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ANEXA 5

MEMORIU DE PREZENTARE
necesar obținerii

ACORDULUI DE MEDIU
pentru obiectivul
LUCRARI DE CURATARE, REMEDIERE SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A
AMPLASAMENTULUI
CANAL ASECARE IN ZONA SONDEI 297 CIURESTI SUD PARC 2 BARLA,
COMUNA BARLA, JUDETUL ARGES

Prezenta documentație s-a întocmit pentru parcurgerea etapei de încadrare din procedura
de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrari de curatare, remediere si
reconstructie ecologica a amplasamentului - Canal asecare in zona sondei 297 Ciuresti
SUD Parc 2 Barla, Comuna Barla, Judetul Arges.
Continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu etapa de încadrare a
fost hotărâtă prin Decizia etapei de evaluare inițială nr. 13742 / 04.06.2019 emisa de APM
Arges.
Elaborarea lucrării s-a făcut respectând conținutul cadru impus prin Legea nr.
292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, Anexa nr. 5E, plecând de la date și informații puse la dispoziție de beneficiar, observații
directe în teren, precum și date și informații din literatură de specialitate.
I. DENUMIREA PROIECTULUI:
Lucrari de curatare, remediere si reconstructie ecologica a amplasamentului Canal asecare in zona sondei 297 Ciuresti SUD Parc 2 Barla.
II.TITULARUL lucrărilor:






Numele: SC OMV PETROM S.A.
Adresa – Sediu Social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1;
RC: J40/8302/1997
CIF: RO 1590082
Împuternicit: Asocierea TUV AUSTRIA ROMANIA SRL & SANTEDIL PROIECT SRL &
PROMINFO SA, cu sediul in București, Calea Plevnei, nr.139, tel. +4021 315 32 94,
persoana de contact/responsabil de mediu ing. Gheorghe Lasc, tel. 0743153263.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT
Canalul de asecare din zona sondei 297 Ciuresti Sud se afla situat in partea sud-vestica a
judetului Arges, in comuna Barla. Parcul 2 Barla este amplasat in extravilanul localitatii Badesti,
component a comunei Barla, pe un teren cu vecinatati cu folosinta de culturi agricole. Canalul de
asecare se afla situat perpendicular pe axa malului stang al raului Vedea, in apropierea sondei
297 Ciuresti Sud.
a). Rezumatul proiectului
Activitatile desfasurate in cadrul Parcului 2 Barla au fost legate de extractia hidrocarburilor
din zacamantul Ciuresti Sud prin sondele aferente, colectarea titeiului brun, separarea,
pomparea si transportul titeiului si a gazelor naturale asociate si injectarea apei de zacamant.
Canalul la care face referire studiului de evaluarea riscului a fost construit in scop agricol
pentru desecarea suprafetelor aferente istorice.
Scopul realizarii obiectivului de remediere / decontaminare şi reconstrucţie a zonei
afectate de poluare dinainte de anul 2005, a canalului de asecare din vecinatatea sondei 297
Ciuresti Sud, sonda ce apartine de Parcul 2 Barla, presupune aducerea amplasamentului cat
mai aproape de starea/folosinţa iniţială a acestuia.
Principalul scop privind lucrarile de curatare, remedierea solului si de reconstructie
ecologica prin decopertare, excavare, inlaturare sol contaminat si inlocuire cu sol curat in cadrul
amplasamentului analizat are drept obiectiv reducerea concentratiei substantelor poluante din
sol pentru a preveni riscul asociat si poluarilor ulterioare a factorilor biotici si/sau fizici de mediu
și aducerea terenului la starea inițială.
In timpul vizitei in teren, pe amplasamentul tronsonului de canal supus lucrarilor de
remediere s-au identificat urmatoarele: vegetatie abundenta (arbusti si vegetatie de lunca),
resturi de betoane si produs petrolier bituminizat.
Pentru indeplinirea obiectivelor proiectate au fost prevazute a se executa principalele
activitati: lucrari de excavare a solului contaminat (prin confirmarea indepartarii pamantului
contaminat pe baza analizelor de laborator din ambele taluze si baza canalului excavat),
transportul deseurilor incadrate in codurile de deseuri periculoase (conform legislatiei in
domeniu) catre statia de remediere autorizata, tratarea prin bioremediere a solului contaminatgestionat ulterior de catre statia autorizata, precum si umplerea si refacerea profilului canalului in
urma excavatiei in conformitate cu reconstructia canalului de asecare cu sol curat.
In timpul lucrarilor de umplere se va tine cont de cota de fund si de panta de curgere a
zonei mediane a canalului, cat si de dimensiunile acestuia, astfel incat dupa lucrarile de
refacerea profilului, canalul sa fie functional.
Solutia aleasa pentru indeplinirea obiectivului proiectului este de curatare, remediere a
solului, precum şi lucrări de umplerea partiala si reprofilarea profilului canalului, refacerea
canalului şi redarea în folosinţa iniţială a acestuia.
Lucrarile principale constau ȋn excavarea solului contaminat de pe cele doua tronsoane
de canal (nordic si sudic) unde a fost identificata contaminarea cu produse petroliere prin
saparea pe intregul profil al canalului la o adancime de cca. 1,2 m şi tratarea acestuia ȋntr-o
staţie de bioremediere autorizată.
După bioremediere, solul va fi gestionat de catre statia de bioremediere. De asemenea,
se va excava pe o adancime de 0,5 m solul din zona mediana (centrala) a canalului sol ce va fi
folosit pentru umplerea canalului in zonele imediat invecinate din tronsonul nordic sau sudic.
Umplerea celor doua tronsoane nordic si sudic se va realiza doar pe adancimea de 0,7 m, astfel
incat la final, canalul va fi mai adanc cu 0,5 m fata de cota de fund actuala, conform cerintelor
autoritatii locale– beneficiarul lucrarilor.

