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ANEXE:
1.
2.
3.

Certificat de înregistrare pentru S.C. Petrostar S.A. de înscriere în Registrul naŃional al
elaboratorilor de studii pentru protecŃia mediului la poziŃia nr. 14 pentru: RM, RIM, BM, RA.
Certificat de urbanism nr. 20 din 02.04.2019
Planuri:
Plan de încadrare în zonă
-

Plan de situatie topografica

-

Schema de proces

-

Plan montaj conducta de amestec de la sonda 377 bis Ciureşti Sud la Manifold
Parc 7 Bădeşti.
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DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus pentru realizare se numeşte „CONDUCTĂ SONDA 377 BIS CIURESTI SUD”.

II.

TITULARUL PROIECTULUI

Numele companiei: OMV PETROM S.A. - ASSET III MUNTENIA VEST
Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 160, 110177, municipiul Piteşti, judeŃul Argeş
Persoana de contact: Popa Dan
Număr de telefon: 0728.727.092
Adresa de email: Dan.Popa@petrom.com

III.

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

III.a). REZUMATUL PROIECTULUI
Pentru transportul ŃiŃeiului în condiŃii de siguranŃă este necesară montarea conductei de amestec
de la sonda 377 bis Ciureşti Sud la manifold Parc 7 Bădeşti.
Conducta nou proiectată de la sonda 348 bis Ciureşti Sud la manifold Parc 7 Bădeşti se va
confecŃiona din material tub PE 100 SDR 7.4 PN 25, PEHD pentru fluide şi va avea o lungime de 864m.
Primul punct de cuplare al conductei se face în flanşa capului de pompare al sondei 377 bis
Ciureşti Sud, iar cel de-al doilea punct de cuplare este la manifold Parc 7 Bădeşti.
Conducta se va monta îngropat la adancimea de 1,1 m faŃă de generatoarea superioară.
Succesiunea operaŃiilor în perioada de execuŃie a lucrărilor de construcŃii-montaj va fi
următoarea:
1. Predarea – preluarea amplasamentului de către proiectant la constructor în prezenŃa
beneficiarului pe baza unui proces verbal de predare-primire. Constructorul are obligaŃia
să asigure materialele necesare marcării traseului, realizarea culoarului de lucru şi
investigarea acestuia privind existenŃa de instalaŃii subterane;
2. Realizarea culoarului de lucru şi investigarea acestuia privind existenŃa de obstacole
subterane;
3. Procurare material tubular (prin grija OMV Petrom);
4. Transportul materialului tubular (PE 100 SDR 7.4 PN 25, PEHD pentru fluide), armături,
fitinguri, flanşe etc.;
5. Realizarea gropilor de poziŃie pentru identificarea eventualelor conducte existente;
6. Săparea şanŃului şi sprijinirea pereŃilor unde este cazul;
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7. Depozitarea pământului în partea opusă Ńevilor înşiruite;
8. Sudarea conductei pe tronsoane şi asamblarea lor în fir sau sudarea în fir continuu;
9. Verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificate de calitate;
10. Lansarea tronsoanelor în şanŃ;
11. Montarea în fir metalic trasor, izolat.
12. Astuparea parŃială a traseului conductei cu excepŃia îmbinărilor sudate;
13. Curatirea, godevilarea conductei pentru calibrare şi inspecŃie;
14. Încercarea de rezistenŃă hidraulică şi înregistrarea pe diagramă a probei;
15. Verificarea la etanşeitate la presiunea de lucru;
16. Umplerea şanŃului în fir curent şi montarea benzii avertizoare la cca. 50 cm deasupra
generatoarei superioare a conductei;
17. RecepŃia la terminarea lucrărilor;
18. Golirea conductei de apă;
19. Cuplarea conductei;
20. Pregătirea, punerea în funcŃiune a conductei;
21. Astuparea şanŃului în punctele de cuplare şi refacerea stratului vegetal;
22. GIS/ESRI la terminarea lucrarilor;
23. RecepŃia finală a lucrărilor şi predarea „CărŃii tehnice a construcŃiei”.
Lucrările se vor executa numai de către unităŃi specializate, care dispun de mijloace tehnice de
execuŃie şi control corespunzătoare precum şi de personal calificat pentru astfel de lucrări.
III.b). JUSTIFICAREA NECESITAłII PROIECTULUI
În vederea creşterii producŃiei de ŃiŃei s-a propus forajul sondei 377 bis Ciureşti Sud. Ca urmare a
săpării sondei este necesară echiparea de suprafaŃă constând în realizarea conductei de amestec a
sondei 377 bis Ciureşti Sud la manifold Parc 7 Bădeşti.
III.c). VALOAREA INVESTITIEI
Valoare totală de investiŃie: 324 515,20 (fără TVA), din care C+M: 257 418,10 lei (fără TVA),
conform deviz anexat.
III.d). PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA
Lucrarile de constructii – montaj pentru realizarea conductei proiectate se vor desfasura pe o
perioada de 3 luni.
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III.e). PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI
Pentru proiectul „CONDUCTĂ AMESTEC DE LA SONDA 377 BIS CIURESTI SUD LA
MANIFOLD PARC 7 BADESTI” au fost realizate următoarele planşe:
•

Plan de încadrare în zonă

•

Plan de situatie topografica

•

Schema de proces

•

Plan montaj conducta de amestec de la sonda 377 bis Ciureşti Sud la Manifold Parc
7 Bădeşti.

În Anexe sunt prezentate planşele menŃionate în coordonate STEREO 70.
III.f).

