiectului.
III.7.4

Magnitudinea și complexitatea impactului

Ca și consecință a naturii lucrărilor propuse, impactul asupra factorilor de mediu se
caracterizează prin complexitate redusă, cu extindere moderată, cu efecte atât pe durată
redusă, cât și pe termen lung. De asemenea, impactul asociat proiectului este atât direct,
cât și indirect, cu frecvență redusă și cu caracter atât reversibil, cât și ireversibil. Pentru
fiecare din factorii de mediu, în cadrul capitolului IV este caracterizat distinct impactul
asociat lucrărilor.
III.7.5

Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului este considerata medie. Se ia in considerare si faptul ca
sunt propuse masuri de prevenire si reducere a impactului asupra mediului.
III.7.6

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Impactul va fi temporar si reversibil pentru perioada lucrarilor de executie. Pentru
perioada de exploatare impactul va fi pozitiv si continuu. Atat pentru perioada de lucrari de
constructie, cat si pentru perioada de exploatare sunt propuse pentru fiecare aspect de
mediu in parte, masuri de prevenire si reducere a impactului asupra mediului.

III.7.7

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ
asupra mediului

Proiectul va avea impact redus si numai in zona si pe perioada in care se vor
executa lucrari. Pentru reducerea impactului asupra mediului la minim sunt propuse o
serie de masuri de prevenire specifice fiecarui factor de mediu si care sunt prezentate in
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cadrul capitolului IV.

III.7.8

Natura transfrontieră a impactului

Barzava este un rau ce izvoreste din Muntii Semenic, judetul Caras – Severin.
Strabate judetul Timis si provincia Voivodina din Serbia si se varsa in raul Timis. Are o
lungime de 166 km din care 127 km in Romania. Pe o portiune de 3,8 km raul marcheaza
frontiera romano – sarbeasca.
Lucrarile propuse sunt la aproximativ 40 km de granita cu Serbia pe cursul raului.
Lucrarile de executie propuse in cadrul proiectului nu vor genera un impact asupra
statului vecin.

IV.

SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA,

EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU
Prin natura sa proiectul propus este susceptibil la a produce un impact negativ
asupra factorilor de mediu cu precădere în etapa de execuție a lucrărilor. În cadrul acestui
subcapitol este evaluat sintetic potențialul impact al fiecăreia dintre lucrările propuse prin
proiect asupra tuturor factorilor de mediu, urmând ca în capitolul IV al memoriului de
prezentare să fie explicate detaliat aspectele referitoare la potențialul impact asupra
fiecărui factor de mediu punctual.
În cadrul prezentului capitol sunt inventariate potenţialele surse de poluare a
factorilor de mediu şi sunt identificate principalele măsuri de prevenire şi reducere a
impactului asupra factorilor de mediu. Se menţionează faptul că toate măsurile propuse
vor fi adoptate la nivelul fiecărui amplasament şi la nivelul fiecărei organizări de şantier
amenajate pe parcursul implementării proiectului propus.

IV.1

Protecția calității apelor
Acest subcapitol vizează identificarea surselor de poluare a factorului de mediu,

identificarea instalaţiilor pentru epurarea sau preepurarea apelor şi respectiv a măsurilor
pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului.
Desi, prin implementarea proiectului se anticipeaza si anumite efecte benefice
asupra corpurilor de apa, lucrarile pot influenta calitatea apelor (cu precadere din
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perspectiva alterarilor morfologice), motiv pentru care apreciem că monitorizarea

elementelor de calitate trebuie să fie efectuata în secțiunile de monitorizare stabilite pentru
evaluarea stării corpurilor de apă identificate ca potential afectate de investitie, de către
beneficiarul investiției.
Investițiile propuse pentru gestionarea riscului la inundații nu vor afecta în mod
semnificativ starea corpurilor de apă. Pentru stabilirea tipurilor de lucrări/măsuri au fost
respectate obiectivele și acțiunile din planul de management, toate investițiile fiind în
concordanță cu PMRI. În continuare este prezentată starea actuală a corpurilor de apă.
Tabel 6. Corpurile de apă din zona proiectuli propus
Denumire corp de apă

Categoria
corpului
de apă

Tipologia
corpului
de apă

Codul corpului de apă

Bârzava - cf. Sodol - cf.
HMWB
RO10
RORW5.2.38_B4
Fizeş
Bârzava - cf. Fizeş HMWB
RO11
RORW5.2.38_B5
frontierea
Vornic + afluenţi
RW
RO18
RORW5.2.38.7_B1
Fizeş
RW
RO04
RORW5.2.38.8_B1
B = Stare ecologică bună/ potențial ecologic bun
M = Stare ecologică moderată/ potențial ecologic moderat
RW = Corp de apă natural râu
HMWB-RW = Corp de apă puternic modificat – râu

Stare/
Potențial

Starea
ecologică/
Potențialul
ecologic

P

M

P

B

S
S

B
B

IV.1.1 Surse de poluare
În faza de realizare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a
celor subterane sunt următoarele:
− depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea
investiţiei;
− scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor de intervenție în
caz de avarii sau scurgerile accidentale de la statiile de alimentare cu
carburanti si de intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport;
− depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice care pot contamina
factorul de mediu apă şi pot modifica proprietăţile fizico–chimice ale
componentei hidrice;
− amplasarea necorepunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul
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organizării de șantier;

− apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare si din igienizari care
au loc in cadrul organizarii de santier;
− manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de
materiale sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la
producerea unor deversari accidentale.
O poluare inerentă a apei se va produce prin execuția săpăturilor sub nivelul apei.
Acestea determina mărirea turbiditatii apei în zona de activitate a dragii prin antrenarea
particulelor fine din sedimente dragate. Această poluare nu poate fi evitată, dar trebuie
avut în vedere că este locală, nepermanentă și cu efecte adverse reduse. Lucrările
proiectate (umpluturi de pământ, balast sau piatră, betoane, demolări, etc.) folosesc
materiale inerte, nepericuloase din punct de vedere al poluării apelor.
Se apreciază că emisiile de substanțe poluante în perioada de execuție provenite
de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea și punerea în opera a
materialelor, care ajung direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane nu vor fi în
cantități semnificative pentru a modifică calitatea receptorilor naturali.
Apele uzate de tip menajer rezultate în timpul desfășurării lucrărilor (organizările de
șantier) vor fi evacuate la fosa septica, vidanjabila periodic cu care va fi dotată
organizarea de șantier. Apele evacuate trebui să se încadreze în prevederile normativului
NTPA 002/2005 – privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare
ale localităților și direct în stațiile de epurare ale localităților.
În faza de funcţionare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a
celor subterane pot fi următoarele:
− eventuale avarii ale lucrărilor realizate.
IV.1.2 Instalații pentru epurarea sau preepurarea apelor
Pe perioada de realizare a investiţiei nu se vor utiliza instalaţii de epurare sau
preepurare a apelor uzate, acest lucru nefiind necesar nici la darea în folosință a lucrărilor
realizate și pe data funcționării acestora.
Pe suprafața aferentă proiectului, există însă o rețea de monitorizare a calității apei.
Conform Studiului privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă s-a constat că
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rețeaua de monitorizare de pe corpurile de apa de pe r. Bistrita este bine dezvoltata in

prezent si raspunde cerintelor Directivei Cadru Apa. Monitorizarea calității apei se va
realiza conform prevederilor capitolului V.
IV.1.3 Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului
În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în
perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:
− verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării
eventualelor disfuncţionalităţi;
− gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de
depozitare (depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică
a materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra mediului;
− amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri
menajere, deşeuri metalice, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat
contactul cu componenta hidrică;
− întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a
containerelor sanitare.
Tabelul de tip 2a si 2b din metodologie caracteristică completate pentru toate
corpurile de apa de suprafata identificate ca fiind potential afectate de investitie indica
faptul ca nu exista un posibil efect permanent asupra stării acestora, respectiv:
− proiectul nu prezintă riscul deteriorării stării corpurilor de apa;
− proiectul nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpului de apă.
Conform Planului de Management al b.h.Banat, in zonele de interes ale proiectului
nu se vor realiza si alte investitii/lucrari de aparare impotriva inundatiilor. Masurile /
actiunile propuse in acest Plan se refera strict la Masuri aferente presiunilor provenite de
la aglomerarilor umane – de bază și suplimentare. Măsurile au ca scop, atingerea
obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa din zona de interes.
Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul
direct, potenţial negativ, pe termen scurt, parțial reversibil, redus ca şi complexitate şi
extindere şi cu probabilitate crescută de producere.
În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în
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perioada de funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

− intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a lucrărilor de
protecție împotriva inundațiilor;
− monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a
interveni cât mai prompt în caz de degradare.
Ca urmare a discutiilor cu A.B.A. Banat si avand in vedere ca reteaua de
monitorizare de pe corpurile de apa de pe r. Bârzava ofera o imagine clara a impactului pe
care investitia l-ar putea avea asupra starii corpurilor de apa, consideram ca nu sunt
necesare sectiuni noi (legat strict de acest proiect, nu se propun secțiuni suplimentare).

IV.2

Protecția aerului
În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate sursele de poluare a aerului pe

parcursul realizării investiţiei, sunt descrise instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia
poluanţilor aerului şi respectiv sunt propuse măsuri pentru prevenirea/reducerea
impactului.
IV.2.1 Surse de poluare
În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu
aer în faza de realizare a investiţiei, activitățile din șantier putând avea un impact asupra
calității aerului din zonele de lucru și din zonele adiacente, sursele potenţiale de poluare a
aerului fiind următoarele:
− activitatea utilajelor de construcție pentru punerea în opera a lucrărilor,
respectiv emisiile de gaze rezultate din traficul auto generat de aprovizionarea
cu materii prime a obiectivului şi de manipularea acestora pe amplasamentul
proiectului;
− antrenarea unor particule fine în atmosferă datorată lucrărilor de excavare,
transfer a pământului excavat şi manipulării materiilor prime pe amplasament;
− transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;
− manipularea materialelor.
Poluarea specifică activității utilajelor și circulației vehiculelor se poate estima după:
-

consumul de carburanți (substanțe poluante: NOx,CO2, CO, compuși organici
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volatili non metalici, particule materiale din arderea carburanților, etc.);

-

aria pe care se desfășoară aceste activități (substanțe poluante – particule
materiale în suspensie și sedimentabile);

-

distanțe parcurse (substanțe poluante – particule materiale ridicate în aer de
pe suprafață drumurilor).

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul cu caracter indirect, potenţial
negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate
redusă de producere.
În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu
aer în faza de funcţionare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind
următoarele:
− emisii de gaze şi antrenarea unor particule în suspensie rezultate din traficul
auto generat ca urmare a activităţilor de mentenanţă sau de intervenţie în caz
de avarii.
În ceea ce priveşte caracterul impactul asociat acestor surse de poluare, acestea
este unul indirect, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi
extindere şi cu probabilitate redusă de producere.
IV.2.2 Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților
Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura
în faza de execuţie sunt surse libere, mobile, deschise şi au cu totul alte particularităţi
decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare, nu se poate pune
problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat
şi a gazelor reziduale.
IV.2.3 Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului
Lucrările de organizare a şantierului trebuie să fie corect concepute şi executate, cu
dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer (apă şi pe sol). Concentrarea lor întrun singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o
exploatare controlată şi corectă.
În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive:
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− delimitarea clară a arealelor de execuţie a lucrărilor;

− reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe
amplasament;
− alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face în staţii de
alimentare centralizate;
− activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic,
se va realizarea umectarea pe amplasament pentru evitarea antrenării
pulberilor fine de praf în atmosferă (în cazul verilor secetoase);
− amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor
şi deşeurilor;
− depozitarea corespunzătoare a deşeurilor sub formă de pulberi pentru evitarea
antrenării acestora în masele de aer;
− folosirea prelatelor este indicată pentru protecţia temporară a unor depozite de
materiale la acţiunea vântului;
− verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte
nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament. Utilajele
vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni. În
acest sens reviziile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua cu
regularitate, conform normelor în vigoare;
− se recomandă folosirea utilajelor şi mijloacelor de transport dotate cu motoare
Diesel, care nu produc emisii de Pb şi emit cantităţi reduse de CO;
− se recomandă utilizarea instalaţiilor bazate pe tehnologie modernă, mai puţin
poluante, în vederea reducerii emisiilor de particule de la instalaţiile de
preparare a betoanelor de ciment.
În perioada de funcţionare investiţiei se vor lua următoarele măsuri cu scopul
eliminării surselor de poluare a aerului:
-

reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport utilizate în
cadrul activităţilor de mentenanţă.

IV.3

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate sursele de zgomot şi vibraţii asociate
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realizării investiţiei, sunt descrise amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva

zgomotului şi vibraţiilor şi respectiv sunt propuse măsuri pentru prevenirea/reducerea
impactului asociat zgomotului şi vibraţiilor.
IV.3.1 Surse de poluare
In condiţii de activitate normală, nivelul de zgomot în zona amplasamentului şi la
limita acestuia este mai mic decât nivelul de zgomot admisibil.
Procesele tehnologice de execuţie a lucrarilor hidrotehnice implică folosirea unor
grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot şi
vibraţii.
În perioada de realizare a lucrarilor, sursele de zgomot sunt grupate după cum
urmează:
-

în fronturile de lucru, zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de
construcţii specifice lucrărilor (excavări şi curăţiri în amplasament, realizarea
structurilor proiectate, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale;

-

pe traseele din şantier şi din afara lui, zgomotul este produs de circulaţia
autovehiculelor care transportă materiale necesare execuţiei lucrărilor.

Principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt cele din perioada de execuţie a
lucrărilor

şi

sunt

asociate

utilajelor

folosite

în

această

etapă

(excavatoare,

autobasculante, etc). Activităţile generatoare de zgomot şi vibraţii sunt:
− transportul pe amplasament al materiei prime necesare realizării investiţiei;
− manipularea materialelor de construcţie, descărcarea şi depozitarea acestora
pe amplasament;
− lucrările desfăşurate la fronturile de lucru (excavarea solului, realizarea
lucrărilor de consolidare, supraînălțările de mal, conduc la creşterea nivelului
de zgomot în zona amplasamentului);
− compactarea solului și pământului depus în cadrul lucrărilor de îndiguire și de
supraînălțare a drumurilor.
Se pot face estimări privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care se
înregistrează acestea, pornind de la valorile de putere acustică înregistrate pentru diverse
echipamente utilizate la construcţie şi de numărul acestora. O listă a tipurilor de
echipamente utilizate şi valorile acustice asociate acestora este prezentată în cele ce
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urmează:

-

buldozer

Lw ~ 115 dB(A);

-

încărcător frontal

Lw ~ 112 dB(A);

-

excavator

Lw ~ 117 dB(A);

-

compactor

Lw ~ 105 dB(A);

-

echipamente de finisare

Lw ~ 115 dB(A);

-

camion

Lw ~ 107 dB(A);

-

motocompresor

Lw ~ 70 dB(A);

-

draglina

Lw ~ 70 dB(A);

-

autogreder

Lw ~ 112 dB(A).