b). Justificarea necesității proiectului
Prezenta documentatie tehnic face parte din setul de documentaţii ȋntocmite pentru
PARCUL 2 BARLA – CANAL DE ASECARE IN ZONA SONDEI 297 CIURESTI SUD si a fost
realizat in scopul stabilirii solutiilor tehnico-economice de remediere a efectelor determinate prin
activitatea anterioara, privind poluarea solului, pe amplasamentul din vecinatatea sondei 297
Ciuresti Sud.
Elaborarea proiectului tehnic reprezintă continuarea procedurii declansate de OMV
Petrom ȋn legatură cu ȋndeplinirea masurilor din programul de conformare cuprins in „Autorizatia
de mediu nr. 381/20.10.2010 emisa pentru functionarea Parcul 2 Barla, situat in comuna Barla,
jud. Arges, apartinand SC OMV PETROM SA, respectiv Masuri pentru reducerea efectelor
anterioare ale activitatilor asupra mediului, se impune masura de:
5. Refacerea calitatii solului afectat de poluare cu titei si apa de zacamant inainte de
anul 2005 pe o suprafata de 1500 mp canal asecare in zona sondei 297.
Masura va cuprinde:
5.1. Investigatii si evaluarea poluarii solului in conformitate cu HG nr. 1408/2007.”,
termen 31.12.2015
In functie de rezultatele investigatiilor urmeaza stabilirea urmatoarelor etape*:
- Intocmirea documentatiei Proiectului tehnic pentru curatare, remediere, si/sau
reconstructie ecologica a solului in conformitate cu HG 1403/2007;
- Solicitarea si obtinerea Acordului de mediu
- Realizarea lucrarilor prevazute in proiect”;
*In functie de rezultatul investigatiei (concentratie poluanti in raport cu valorile pragului de alerta,
respectiv pragului de interventie) dar nu mai mult de 4 ani de la termenul de efectuarea
investigatiilor se vor realiza cele 3 etape.
Investigarea solului parc 2 Barla – canal de asecare in zona sondei 297s-a realizat in mai
multe etape in cursul anilor 1999; 2000, 2009 si 2015 dupa cum urmeaza:
 Bilanț de mediu nivel I – Comproiect 92 SA (1999);
 Bilanț de mediu nivel II – Comproiect 92 SA (2000);
 Raport la bilanțul de mediu nivel II - Halcrow Romania SRL (Noiembrie 2009);
 Raport privind investigarea si evaluarea poluarii solului parc 2 Barla – canal de
asecare in zona sondei 297 – intocmit de ICPT Campina in anul 2015.
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 *Ordin 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării
mediului
Ca urmare a analizei Raportului geologic de investigare depus in anul 2015 la sediul APM
Arges, pentru indeplinirea masurii din programul de conformare de refacere a calitatii solului
afectat de poluare cu titei si apa de zacamant, pe o suprafata de 1500m2 inclusa in Autorizatia
de Mediu nr. 381/20.10.2010 emisa pentru functionarea Parcului 2 Barla situat in extravilanul
com. Barla, jud. Arges, Agenţia de protecţie a Mediului Arges prin adresa nr. 16547/13.10.2016
stabileste urmatoarele cerinte pentru refacerea amplasamentului:
„ avand in vedere punctul de vedere al Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul
APM Arges cat si prevederile al Ord. Nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind
evaluarea poluarii mediului, va comunicam urmatoarele:
- Se vor lua masurile de remediere a solului in punctele unde s-a identificat existenta unei
poluari semnificative conform metodei optime recomandate de elaboratorul Studiilor
Evaluare a Riscului pentru obiectivele mai sus amintite; volumele de sol excavate, pentru
pentru atingerea obiectivelor de remediere, vor fi minime;
- Obiectivele de remediere reprezinta valorile de referinta a pragurilor de interventie pentru
poluantul THP, pentru categoria de folosinta sensibila a terenului;
- Dupa realizarea masurilor de remediere se vor efectua determinari ale calitatii solului si
se va notifica APM Arges; concentratiile finale de poluanti (THP) din soluri dupa
realizarea lucrarilor de depoluare se vor situa sub pragurile de interventie. ”.
Consultarea autoritatilor locale administrative, respectiv reprezentantii din Primaria Barla,
detinatorii de drept ai canalului de asecare in zona sondei 297 Ciuresti Sud au dus la emitereea
urmatoarelor cerinte/concluzii tehnice (proces verbal nr. 25198/26.05.2017, adresa OMV Petrom
nr. 25270/29.05.2017) , ce au stat la baza elaborarii proiectului tehnic, si anume:
„- canalul de asecare isi va pastra caracterul pentru care a fost construit si anume de
dirijare a apelor pluviale din areal spre raul Vedea;
- In urma lucrarilor de curatare, excavare, remediere a solului, canalul va ramane
configurat la o adancime de 0,5m mai adanc fata de cota actuala a canalului;
- Umplutura cu material curat sa se faca astfel incat sa se mentina panta minima de
curgere a apei;
- Solul din zona mediana a canalului se va folosi la umplere, dupa confirmarea calitatii si
incadrarii in valorile normale ale ordinului nr. 756/1997.
Continutul proiectului tehnic respecta in totalitate prevederile Ordinului nr. 863 din
02/07/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008
privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor

publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii".
Justificarea adancimii medii de excavare de cca. 1,2m in zonele contaminate si de 0,5m
in zonele necontaminate, consta in estimarea minima de siguranta a remedierii contaminarilor,
cu reprofilarea canalului colector pentru curgerea libera a apelor pluviale, conform cerintelor
autoritatii locale.
Aceasta a rezultat din datele puse la dispozitie de catre beneficiar si anume:
 Bilanț de mediu nivel I – Comproiect 92 SA (1999);
 Bilanț de mediu nivel II – Comproiect 92 SA (2000);
 Raport la bilanțul de mediu nivel II - Halcrow Romania SRL (Noiembrie 2009);
 Raport privind investigarea si evaluarea poluarii solului parc 2 Barla – canal de
asecare in zona sondei 297 – intocmit de ICPT Campina in anul 2015.
 Studiu de evaluare a riscului pentru obiectivul investigarea si evaluarea poluarii
solului parc 2 Barla - canal de asecare in zona sondei 297 – intocmit in anul 2016 de Asocierea
TUV AUSTRIA ROMANIA SRL & SANTEDIL PROIECT SRL & PROMINFO SA
c). Valoarea investitiei
Conform Devizului general, valoarea totala a investitiei este de 1106089 lei, din care
valoarea de C+M este de 846511 lei.
d). Perioada de implementare propusa
Conform graficului de executie, perioada de implementare propusa este de 6 luni de la
data ordinului de incepre a lucrarilor ce va fi emis ulterior dupa atribuirea Contractului de
executie.
e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului
Conform planuri anexate prezentului memoriu de prezentare.
f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect
Lucrari de curatare, remediere si reconstructie ecologica a amplasamentului se vor
desfasura in 5 etape:


etapa I - Constructie batardou:
- Realizarea blocarii curgerii apei prin canalul din amonte si constructie dig de
retentie, respectiv, excavarea unei base si construirea digului de retentie cu solul
recuperat din excavatia basei colectoare.
- Epuismente apa colectata in batardou, daca este cazul.



etapa II - Zona nord – lungime canal = 105,0m
- Excavarea solului contaminat (adancimea de cca. 1,2 m) de pe suprafetele
contaminate, in volum de 630 mc.
- Prelevare si analiza probe de sol excavat (3 buc.) in vatra si peretii canalului
excavat (7 buc.)
- Colectare, incarcare si transport sol contaminat in vederea tratarii la o statie de
bioremediere din zona 630,0 mc.
- Bioremediere sol contaminat ȋn staţia de bioremediere autorizata (630 mc).



etapa III - Zona sud – lungime canal = 86,0m
- Excavarea solului contaminat (adancimea de cca. 1,2 m) in volum de 602,0 mc.

-

Prelevare si analiza probe de sol exacavat (3 buc.) in vatra si peretii canalului
excavat (5 buc).
Colectare, incarcare si transport sol contaminat in vederea tratarii la o statie de
bioremediere din zona 602,0 mc.
Bioremediere sol contaminat ȋn staţia de bioremediere autorizata (602,0 mc).



etapa IV - Zona centrala (mediana) – lungime canal = 154,0m
- Excavarea solului curat pe o adancime de cca. 0,5 m (V=338,8 mc).
- Prelevare si analiza probe din solul excavat din zona mediana a canalului (2 buc).



etapa V - Umplere si reprofilare canal de asecare
- Epuismente apa din excavatii, daca este cazul.
- Impingerea solului excavat in zonele nordica si sudica pentru aducerea vetrei
canalului la cota si panta de curgere propusa.
- Prelevare probe sol curat adus din sursa si analiza TPH.
- Sapatura mecanica sol de umplutura din sursa (V=378,3 mc).
- Incarcare si transport sol de umplutura din sursa.
- Umplerea, inclusiv compactarea, si reprofilarea canalului de asecare din tronsonul
nordic si sudic cu material de umplutura (din sursa externa si din excavare tronson
median).
- Dezafectarea digului de retentie si umplerea basei cu solul recuperat din dig,
inclusiv compactarea.
- Dezafectarea organizarii de santier si imprejmuirilor.