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

- Profilul şi capacităŃile de producŃie
Conducta proiectată va asigura transportul ŃiŃeiului la următorii parametri:
•

tip fluid: titei brut

•

densitate lichid: 824 kg/m3

•

impuritati: 98%

•

debit maxim lichid: 7 m3/h

•

debit minim lichid: 2 m3/h

•

debit lichid operare: 4 m3/h

•

presiune maxima de operare: 12 bar

•

presiune minima de operare: 5 bar

•

presiune de operare: 6 bar

•

temperatura maxima de operare: 20 °C

•

temperatura minima de operare: 10 °C

•

temperatura de operare: 15 °C

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologocice
Conducta proiectata transporta titeiul de la sonda 348 bis Ciuresti sud la manifold Parc 7
Badesti.
Conducta sondei 348 bis Ciuresti Sud va avea următoarele caracteristici:
-

material tip: PE 100 SDR 7.4 PN 25, PEHD pentru fluide; ( conform ISO 4065 si DIN
8074:2011)

•

diametrul exterior: 90 mm

•

grosimea de perete de: 12,3 mm

Titlu Proiect:

CONDUCTĂ SONDA 377 BIS CIURESTI SUD

Titlu Doc.:

MEMORIU DE PREZENTARE

Doc. nr.:

PU-D-ROPEP18320386_23.2-DE-GE-ENP-002-01-R

•

lungime conductă: 864 m

•

presiunea de proiectare: 25 bar

•

temperatura de proiectare: -29/+40 °C

Rev.
01

Pag. 8
din 29

- Descrierea proceselor de productie
Conducta sondei 377 bis Ciureşti Sud, va fi amplasata conform planului traseului conductei, pe
teritoriul administrativ al comunei Bârla, judeŃul Argeș.
Punctul iniŃial de cuplare al conductei este la flanşa capului de pompare al sondei 377 bis
Ciureşti Sud, iar punctul final de cuplare al conductei proiectate este la manifoldul Parc 7 Badesti.

Conducta se va monta îngropat la o adâncime de minim 1,1 m faŃă de generatoarea
superioară.
Traseul conductei proiectate întâlneşte urmatoarele obstacole:
•

3 drumuri pietruite

Traversarea drumurilor pietruite se va face prin sant deschis cu tub protector, la o
adancime de 1,7 m fata de generatoarea superioara a tubului protector.
Pentru localizarea traversarilor vezi plan montaj conducta PU-D- ROPEP18320386_23.2DE-PL-ASH-001-03.
- Materii prime, energie şi combustibili utilizaŃi. Modul de asigurare a acestora
Pentru execuŃia investiŃiei se vor folosi materiale de construcŃii, armături, confecŃii şi
accesorii, corespunzătoare standardelor şi normelor de fabricaŃie, conform specificaŃiilor din
proiectele de specialitate. Aceste materii prime vor fi preluate de la furnizori prin grija
constructorului.
Acestea vor fi însoŃite de certificate de calitate, vor fi recepŃionate, transportate, manipulate şi
depozitate corespunzător pe toată durata execuŃiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa
acestora.
Lucrările proiectate nu necesitǎ alimentarea cu energie electrică. Pe perioada de construcŃii şi
montaj, constructorul va avea în dotare generatoare de curent.
Pe perioada de construcŃii şi montaj, combustibilii utilizaŃi pentru funcŃionarea utilajelor şi
echipamentelor vor fi asigurate de către firma care execută lucrările de construcŃii.
- Racordarea la retelele utilitare existente in zona
UtilităŃile necesare executării lucrărilor de construcŃii-montaj vor fi asigurate de contractorul
lucrărilor.
Alimentarea cu apă: apa potabilă pentru personalul care va executa lucrările de
construcŃii-montaj va fi asigurată de către contractor, prin achiziŃionarea de apă îmbuteliată în PET-uri.
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Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.
Asigurarea apei tehnologice: nu este cazul.
Alimentarea cu energie electric: alimentarea cu energie electrică se va asigura cu
generatoare de curent.
- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului
Terenul este liber de alte construcŃii şi nu are obstacole sau zone umede, care necesită măsuri
de desecare / consolidare sau alte lucrări de acest fel, care pot pune probleme în exploatarea
conductelor sau execuŃia lucrărilor.
La realizarea săpăturilor în cadrul culoarului de lucru, solul cu covorul vegetal în grosime de cca.
0,3 m va fi depozitat separat pentru a putea fi recuperat şi depus înapoi la redarea terenului la starea
iniŃială.
După acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la
profilul iniŃial.
De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseşte pentru accesul la
amplasamentul lucrărilor, în cazul deteriorării acestora în perioada de construcŃii – montaj.
- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Accesul la traseul conductei se va face din drumul existent in zona. Proiectul nu prevede
realizarea de căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.
- Resursele naturale folosite
Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului sunt asigurate de constructor.
- Metode folosite în construcŃie
Realizarea lucrărilor de construcŃii se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 cu
modificările ulterioare, cu asigurarea verificării execuŃiei prin diriginŃi de şantier autorizaŃi şi utilizarea de
produse certificate sau care au agremente tehnice.
Lucrările de construcŃii – montaj vor respecta prevederile procedurii privind exercitarea controlului
de stat al calităŃii în construcŃii reglementate prin Ordinul Nr. 1 369 din 25 iulie 2014.
Scopul procedurii este acela de a asigura baza metodologică precum şi conŃinutul-cadru al
procesului-verbal de control, pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităŃii
construcŃiilor, în etapa de execuŃie a construcŃiilor.
Urmărirea comportării în timp a instalaŃiilor tehnologice va fi efectuată în conformitate cu Ord.
323/2000 anexa III „Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje,
echipamente şi instalaŃii tehnologice industriale”.
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Urmărirea specială a instalaŃiilor tehnologice se face de către personalul de specialitate al
beneficiarului, pe bază de program tehnic.
Rezultatele investigărilor, observaŃiilor, verificărilor şi măsurile obŃinute în activitatea de urmărire
specială a instalaŃiilor vor fi consemnate într-un proces verbal de constatare la care se vor anexa şi
relevee ale instalaŃiilor, mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest material se
va înainta conducerii unităŃii care va dispune următoarele:
a) luarea măsurilor de întreŃinere şi reparaŃii legale, înlocuirea elementelor deteriorate sau
alte intervenŃii în vederea evitării accidentelor de orice fel;
b) transmiterea către Institutul de proiectări elaborator al proiectului, a procesului verbal de
constatare şi a listei măsurilor de la punctul "a", solicitând în baza unei comenzi
expertizarea situaŃiei şi stabilirea măsurilor de luat în continuare;
c) efectuarea lucrărilor indicate de proiectant în recepŃionarea lor.
- Planul de execuŃie, cuprinzând faza de construcŃie, punerea în funcŃiune, exploatare,
refacere şi folosire ulterioară
Antreprenorul general va întocmi graficul de execuŃie al lucrărilor şi îl va supune aprobării
clientului. Acest grafic va face parte din contractul de antrepriză.
RecepŃia lucrărilor executate se va face numai după ce toate lucrările prevăzute în proiect în
conformitate cu reglementările legale în vigoare au fost realizate, iar probele de presiune au fost
declarate corespunzătoare.
- RelaŃia cu alte proiecte existente sau planificate
În zona amplasamentului nu sunt planificate alte dezvoltări.
- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Proiectul tehnic prezintă o singură alternativă, cea optimă din punct de vedere tehnic şi al
siguranŃei în exploatare. La realizarea proiectului s-a avut în vedere ca aceste instalaŃii să asigure
protecŃia mediului, în conformitate cu legislaŃia în vigoare precum şi diminuarea pierderilor tehnologice.
- Alte activităŃi care pot apărea ca urmare a proiectului
Realizarea proiectului nu modifică condiŃiile economice locale.
În perioada de execuŃie, personalul care va realiza lucrările de construcŃii-montaj este angajat de
către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă.
- Alte autorizaŃii cerute pentru proiect
Prin certificatul de urbanism nr. 20 din 02.04.2019 s-au solicitat următoarele:
-

