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Memoriu de prezentare
I. Denumirea proiectului: “Manifold M2521 Merisani cu conducte amestec (2521+2538+2677) Merisani“
II. Titular:
- numele companiei: O.M.V. PETROM S.A.
ASSET III MUNTENIA VEST
- adresa postala: B-dul Republicii, nr.160, loc. Pitesti, judetul Arges
- telefon: 0728628946; e-mail: sorin.ciociia@petrom.com adresa paginii de internet: www.petrom.com
- director/manager/administrator: Dl. Cristinel Dancila.
- responsabil pentru protectia mediului: Coordonator Departament HSE
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI
III.1. REZUMATUL PROIECTULUI
Conducta de amestec a sondei 2521 Merisani, cu diametrul de 3 inch, în lungime totală de 80 m se
va monta astfel :


îngropat, în şanţ deschis, la adâncimea de minim 1,1 m faţă de generatoarea superioară, pe o
lungime de 80 m,

Succesiunea operaţiilor în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj a conductei va fi
următoarea :
1. predarea – preluarea amplasamentului de către proiectant la constructor în prezenţa
beneficiarului pe baza unui proces verbal de predare-primire. Constructorul are obligaţia să
asigure materialele necesare marcării traseului;
2. realizarea culoarului de lucru si investigarea acestuia privind existenta de obstacole subterane;
3. procurare material tubular (prin grija OMV Petrom);
4. Transport material tubular :
-oţel L290N, SMLS, PSLS 2 , SR EN ISO 3183: 2013
-PE 100 SDR 7.4 PN 25 pentru fluide, armături, fitinguri, etc.
5. săparea şanţului şi sprijinirea pereţilor unde este cazul;
6. depozitarea pământului în partea opusă ţevilor înşiruite;
7. sudarea conductei pe tronsoane şi asamblarea lor în fir sau sudarea în fir continuu;
8. verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificate de calitate;
9. lansarea tronsoanelor în şanţ;
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10. Montarea fir metalic trasor, izolat.
11. astuparea parţială a traseului conductei cu excepţia îmbinărilor sudate;
12. curatirea, godevilarea conductei pentru calibrare şi inspecţie;
13. încercarea de rezistenţă hidraulică şi înregistrarea pe diagramă a probei;
14. verificarea la etanşeitate la presiunea de lucru;
15. umplerea şanţului în fir curent şi montarea benzii avertizoare la cca. 50 cm deasupra generatoarei
superioare a conductei;
16. recepţia la terminarea lucrărilor;
17. golirea conductei de apă;
18. cuplarea conductei;
19. pregătirea, punerea în funcţiune a conductei;
20. astuparea şanţului în punctele de cuplare şi refacerea stratului vegetal;
21. GIS/ESRI la terminarea lucrărilor;
22. recepţia finală a lucrărilor si predarea „Cărţii tehnice a construcţiei”.
Pentru conductele montate în şanţ deschis, se va alege o lăţime de şanţ de 0.60 m, iar culoarul de
lucru conform „Working strip in parallel with road TP-003” va avea lăţimea specificată în planul de montaj
conductă de 8,2 m.
III.2 JUSTIFICAREA NECESITAŢII PROIECTULUI
În vederea creşterii producţiei de hidrocarburi, pe structura Merisani s-a executat forajul sondei 2521
Merisani.
Pentru transportul ţiţeiului în condiţii de siguranţă s-a propus realizarea unei conducte în lungime
totală de 80 m de la sonda 2521 Merisani la Manifold M2521 Merisani.
Conducta se va confecţiona din material tub PE 100 SDR 7.4 PN 25, PEHD pentru fluide.
III.3 VALOAREA INVESTIŢIEI
Valoare totală a investiţiei: “Conducta de amestec Sonda 2521 Merisani” este de 70.000 lei.
III.4 PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ
Durata de realizare a proiectului este de 30 de zile. Lucrările se vor executa în teren după obţinerea
Autorizaţiei de Construire.
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III.5 PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI.
FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI
Pentru proiectul : „CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA 2521 Merisani” au fost realizate
următoarele planşe :


Plan de încadrare în zonă, vizat OCPI Argeş;



Plan traseu conductă amestec proiectată de la sonda 2521 Merisani la Manifold M2521
Merisani, PU-D-ROA03193201206.2-DE-PL-DWG-001-01-B.