Descrierea procesului tehnologic
Inainte de inceperea lucrarilor se va amenaja organizarea de santier (inclusiv
imprejmuirea acesteia – 37 ml) si, in acest sens, se va realiza o platforma cu dimensiuni de 7 x
11,5 m, balastata de 20 cm grosime. Pe platforma vor fi montate 2 baraci santier cu destinatie
birou/laborator santier/magazie/vestiare/ grup sanitar, in functie de necesitati si se va monta un
panou de santier pentru identificarea investitiei.
Delimitarea si imprejmuirea suprafeţei contaminate
Executantul va realiza pichetajul conform planurilor de trasare, a reperilor şi coordonatelor
punctelor principale ale zonelor contaminate.
Pentru a elimina posibilele accidente care pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor,
inainte de excavare se vor delimita zonele contaminate.
Degajarea amplasamentului de vegetatie (S = 1655,0 mp)
In vederea executarii lucrarilor de pe suprafata supusa activitatilor de remediere va fi
indepartata vegetatia (cosire/defrisare).
Amenajare bartadou pentru acumularea si retinerea apelor pluviale din amonte fata
de canalul de asecare
Inainte de inceperea lucrarilor de excavare in canalul de asecare, se va construi un
batardou pentru acumularea si retinerea apelor pluviale sau a celor existente deja in canal, in
amonte fata de zona de lucru, astfel:
- se executa excavarea mecanica a unei base de colectare a apelor cu laturile egale
de cate pe o adancime de 3 m in zona din amonte (necontaminata) a canalului.
Acesta va fi imprejmuita si semnalizata corespunzator, avand in vedere
adancimea, excavatia se va executa cu taluz.
- cu materialul excavat se va construi un dig de retentie a apei, aval fata de basa
colectoare, avand o inaltime de 2 m, baza mica (superioara) de 2 m, lungimea

-

digului va fi pe toata latimea canalului, la un unghi de taluz de 45°, rezultand astfel
o baza inferioara de 6m.
epuismente apa pluviala / acumulata in basa, cu ajutorul pompei submersibile,
daca va exista riscul ca aceasta sa deverseze peste digul de retentie.

Excavarea solului contaminat din cele doua tronsoane de canal (nord si sud)
- Excavarea solului contaminat (adancimea de cca. 1,2 m) de pe suprafetele
contaminate, in volum de 1232 mc, se va face astfel:
Tabel centralizator cu suprafete si volumele de material contaminat
ZONA NORD
Nr.
Suprafata medie
Lungime tronson
Volum
crt.
sectiune tip
[m]
[mc]
[mp]
1
6
105
630
ZONA SUD
2
7
86
602
VOLUM TOTAL CONTAMINAT
1.232,0
De asemenea, se va excava pe o adancime de cca. 0,5 m solul din zona mediana
(centrala) a canalului, sol ce va fi folosit pentru umplerea canalului in zonele imediat invecinate
din tronsonul nordic sau sudic. Se va avea in vedere perioada in care se vor desfasura lucrarile,
astfel incat la excavare sa se evite riscul interceptarii freaticului şi infiltrarea apei freatice, ceea
ce ar duce la îngreunarea sau chiar imposibilitatea executiei lucrarilor.
Lucrarile de excavare se vor executa doar daca conditiile hidrogeologice permit, fiind
necesară supravegherea continua a acestora.
Lucrarile de excavatii se vor executa sub supravegherea atenta a executantului cat si a
dirigintelui de santier, in vederea depistarii eventualelor conducte sau instalatii subterane
neidentificate pe parcursul etapei de studiu al locatiei. In cazul identificarii unor conducte sau al
altor instalatii subterane necunoscute, se va opri executia lucrarilor si se va anunta beneficiarul
in vederea stabilirii modului de gestionare a acestora. Pe lungimea canalului au fost identificate
vizual 5 conducte ce traverseaza canalul. Pentru realizarea lucrarilor in aceste zone a fost
prevazuta saparea manuala. Executia sapaturilor mecanizate nu necesita realizarea de sprijiniri
de maluri, datorita formei profilului de sapare.
Operaţiunea de excavare se va executa cu utilaje şi personal calificat şi instruit în
normele de protecţie a mediului şi a muncii pentru categoria de deşeuri existente. Toata
activitatea de excavare se va realiza strict in limitele suprafeţei depozitului.
Verificare cotei de fund a canalului si determinarea volumului excavat vor fi determinate
prin masuratori topo.
Prelevarea probelor de sol si analize de laborator
Se vor preleva si analiza probe de sol excavat contaminat (2/sarja de 500 mc) pentru
verificarea concentratiei indicatorului THP (8 buc.) in vederea confirmarii calitatii solului
contaminat ce se va transporta catre statia de bioremediere. Buletinele de analiza a solului
contaminat vor sta la baza documentelor de insotire a transportului solului contaminat.
De asemenea, cand s-a ajuns la cota de excavare stabilita prin proiect pentru verificarea
concentraţiei indicatorului de TPH din baza si peretii tronsoanelor sudic si nordic al canalului se
vor preleva si analiza probe (14 probe), iar rezultatele analizelor de laborator autorizat RENAR
se vor prezenta autoritatii competente de mediu care va stabili continuarea sau nu a excavatiilor,
in functie de rezultatul probelor (categoria de folosinta sensibila, indicator TPH).