Aviz pentru alimentare cu energie electrica
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Aviz pentru gaze naturale

-

Aviz pentru telefonizare

-

Aviz pentru salubritate

-

Aviz Conpet Ploiesti

-

Aviz Transgaz

-

Aviz Drumuri Comunale

-

Aviz pentru securitatea la indendiu

-

Aviz protectia civila

-

Aviz sanatatea populatiei

-

Aviz din partea directia pentru agricultura arges

-

Aviz ANIF Arges

-

Aviz OSPA Arges
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Pentru realizarea investiŃiei se va obŃine AutorizaŃia de construire.

IV.

DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

V.

DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

V.a).

DISTANTA FATA DE GRANITE

Lucrările de construcŃii – montaj propuse pentru realizarea conductei de transport titei de
la sonda 377 bis Ciuresti sud la manifold Parc 7 Badesti, se situeaza în extravilanul comunei
Bârla, judeŃul Argeş. Conducta nou proiectată are lungimea de 864 m şi diametrul de 3’’.
Primul punct de cuplare se face la sonda nou proiectată 348 bis Ciureşti Sud in
coordonate STEREO 70 X=481429.771 Y=322495.625, iar cel de-al doilea punct de cuplare se
face la claviatura Parc 7 Bădeşti X=481701.473 Y=322954.643.

V.b).

LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI

Culoarul de lucru pe care va fi amplasată conducta nou proiectată se va situa de-a lungul
drumului de exploatare situat între Sonda 377 bis Ciuresti Sud şi Parc 7 Bădeşti.
Terenul are o cotă între 140şi 143 m şi este liber de construcŃii.
SuprafaŃa de teren care se va ocupa temporar pentru realizarea investiŃiei este de 8530 m2 şi
reprezintă culoarul de lucru necesar montării conductei de amestec.
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La finalul lucrărilor de montaj – construcŃii, terenul va fi redat la categoria de folosinŃă avută iniŃial.
Din punct de vedere geologic în această regiune s-au întâlnit depozite foarte vechi, de la
fundamentul cristalin de vârstă Proterozoic superior până la depozite cretacice în mai multe cicluri de
sedimentare.
Din punct de vedere morfologic zona cercetată se găseşte în unitatea morfologiă Câmpia
Română subunitatea Câmpia Boianului - Câmpia Iminogului. Ea face trecerea de la zona piemontană la
cea de câmpie propriu-zisă.
ReŃeaua hidrografică din zonă este alcatuită din pârâul Cotmeana afluent stânga al râului Vedea,
bazinul hidrografic Vedea. Râul Vedea are obârşia în platforma Cotmeana, la altitudinea de 500 m.
Terenul pe care se va amplasa conducta nou proiectată este plan, fără denivelări semnificative,
iar la data cercetărilor nu prezenta aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologicedinamice.
Unitatea administrativ-teritorială, respectiv localitatea Bârla, judeŃul Argeş, pe care se află
amplasamentul, conform “Planul de amenajare a teritoriului naŃional – SecŃiunea a V-a – Zone de risc
natural” din “Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional – SecŃiunea a V-a –
Zone de risc natural” din data de 22 octombrie 2001, se încadrează astfel:
-

cutremure de pământ: în zona de intensitate seismică 71 pentru care intensitatea
seismică este VII (exprimată în grade MSK), cu o perioadă medie de revenire de
cca. 50 ani;

-

Risc de inundaŃii pe cursuri de apă dar nu şi pe torenŃi;

-

Zonă fără potenŃial de producere al alunecărilor.

Din punct de vedere al încadrării seismice, amplasamentul obiectivului de investiŃie se
caracterizează conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013 prin:
-

acceleraŃia terenului pentru proiectare pentru zona de hazard seismic în care se situează
obiectivele analizate este: ag = 0,25 g;

-

perioada de control (de colŃ) a spectrului de răspuns, pentru componentele orizontale ale
mişcării seismice: Tc = 1,0 sec.
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HARTI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI, CARACTERISTICI FIZICE ALE
MEDIULUI

Punct iniŃial de cuplare, amplasament-sonda 377 bis

Punct final de cuplare – Manifold

Ciuresti sud

Parc 7 Badesti

- FolosinŃele actuale ale terenului
Terenul pe care se vor realiza lucrările de construcŃie – montaj aparŃine unor proprietari
particulari cu care OMV Petrom a incheiat contracte de inchiriere.
Lucrările se vor desfăşura, pe un teren având categoriile de folosinŃă: arabil si cai de comunicatie
(drumuri de exploatare pietruite).
- FolosinŃele planificate ale terenului
SuprafaŃa de teren care se va ocupa temporar pentru realizarea investiŃiei este de 8530 m2 şi
reprezintă culoarul de lucru necesar montării conductei de amestec.
Lucrările de vor desfăşura pe un teren având categoriile de folosinŃăă: arabil şi căi de
comunicaŃie (drumuri de exploatare pietruite).
La finalul lucrărilor de montaj – construcŃii, terenul va fi redat la categoria de folosinŃă avută iniŃial.
- Politici de zonare şi de folosire a terenului
Lucrările de construcŃii – montaj se vor realiza exclusiv pe suprafaŃa solicitată, respectând
etapele prevăzute în proiectul tehnic. La finalul lucrărilor, terenul va fi redat la profilul iniŃial.
- Areale sensibile
În zona proiectului nu s-au identificat areale sensibile.
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DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE
ASUPRA MEDIULUI