III.6 ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS
III.6.1. Profilul şi capacităţile de producţie
Conducta de amestec a sondei 2521 Merisani, a fost proiectată pentru a asigura transportul unui debit
maxim de ţiţei brut de 3 m3/h.
III.6.2 Descrierea echipamentelor
Carcteristicile tehnice şi condiţiile de operare ale conductei:
Lungime totală (m) : 80
Material :


oţel grad: L 290 N, tip: SMLS (ţeavă trasă), cu diametrul exterior: 88.9 mm şi grosimea de perete de 6.3
mm, pentru conducta montată suprateran în careul sondei, respectiv Manifold M2521 Merisani;



polietilenă de înaltă densitate tub PE 100 SDR 7.4 PN 25, PEHD pentru fluide, cu diametrul exterior:
90 mm şi grosimea de perete de: 12.3 mm, pentru restul conductei montată îngropat în şanţ deschis şi
prin foraj orizontal dirijat.
Condiţiile de operare ale conductei sunt următoarele:


temperatura de operare (°C) 15;



temperatura max. de operare (°C) 15;



temperatura min. de operare (°C) 15;



presiune de operare (bar) 6;



presiune max. (bar) 12;



presiune min. (bar) 5;



debit lichid operare (m3/h): 2;



debit minim lichid (m3/h): 1;



debit maxim lichid (m3/h): 3.
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Condiţiile de proiectare ale conductei sunt următoarele:


Presiune proiectare conducta: 25 bar;



Temperatura de proiectare:-30/+45 °C.



Durata normată: 20 ani pentru conductele din oţel, 50 ani pentru conductele din polietilenă.

III.6.3. Descriere flux tehnologic
Documentaţia a fost elaborată în conformitate cu datele comenzii de proiectare a O.M.V. Petrom
S.A., Asset III Muntenia Vest, si Statement of Requirements.
Fluidul extras din sonda este transportat prin conducta de amestec 3’’ de la capul de pompare al
sondei la Manifold M2521 Merisani.
Fluidul vehiculat prin conducte este titei brut.
Proiectarea conductei de amestec include si lucrarile topografice ale traseelor de conducte.
Conductele sunt amplasate pe teritoriul administrativ al Comunei Draganu, judeţul Arges.
Lucrările se vor desfăşura, cu respectarea distanţelor de siguranţă între obiectivele proiectate şi cele
existente în zonă (conducte de gaze, drumuri, reţele electrice, etc.) conform normativelor şi legislaţiei în
vigoare.
III.6.4 Materii prime, energie şi combustibili utilizaţi. Modul de asigurare a acestora.
Pentru execuţia investiţiei se vor folosi materiale de construcţii, armături, confecţii şi accesorii,
corespunzătoare standardelor şi normelor de fabricaţie, conform specificaţiilor din proiectele de specialitate.
Aceste materii prime vor fi preluate de la furnizori prin grija constructorului.
Acestea vor fi însoţite de certificate de calitate, vor fi recepţionate, transportate, manipulate şi
depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa
acestora.
Lucrările proiectate nu necesitǎ alimentarea cu energie electrică. Pe perioada de construcţii şi
montaj, constructorul va avea în dotare generatoare de curent.
Pe perioada de construcţii şi montaj, combustibilii utilizaţi pentru funcţionarea utilajelor şi
echipamentelor vor fi asigurate de către firma care execută lucrările de construcţii.
III.6.5 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă
Realizarea proiectului propus nu necesită racordări la reţelele utilitare din zonă.

Page 6

Executant

Client :
“Manifold M2521 Merisani cu conducte
amestec (2521+2538+2677) Merisani”

SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

III.6.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului
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 iniţială.
După acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la
profilul iniţial.
De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseşte pentru accesul la
amplasamentul lucrărilor, în cazul deteriorării acestora în perioada de construcţii-montaj.
III.6.7 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Accesul la obiective se va realiza din drumul pietruit existent în zonă de acces la obiectivele
petroliere ale OMV Petrom. Proiectul nu prevede căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.
III.6.8 Resursele naturale folosite
Pentru realizarea lucrărilor propuse, se vor utiliza următoarele:


nisip pentru pozare conductă cu rol de fixare, protecţie şi distribuire uniformă a sarcinei
mecanice: 7 m3;



apă pentru probele de presiune ale conductei: 10 m3.