Conform ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind
evaluarea poluarii mediului, valorile de referinta privind valorile pragurilor de alerta, respectiv
intervenţie pentru concentratiile de poluanti din soluri sunt:
- terenuri de folosinţă sensibilă:
 PA = 200 mg/Kg sol
 PI = 500 mg/Kg sol)

Incarcare si transport sol contaminat
Incarcare si transport sol contaminat la statia de bioremediere autorizata in vederea
tratarii. Solul / subsolul contaminat excavat se va incarca si transporta (2.217,60 to), in conditii
autorizate ADR pentru deseuri periculoase conform legislatiei specifice, la statia de bioremediere
off-site pentru tratare. Executantul este responsabil pentru identificarea statiei de bioremediere
tinand cont de principiul proximitatii.
Rutele de transport se vor stabili in baza aprobarilor obtinute pe Anexa nr. 1 si a aprobarii
ISU. Mijloacele de transport vor fi dotate cu prelata pentru prevenirea imprastierii materialului
transportat in timpul transportului.
In acest sens se vor completa formulare de insotire a transportului pentru deseuri, iar
incarcarea, ambalarea, etichetarea deseurilor se va realiza, in conformitate cu cerintele legale in
vigoare privind protectia mediului, sanatatii si securitatii in munca.
Remediere sol contaminat in statie de bioremediere off-site
Bioremedierea off-site a solului/subsolului contaminat (2217,60 to) se va face intr-o statie
de bioremediere autorizata. Executantul este responsabil pentru identificarea statiei de
bioremediere tinand cont de principiul proximitatii. Tratarea se considera finalizata cand
parametrii solicitati au fost atinsi. Procesul de tratare va fi monitorizat, acesta incheindu-se cu
emiterea Certificatului de bioremediere si mai apoi a Certificatului de valorificare a
solului/subsolului bioremediat.
Epuismente si tratare apa contaminata din excavatii
Pe parcursul operatiei de excavare si in timpul lucrarilor de umplere, datorita intemperiilor
pot fi necesare epuismente ale apei acumulate in excavatii (157,0 mc).
Apa epuizata din excavatii va fi transportata in vederea tratarii/epurarrii intr-o statie de
epurare, autorizata din zona. Se va realiza analiza indicatorilor stabiliti de catre autoritatea
competenta (TPH si orice alti indicatori solicitati).
Prelevare si analize material de umplutura adus din sursa
Se va realiza verificarea concentraţiei indicatorul TPH (2 probe) pentru solul utilizat la
umpluturi compactate procurat din sursa.
Conform ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind
evaluarea poluarii mediului, valorile de referinta privind valorile pragurilor de alerta, respectiv
intervenţie pentru concentratiile de poluanti din soluri sunt pentru terenuri de folosinţă sensibilă:
 PA = 200 mg/Kg sol
 PI = 500 mg/Kg sol)
Sapatura mecanica in sursa, incarcare si transport sol din sursa
Pentru realizarea umpluturilor se va utiliza, in completarea solului necontaminat excavat
din zona mediana a canalului, sol curat din sursa locala (378,30mc).
Executantul este responsabil pentru identificarea sursei de sol cu respectarea principiului
proximitatii.
Excavarea materialului de umplutura din surse locale se va face cu excavatoare pe
pneuri, iar transportul solului curat se va realiza cu autobasculante. Identificarea sursei de sol

curat din proximitatea amplasamentului la momentul executiei lucrarilor, intra in sarcina
executantului.
Umplerea si reconstructia canalului de asecare
Dupa confirmarea calitatii materialului de umplutura curat din sursa locala si incadrare in
valorile normale ale Ordinului nr. 756/1997 se va trece la etapa de reconstructie a canalului de
asecare. Pentru realizarea acestei operatii - umplerea excavatiei, se vor utiliza materiale
procurate din sursele existente in zona, respectiv material coeziv (argila).
Materialul de umplutura adus cu autobasculante si descarcat prin basculare pe vatra
canalului excavat, se va imprastia si compactata in straturi suprapuse uniforme conform profilului
tip proiectat.
Pentru compactare se vor utiliza cilindrii compactori, iar pentru asigurarea gradului de
compactare necesar reconstructiei canalului de asecare se va proceda la treceri succesive pe
fiecare strat in parte. Parametrii compactarii, greutatea volumica maxima in stare uscata si
umiditatea optima de compactare se vor determina in laboratorul geotehnic prin incercari Proctor
asigurate de catre executantul lucrarii atat pe materialul de umplere in sursa, cat si pe materialul
compactat in amplasament. In situatia in care materialul de umplere din sursa nu are o umiditate
optima pentru obtinerea gradului de compactare este necesar a se efectua stropiri cu apa curata
pe straturile de umplere.
Materialul de umplutura se va compacta pe fiecare strat in parte pana la obtinerea unui
grad de compactare mediu de 95 % dar nu mai mic de 92 %. Rezultatele incercarilor se vor
inscrie in fise tip sau registru special care sa ateste efectuarea compactarii stratelor in
amplasament.
In zonele in care au fost descoperite conducte subterane, acestea nefiind dezafectate,
compactarea pamantului din etapa de umplere se va realiza manual si sub atenta supraveghere
a dirigintelui de santier.
Executantul va intocmi profile longitudinale si transversale prin canal din care sa rezulte:
volume de lucrari realizate, dimensiuni geometrice ale acestora, care vor fi avizate de dirigintele
de santier, beneficiar si insusite de catre proiectant.
Dezafectarea digului de retentie
Dezafectarea digului de retentie se va realiza prin impingere cu buldozerul, iar umplerea
basei se va realiza cu solul recuperat din dig, inclusiv compactarea;
Dezafectarea organizarii de santier
Dupa finalizarea activitatilor de umplere, se vor dezafecta si elimina imprejmuirile zonelor
contaminate si ale amenajarilor provizorii, organizarea de santier si toate instalatiile si
echipamentele de pe amplasament, lasand amplasamentul liber de orice sarcina.
Materiile prime, energia și combustibilii utilizați
Pe amplasament nu vor fi localizate rezervoare pentru alimentarea cu combustibil a
utilajelor, aceasta realizându-se din cisterne autorizate destinate transportului / distribuției.
Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă
Pentru realizarea prezentului proiect nu este necesară racordare nouă la rețelele utilitare
existente.
Asigurarea utilităților pe parcursul execuției lucrărilor intră în sarcina antreprenorului care
va face demersurile necesare în funcție de dotările proprii.
Înaintea începerii tuturor activităților, în cadrul lucrărilor de organizare șantier, trebuie avut
în vedere asigurarea de utilități.
Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se vor păstra căile de acces existente și nu se vor realiza căi noi de acces. Căile de
acces existente vor fi întreţinute corespunzător pe toată durata realizării lucrărilor.



Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
Pentru realizarea proiectului sunt necesare următoarele resurse naturale:
Teren (proprietate OMV PETROM S.A.).
Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate
În zonă nu se prevăd alte proiecte ce pot afecta sau implica prezentul proiect.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
În cadrul Studiului de evaluarea riscului au fost analizate scenarii în vederea îndeplinirii
obiectivelor proiectului. Varianta propusă de către proiectant constă într-o metoda combinată insitu cu tratarea ex-situ on-site a solului/subsolului contaminat, in functie de adancimea de
contaminare si de concentratiile de poluanti ce necesita tratare
Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea
numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)
Deșeurile menajere generate pe amplasament vor fi îndepartate cu furnizori de servicii
specializați și autorizați, pe baza de contract.
Alte autorizaţii cerute pentru proiect
Nu e cazul.
IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN ZONA
AFECTATĂ DE EXECUȚIA INVESTIȚIEI
După finalizarea activităților de remediere sol/subsol, se vor dezafecta platformele,
împrejmuirea zonelor contaminate și toate instalațiile și echipamentele de pe amplasament.
Lucrarile de reconstructiei a zonei analizate au fost descrise in capitolul III.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:
Amplasamentul canalului de asecare din zona sondei 297 Ciuresti Sud se afla situat in
partea sud-vestica a judetului Arges, in comuna Barla. Parcul 2 Barla este amplasat in
extravilanul localitatii Badesti, component a comunei Barla, pe un teren cu vecinatati – culturi
agricole pe teren plan. Canalul de asecare se afla situat perpendicular pe axa malului stang al
raului Vedea, in apropierea sondei 297 Ciuresti Sud.
Proiectul nu este situat în vecinatatea frontierelor de stat ale României și nu face parte din
categoriile de proiecte prevăzute în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnată la Espoo, în
1991.
Formele fizice ale proiectului
Coordonatele STEREO ‘70 sunt următoarele:
Zona sudica:

Zona nordica:

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE
Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu
Pentru diminuarea impactului generat in timpul execuţiei se va urmări:
 respectarea duratei de execuţie a investiţiei pentru a diminua astfel durata de
manifestare a efectelor negative;
 optimizarea traseului utilajelor care transporta material excavat;
 evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;
 folosirea unor utilaje si mijloace de transport silenţioase şi nepoluante.
Protecția calității apelor:
Pentru protectia apelor:
 se vor prevedea mijloace de reţinere a scurgerilor de combustibil si a apelor uzate
tehnologice, unde este cazul;
 se va preveni descărcarea apelor uzate poluante in apele de suprafaţa;
 se vor lua măsuri pentru evitarea deversărilor de ape uzate, reziduuri sau deşeuri
de orice fel in apele de suprafaţa sau subterane, pe sol sau in subsol.
Lucrările de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica au fost propuse
astfel încât să nu se intercepteze acviferul freatic. Pentru îndepărtarea eventualelor acumulari de
apa pluviala , în cazul în care se consideră necesar, la începutul și în timpul lucrărilor de
umplere, se vor realiza lucrări de epuismente.