VI.A). SURSE DE DE POLUANłI ŞI INSTALAłII PENTRU REłINEREA, EVACUAREA ŞI
DISPERSIA POLUANłILOR ÎN MEDIU
VI.A.a) ProtecŃia calităŃii apelor
-

Sursele de poluanŃi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
Pe perioada de construcŃii şi montaj, sursele posibile de poluare pentru apele subterane şi de

suprafaŃă sunt:
•

depozitarea necontrolată a deşeurilor;

•

scurgeri de uleiuri şi carburanŃi la alimentarea şi pe timpul funcŃionării utilajelor.

Pe perioada de exploatare, în condiŃiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu
există surse de poluare pentru apele subterane şi apele de suprafaŃă din zonă.
-

StaŃiile şi instalaŃiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute
Întrucât nu sunt necesare, în proiect nu sunt prevăzute staŃii / instalaŃii de epurare / preepurare a

apelor uzate.
VI.A.b)
-

ProtecŃia aerului

Sursele de poluanŃi pentru aer, poluanŃi
În timpul realizării investiŃiei singurele emisii în atmosferă sunt cele produse de motoarele

autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.
Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este
practic nesemnificativ. FuncŃionarea utilajelor pe durata execuŃiei lucrărilor este intermitentă, ceea ce
face ca emisiile realizate de motoare să fie punctiforme şi momentane.
Pe perioada de exploatare, în condiŃiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu
există surse de poluare pentru aer.
-

InstalaŃiile pentru reŃinerea şi dispersia poluanŃilor în atmosferă
Vehiculele utilizate vor avea efectuate inspecŃiile tehnice, fără a fi necesară prevederea

suplimentară de instalaŃii de reŃinere a poluanŃilor.
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ProtecŃia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot şi de vibraŃii
Pe perioada de execuŃie a proiectului sursele de zgomot şi vibraŃii sunt reprezentate de

echipamentele necesare pentru săparea şanŃului, pozarea conductelor, compactarea terenului şi
transportul echipei de lucrători.
Pe perioada exploatării întrucât transportul ŃiŃeiului se face în sistem închis sub presiune nu sunt
zgomote sau vibraŃii.
-

Amenajările şi dotările pentru protecŃia împotriva zgomotului vibraŃiilor
Toate echipamentele utilizate pentru execuŃia lucrărilor de construcŃii - montaj sunt din dotarea

firmei constructoare, cu care beneficiarul va încheia contract şi acestea vor respecta limitele de zgomot
şi vibraŃii impuse de legislaŃie.
Pe perioada de exploatare a conductei nu sunt necesare dotări sau măsuri de reducere a
zgomotului şi vibraŃiilor.
VI.A.d)
-

ProtecŃia impotriva radiatiilor

Sursele de radiaŃii
În zona amplasamentului nu sunt decât radiaŃii corespunzătoare fondului natural.

-

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.

VI.A.e)
-

ProtecŃia solului si subsolului

Sursele de poluanŃi pentru sol, subsol şi ape freatice
Sursele şi cauzele posibile de poluare ale solului, subsolului şi apei freatice, datorate activităŃii

propuse pot fi:
•

depozitarea solului provenit de la săparea şanŃurilor în afara culoarului de lucru aprobat;

•

scurgeri accidentale de ulei sau combustibili (motorină) de la utilajele sau vehiculele
utilizate;

•

depozitarea necontrolată a deşeurilor.
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Lucrările şi dotările pentru protecŃia solului şi a subsolului
Perioada de construcŃii - montaj
În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de şantier se vor utiliza mijloace de

construcŃie performante şi se vor realiza inspecŃii tehnice periodice a mijloacelor de construcŃie. Utilajele
tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de
tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor
pentru transportul rutier de persoane sau materiale şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase
şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecŃiei atmosferei.
După terminarea lucrărilor, constructorul eliberează terenul şi reface structura solului la profilul
iniŃial.
În vederea protecŃiei solului se vor respecta următoarele:
•

se va decoperta prima dată orizontul superior, care se va depozita separat de restul
pământului excavat;

•

acoperirea conductelor se va realiza în final cu refacerea stratului vegetal;

•

nu se vor arunca, incinera sau depozita pe sol deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri;

•

deşeurile se vor colecta şi depozita pe categorii;

•

se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

•

se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru.

Pentru prevenirea poluării accidentale se va respecta programului de revizii şi reparaŃii pentru
utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor.
Perioada de exploatare
În condiŃiile respectării parametrilor de operare conducta nu generează poluanŃi pentru factorii de
mediu.
VI.A.f)
-

ProtecŃia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
În zona proiectului nu sunt areale sensibile, nu există zone naturale protejate (rezervaŃii, parcuri

naturale, zone tampon, etc.) sau zone naturale folosite în scop recreativ.
La terminarea lucrărilor, terenul va fi degajat de materiale, deşeuri şi refăcut la profilul avut iniŃial.
-

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecŃia biodiversităŃii, monumentelor naturii şi
ariilor protejate
Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiŃii de siguranŃă a instalaŃiilor asigură protecŃia şi

diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităŃii din zona amplasamentului.
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În zona amplasamentului nu sunt monumente ale naturii sau arii protejate.
VI.A.g)
-

ProtecŃia asezarilor umane si a altor obiective de intere spublic

Identificarea obiectivelor de interes public
În zona proiectului nu sunt obiective de interes public.