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului (nisip) vor fi asigurate de
constructor, din surse contorizate.
Apa necesară pentru probarea conductei se va realiza prin transport cu autocisterna din cea mai
apropiată sursă contorizată. Pentru colectarea apei, la finalizarea probelor de presiune, se va utiliza o habă
cu capacitatea de 5 m3 care va fi vidanjată la Manifold M2521 Merisani, unde va intra în fluxul tehnologic
al apei de zăcământ.
Pe perioada de funcţionare nu se utilizează resurse naturale.
III.6.9 Metode folosite în construcţie
Realizarea lucrărilor de construcţii se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 cu
modificările ulterioare, cu asigurarea verificării execuţiei prin diriginţi de şantier autorizaţi şi utilizarea de
produse certificate sau care au agremente tehnice.
Lucrările de construcţii – montaj vor respecta prevederile procedurii privind exercitarea controlului
de stat al calităţii în construcţii reglementate prin Ordinul Nr. 1.369 din 25 iulie 2014 .
Scopul procedurii este acela de a asigura baza metodologică precum şi conţinutul-cadru al
procesului-verbal de control, pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii
construcţiilor, în etapa de execuţie a construcţiilor.
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Urmărirea comportării în timp a instalaţiilor 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 instalaţii tehnologice industriale”.
Urmărirea specială a instalaţiilor tehnologice se face de către personalul de specialitate al
beneficiarului, pe bază de program tehnic.
Rezultatele investigărilor, observaţiilor, verificărilor şi măsurile obţinute în activitatea de urmărire
specială a instalaţiilor vor fi consemnate într-un proces verbal de constatare la care se vor anexa şi relevee
ale instalaţiilor, mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest material se va înainta
conducerii unităţii care va dispune următoarele:
LUAREA MĂSURILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LEGALE, ÎNLOCUIREA
ELEMENTELOR DETERIORATE SAU ALTE INTERVENŢII ÎN VEDEREA EVITĂRII
ACCIDENTELOR DE ORICE FEL;
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 SITUAŢIEI ŞI STABILIREA
MĂSURILOR DE LUAT ÎN CONTINUARE;
EFECTUAREA LUCRĂRILOR INDICATE DE PROIECTANT ÎN RECEPŢIONAREA LOR.
III.6.10 Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare,
refacere şi folosire ulterioară
Antreprenorul general va întocmi graficul de execuţie al lucrărilor şi îl va supune aprobării clientului.
Acest grafic va face parte din contractul de antrepriză.
Recepţia lucrărilor executate se va face numai după ce toate lucrările prevăzute în proiect sunt în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, iar probele de presiune au fost declarate corespunzătoare.
Funcţionarea conductei va fi de 24 h/24h, 365 zile/an.
Durata de viaţă a conductei din oţel la cuplările: cap sondă şi Manifold M2521 Merisani este de 20
ani. Conducta din polietilenă de înaltă densitate are o durată de viaţă de 50 ani.
III.6.11 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate
Activităţile existente în zona analizată sunt reprezentate în principal de exploatarea hidrocarburilor
petroliere.
Din informaţiile existente, în zona amplasamentului nu sunt planificate alte dezvoltări importante.
III.6.12 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Proiectul tehnic prezintă o singură alternativă, cea optimă din punct de vedere tehnic şi al siguranţei
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în exploatare. La realizarea proiectului s-a avut în vedere ca aceste instalaţii să asigure protecţia mediului,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
III.6.13 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului
În perioada de execuţie, personalul care va realiza lucrările de construcţii-montaj este angajat de
către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă.
Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.
III.6.14 Alte autorizaţii cerute pentru proiect
Prin Certificatul de Urbanism nr. 59 din 20.05.2019 s-au solicitat:


Aviz de amplasament energie electrica,



Aviz de amplasament din partea Telekom,



Aviz securitate la incendiu din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă,



Aviz de protecţie civilă din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă,



Aviz din partea Direcţiei de Sănătate Publică Arges,



Aviz din partea primăriei,



Aviz din partea Direcţiei Agricole Arges.



Punct de vedere al APM Arges.