Nivelul de zgomot este reglementat prin STAS, norme pentru diverse tipuri de
utilaje, vehicule, pentru incinte industriale, etc., în funcţie de natura şi tipul de zgomot.
Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de
vedere acustic sunt precizate în STAS 10009-88 „Acustica urbană – Limite admisibile ale
nivelului de zgomot. Prin acest STAS sunt impuse şi restricţii în funcţionarea utilajelor
grele. Pentru obiectivul vizat, zgomotul produs de utilajele şi vehiculele care se vor utiliza
pentru operaţiile de pe amplasament va trebui să se încadreze în următoarele limite: 65
dB la limita incintei, respectiv 90 dB în interiorul incintei. In perioada de execuţie, în
fronturile de lucru şi pe anumite sectoare, pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot
poate atinge valori importante, fără a depăşi 90 dB(A) exprimat ca Leq pentru perioade de
maxim 10 ore. Aceste niveluri se încadrează

în

limitele

acceptate de normele de

protecţia muncii.
Potenţialul impact asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial
negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate
ridicată de producere.
In perioada de perioada de funcţionare a investiţiei nivelul de zgomot va fi cel
natural, neexistand surse suplimentare de zgomot si/sau vibratii.Eventualele surse de
zgomot și vibrații vor fi:
− traficul autovehiculelor utilizate în activităţile de intervenţie în situaţii de avarie;
− funcţionarea utilajelor de intervenţie în situaţii de avarie.
Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul
direct, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi
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cu probabilitate ridicată de producere.

IV.3.2 Amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
Referitor la măsurile adecvate de reducere a impactului acustic si avand in vedere
distanta de la amplasamentul lucrarilor pana la zonele locuite, se apreciază că nu este
cazul prevederii în proiect de măsuri constructive de tipul panourilor fonoabsorbante.
Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv, descrise în cele
ce urmează.
IV.3.3 Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului
Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada
de realizare a proiectului propus sunt:
− utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic;
− desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi;
− eşalonarea judicioasă a activităţilor de construcţie şi reducerea perioadelor de
activitate simultană a mai multor surse generatoare de zgomote de intensitate
ridicată;
− manipularea materialelor de construcţie (conducte şi alte materiale) în condiţii
de atenţie sporită, în special la operaţiunile de descărcare a acestora;
− limitarea

traseelor

ce

străbat

zonele

sensibile

de

către

utilajele

şi

autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante;
− limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi
de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi;
− organizarea de şantier va fi amenajată în afara zonelor sensibile;
Odată cu finalizarea lucrărilor, sursele de zgomot vor fi înlăturate de pe
amplasamente.
Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada
de funcţionare a investiţiei, prilejuite de eventuale intervenții sau monitorizări, sunt:
− limitarea vitezei autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de
vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi;
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− utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic.

IV.4

Protecția împotriva radiațiilor
Nu este cazul.

IV.5

Protecția solului și subsolului
În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate sursele de poluare a solului şi

subsolului asociate realizării investiţiei, sunt descrise lucrările şi dotările pentru protecţia
solului şi subsolului şi respectiv sunt propuse măsuri pentru prevenirea/reducerea
impactului asupra solului şi subsolului.
IV.5.1 Surse de poluare
In perioada de execuţie a lucrărilor hidrotehnice, sursele posibile de poluare a
solului sunt cauzate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizarea
de şantier.
Principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de:
-

execuției lucrărilor de excavare pentru pregătirea malurilor în vederea
execuției supraînălțărilor, consolidărilor de mal și a lucrărilor de amplasare a
pragurilor de fund;

-

depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultate din
activităţile de construcţii;

-

depozitarea necorespunzătoare, direct pe sol, a deşeurilor rezultate din
activitatea de construcţii poate determina poluarea solului şi a apelor
subterane prin scurgeri directe sau prin spălarea acestor deşeuri de către
apele pluviale;

-

depunerea pulberilor şi a gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă
a utilajelor şi spălarea acestora de către apele pluviale, urmate de infiltrarea
în subteran;

-

scăpări accidentale sau neintenţionate de carburanţi, uleiuri, ciment,
substanţe chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau
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stocării acestora.

Prin contact direct cu solul se produce o modificare a proprietăţilor fizico-chimice
ale acestuia şi pot să apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura edafică.
Produsele petroliere (motorină uleiuri minerale) se pot scurge pe amplasament de
la motoarele autovehiculelor care transportă materiale de construcţie. În cazul unei
depozitări necorespunzătoare direct pe sol, deşeurile rezultate (deşeuri de ambalaje,
deşeuri menajere) pot să deprecieze calitatea solului şi subsolului.
Cantităţile de sol rămase în exces de la lucrările executate pe maluri sau în albia
râurilor vor fi utilizate pentru lucrările de ecologizare pe amplasament și la cele de umplere
pentru supraînălțări și îndiguiri. Solul fertil se va depozita separat de solul nefertil, de unde
mai apoi se va refolosi la refacerea zonei şi aducerea ei la starea iniţială. Surplusul de
pământ se va depozita în zone agreate de autorităţile locale.
Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, pe
termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate ridicată de
producere. Modificările de natură fizică, rezultate din realizarea lucrărilor au un impact
direct, reversibil, redus ca şi complexitate, cu extindere mare şi probabilitate mare de
producere.
În perioada de funcţionare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare
a:
− degradarea în timp a lucrărilor poate conduce la descompunerea materialelor
din care acestea sunt realizate (de exemplu a structurilor de beton) și la
contaminarea mediului edafic;
− potenţialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele
folosite pentru intervenţie în situaţii de avarii;
− execuției lucrărilor de intervenţie la eventualele situaţii de avarii.
Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, pe
termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate redusă de
producere.
IV.5.2 Lucrările și dotările pentru protecţia solului și subsolului
În ceea ce priveşte protecţia solului şi subsolului, nu vor fi realizate lucrări şi dotări
speciale. Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv, descrise în
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cele ce urmează.

IV.5.3 Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului
În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada
de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri:
− amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri
menajere, deşeuri metalice, tuburi de PVC, etc), astfel încât să fie evitat
contactul cu componenta edafică;
− evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei
existente din perimetrul adiacent zonelor de lucru prin staţionarea utilajelor,
efectuarea de reparaţii, depozitarea de materiale etc;
− evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul,
subsolul, prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi
echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea
unor

măsuri

de

îndepărtare

a

poluării

(aşternere

rumeguş

pentru

împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin
firme specializate şi autorizate);
− se va realiza reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin
lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje, organizarea de
şantier, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;
− depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafețe cât mai
reduse;
În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada
funcţionare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri:
− intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin
proiect, astfel încât acestea să nu ajungă la o stare avansată de degradare și
să contamineze mediul edafic;
− evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul,
subsolul, prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi
echipamentelor utilizate;
− în cazul producerii unor astfel de scurgeri la utilajele de intervenție, luarea
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unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere de rumeguş pentru

împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin
firme specializate şi autorizate).

IV.6

Protecţia ecosistemelor terestre și acvatice
În cadrul acestui subcapitol sunt identificate formele de impact asupra

ecosistemelor terestre și acvatice, alături de măsurile propuse în vederea reducerii sau
eliminării acestora.
IV.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Amplasamentul lucrărilor nu se află într-o zona declarată că fiind protejată, și nici în
vecinătatea unei asemenea zone.
În perioada de execuţie, lucrările de construcţie pot contribui la anumite perturbări
ale echilibrelor ecologice, în condiţiile nerespectării măsurilor de protecţie a mediului.
Având în vedere că flora și fauna nu sunt valoros reprezentate (lucrările nu au loc
într-o zona identificată că protejată) se consideră că impactul este nesemnificativ.
În perioada de execuţie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra
mediului sunt:
-

activităţile de şantier - ocuparea temporară de terenuri, poluarea potenţială a
solului, depozitele temporare de deşeuri etc. Toate acestea au efecte negative
asupra vegetaţiei în sensul reducerii suprafeţelor.