-

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecŃia aşezărilor umane şi obiectivelor protejate
şi/sau de interes public
În perioada de construcŃie şi montaj muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaŃi de către

firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă. Realizarea
proiectului nu modifică condiŃiile economice locale.
Impactul asupra populaŃiei se poate datora intensificării traficului pe drumurile de acces.
Pentru reducerea nivelului de zgomot executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi
operaŃionale cum ar fi:
-

adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităŃile de protejare a receptorilor
sensibili din vecinătăŃi;

-

folosirea de echipamente care să genereze nivele moderate de zgomot;

-

diminuarea la minim a înălŃimilor de descărcare a materialelor;

-

oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaŃiilor de descărcare a materialelor.

VI.A.h)

Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului

-

Lista deseurilor, cantitati de deseuri generate

 Deşeuri rezultate din organizarea de şantier
În cadrul organizării de şantier se generează deşeuri de ambalaje din activităŃile desfăşurate de
personalul de execuŃie al lucrărilor:
-

ambalaje de hârtie şi carton cod 15 01 01; 20 0101;

-

ambalaje din materiale plastice, cod 15 01 02; 20 01 39;

-

ambalaje metalice cod 15 01 04; 20 01 40.

Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv şi evacuate prin grija firmei constructoare. Se estimează o
cantitate de deşeuri menajere de 0,5 kg / zi / persoană.
 Deşeuri rezultate din activitatea de construcŃie
Deşeurile rezultate pe perioada de construcŃie sunt reprezentate de :
-

deşeuri de ambalaje – cod 15 01;
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deşeuri metalice – cod 17 04 07 cupoane conductă.

Deşeurile municipale vor fi colectate în containere (pubele) închise, etichetate corespunzător şi
predate de beneficiar pe bază de contract.
Deşeurile de ambalaje vor fi constituite din ambalajele primare, secundare prevăzute pentru
comercializarea şi protecŃia la transport a echipamentelor:
-

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton;

-

15 01 02 ambalaje de materiale plastice;

-

15 01 04 ambalaje metalice;

Acestea vor fi colectate în containere speciale şi evacuate de către antreprenorul lucrărilor.
Deşeurile metalice (bucǎŃi de Ńeavǎ, resturi metalice de la sudurǎ, bucǎŃi de electrozi). Deşeurile
metalice, rezultate vor fi colectate, sortate şi predate spre valorificare, pe bază de contract, unei firme de
profil.
-

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate
Pentru deseurile generate in amplasament se respectă următoarele principii de bază, derivate

din necesitatea respectării legislaŃiei de profil:

-

interzicerea amestecării între ele a diferitelor categorii de deşeuri periculoase sau a
deşeurilor periculoase cu cele nepericuloase.

-

colectarea selectivă a deşeurilor în scopul reutilizării / reciclării / eliminării lor.

-

evitarea generării unei poluări suplimentare prin evacuări necontrolate /
abandonare de deşeuri în mediu.

-

înlesnirea luării la timp a măsurilor necesare pentru ca eliminarea deşeurilor să
decurgă conform prevederilor legale, acŃionându-se în acest scop prin
contractarea firmelor autorizate în domeniu.

-

evidenta lunara si raportarea tipurilor şi cantităŃilor de deşeuri şi a traseelor urmate
de către acestea conform reglementărilor legale de profil.

Inspectorul HSSE Petrom va fi informat privitor la managementul deseurilor.Dupa ce deseurile au
fost colectate selectiv si expediate catre agenti economici specializati, constructorul va trimite o anexa cu
evidenta acestora catre inspectorul HSSE din cadrul OMV PETROM.

Hârtia si cartonul
Se generează din activitatea de aprovizionare si administrativa.
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Se stochează temporar, in vederea valorificării la nivelul punctelor de lucru, intr-un spaŃiu
special amenajat fiind predata trimestrial, in vederea valorificării.

Deseurile metalice feroase si neferoase
Sunt toate materialele metalice casate, precum si cele care rezulta de la diferite operaŃii de
prelucrare sau de întreŃinere si reparaŃii (exemplu:span feros si neferos, plumb, aluminiu, cupru,
bucati de teava, etc).
Se generează din activităŃi de executie, întreŃinere, reparaŃii si revizii.
La stocarea temporara se va aplica principiul colectării selective, se va marca locaŃia
respectiva cu numele si codul deşeului conform listei naŃionale a deşeurilor.
Se stochează temporar in vederea valorificării la nivelul punctelor de lucru intr-un spaŃiu
special amenajat (platforma care sa asigure stocarea deşeurilor fara sa afecteze mediul) care se
stabileşte de conducerea şantierului.

Deseuri municipale amestecate
Se generează din activitatea industriala si administrativ gospodăreasca si se asimilează cu
deseurile municipale amestecate.
Se gestionează de punctele de lucru din cadrul şantierelor.
Se colectează in pubele / containere speciale si se elimina prin depozitare finala.

-

in depozite ecologice conform contractelor încheiate cu agenŃi economici
autorizaŃi.

-

sau in rampe de gunoi comunale cu acordul primăriilor.

Valorificarea / eliminarea /transportul deşeurilor din amplasament
Orice deseu o data generat se valorifica. Daca nu este posibila valorificarea
deşeurilor, acestea se supun operaŃiilor de eliminare /depozitare.
Valorificarea / eliminarea deşeurilor se realizează pe baza de contract prin agenŃi
autorizaŃi, conform prevederilor legale in vigoare.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se
creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.
Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie
transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri.
Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si a
apei.Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate , cu precizarea capacitatii si a
perioadei de depozitare a deseurilor.
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Operatorul va lua toate masurile necesare in exploatarea instalatiilor pentru a evita
sau limita producerea deseurilor, pentru a asigura buna lor gestionare si pentru a le elimina
in conditii care sa nu aduca niciun prejudiciu mediului.
Este interzisa incinerarea deseurilor in aer liber, indiferent de natura lor, cu exceptia
deseurilor necontaminate utilizate ca si combustibil in timpul exercitiilor de stingere a
incendiilor.
Contractorul va respecta cerintele privind sortarea, depozitarea temporara evacuarea
si eliminarea deseurilor rezultate din activitate, prevazute in contracte, conventii, proceseverbale de predare-primire amplasament.
-