Pentru realizarea investiţiei se va obţine Autorizaţia de Construire.
IV.DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE
Prezentul proiect nu face obiectul unor lucrări de demolare.
V. descrierea amplasării PROIECTULUI
Lucrările propuse se situează din punct de vedere administrativ, în extravilanul comunei Draganu,
judeţul Argeş.
Distanţa de la obiectiv la cea mai apropiata locuinţă este de 634.
Proiectul nu intră sub incidenţa legii Nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie
1991.
În zona analizată nu sunt monumente istorice şi situri arheologice. Amplasamentul analizat este
localizat la distanţa de 1,3 km de cele mai apropiate obiective aparţinând Patrimoniului Cultural.
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Distantele fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice :
In satul Merisani, comuna Merisani, se afla monumentul istoric “Curtea boierilor din Marisani”, cod
AG-II-a-B-13737, datare sec XVIII - XIX, aflandu-se la o distanta de circa 2.5 km fata de sonda 2521
Merisani.
Amplasamentul conductei nu se suprapune peste sit-uri de importanţă comunitară.
Distanta fata de aria protejata (ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges) este de:
~ 2.95 Km de la beciul sondei;
Din punct de vedere hidrografic, investiţia propusă se situează în bazinul Hidrografic Argeş-Vedea,
la distanţa minimă de 938 m de Paraul Bascov.
Caracteristicile fizice ale mediului
Folosinţele actuale ale terenului
Lucrările se vor desfăşura, pe teren având categoriile de folosinţă: pasune, se vor desfasura pe
teritoriul administrativ al comunei Draganu, jud. Arges. Terenul pe care se vor realiza lucrarile de
constructii-montaj apartine unor proprietari particulari.

Nr.
crt

Tabel cu proprietarii terenurilor pentru
Conducta de amestec sonda 2521 Merisani
Nume proprietar/
Suprafata ce se va ocupa (mp) Categor
administrator
ia de
folosinta

Destinatie
actuala
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1
2

Vieru Grigore
Comuna Draganu
Total

5211
4767
9978

Pasune
Pasune

TDA

Folosinţele planificate ale terenului
Suprafaţa de teren care se va ocupa temporar pentru realizarea investiţiei este de 9978 m2 şi
reprezintă culoarul de lucru necesar montării conductei.
La finalul lucrărilor de construcţii - montaj conductă, terenul ocupat temporar va fi redat la categoria
de folosinţă avută iniţial.
Politici de zonare şi de folosire a terenului
Lucrările de construcţii – montaj se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, respectând etapele
prevăzute în proiectul tehnic. La finalul lucrărilor, terenul va fi refăcut la profilul iniţial.
Areale sensibile
Terenul nu este inclus in zona de protectie a monumentelor istorice sau ariile naturale protejate.
Coordonatele in sistem Stereo 70 ale sondei:
-

Sonda 2521 Merisani: E = 476126.77

N = 386002.92

Coordonatele geografice ale sondei sunt:
-

Sonda 2521 Merisani: 44°58'24.18755"N; 24°41'44.82191"E

Detalii privind variantele de amplasament care au fost luate în considerare
Proiectul tehnic prezintă o singură alternativă de amplasament, la care s-au avut în vedere :


amplasamentele existente ale sondei şi parcului;



necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;



considerente tehnico - economice şi constructive, precum şi posibilităţi de supraveghere a
conductei în timpul exploatării;



Impact minim asupra mediului inconjurător (cu toate componentele sale).

Prin alegerea amplasamentului proiectului se vor respecta distanţele de siguranţă faţă de alte
obiective din vecinătate, conform normelor şi normativelor în vigoare, precum şi cele menţionate în avizele
factorilor interesaţi.
VI. Descrierea efectelor semnificative posibile asupra mediului
VI.1. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI
DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU
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VI.1.1 Protecţia calităţii apelor


Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Pe perioada de construcţii şi montaj, sursele posibile de poluare pentru apele subterane din zonă
analizată sunt:
o depozitarea necontrolată a deşeurilor;
o scurgeri de uleiuri şi carburanţi la alimentarea şi pe timpul funcţionării utilajelor.
Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu există
surse de poluare pentru apele subterane din zonă.


Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute

În cadrul proiectului nu sunt prevăzute staţii/instalaţii de epurare / preepurare a apelor uzate.
VI.1.2 Protecţia aerului


Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

În timpul realizării investiţiei 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. Funcţionarea utilajelor pe durata execuţiei lucrărilor este intermitentă, ceea ce face ca
emisiile realizate de motoare să fie punctiforme şi momentane.
Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu există
surse de poluare pentru aer.


Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În vederea reducerii impactului pe perioada de construcţii-montaj se vor utiliza mijloace de
construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a mijloacelor de construcţie. Utilajele
tehnologice vor respecta prevederile Hotărârii Nr. 467 din 28 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri
pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14
septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante
şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră,
de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a
Directivei 97/68/CE.
VI.1.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
 Sursele de zgomot şi de vibraţii
Pe perioada de execuţie a proiectului sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele
necesare pentru lucrările de montaj, compactarea terenului şi transportul echipamentelor şi echipei de
lucrători.
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Pe perioada de exploatare, în condiţii de funcţionare normală, instalaţiile nu constituie surse de
zgomot sau vibraţii.
 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului vibraţiilor
Toate echipamentele utilizate pentru execuţia lucrărilor sunt din dotarea firmei constructoare, cu
care beneficiarul va încheia contract şi vor respecta limitele de zgomot şi vibraţii impus de legislaţie.
Pe perioada de exploatare a instalaţiei nu sunt necesare dotări sau măsuri de reducere a zgomotului
şi vibraţiilor.
VI.1.4 Protecţia împotriva radiaţiilor
 Sursele de radiaţii
În zona amplasamentului nu sunt decât radiaţii corespunzătoare fondului natural.
VI.1.5. Protecţia solului şi a subsolului
 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice
Sursele şi cauzele posibile de poluare ale solului, subsolului şi apei freatice, datorate activităţii
propuse pot fi:

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


depozitarea necontrolată a deşeurilor.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu există surse
de poluare a solului.
 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului
În vederea protecţiei solului se vor respecta următoarele:


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



acoperirea conductei 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 programul de revizii şi reparaţii pentru utilaje
şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor.
Page 13

Executant

Client :
“Manifold M2521 Merisani cu conducte
amestec (2521+2538+2677) Merisani”

SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

După terminarea lucrărilor, constructorul eliberează terenul şi reface structura solului la profilul
iniţial.
În condiţiile respectării parametrilor de operare, conducta nu generează poluanţi pentru factorii de
mediu.
VI.1.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Principalele situri de importanta comunitara din apropierea obiectivului sunt:


ROSPA 0062 -Lacurile de acumulare de pe Arges - 2.95 km

 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi
ariilor protejate
In apropierea sondei 2521 Merisani, nu sunt amplasate monumente ale naturii.
Cea mai apropiata arie protejata “ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges” fata de
amplasamentul sondei este situata la 2.95 km.
VI.1.7. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE PUBLIC
 Identificarea obiectivelor de interes public
În zona proiectului nu sunt obiective de interes public.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi obiectivelor
protejate şi/sau de interes public
Lucrările propuse se situează din punct de vedere administrativ în extravilanul comunei Draganu,
judeţul Arges, la distanţa de aproximativ 634 m, faţă de cele mai apropiate locuinţe.
În perioada de construcţie şi montaj muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma
constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă. Realizarea proiectului nu
modifică condiţiile economice locale.
Pentru reducerea nivelului de zgomot executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi
operaţionale cum ar fi:


adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a
receptorilor sensibili din vecinătăţi;



folosirea de echipamente care să genereze nivele moderate de zgomot;



diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor;



oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a
materialelor.
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IV.1.8 GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT
 Deşeurile rezultate pe perioada de organizare de şantier
La execuţia lucrărilor vor participa 10 persoane (personal de execuţie, diriginte de şantier, şoferi).
În cadrul organizării de şantier se generează deşeuri de ambalaje din activităţile desfăşurate de
personalul de execuţie al lucrărilor:
-

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

-

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

Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv şi evacuate prin grija firmei constructoare sau preluate de
OMV PETROM şi evacuate împreună cu deşeurile menajere rezultate de la personalul propriu, pe bază de
contract.
Se estimează o cantitate de deşeuri menajere de 0,5 kg / zi / persoană, respectiv 5 kg/ zi de la întregul
personal de execuţie.
 Deşeurile rezultate pe perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii – montaj
Tabelul nr. 3
Nr.
crt.