-

zgomotul, circulaţia personalului şi utilajelor – factori perturbatori pentru fauna
terestră și acvatică. Pe măsura realizării lucrărilor proiectate şi închiderii
fronturilor de lucru aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate va
reveni la parametrii anteriori celor din perioada de execuţie.

IV.6.2 Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,
monumentelor naturii si ariilor protejate
În zonă nu au fost identificate monumente ale naturii sau arii protejate.
În vederea diminuării generării de poluanţi în perioada lucrărilor de construcţie şi a
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impactului asupra biodiversității, se propun următoarele măsuri de reducere:

-

se va asigura, respecta graficul de lucrări şi se vor limita traseele şi programul
de lucru pentru a limita impactul asupra florei şi faunei specifice;

-

se vor utiliza suprafeţele de teren alocate organizării de şantier şi lucrărilor de
construcţie astfel încât să nu fie ocupate suprafeţe suplimentare şi pentru a se
proteja vegetaţia specifică amplasamentului;

-

nu se vor depozita necontrolat materialele rezultate (vegetaţie, pământ etc);

-

deşeurile rezultate vor fi colectate separat în spaţii amenajate corespunzător;

-

se va realiza reconstrucţia ecologică a tuturor terenurilor afectate temporar, la
finalizarea lucrărilor de execuţie şi redarea acestora folosinţelor iniţiale.

Implementarea proiectului nu va genera poluanţi care să afecteze ecosistemele
terestre şi acvatice.
Dupa executia lucrărilor se propune păstrarea, pe cât posibil, a cadrului natural
existent.

IV.7

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
În cadrul acestui subcapitol sunt identificate formele de impact asupra aşezărilor

umane şi a altor obiective de interes public, alături de măsurile propuse în vederea
reducerii sau eliminării acestora.
IV.7.1. Forme de impact asupra așezărilor umane și a altor obiective de
interes public
În perioada de realizare a investiţiei propuse prin prezentul proiect, pot apărea o
serie de forme de impact asupra populaţiei din vecinătatea amplasamentului datorate
următoarelor aspecte:
− transportul şi manipularea materiilor prime şi auxiliare, care pot cauza
disconfort prin zgomot şi creşterea concentraţiilor de pulberi în suspensie;
− depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie
care pot crea disconfort din punct de vedere estetic;
− ocuparea temporară a unor suprafețe de teren publice sau private în vederea
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realizării lucrărilor propuse.

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul
direct, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi
cu probabilitate ridicată de producere. Acesta se va resimţi cu precădere în zonele mai
dens populate, respectiv în intravilanul localităților pe teritoriul cărora se desfășoară
lucrările.
În perioada de funcționare a investiției, deteriorarea structurii lucrărilor realizate
poate genera un impact negativ nesemnificativ indirect asupra populației, prin afectarea
calității apei pe sectorul în cauză și în aval de acesta și prin deprecierea valorii estetice a
zonei afectate de lucrare. Totodată, pe durata funcționării investiției, desemnarea zonelor
umede propuse va afecta proprietarii de teren pe ale căror terenuri se desfășoară zonele
umede prin potențialele restricții de construire impuse. Cu toate acestea, în perioada de
funcţionare a investiţiei impactul asociat proiectului propus este unul direct pozitiv, cu
mare extindere şi cu probabilitate ridicată de producere, datorat reducerii semnificative a
riscului de producere a inundațiilor în zona proiectului.
IV.7.2. Măsuri de reducere/prevenire a impactului
Măsurile de reducere sau prevenire a impactului asupra componentei umane în
etapa de realizare a proiectului sunt:
−

desfăşurarea activităţilor pe timp de zi;

−

eșalonarea lucrărilor, pe baza graficului de lucrări, astfel încât să fie scurtată
perioada de execuţie, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor
negative;

−

limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea
zgomotului;

−

dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic;

−

verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de pe
amplasament;

−

delimitarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru unde accesul
populației este interzis;

−

colectarea și depozitarea zilnică a deșeurilor generate din lucrările de
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excavare în afara zonelor de acces al populației;

−

obținerea acordului autentificat al tuturor proprietarilor de teren afectați
temporar de desfășurarea lucrărilor propuse;

−

depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și a materialelor utilizate zilnic
doar pe amplasamentul lucrărilor pe durata timpului de lucru și transportul
acestora pe amplasamentul organizărilor de șantier pe timpul perioadelor
nelucrătoare;

−

pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţie, şantierul poate fi o sursă de
insecuritate. Vor trebui stabilite reguli care să asigure siguranţa circulaţiei,
conform legislaţiei rutiere, pentru a se evita accidentele care s-ar putea
produce între utilajele de construcţie şi traficul obişnuit. Deplasările utilajelor
mari de construcţie pot bloca unele drumuri. Se propune limitarea traseelor ce
străbat zonele locuite, de către utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi
emisii sonore importante;

−

se va asigura accesul populaţiei la terenurile din vecinătatea zonelor de lucru;

−

se va asigura menţinerea curăţeniei pe traseele şi drumurile de acces folosite
de mijloacele tehnologice şi de transport.

Pentru a preveni impactului negativ asupra componentei umane în etapa de
funcţionare a investiţiei sunt propuse următoarele măsuri:
− verificarea stării de funcționare a lucrărilor realizate;
− intervenția rapidă în cadrul constatării unor disfuncționalități la lucrările
realizate.
În ceea ce privește funcționarea polderului și afectarea temporară sau definitivă a
oricăror terenuri prin alte investiții ale proiectului, va fi obținut acordul autentificat al
proprietarilor de teren afectați de realizarea lucrărilor.

IV.8

Impactul cumulat al proiectului propus cu alte proiecte
Proiectul va avea un impact nesemnificativ direct si indirect pe termen scurt, numai

in zona si pe perioada in care se vor executa lucrarile.
Nu sunt identificate alte proiecte semnificative derulate in zona proiectului.
Din punct de vedere al lucrarilor, proiectul este considerat a avea un impact pozitiv
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pe termen lung.

IV.9

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament
În perioada de realizare a lucrărilor de investiţie cuprinse în proiectul propus, vor

rezulta deşeuri care trebuie valorificate şi/sau eliminate conform prevederilor Legii
211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare. Pe
amplasamentele tuturor organizărilor de şantier, pe durata realizării investiţiilor prevăzute
în cadrul acestui proiect, vor fi prevăzute spaţii amenajate corespunzător pentru
colectarea şi stocarea preliminară a deşeurilor generate înaintea evacuării de pe aceste
amplasamente. Aceste spaţii vor fi desfiinţate la momentul finalizării lucrărilor de investiţie
şi desfiinţării organizărilor de şantier.
Gestionarea deşeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face cu
respectarea reglementărilor menţionate mai sus.
Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care vor rezulta pe parcursul
execuţiei lucrărilor propuse sunt:
Tabel 7. Tipuri de deşeuri generate pe amplasament la realizarea lucrărilor

Tip deşeu

Cod

ambalaje de hârtie şi
carton

15 01 01

ambalaje de material
plastice

15 01 02

anvelope uzate

16 01 03

resturi de beton

17 01 01

lemn

17 02 01

deşeuri metalice

17 04 07

pământ şi pietre

17 05 04

deşeuri de hârtie şi carton

20 01 01

deşeuri
biodegradabile

20 01 08

uleiuri de motor

13 02 05*

filtre ulei

16 01 07*

acumulatori uzați

16 06 01*

Modalităţile de gestionare
propuse
Se vor stoca provizoriu în pubele şi
vor fi preluate de operatorul de
salubrizare din zonă
Se vor stoca provizoriu în incinta
organizărilor de șantier; vor fi
valorificate ca material de
construcții (betonul) sau vor fi
eliminate în depozite autorizate

Depozitare temporară
pe amplasamentul
organizărilor de
şantier
Parțial vor fi valorificate ca material
de umplutură, parțial vor fi
valorificate pentru execuția unor
lucrări de terasamente
Se vor stoca provizoriu în pubele şi
vor fi preluate de operatorul de
salubrizare din zonă
Depozitare temporară
pe amplasamentul
organizărilor de
şantier, în spații și
recipenți speciali

Vor fi stocate şi depozitate
corespunzător în vederea
valorificării
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Mod de depozitare

În conformitate cu numărul de angajaţi care îşi vor desfăşura activitatea în timpul
execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect, cantitatea de deşeuri menajere rezultate va fi 
Cdeşeuri menajere = număr de persoane x 0,25 kg/persoană/zi ;
Dacă se presupune că vor lucra 30 persoane
Cdeşeuri menajere = 30 x 0,25 kg/persoană/zi = 7,50 kg/zi.
Pentru celelalte tipuri de deșeuri este dificil de realizat o evaluare cantitativă,
tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare în evaluarea naturii deșeurilor și a
cantității de deșeuri.
Pe durata funcţionării obiectivului propus prin proiect, nu vor rezulta deşeuri de la
lucrările de protecție împotriva inundațiilor realizate.