Planul de gestionare a deşeurilor
Deşeurile rezultate în perioada execuŃiei proiectului vor fi evacuate de pe amplasament prin grija

firmei constructoare în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.
Deşeurile rezultate în urma operaŃiilor de revizie, RK, sunt evacuate de pe amplasament prin
grija firmelor specializate care execută lucrările respective.
În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăŃii umane se va
Ńine cont de următoarele:
•

se va Ńine evidenŃa strictă a cantităŃilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaŃiunilor cu
deşeuri conform prevederilor HG 856/2002;

•

respectarea Legii 211/2011 şi a Ordinului 794/2012

•

respectarea Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

•

este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

•

toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să prevină orice contaminare a solului şi să
reducă la minim orice degajare de emisii fugitive în aer;

•

zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar containerele vor fi inscriptionate;

•

nu se va depaşi capacitatea de depozitare a containerelor;

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza
contractelor încheiate cu firme autorizate.
VI.A.i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice utilizate si/sau produse
Pentru realizarea investiŃiei nu se utilizează substanŃe şi preparate chimice periculoase.
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VI.B). UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, INSPECIAL A SOLURILOR, A
TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

Nu este cazul.

VII.

DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI
AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populaŃiei şi sănătăŃii umane
În perioada de construcŃie, muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaŃi de către firma
constructoare şi vor fi special instruiŃi şi dotaŃi cu echipamente de protecŃie.
Efectul primar asupra populaŃiei din vecinătatea drumurilor de acces îl constituie disconfortul
creat de intensificarea traficului şi de zgomotul generat.
Impactul este temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.
DistanŃele de siguranŃă dintre axul conductei şi cea mai apropiată clădire de locuit trebuie să fie
în conformitate cu SR EN 14161+A1 din 2015.
DistanŃa de siguranŃă dintre generatoarea exterioară a conductei de transport ŃiŃei şi cea mai
apropiată clădire de locuit trebuie să fie de minim 10 m.
Pe perioada de exploatare, în condiŃiile respectării parametrilor de funcŃionare a instalaŃiilor şi a
normelor specifice de lucru nu există impact asupra populaŃiei şi sănătăŃii umane.
Impactul asupra faunei şi florei
-

pe perioada de construcŃii – montaj

Nu există zone naturale protejate (rezervaŃii, parcuri naturale, zone tampon etc.) sau zone
naturale folosite în scop recreativ (zone verzi, campinguri, etc.) aflate în apropierea amplasamentului.
-

pe perioada de exploatare

În condiŃii de funcŃionare normală, respectarea parametrilor de funcŃionare a instalaŃiilor elimină
posibilitatea afectării ecosistemelor terestre din zonă.
Impactul asupra solului şi folosinŃei terenului
-

pe perioada de construcŃii – montaj

În situaŃia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcŃii – montaj, depozitarea
controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe faze de execuŃie,
solul şi subsolul din zona amplasamentului nu vor fi afectate.
-

pe perioada de exploatare

În condiŃiile respectării parametrilor de operare, a programului de urmărire a construcŃiilor, solul
din zona amplasamentului nu poate fi afectat.
Procesul de transport ŃiŃei prin conducte se execută în sistem închis.
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Impactul asupra bunurilor materiale
Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra bunurilor materiale.
Impactul asupra calităŃii şi regimului cantitativ al apei
-

pe perioada de construcŃii – montaj

În situaŃia respectării etapelor privind lucrările de construcŃii - montaj şi programul de control pe
faze de execuŃie, apele subterane şi de suprafaŃă din zona amplasamentului nu vor fi afectate.
-

pe perioada de exploatare

În condiŃii de funcŃionare normală nu există posibilitatea poluării apelor. Procesul de transport al
ŃiŃeiului prin conducte se execută în sistem închis cu monitorizarea parametrilor (debit, presiune).
Impactul asupra calităŃii aerului şi climei
-

perioada de construcŃii – montaj

În perioada de construcŃie şi montaj, sursele potenŃiale de poluare ale aerului sunt reprezentate
de motoarele autovehiculelor necesare realizării lucrărilor (excavator, buldozer, autocamioane de
transport, macara etc.).
Întrucât funcŃionarea acestor motoare este intermitentă şi pe perioadă redusă de timp, impactul
asupra aerului este nesemnificativ.
-

perioada de exploatare

În condiŃii normale de funcŃionare nu se modifică calitatea aerului din zona amplasamentului.
Impactul zgomotelor şi vibraŃiilor
•

pe perioada de construcŃii – montaj

În perioada de construcŃii - montaj, sursele de zgomot şi vibraŃii vor fi reprezentate de utilajele
specifice de lucru (excavator, buldozer, autocamioane de transport, etc.). Impactul va fi local şi temporar.
•

pe perioada de exploatare

Pe perioada de exploatare, în condiŃii de funcŃionare normală, instalaŃiile nu constituie surse de
zgomot sau vibraŃii.
Impactul asupra peisajului şi mediului vizual
Impactul asupra peisajului este generat de schimbarea folosinŃei terenului pe perioada execuŃiei.
La finalul lucrărilor de construcŃii – montaj sunt prevăzute lucrări de refacere a terenului utilizat.
łinând cont de condiŃiile locale existente şi de posibilitatea de acces pentru întreŃinere şi
reparaŃii, impactul realizării obiectivului asupra cadrului natural este minim.
Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural
Nu există impact asupra patrimoniului cultural, în vecinătatea amplasamentului nefiind situri
arheologice sau obiective culturale.
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Impactul asupra interacŃiunilor dintre componentele de mediu
łinând cont de activităŃile necesare realizării proiectului ce pot genera surse de poluare, de
potenŃialii poluanŃi emişi şi de impactul redus asupra factorilor de mediu, se poate considera că nu există
impact asupra interacŃiunilor dintre componentele de mediu.
Natura impactului
În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate
aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfăşurate vor avea un efect temporar redus şi
reversibil asupra factorilor de mediu.
Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calităŃii mediului se pot
produce doar în cazuri accidentale.
Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt determinate de creşterea eficienŃei şi
siguranŃei în exploatare a conductelor.
Extinderea impactului
Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a
proiectului.
Magnitudinea şi complexitatea impactului
Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea
proiectului prezintă un impact redus din punct de vedere al poluǎrii mediului.
Probabilitatea impactului
Sistemul de transport este dotat cu dispozitivele, aparatura şi personalul necesar preîntâmpinării
şi lichidării unor eventuale incendii provocate de cauze naturale (cutremure, alunecări de teren) sau
acŃiuni omeneşti.
FaŃă de măsurile adoptate prin proiect pentru micşorarea riscului tehnic, în faza de exploatare,
trebuie să se respecte şi măsurile de prevenire, combatere şi diminuare a impactului în caz de avarii.
Riscul este probabilitatea apariŃiei unui accident într-o perioadă de timp specificată şi este
adesea descris sub forma ecuaŃiei:
Risc = Probabilitate x Gravitate
Obiectivul general al evaluării riscului este de a controla riscurile provenite de la un
amplasament, prin identificarea:
-