Tip deşeu

1

Deşeuri metalice (cupoane conductă, resturi
17 04 07
metalice de la sudură, electrozi)

Cod deşeu

Cantitate estimată
4 kg

Fluid de foraj rezidual
2

nămoluri şi deşeuri de foraj pe baza de apă 01 05 04
dulce

0,43 m3

Detritus
3

nămoluri şi deşeuri de foraj pe baza de apă 01 05 04
dulce

0,66 m3

Deşeurile metalice rezultate vor fi colectate, sortate şi predate spre valorificare, pe bază de contract,
unei firme de profil.
Fluidul de foraj (apă şi bentonită) rămas la finalizarea traversării prin foraj orizontal în zona
forestiera., va fi colectat într-o habă metalică cu capacitatea de 1 m3, de unde va fi transportat la staţia de
fluide a firmei ce va executa lucrările de foraj, desemnată în urma licitaţiei.
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Detritusul rezultat din execuţia forajului orizontal dirijat va fi colectat într-o habă metalică cu
capacitatea de 1 m3, de unde va fi transportat la staţia de fluide a firmei ce va executa lucrările de foraj,
desemnată în urma licitaţiei.
 Deşeuri rezultate din activitatea de exploatare
Deşeurile metalice (fier vechi) pot rezulta în urma operaţiilor de revizii şi reparaţii la utilaje şi
instalaţii, cantităţile generate fiind în funcţie de mărimea reparaţiilor. Toate deşeurile metalice rezultate sunt
sortate şi valorificate la centre de colectare.
Plan gestionarea deşeuri
Deşeurile rezultate în perioada execuţiei proiectului vor fi evacuate de pe amplasament prin grija
firmei constructoare, care va fi desemnată în urma licitaţiei, în vederea procesării sau predării la centre
speciale de colectare, reciclare.
Deşeurile rezultate în urma operaţiilor 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 sănătăţii umane se va ţine
cont de următoarele :


se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor 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.

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza
contractelor încheiate cu firme autorizate.
VI.1.9 GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE
Pentru realizarea conductei de amestec a sondei 2521 Merisani nu se utilizează substanţe şi preparate
chimice periculoase.
VI. 2 UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE
Utilizarea terenului se va face ţinând cont de :


necesităţile tehnologice cerute pentru amplasarea conductei;



condiţiile naturale ale ansamblului factorilor de mediu existente înaintea începerii lucrărilor;
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modificările minime ce trebuie să le suporte terenul sub aspect cantitativ şi calitativ pentru
a se desfăşura lucrările prevăzute;



utilizarea unor tehnologii de lucru care să nu afecteze în nici un fel terenul învecinat şi cel
închiriat;



condiţiile de reintegrare corespunzătoare a suprafeţei închiriate în cadrul ansamblului
peisagistic al zonei după realizarea lucrărilor.

La realizarea săpăturilor în cadrul culoarului de lucru, solul va fi depozitat separat pentru a putea fi
recuperat şi depus înapoi la redarea terenului la starea iniţială.
După acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la
profilul iniţial.
Lucrările propuse se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, cu acordul proprietarilor de terenuri.
Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului (apă, nisip) vor fi asigurate de
constructor, din surse contorizate.
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect
Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane
Cele mai apropiate aşezări umane faţă de lucrările propuse se află la aproximativ 634 m.
În perioada de construcţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma
constructoare şi vor fi special instruiţi şi dotaţi cu echipamente de protecţie.
Efectul primar asupra populaţiei îl constituie disconfortul creat de intensificarea traficului şi de
zgomotul generat.
Impactul este negativ, temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.
Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul ce execută lucrările,
inclusiv colaboratorii şi furnizorii acestora, se vor reduce la minimum posibilitatea apariţiei unor accidente
tehnice sau umane.
Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor de funcţionare a instalaţiilor şi a
normelor specifice de lucru nu există impact asupra populaţiei şi sănătăţii umane.
Impactul asupra biodiversităţii
Zona implementării proiectului nu este situată în interiorul vreunei ariei protejate.
Distantele fata de ariile protejate sunt urmatoarele:


ROSPA 0062 -Lacurile de acumulare de pe Arges - 2.95 km

Impactul asupra solului şi folosinţei terenului
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În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcţii-montaj, depozitarea
controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe faze de execuţie, solul
şi subsolul din zona amplasamentului nu vor fi afectate.
Impactul negativ asupra solului şi folosinţei terenului poate rezulta din următoarele activităţi:


funcţionarea necorespunzătoare a utilajelor – prin eventuale scurgeri de combustibili;



gestionarea neadecvată a deşeurilor – activităţile personalului.