IV.10 Gospodărirea substanțelor chimice și periculoase
IV.10.1. Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse
Lucrările de execuţie şi întreţinere presupun utilizarea unor categorii de materiale
care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase. Produsele cele mai
frecvent folosite sunt:
-

carburanţii utilizaţi de utilaje şi de mijloacele de transport;

-

lubrifianţi (uleiuri, vaselină);

-

in cantitati mici - lacuri şi vopsele, diluanţi – posibil utilizaţi în cadrul lucrărilor
de reabilitare a echipamentelor hidromecanice.

IV.10.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase
Manipularea, depozitarea şi transportul acestor substanţe chimice se vor realiza
numai cu respectarea prevederilor fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a
normelor de protecţia muncii.
Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va realiza cu respectarea
strictă a normelor legale specifice.
Lubrifianţii se vor păstra în recipiente din plastic şi se vor depozita în spaţii special
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amenajate.

Vopselele, lacurile şi diluanţii se vor transporta cu mijloace care permit protejarea
produsului împotriva radiaţiilor solare şi intemperiilor şi care respectă reglementările în
vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor păstra în recipiente metalice,
marcate cu semne avertizoare; se vor depozita în spaţii curate, aerisite, sigure, ferite de
foc, de radiaţii solare şi de intemperii.
Alimentarea cu carburanți a mașinilor și utilajelor se va face în stații de alimentare
centralizate.

V.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Pentru a asigura protecția factorilor de mediu pe durata execuției lucrărilor va fi

realizată o monitorizare, cu scopul identificării eventualelor efecte negative, stabilirii
măsurilor de diminuare a impactului până la îndeplinirea cerințelor ecologice specifice.
Astfel, pe durata execuției lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele aspecte:
− monitorizarea stării terenurilor atât în perimetrul organizării de șantier, cât și în
zonele adiacente;
− permanentul control al stării de funcționare a utilajelor și echipamentelor
tehnologice, realizarea periodică a reviziilor și verificărilor acestora, conform
prevederilor cărților tehnice și instrucțiunilor furnizate de producător;
− evidența intrărilor de substanțe chimice utilizate, a utilizării acestora și a
depozitării lor temporare;
− evidența deșeurilor de ambalaje și a modului de gestionare a acestora;
−

supravegherea calitatii aerului prin masuratori ale nivelurilor concentraţiilor de:

particule, NOx, CO, SO2;
−

nivelul de zgomot. Trimestrial se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot

în incinta santierului şi la limita acestuia;
− evidența tuturor deșeurilor utilizate (tip de deșeu, cod, stare fizică, cantitate
generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă)
în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu
modificările și completările ulterioare;
Efectuarea măsurătorilor de monitorizare se vor realiza în laboratoare acreditate.
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Rezultatele monitorizărilor vor fi prezentate periodic autorităţii de mediu. În urma analizei

rezultatelor programului de monitorizare, acesta se va actualiza de comun acord cu
autoritatea de mediu. Activitatea de monitorizare se sintetizează prin prezentarea de
rapoarte prezentate autorităţilor locale pentru protecţia mediului, beneficiarului şi
constructorului în vederea stabilirii eventualelor măsuri pentru protecţia factorilor de
mediu. Planul de monitorizare se actualizează periodic de comun acord cu autorităţile
locale de protecţie a mediului.

VI.

JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN

PREVEDERILE

ALTOR

ACTE

NORMATIVE

CARE

TRANSPUN

LEGISLAȚIA COMUNITARĂ
La nivelul Uniunii Europene, din cauza presiunilor crescânde asupra resurselor de
apă, s-au promovat instrumente legislative pentru protecția și managementul durabil al
acestora atât calitativ și cantitativ cât și în ceea ce privește reducerea vulnerabilității la
efectele schimbărilor climatice. Dintre aceste instrumente cele mai importante sunt
Directiva Cadru 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii şi
Directiva Cadru 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în domeniul
politicii apei. Aceste acte normative asigură cadrul necesar unei gestionări eficiente a
riscului la inundaţii şi unei gospodăriri durabile în domeniul apei.
La nivel naţional legislaţia comunitară este transpusă prin Legea apelor 107/1996
cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea nr. 846 din 2010 pentru aprobarea
Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.
Politicile naționale actuale în domeniul apelor urmăresc gestionarea durabilă și
eficientă a resurselor naturale în scopul creșterii beneficiilor economice ale populației,
asigurarea unui management durabil al bazinelor hidrografice, inclusiv prevenirea riscului
și diminuarea efectelor calamităților naturale pentru creșterea gradului de siguranță al
cetățenilor și a bunurilor acestora.
Strategia naţională pentru managementul riscului la inundaţii pe termen mediu şi
lung, a fost aprobată prin HG nr. 846/2010 și are ca scop definirea cadrului pentru
orientarea coordonată, intersectorială a tuturor acțiunilor, în vederea prevenirii și reducerii
consecințelor inundațiilor asupra activităților socio-economice, a vieții și sănătății
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oamenilor și a mediului. Ea vizează o gestionare integrată a apei și a resurselor adiacente:

amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană, protecția naturii, dezvoltarea agricolă și
silvică, protecția infrastructurii de transport, a construcțiilor, a zonelor turistice, protecția
individuală.
Pentru gestionarea riscului la inundații strategia stabilește aplicarea unor politici,
proceduri și practici, având ca obiectiv identificarea riscurilor, analiza și evaluarea lor,
tratarea, monitorizarea și reevaluarea lor în vederea reducerii acestora, astfel încât,
comunitățile umane și toti cetățenii să poată trăi, munci și să își satisfacă nevoile și
aspirațiile într-un mediu fizic și social durabil.
Lucrările propuse prin proiect sunt cuprinse în Planul de Management al Riscului la
Inundații – Administrația Bazinală de Apă Banat, cod CE (M35)/cod RO_M10_2
(Realizarea lucrărilor de mentenanţă pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor
hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii
curente, modernizări, retehnologizări etc.), cod CE (M33)/cod RO_M11-4 (Măsuri de
protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale), cod CE (M35)/cod
RO_M13_3 (Mentenanƫa infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor), cod
CE (M35)/cod RO_M13_4 (Întreținerea albiilor cursurilor de apă si eliminarea blocajelor,
obstacolelor pe cursurile de apa), cod CE (M35)/cod RO_M13_2 (Supraînălțarea lucrărilor
de indigurire / aparare existente) plan aprobat prin H.G. nr. 972/2016. În raport cu
prevederile Directivei privind Evaluarea și Gestionarea Riscului la Inundații (2007/60/CE),
s-a stabilit pentru componentele proiectului grad de prioritizare mare.
Lucrările propuse sunt în conformitate cu Planul de Management al Bazinului
Hidrografic Banat și cu Directiva Cadru Apă (Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și
completările ulterioare), Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (conform
Hotărârii nr. 445/2009, Ordinului nr. 135/2010 și Ordinului nr. 863/2002.
Schemă de amenajare a fost gândită pentru a oferi o soluție cât mai prietenoasă cu
mediu, în speță cu habitatele ripariene, propunând soluții cât mai simple de amenajare,
utilizând

cu

precădere

materialele

locale,

eliminarea

arborilor

dezrădăcinați

și

îndepărtarea celor din albia râului, toate acestea urmărind respectarea prevederilor
Directivei Cadru privind Apă (Directiva 2000/60/CE/23.10.2000), referitoare la țintele
ecologice stabilite pentru apele de suprafață pentru că acestea să atingă până în 2015 o
„stare bună”, fără a crea un conflict între acțiunile propuse pentru prevenirea inundațiilor și
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conservarea habitatelor și a speciilor.