agenŃilor poluanŃi sau pericolelor celor mai importante;

-

resurselor şi receptorilor expuşi riscului;

-

mecanismelor prin care se realizează riscul;

-

riscurilor importante care apar pe un amplasament;

-

măsurilor generale pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.
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RelaŃia sursă – cale – receptor pentru surse posibile de poluare este prezentată în tabelul nr. 1.
Matricea pentru analiza relaŃiei sursă - cale – receptor
Tabelul nr. 1
Agent
poluant

Pericol

Surse

Căi

łinte

posibil

Atingerea

ImportanŃa

Ńintei

riscului

Fisurari sau
łiŃei

Inflamabil

spargeri

Ecotoxic

accidentale

Necesitatea
lucrării de
remediere
Închiderea

Emisii

Aer

Da

Medie

ale conductei

sursei de
poluare

În cazul apariŃiei unui accident, cuantificarea riscului este următoarea:
−

agent poluant: ŃiŃei
Probabilitate = 1 (mică)
Gravitate = 2 (medie)
R=1x2=2

În conformitate cu cele de mai sus se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra
mediului este minim.
În cazul apariŃiei unui accident se va acŃiona conform Planului pentru situaŃii de urgenŃă întocmit
la nivelul societăŃii.
Durata, frecvenŃa şi reversibilitatea impactului
Impactul asupra mediului este exclusiv pe durata de execuŃie a proiectului, de mică intensitate şi
reversibil.
Efectele negative (nesemnificative) identificate şi analizate în capitolele anterioare sunt
temporare (pe perioada lucrărilor de execuŃie) şi locale, la nivelul ariei de desfăşurare a proiectului.
Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului
Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă
Pe perioada de construcŃie montaj apele subterane şi de suprafaŃă din zona analizată nu vor fi
afectate prin respectarea următoarelor măsuri:
• respectarea etapelor privind execuŃia şi respectarea programului de control pe faze de
execuŃie;
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• verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor şi utilajelor necesare realizării
proiectului, pentru a evita eventualele scurgeri de uleiuri şi carburanŃi;
• depozitarea şi manipularea corespunzătoare a materialelor şi a deşeurilor;
• interzicerea depozitării materialelor sau deşeurilor în afara perimetrului şantierului;
• interzicerea accesului utilajelor mobile şi a staŃionării vehiculelor în afara perimetrului
şantierului;
• instruirea şi responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinătate.
Procesul de transport ŃiŃei se realizează în sistem închis cu caracteristici tehnice funcŃionale
controlabile (debit, presiune).
Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer
Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condiŃiile tehnice impuse la
omologarea acestora şi pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecŃiile tehnice periodice
obligatorii.
În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la
utilaje şi/sau autoutilitare.
Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot şi vibraŃii
Proiectul tehnic prevede ca verificarea calităŃii la execuŃia construcŃiilor să fie obligatorie şi să se
efectueze de către investitori prin diriginŃi de specialitate sau prin agenŃi economici de consultanŃă
specializaŃi.
ExecutanŃii de construcŃii au următoarele obligativităŃi:
• asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinŃelor într-un sistem propriu de calitate
conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici atestaŃi;
• utilizarea în execuŃia lucrărilor numai a produselor şi echipamentelor prevăzute în proiect;
• respectarea detaliilor de execuŃie.
Măsuri de diminuare a poluării şi impactului asupra solului
SoluŃiile tehnice adoptate de proiectant au la bază studii geologice în scopul asigurării unui
impact minim al lucrărilor asupra solului, subsolului şi apelor subterane, atât în etapa de execuŃie cât şi
în exploatarea obiectivelor.
În situaŃia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcŃii-montaj, depozitarea
controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe faze de execuŃie,
solul şi subsolul din zona amplasamentului nu sunt afectate.
Sistemul pentru controlul şi monitorizarea parametrilor de funcŃionare permite intervenŃia
operativă în situaŃii de avarii.
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În afara măsurilor luate în proiect privind diminuarea poluării şi a impactului asupra solului, nu
sunt necesare măsuri suplimentare.
Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităŃii
La săparea şanŃului în vederea montării conductei, stratul vegetal va fi depozitat separat. La
finalul lucrărilor se vor realiza lucrări de refacere a calităŃii solului pe suprafeŃele de teren ocupate
temporar.
Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiŃii de siguranŃă a obiectivelor asigură protecŃia şi
diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităŃii din zona amplasamentului.
Măsuri de diminuare a impactului asupra cadrului natural
Impactul asupra cadrului natural pe perioada de execuŃie fiind minim, nu sunt necesare măsuri
suplimentare.
Măsuri de reducere a impactului asupra activităŃii social – economice
ActivităŃile social – economice nu sunt influenŃate de realizarea proiectului şi nu sunt necesare
măsuri de reducere a impactului.
Măsuri de reducere a impactului asupra populaŃiei în general
Având în vedere că nu există impact asupra populaŃiei, nu sunt necesare măsuri speciale de
reducere a impactului.
Natura transfrontieră a impactului
Nu există impact transfrontieră.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Programul de monitorizare a mediului include toate activităŃile necesare pentru determinarea
nivelelor de poluare a mediului şi a impactului asupra mediului şi sănătăŃii populaŃiei, impact datorat
operării normale a instalaŃiilor.
Procesul de transport al ŃiŃeiului se desfăşoară în sistem închis, sub presiune, cu monitorizarea
parametrilor de funcŃionare.
Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada de exploatare, în zona de activitate a obiectivelor
analizate se impun următoarele măsuri:
-

observarea şi controlul permanent pentru identificarea potenŃialelor cauze ce pot conduce la
poluare (neetanşeităŃi, spărturi, avarii);