Impactul asupra bunurilor materiale
Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra bunurilor materiale.
Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei
În situaţia respectării etapelor privind lucrările de construcţii-montaj şi programul de control pe faze
de execuţie, apele subterane din zona amplasamentului nu vor fi afectate.
Conducta se va amplasa la distanţa minimă de 938 m de Paraul Bascov, în afara zonei de
inundabilitate.
Impactul negativ asupra apei subterane şi de suprafaţă se poate produce doar în cazuri accidentale,
reprezentate prin scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele ce vor realiza lucrările.
În condiţii de funcţionare normală nu există posibilitatea poluării apelor. Desfăşurarea fluxului
tehnologic se realizează în sistem închis cu monitorizarea parametrilor (debit, presiune).
Impactul asupra calităţii aerului şi climei
În perioada de construcţie şi montaj, sursele potenţiale de poluare ale aerului sunt reprezentate de
motoarele autovehiculelor necesare realizării lucrărilor (excavator, buldozer, autocamioane de transport,
etc.).
Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele
aferente acestora.
Poate fi menţionată prezenţa monoxidului de azot (NO) substanţă ce contribuie la reducerea stratului
de ozon şi a metanului (CH4) care împreună cu monoxidul de carbon (CO), au efecte la nivel global asupra
deteriorării mediului, fiind gazele responsabile de producerea efectului de seră.
Influenţa acestor surse de emisii fugitive de pulberi în suspensie şi gaze de ardere este puternic
atenuată de suprafaţa redusă de teren necesară realizării lucrărilor de montaj.
Emisiile în timpul acestei faze nu pot genera un impact semnificativ, măsurabil asupra schimbărilor
climatice.

Page 18

Executant

Client :
“Manifold M2521 Merisani cu conducte
amestec (2521+2538+2677) Merisani”

SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

Procesele de separare, colectare şi transport se desfăşoară în sistem închis, sub presiune. În condiţii
de funcţionare normală, instalaţiile nu generează poluanţi şi nu modifică calitatea aerului din zona
amplasamentului.
Impactul zgomotelor şi vibraţiilor
În perioada de construcţii-montaj, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi reprezentate de utilajele
specifice de lucru (excavator, buldozer, autocamioane de transport, etc.). Impactul va fi local şi temporar.
În condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor şi echipamentelor, procesele de colectare şi separare
se desfăşoară în sistem închis şi nu generează zgomote sau vibraţii.
Impactul asupra peisajului şi mediului vizual
Impactul asupra cadrului natural este minim, având în vedere amplasamentul propus.
Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural
Nu există impact asupra patrimoniului cultural, în vecinătatea amplasamentului nefiind situri
arheologice sau obiective culturale.
Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu
Ţinând cont de activităţile necesare realizării proiectului ce pot genera surse de poluare, de potenţialii
poluanţi emişi şi de impactul redus asupra factorilor de mediu, se poate considera că nu există impact asupra
interacţiunilor 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 calităţii mediului se pot produce
doar în cazuri accidentale.
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 negativ redus, temporar şi reversibil din punct de vedere al poluǎrii mediului.
Probabilitatea impactului
Faţă 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.
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Riscul este probabilitatea apariţiei unui accident într-o perioadă de timp specificată şi este adesea
descris sub forma ecuaţiei:
Risc = Probabilitate x Gravitate
Obiectivul general al evaluării riscului este de a controla riscurile provenite de la un amplasament,
prin identificarea:


agenţilor poluanţi 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.