Lucrările propuse nefiind continue, ci găsindu-se amplasate doar în zonele critice,
nu conduc la distrugerea rolului funcțional al zonelor riverane sau distrugerea zonelor
umede și nu produc efecte negative atât asupra zonelor din aval, a zonelor din amonte
sau a celor adiacente.
Din punct de vedere al peisajului natural lucrările propuse nu duc la degradarea
zonelor de interes peisagistic.
Prin lucrările propuse în cadrul schemei de amenajare se atinge un obiectiv
relevant de protecția mediului, respectiv prevenirea poluării cursurilor de apă că urmare a
inundațiilor și a efectelor asociate lor asupra calității ecologice a cursurilor de apă.
Lucrările propuse prin prezentul proiect sunt cuprinse în „Planul pentru Prevenirea,
Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Banat” care a făcut
obiectul procedurii de evaluare de mediu unde Agenția Națională pentru Protecția Mediului
a decis așa cum reiese din Decizia etapei de încadrare nr.10/22.04.2014 că nu necesită
evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de
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mediu (conform facsimil).

VII.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER
Pe perioada de desfăşurare a execuţiei lucrărilor este necesară realizarea unor

organizări de şantier, unde se vor depozita materialele necesare execuţiei lucrărilor,
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deşeurile rezultate din execuţie şi unde vor fi amplasate containere cu funcțiuni diverse

(ex. vestiar, birouri, pază, PSI). La nivelul organizărilor de şantier va fi amenajată o zonă
pentru gararea autovehiculelor şi utilajelor folosite la execuţia lucrărilor şi vor fi amplasate
grupuri sanitare cu toalete ecologice.
VII.1 Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier
La stabilirea organizărilor de șantier se va avea în vedere reducerea la minimum a
necesarului de suprafețe acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării
planului de execuție a proiectului, dirijarea și concentrarea activității în perimetrul vizat și
utilizarea unor suprafețe minime ocupate cu depozitări.
Pentru amenajarea organizărilor de șantier, se va decoperta stratul vegetal pe
suprafaţa aferentă, după care se va aşterne un strat de balast. Incinta amenajată va fi
împrejmuită pe durata execuţiei lucrărilor. Pentru accesul la amplasamentele organizărilor
de șantier se vor utiliza strict căile de acces existente și nu vor fi realizare accese
suplimentare în organizările de șantier și în zonele de lucru.
Depozitele de materiale și zonele de stocare a deșeurilor vor fi amenajate pe
platforme dotate cu recipiente etanșe care să nu permită scurgeri sau vor fi prevăzute cu
cuva de retenție pentru eventuale deversări, după caz.
Se va asigura organizarea funcţională a incintei organizării de şantier astfel încât
desfăşurarea activităţii să se limiteze la spaţiile proiectate, în funcţie de specific
(depozitare, spaţii manevră etc.).
Principalele lucrări necesare organizării de şantier sunt:
-

amplasarea construcţiilor temporare modulare (containere) sau realizarea unor
construcţii temporare de tipul magaziilor;

-

impermeabilizarea unor suprafeţe (balastare)|;

-

lucrări pentru realizarea conectării la reţelele de utilităţi existente în zonă – daca
se considera necesar.

Pentru a asigura condiţii igienico - sanitare lucrătorilor la locul de muncă, se vor lua
următoarele măsuri:
-

vor fi prevăzute grupuri sanitare cu fosă septică, care va fi golită periodic de
către o societate autorizată;

-

vor fi achiziţionate truse de prim ajutor şi vor fi disponibile la toate punctele de
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lucru pe şantier;

-

întreg personalul va fi instruit să asigure primul ajutor;

-

servicii de asistenţă pentru urgenţe medicale vor fi furnizate de unităţi medicale
din zonă.

VII.2 Localizarea organizării de șantier
Localizarea organizărilor de şantier va fi stabilită de către executantul lucrărilor prin
documentaţia tehnică de organizare a execuţiei, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Amplasamentul/amplasamentele vor fi avizate de către autorităţile publice locale,
înainte ca lucrările să fie demarate. Se va urmări amplasarea cu prioritate a organizărilor
de şantier pe terenuri neproductive, care nu prezintă niciun fel de valoare conservativă şi
nu se situează în proximitatea unor factori sensibili.
Pentru realizarea lucrărilor se impune o organizare de şantier unde se pot amplasa:
grupul social, depozite de materiale, utilaje etc. Organizarea de şantier va fi amplasată cât
mai aproape de obiectivul de investiţie.
VII.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier
Realizarea organizării de şantier trebuie făcută având în vedere reducerea, pe cât
posibil, a zonei folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcţie. Constructorul va avea
responsabilitatea de a efectua lucrările în aşa fel încât să se minimizeze riscul de poluare
a mediului şi de a implementa măsuri adecvate de control, după caz. Zona folosită ca
organizare de şantier va fi refăcută după terminarea lucrărilor de construcţie conform
prevederilor Planului de management de mediu.
La finalizarea lucrărilor de construcţie se vor obţine autorizaţii de finalizare a
lucrărilor de la autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului.
Principalele forme de impact ale lucrărilor aferente organizării de șantier sunt:
− îndepărtarea vegetației de pe suprafața organizării de șantier;
− modificarea structurii edafice prin decopertarea și acoperirea cu balast a

www.epmc.ro

EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România
Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008

Pag. 74

suprafeței de teren aferentă organizării.

VII.4 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia
poluanților în mediu în timpul organizării de șantier
Surse de poluanți asociate amenajării organizărilor de șantier sunt reprezentate de
activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier și de circulația autovehiculelor și
tilajelor. Acestea pot genera:
− pulberi în suspensie rezultate din activitatea de decopertare și din cea de
acoperire a suprafețelor de teren cu balast;
− emisii atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de șantier și pe
durata funcționării acesteia;
− pulberi fine antrenate în procesul de manipulare și transport al materialelor
folosite la realizarea lucrărilor;
− zgomot și vibrații generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor propuse.
În cazul în care nu există posibilitatea racordării grupurilor sanitare din cadrul
organizării de şantier la o reţea de canalizare, se vor prevedea dotări cu fose septice
pentru preluarea apelor uzate din cadrul amplasamentului. Aceste fose septice vor fi golite
în funcţie de necesar prin intermediul unei firme specializate, autorizată să desfăşoare
acest gen de activităţi.
VII.5 Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul poluanților în mediu
La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, vor fi luate următoarele măsuri pentru
controlul poluanților pentru prevenirea/reducerea impactului la nivelul organizărilor de
șantier:
− în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu
se vor folosi alte suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a
deșeurilor;
− platforma destinată organizării de şantier va fi balastată;
− deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor
colecta și depozita temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate
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sau valorificate prin firme specializate şi autorizate;

− vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor
tehnice din domeniu, astfel încât să fie prevenite deversările de combustibil sau
de ulei de la motoarele acestora;
− pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi
vibraţiilor se va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe
amplasamentul organizării de şantier;
− se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot;
− lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de transport
și utilajelor de lucru nu se vor executa la nivelul organizărilor de șantier;
− vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor periculoase
privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, iar personalul care
utilizează materialele în cauză va fi instruit corespunzător pentru o gestionare
eficientă a riscurilor;
− la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele ocupate de
organizările de șantier vor fi readuse la starea naturală inițială.
După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina grupurile
sanitare, containerele mobile, va avea loc decopertarea stratului de balast de pe
platformă, fiind utilizat pe alte amplasamente la lucrări de rambleiere, readucând suprafaţa
de teren la starea iniţială.