-

realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

-

planificarea prealabilă a reparaŃiilor capitale.
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LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE

IX.A). JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE
NORMATIVE NATIONALE
Proiectul intră sub incidenŃa H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului, modificată prin H.G. 17/2012, Anexa 2.
Proiectul nu intră sub incidenŃa OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea 49/2011.
Prezentul proiect, prin soluŃiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare
care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.
IX.B). PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE /
PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

În vederea completării gabaritului de sonde pentru extracŃia ŃiŃeiului, s-a hotarat săparea
sondei 377 bis Ciuresti Sud.
Pentru punerea in exploatare a sondei este necesar si oportun echiparea de suprafata a
acesteia si montarea conductei de transport titei de la sonda 377 bis Ciuresti Sud la manifold
Parc 7 Badesti.
Proiectul face parte din obiectivele OMV PETROM S.A. Asset III Muntenia Vest si a fost elaborat
in baza documentului „SCOPE OF WORK Engineering for Surface Equipping of well 377 ST Ciuresti
Sud”.

X.
X.A).

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Lucrările necesare organizării de şantier vor fi stabilite de firma constructoare în funcŃie de
numărul de utilaje şi de numărul personalului de execuŃie.
X.B). LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
Lucrările se vor executa în extravilanul localităŃii Icoana.
Organizarea de şantier va intra în sarcina antreprenorului care va stabili soluŃiile cele mai
avantajoase, cu acceptul investitorului.
X.C). DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE
ŞANTIER
Lucrările pregătitoare pentru amenajarea organizării de şantier sunt:
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•

se curăŃă terenul (îndepărtarea gunoaielor, etc.);

•

se executa îndepărtarea şi evacuarea stratului vegetal, orizontalizarea terenului
conform prevederilor din proiect;

•

se execută trasarea şi pichetarea amplasamentului conform planului de amplasare
obiective;

•

se realizează aprovizionarea cu materiale şi piese, în cantităŃile şi de calitatea cerută
prin proiect, astfel încât să se asigure începerea şi continuitatea lucrărilor;

•

se asigură utilajele şi dispozitivele necesare;

•

se asigură forŃa de muncă specializată;

•

se realizează căile de acces şi platforma de depozitare a materialelor;

•

se realizează împrejmuirea terenului aferent organizării de şantier;

•

se realizează racordul electric aerian şi împământarea.

ExecuŃia lucrărilor de organizare de şantier poate avea impact negativ prin: modificări în structura
solului datorat traficului utilajelor, emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul lucrărilor de
terasamente, noxele chimice şi pulberile în suspensie provenite de la vehiculele/utilajele ce realizează
lucrările (traficul de şantier), transportul materialelor şi generarea de deşeuri pe perioada de execuŃie a
proiectului.
X.D). SURSE DE POLUANłI ŞI INSTALAłII PENTRU REłINEREA, EVACUAREA ŞI
DISPERSIA POLUANłILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
Principalele surse de poluanŃi pentru perioada organizării de şantier sunt reprezentate de
motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.
PoluanŃii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la
motoarele aferente acestora.
FuncŃionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de
motoare să fie punctiforme şi momentane.
Întrucât funcŃionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea
produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.
X.E).

DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANłI ÎN
MEDIU

În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de şantier se vor utiliza mijloace de
construcŃie performante şi se vor realiza inspecŃii tehnice periodice a mijloacelor de construcŃie.
Asigurarea condiŃiilor de alarmare şi evacuare în caz de incendiu este obligatorie.
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Deşeurile rezultate vor fi evacuate prin grija firmei constructoare în vederea procesării sau
predării la centre speciale de colectare, reciclare.
InstalaŃiile, atât tehnologice cât şi de utilizate, se folosesc în limitele condiŃiilor de funcŃionare, cu
respectarea strictă a regulilor şi măsurilor de utilizare stabilite de producători şi proiectanŃi.
Este obligatorie respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă.
La încetarea lucrului toate dispozitivele şi utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curăŃate
şi verificate în afara perimetrelor de circulaŃie în locuri stabile şi asigurate împotriva deplasărilor şi
pornirilor întâmplătoare.
Executarea, probelor tehnologice punerea în funcŃiune şi în exploatare a oricărei construcŃii,
instalaŃii, amenajări sau schimburi de destinaŃie, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale
referitoare la apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori şi bunuri.
Materialele necesare execuŃiei lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare,
depozitare şi punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare şi de lucru indicate
pe planul de situaŃie.

XI.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA
FINALIZAREA INVESTIłIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA
ÎNCETAREA ACTIVITĂłII

Constructorul are obligaŃia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
execuŃiei lucrărilor.
În scopul asigurării securităŃii zonei, conform reglementărilor în vigoare privind apărarea
împotriva dezastrelor, se vor respecta următoarele:
•

măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenŃii;

•

măsuri operative urgente de intervenŃie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări
deosebit de grave;

•

măsuri de intervenŃie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

În cazul apariŃiei unui accident se acŃionează conform programului de intervenŃie în caz de avarii
sau calamităŃi întocmit în cadrul OMV PETROM pentru exploatarea obiectivelor.
În cazuri de urgenŃă sau situaŃii accidentale se raportează de urgenŃă pe cale ierarhică toate
situaŃiile de funcŃionare anormală şi care reduc securitatea în exploatare şi în special apariŃia de spargeri
la conducte, zone de alunecări de teren ce afectează conductele; starea tehnică a conductelor şi a
armăturilor în apropierea construcŃiilor, obiectivelor industriale, agregare, sociale, drumuri, căi ferate,
traversări de ape etc.