Protecţia aerului
Activitățile și utilajele / echipamentele propuse prin prezentul proiect generează emisii
atmosferice reduse. Pentru reducerea poluării sunt prevăzute măsuri de limitarea vitezei
utilajelor și de oprirea motoarelor la staționarea acestora.
Valorile emisiilor de poluanți provenite din gazele de eșapament nu pot fi evaluate în
raport cu limitele maxime admise de Ord. 462/1993, deoarece constituie surse nedirijate.
Impactul produs asupra factorului de mediu aer, prin cantitățile de noxe provenite din
arderea combustibililor lichizi (de la gazele de eșapament ale mijloacelor de transport și utilajelor
care acționează în perimetru), respectiv a pulberilor în suspensie datorat lucrărilor de umpluturi
și a transportului auto pe drumurile de acces, este negativ, însă nu are efecte accentuate asupra
echilibrului mediului, întrucât sursele sunt mobile, libere și nedirijate, iar valorile concentrațiilor
lor în aerul atmosferic nu vor fi mari datorită dispersiei.
Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
Sursele de zgomot şi de vibraţii
Pe perioada execuției lucrărilor proiectate se vor genera zgomote și vibrații datorate
funcționarii utilajelor. Ținând cont că se vor respecta toate măsurile de limitare a expunerii la
zgomote și vibrații și că expunerea se va realiza doar pe perioada derulării lucrărilor de execuție,
se consideră că impactul asupra populației va fi în limite acceptabile care să nu le pună în
pericol sănătatea.
În timpul realizării investiției se va asigura întreținerea corespunzătoare a utilajelor, astfel
încât să se asigure încadrarea nivelului de zgomot la limita incintei în limitele prevăzute de OMS
nr. 536/1997 și STAS nr. 10009/2017.
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Zgomotul generat de sursele prezentate în secțiunea precedentă se manifestă
intermitent, respectiv pe durata activității care îl generează.
Pentru reducerea poluării și zgomotelor de la vehicule și utilaje sunt prevăzute măsuri de
limitarea vitezei utilajelor și de oprire a motoarelor la staționarea acestora.
De asemenea, prin folosirea unui utilaj compactor fără vibrații se diminuează mult
expunerea la vibrații.
Protecția împotriva radiațiilor
Pe amplasament nu se vor utiliza echipamente care conțin surse radioactive și/sau care
impun un regim special de protecție împotriva radiațiilor.
Protecția solului și a subsolului
Impactul asupra solului și vegetației se manifestă prin ocuparea temporară a unor
suprafețe de teren pentru organizarea de șantier. La terminarea lucrărilor, executantul va
dezafecta zona organizării de șantier și va aduce terenul la starea naturală.
Protecția ecosistemelor terestre și acvatice
Decizia etapei de evaluare inițială nr. 13742 / 04.06.2019, referitoare la proiectul Lucrari
de curatare, remediere si reconstructie ecologica a amplasamentului - Canal asecare in
zona sondei 297 Ciuresti SUD Parc 2 Barla, Comuna Barla, Judetul Arges, transmisă de către
Agenția pentru Protecția Mediului Arges precizează că: „proiectul nu intră sub incidența art. 28
din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei și faunei sălbatice, modificările și completările ulterioare”.
Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public
Nu sunt necesare măsuri pentru protecția asezărilor umane și a obiectivelor protejate și /
sau de interes public.

Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea
Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament
Executantul lucrarilor de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica
amplasament va efectua toate analizele necesare in vederea incadrarii deseurilor identificate din
timpul investigarii amplasamentului, cat si cele neidentificate in timpul investigatiilor, dar care din
experienta, este posibil a fi identificate pe parcursul lucrarilor de excavare sol/subsol contaminat
si au fost estimate a fi identificate in timpul executiei lucrarilor, care, in baza analizelor specifice
vor fi incadrate. De asemenea, executantul va efectua toate analizele necesare in vederea
incadrarii deseurilor ca periculoase sau nepericuloase ulterior operatiunii de tratare, in vederea
valorificarii/eliminarii, prin entitati autorizate in acest sens. Viitorul contractant ce va fi desemnat
prin procedura de achizitie publica, are obligatia conform prevederilor contractuale de a asigura
gestionarea deseurilor in conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu aplicarea ierarhiei
gestionarii deseurilor generate de lucrarile efectuate pe Amplasament si justificarea scrisa a
aplicarii unei metode de gestionare de rang inferior (exemplu eliminare in loc de valorificare) in
cazurile in care caracteristicile deseului permiteau aplicarea unei metode de gestionare de rang
superior si unde documentatia tehnica nu prevedea in mod expres acest lucru (exemplu
valorificare). Contractantul va obtine si va furniza către OMV Petrom S.A. documentele
justificative conform cărora operațiile de gestionare (inclusiv valorificare/ eliminare finala) au fost
efectuate pentru întreaga cantitate de deșeuri generate de lucrarile efectuate, conform art. 49
din Legea nr. 211/2011.
În perioada de execuție a lucrărilor de reconstrucție ecologică a terenului fostului Parc 2
Barla, nu se preconizează că se vor produce deșeuri tehnologice.
Solul contaminat cu hidrocarburi petroliere (valori ale contaminantilor ce depasesc (pragul
de alerta - 1000 mg/kg s.u.) va fi excavat in vederea tratarii on-site prin bioremediere, cat si
tratat prin bioremediere in-situ.
Deșeurile menajere produse pe amplasament în perioada lucrărilor sunt de tip municipale
amestecate (cod 20.03.01) sau sortate pe categorii, și, posibil, deșeuri reciclabile de ambalaje –
bidoane de apă, ulei, etc. (coduri 15.01.01 - 15.01.09).
Dacă în timpul lucrărilor de execuție apare necesară intreţinerea/repararea pe
amplasament a utilajelor folosite în construcție, uleiul uzat va fi stocat într-o zona amenajată cu
cuva de retenție a scurgerilor. Filtrele de ulei și carburant uzate vor fi păstrate de asemenea în
recipienți speciali pentru acest scop, în vederea colectării separate și reciclării/ eliminării.
Toate deșeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de scurgeri de
suprafață. Containerele de deșeuri vor fi acoperite, pentru a împiedică antrenarea eoliană a
prafului și gunoaielor și acumularea de ape pluviale și vor fi controlate regulat și înlocuite în
momentul umplerii. Ori de câte ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deșeurile
să poată fi separate în vederea reciclării sau eliminării și pentru a preveni contaminarea
încrucișată.
După terminarea lucrărilor nu vor mai există surse de deșeuri pe amplasament.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT:
Descrierea impactului potențial
Impactul asupra populației și a sănătății umane la momentul actual nu este semnificativ.
Lucrările propuse nu afectează ecosistemul terestru și acvatic. Prin realizarea investiției propuse
nu se va interveni asupra limitelor caracteristice ecosistemului terestru. Fauna și flora din zonă
nu este reprezentativă.
Nu se impun măsuri de protecție în scopul conservării unor specii, deoarece în zona
amplasamentului nu au fost identificate specii sub protecție și nu s-au pus în evidență habitate
cheie pentru menținerea unor specii valoroase din punct de vedere ecologic, economic sau
științific.
Activitatea propusă nu reprezintă o sursă de poluare pentru sol și subsol, obiectivul
proiectului fiind decontaminarea amplasamentului.
Sursele de zgomot vor fi reprezentate de utilajele folosite pentru excavare. În timpul
realizării investiției se va asigura întreținerea corespunzătoare a utilajelor, astfel încât să se
asigure încadrarea nivelului de zgomot la limita incintei în limitele prevăzute de OMS nr.
536/1997 și STAS nr. 10009/2017.
Extinderea, magnitudinea şi complexitatea impactului
Se apeciază că impactul potențial datorat perioadei de execuție a lucrărilor, în condiții de
funcționare corespunzătoare a utilajelor, este redus și se va manifestă doar la nivel local.
Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului
Se apreciază că activitățile propuse pe amplasament au un impact redus asupra mediului,
depășirea standardelor de calitate a mediului fiind puțin probabilă, doar în situații accidentale de
scurtă durată, cu fecvență redusă și cu impact reversibil.
Natura transfrontieră a impactului
Se apreciază că activitățile propuse pe amplasament nu au impact în context
transfrontieră.
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI
PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV
PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR
PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE.
Va fi monitorizat și înregistrat volumul de pământ excavat și decontaminat.
In perioada de garantie a lucrarilor - 12 luni, se va realiza monitorizarea tasarilor, in doua
etape, la 6 luni si 12 luni. Eventualele denivelari (tasari) se vor remedia, prin adaugare de sol
vegetal si nivelare.
IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI / PROGRAME /
STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE: JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI,
DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN
LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE
Activitățile și utilajele/ echipamentele propuse pentru realizarea proiectului nu fac obiectul
prevederilor conținute în legislația națională care transpune legislația comunitară referitoare la:
IPPC/IED, SEVESO, COV, LCP.

Activitățile și echipamentele propuse pe amplasamentul proiectului se supun prevederilor
conținute în legislația națională care transpune:
 Directiva-Cadru a Deșeurilor;
 Directiva „Zgomot”.
X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZARII DE ȘANTIER
Inainte de inceperea lucrarilor se va amenaja organizarea de santier (inclusiv
imprejmuirea acesteia – 37 ml) si, in acest sens, se va realiza o platforma cu dimensiuni de 7 x
11,5 m, balastata de 20 cm grosime. Pe platforma vor fi montate 2 baraci santier cu destinatie
birou/laborator santier/magazie/vestiare/ grup sanitar, in functie de necesitati si se va monta un
panou de santier pentru identificarea investitiei.
Apa potabila necesara personalului care lucreaza pe amplasament va fi apa imbuteliata,
iar pe amplasament vor fi amplasate toalete ecologic.
La terminarea lucrărilor, executantul va dezafecta zona organizării de şantier,
readucându-se terenul la starea iniţială.
XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURĂ ÎN
CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE
La finalizarea investiției sau la încetarea activităților propuse în prezentul memoriu,
antreprenorul va asigura înlăturarea efectelor/ refacerea mediului și manipularea responsabilă a
tuturor materialelor, în conformitate cu cerinţele legale.
După finalizarea lucrărilor, zonele ocupate temporar cu organizarea de șantier vor fi
curățate și nivelate, iar terenul va fi adus la starea inițială, prin acoperirea cu pământ vegetal și
inierbare.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE:
1.
2.
3.
4.1
4.2
5
6.1
6.2
7

Plan de incadrare in zona
Plan de situaţie
Plan de situaţie lucrari remediere zone contaminate
Profil longitudinal - Lucrari de remediere
Profil transversal - Lucrari de remediere
Plan lucrari de umplere si reprofilare canal
Profil longitudinal - Lucrari de umplere
Profil transversal - Lucrari de umplere
Sectiune constructie batardou

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART.
28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL
ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A
FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN
LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Nu este cazul.
XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ
CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE
DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE
Nu este cazul.
XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA PRIVIND EVALUAREA
IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN
CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN
CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV
Nu este cazul.
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