VIII.

LUCRARI

DE

REFACEREA

AMPLASAMENTULUI

LA

FINALIZAREA INVESTIȚIEI
La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele
măsuri:
− aducerea la cadrul natural existent a tronsoanelor de râu afectate temporar prin
desființarea lucrărilor provizorii, nivelarea rambleurilor și acoperirea excavațiilor
cu material local;
− îndepărtarea tuturor resturilor materiale și a deșeurilor de pe maluri sau din
albie și transportul deșeurilor pe amplasamente autorizate;
− în zonele de execuție a lucrărilor directe cu deviere de debite, albia râului va fi
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readusă obligatoriu la stadiul inițial;

− se vor reface zonele afectate de lucrări de decopertare, prin reducerea
terenului în starea inițială, inclusiv cu reinstalarea vegetației acolo unde este
afectată, prin aşternerea unui orizont de sol fertil la suprafaţă şi asigurarea
regenerării naturale cu specii de plante locale.
− suprafeţele de teren destinate organizării de şantier vor fi eliberate şi redate
cadrului natural, în stare nealterată.
Readucerea terenului la starea sa inițială se va face progresiv, pe măsură ce
fronturile de lucru se închid.

VIII.1 Accidente potențiale în perioada de execuție și măsuri de
prevenire a riscului de accidente
În perioada de execuţie accidentele (incendii, electrocutări, arsuri, inhalări de praf
sau gaze, surpări sau prăbuşiri de tranşee etc.) sunt cauzate de obicei de indisciplină şi
nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normelor de protecţia muncii
şi/sau de neutilizarea echipamentelor de protecţie.
Aceste tipuri

de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având

caracter limitat în timp şi spaţiu.
Un instrument important îl reprezintă - Planul de prevenire a poluării accidentale,
care constituie cadrul organizat în contextul căruia se poate acţiona eficient şi în scopul
prevenirii, stopării, limitării şi neutralizării efectelor unor evenimente nedorite produse în
urma unor avarii, accidente sau chiar celor datorate neglijenţei.
Planul de prevenire a poluării accidentale trebuie elaborat în scris şi trebuie să
cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii şi principiile de acţiune referitoare la
controlul asupra pericolelor de accident major; aceasta trebuie să fie ajustat în funcţie de
pericolele de accidente majore ale obiectivului.
Planul de prevenire trebuie să conţină şi să descrie: Scop, domeniu de aplicare,
baza legală, memoriu tehnic (amplasament, puncte critice, echipa de intervenţie, planurile
de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, inventarul poluanţilor potenţiali).
Planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru fiecare punct
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critic trebuie să conţină:

-

Scurt memoriu tehnic de prezentare a instalaţiilor de unde pot proveni poluări
accidentale;

-

Sistemul de alertă prezentat în procedura de alertare în caz de poluare
accidentală;

-

Modul de acţiune a personalului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea
poluărilor accidentale pentru:
1. eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării
acesteia;
2. limitarea ariei de răspândire;
3. îndepărtarea substanţelor poluante;
4. colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate
pentru mediu.

-

Măsurile şi lucrările aferente pentru prevenirea poluărilor accidentale;

-

Plan de situaţie al zonei punctului critic;

-

Schiţă tehnologică cu detalierea punctului critic.

În cazul apariţiei unei poluări accidentale, persoana care observă fenomenul
anunţă imediat şeful de şantier. Şeful

de şantier dispune anunţarea colectivelor cu

atribuţii prestabilite şi a echipelor de intervenţie în vederea trecerii imediate la măsurile şi
acţiunile necesare eliminării cauzelor şi pentru diminuarea efectelor poluării accidentale şi
se anunţă autorităţile competente cu privire la producerea poluării accidentale.
Colectivele şi echipele de intervenţie acţionează pentru:
-

eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală;

-

limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante;

-

îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante;

-

colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de securitate
pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării sau
distrugerii substanţelor poluante.

După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului
răspândirii poluanţilor în zone adiacente, şeful de şantier va informa autorităţile asupra
sistării poluării. Astfel se vor anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu
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pentru a constata finalizarea reabilitării zonelor poluate.

Prin natura activitatilor din cadrul obiectivului, in perioada de exploatare, riscul
aparitiei unor evenimente cu implicatii asupra mediului inconjurator este scazut. Referitor
la securitatea umana, Administratia obiectivului va avea sarcina de a se asigura de
respectarea regulamentelor specifice.

VIII.2 Accidente potențiale în perioada de exploatare
Nu este cazul.

IX.

INFORMATII REFERITOARE LA RELATIA PROIECTULUI CU ARII

NATURALE PROTEJATE – ELEMENTE DE BIODIVERSITATE
Acest capitol are rolul de a evidenția ariile naturale protejate cu care se suprapune
proiectul și de a stabili eventualul impact al acestuia asupra ariilor protejate.
Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
și faunei sălbatice aprobat prin legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare,
fiind amplasat în afară rețelei ecologice europene Natură 2000 în România.
Amonte și aval de limitele proiectului, pe cursul râului Bârzava sau în vecinătatea
acestuia sunt o serie de arii naturale protejate (situri Natura 2000 sau arii protejate de
interes național). Amonte de localitatea Bocșa este rezervația naturală RONPA0330
Pădurea Ezerișel – categoria a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic).
Amonte de limitele proiectului, fără a fi afectate de măsurile propuse în cadrul acestuia, se
regăsesc o serie de arii naturale de interes național sau comunitar, respectiv ROSCI0226
Semenic - Cheile Carașului (37.555 ha, 24 de habitate de interes comunitar, din care 6 de
interes prioritar, 14 specii de mamifere, 1 specie de amfibieni/reptile, 4 specii de pești –
Cottus gobio, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata, Barbus meridionalis, 11 specii de
nevertebrate), ROSPA0086 Munții Semenic – Cheile Carașului (36.240 ha, 18 specii de
păsări), precum și RONPA0012 parcul național Semenic – Cheile Carașului, parc care se
suprapune cu cele două arii de interes comunitar. Ariile menționate nu vor fi afectate de
proiect sau de eventuala extindere spațială a acestuia.
Aval de localitatea Denta, în afara limitelor proiectului se regăsește aria naturală de
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interes comunitar, sit Natura 2000, ROSPA0127 Lunca Bărzavei, sit instituit pentru

protecția speciilor de păsări: Aythya nyroca, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra,
Egretta garzetta, Falco cherrung, Falco vespertinus, Haliaetus alcilla, Himantopus
himantopus, Philomachus pugnax, Tringa glareola. Situl se incadreaza in regiunea
biogeografica panonica. Situl este traversat de la est la vest de râul Bârzava, la nord-est
include Pădurea Banloc-Soca de-a lungul pârâului Bârdeanca, iar la sud situl se întinde
până la granița de stat. Situl ocupă o suprafață de 2.387 ha; gradul de acoperire după
clasele de habitate este răuri, lacuri – 10,71%, teren arabil – 44,55%, pășuni – 15,08%,
păduri de foioase – 27,95%, alte terenuri (inclusiv localități) – 1,71%. Situl este important
pentru speciile de păsări acvatice, care depind de zonele umede.
În perimetrul proiectului sau îmediata vecinătate a acestuia (sub 20 km) nu
sunt arii naturale protejate care ar putea fi afectate de implementarea proiectului.

X.

IMPACTUL

PROIECTULUI

ASUPRA

CLIMEI

ȘI

VULNERABILITATEA PROIECTULUI LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
În vederea evaluării vulnerabilității și riscului asociate proiectului „Amenajare
complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa – Gătaia – Denta, județul Caraș-Severin
și județul Timiș” la schimbările climatice și de a propune măsuri / soluții de adaptare a
acestuia în acest sens, a fost elaborat un studiu de către AquaProciv SRL și EPMC
Consulting SRL în iulie 2018.
Studiul s-a elaborat în conformitate cu:
− metodologia elaborată de Direcția Generala Acțiuni Climatice a Comisiei
Europene (DG Climate Action) “Non-paper Guideline for Project Managers:
Making vulnerable investments climate change resilient”;
− prevederile strategiilor naţionale şi europene privind schimbările climatice,
riscul la inundaţii, riscul al dezastre cum ar fi:
•

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice;

•

Evaluarea riscurilor din statele membre ale UE și orientările pentru

•

Strategia Naţională privind Schimbările Climatice;

•

Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice 2016-2020;
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gestionarea dezastrelor;

În acord cu metodologia mai sus-menționată, pentru scopul studiului, s-au parcurs
6 etape principale (pași), şi anume:
− pasul 1 - Evaluarea senzitivității;
− pasul 2 - Evaluarea expunerii prezente și viitoare;
− pasul 3 - Evaluarea vulnerabilității;
− pasul 4 - Evaluarea riscului;
− pasul 5 - Identificarea și evaluarea măsurilor / opțiunilor de adaptare;
− pasul 6 - Plan de acțiune privind adaptarea.
Parametrii climatici relevanţi pentru investițiile prevăzute a se realiza prin proiect și
analizate în cadrul prezentului studiu sunt:
− precipitații medii și extreme;
− inundații;
− temperaturi extreme;
− seceta / disponibilitatea apei;
− procese de eroziune / depunere;
− alunecări de teren.
Studiului a fost realizat având la bază Ghidul elaborat de către DG Clima din cadrul
Comisiei Europene - „Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments
climate resilient”, folosind (ca surse privind datele actuale dar şi tendinţele şi proiecţiile
climatice), datele și informații furnizate de instituţiile publice competente în domeniu
(Administraţia Naţională de Meteorologie, Administraţia Naţională Apele Române,
I.N.H.G.A., Institutul de Geografie al Academiei Române, Institutul de Cercetări și
Amenajări Silvice, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare
– I..N.C.D.I.F., I.S.P.I.F. Bucureşti, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor), Planul de management al riscului la
inundatii al A.B.A. Banat, Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Banat,
precum și o serie de lucrări de specialitate elaborate de specialiştii recunoscuţi în
domeniu, sau alte surse la nivel international și european (Banca Mondiala, European
Climate Adaptation Platform, http://climateadapt.eea.europa.eu/map-viewer).
Evaluarea riscului se realizează pentru parametrii climatici identificați ca generând
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o vulnerabilitate mare și medie pentru proiect, după cum urmează:

•

•

vulnerabilitate actuală
•

medie la alunecări de teren

•

ridicată precipitații extreme, inundații fluviatile/viituri

vulnerabilitate viitoare
•

medie la alunecări de teren, eroziunea solului, turbiditatea apei,
colmatarea albiilor

•

ridicată precipitații extreme, inundații fluviatile/viituri

Evaluarea riscului presupune evaluarea probabilității de apariție și a gravității
efectelor asociate hazardelor mai sus-enunțate. Pentru hazardele identificate, riscul
rezultat este mediu sau redus. Au fost stabilite cele mai potrivite măsuri de adaptare
numai pentru riscurile medii (conform Non-paper Guidelines for Project Managers: Making
vulnerable investments climate resilient)
Măsurile de adaptare identificate sunt:
•

pentru riscurile asociate ploilor extreme, respectiv viiturilor și inundațiilor
fluviatile au fost propuse măsuri comune , devreme ce ploile extreme
afectează indirect structurile de apărare împotriva inundațiilor prin intermediul
viiturilor generate:
-

creșterea capacității de tranzitare a albiilor minore în scopul reducerii
expunerii structurilor hidrotehnice la viituri;

-

lucrări de reabilitare polder Gherteniș (reabilitare, recalibrare pentru
probabilitatea de 1%, modernizări pompe) în scopul creșterii siguranței în
exploatare și atenuării mai eficiente a viiturilor în aval;

-

o mai bună planificare a modului de utilizare a terenului la nivel bazinal,
prin creşterea gradului de împădurire, în scopul atenuării viiturilor, prin
creşterea infiltraţiei apei în subteran şi scăderea scurgerii de suprafaţă;

-

schimbări în modul de utilizare a spaţiilor intravilane, prin creşterea
suprafeţei spaţiilor verzi, aplicarea de pavaje poroase în locul asfaltului şi
betonului, în scopul reducerii scurgerii de suprafaţă și creșterii infiltrației;

-

monitorizarea precipitațiilor extreme și a debitelor maxime în scopul
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gestiunii cât mai eficiente a riscului de inundare;

-

reabilitare lucrărilor de subtraversare a cursurilor de apă și realizarea de
subtraversări noi pentru scurgerea gravitationala a apelor meteorice
dinspre incinta protejata in albia minora;

-

reabilitarea/consolidarea digurilor afectate în scopul creșterii rezilienței
prin folosirea folosirea celor mai noi potrivite metode şi tehnologii;

-

proiectarea/reproiectarea lucrărilor de apărare la viituri cu probabilitatea
de depășire Q1%, în conformitate cu prevederile Strategiei de
Management al Riscului la Inundații, în scopul apărării mai eficiente a
populației și bunurilor expuse;

-

creşterea gradului de conştientizare privind riscul de inundaţii în rândul
populaţiei expuse;

-

îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a autorităţilor administrației publice
locale cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii.

•

pentru riscurile asociate eroziunii solului și creșterii turbidității:
-

monitorizarea periodică a debitelor solide;

-

lucrări de regularizare albii (parapeți, ziduri de sprijin, apărări de mal,
stabilizare pat albie);

-

o mai bună planificare a modului de utilizare a terenului la nivel bazinal,
prin creşterea gradului de împădurire;

-

controlul eroziunii prin realizarea de structuri hidrotehnice de corectare a
torenţilor.

Prin implementarea măsurilor de adaptare, riscul rezidual este redus.

XI.

ANEXE

Anexa 1 - Decizia etapei de încadrare nr.10/22.04.2014 emisă de Agenția Națională
pentru Protecția Mediului
Anexa 2 - Deciziei etapei de evaluare inițială cu nr. 1/4372/VT/23.11.2018 a Agenției
Naționale pentru Protecția Mediului
Anexa 3 - Certificatul de Urbanism nr.148/10.05.2018 emis de Consiliul Județean CarașSeverin;
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Anexa 4 - Certificatul de Urbanism nr.12/21.05.2018 emis de Consiliul Județean Timiș;

Anexa 5 – Plan de încadrare în zonă
Anexa 6 – Plan ansamblu lucrări
Anexa 6.1 – Planuri de situație r.Bârzava (sector Bocșa-Gătaia)
Anexa 6.2 – Planuri de situație r.Bârzava (Denta)
Anexa 6.3 – Planuri de situație r.Fizeș
Anexa 6.4 – Planuri de situație r.Vornic
Anexa 6.5 – Planuri de situație polder Ghertenis
Anexa 7 – Coordonate STEREO 70 ale proiectului (lucrărilor propuse)
Anexa 8 – avizul GA, alte avize obținute
Anexa 9 – Secțiuni transversale ale tipurilor de lucrări propuse
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Anexa 10 – Matricea de impact asupra factorilor de mediu