Relaţia sursă – cale – receptor pentru surse posibile de poluare este prezentată în tabelul nr. 4.
Matricea pentru analiza relaţiei sursă - cale – receptor
Tabelul nr. 4
Agent
poluant
posibil
ţiţei

Pericol

Surse

Căi

Ţinte

Atingerea Importanţa
ţintei
riscului

Fisurări /
Inflamabil spargeri
scurgeri Sol/subsol/apă Da
Medie
Ecotoxic
echipamente,
conducte
În cazul apariţiei unui accident, cuantificarea riscului este următoarea :

Necesitatea
lucrării de
remediere
Închiderea
sursei de
poluare

Probabilitate = 1 (mică)
Gravitate = 2 (medie)
R=1x2=2
Având în vedere soluţiile tehnice prevăzute în proiect pentru prevenirea poluării factorilor de mediu
se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este scăzut.
În cazul apariţiei unui accident se va acţiona conform Planului pentru situaţii de urgenţă întocmit la
nivelul societăţii.
Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului
Impactul asupra mediului este exclusiv pe durata de execuţie a proiectului, de mică intensitate şi
reversibil.
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Efectele negative (nesemnificative) identificate şi analizate în capitolele anterioare sunt temporare
(pe perioada lucrărilor de execuţie) 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 construcţie montaj apele subterane şi de suprafaţă din zona analizată nu vor fi afectate
prin respectarea următoarelor măsuri :


respectarea etapelor privind construcţia şi montajul obiectivelor, a programului de control pe
faze de execuţie;



verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor şi utilajelor necesare realizării
proiectului, pentru a evita scurgerile de uleiuri şi carburanţi;



depozitarea şi manipularea corespunzătoare a materialelor;



depozitarea controlată a deşeurilor.

Realizarea lucrărilor de construcţii-montaj vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul
de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia
mediului înconjurător.
Pe perioada de exploatare lucrările proiectate nu influenţează regimul apelor subterane şi de
suprafaţă existente în zonă, prin respectarea măsurilor prevăzute în faza de proiectare:


după pozarea tronsoanelor de conductă montate în fir curent, umplutura şanţului se va compacta
corespunzător, pentru a evita infiltrarea apelor de precipitaţii prin stratul poros în şanţul
conductei, ceea ce duce la tasări neuniforme ale umpluturii şanţului şi la dezvelirea şi ravenarea
conductei pe tronsoanele de traseu cu pantă.



la proiectarea conductei s-a ţinut cont de adâncimea maximă de îngheţ care în zonă este de 80 90 cm, conform STAS 6054-77.

Se interzice executarea lucrărilor de foraj în perioadele de îngheţ şi de ploi.
În zona amplasamentului nu zone de protecţie sanitară cu regim de restricţie sau zone de protecţie
hidrogeologică.
Procesul de transport ţiţei prin conducte de se realizează în sistem închis cu caracteristici tehnice
funcţionale controlabile (debit, presiune).
Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer
Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la
omologarea acestora şi pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice obligatorii.
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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 vibraţii
Proiectul tehnic prevede ca verificarea calităţii la execuţia construcţiilor să fie obligatorie şi să se
efectueze de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă
specializaţi.
Executanţii de construcţii au următoarele obligativităţi :


asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor într-un sistem propriu de calitate
conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici atestaţi;



utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi echipamentelor prevăzute în proiect;



respectarea detaliilor de execuţie.

Măsuri de diminuare a poluării şi impactului asupra solului
Soluţiile tehnice adoptate de proiectant au la bază studii geologice şi hidrologice în scopul asigurării
unui impact minim al lucrărilor asupra solului, subsolului şi apelor, atât în etapa de execuţie cât şi în
exploatarea obiectivelor.
În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcţii-montaj, depozitarea
controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe faze de execuţie, solul
şi subsolul din zona amplasamentului nu sunt afectate.
Sistemul de automatizare pentru controlul şi monitorizarea parametrilor de funcţionare permite
intervenţia operativă în situaţii de avarii.
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 biodiversităţii
Având în vedere că nu vor există intervenţii cu efecte permanente asupra biodiversităţii, măsurile de
reducere propuse sunt minimale.
La terminarea lucrărilor, terenul va fi degajat de materiale şi refăcut la profilul avut iniţial.
Este recomandabil ca activitatea utilajelor să se concentreze în zonele deja amenajate, cu drumuri
de acces. Eventualele depozitări de materiale se vor face pe terenurile cu utilizare agricolă. Este interzisă
tăierea tufărişurilor existente în habitatele din apropiere.
Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor asigură protecţia şi
diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităţii din zona amplasamentului.
Măsuri de diminuare a impactului asupra cadrului natural
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Impactul asupra cadrului natural pe perioada de execuţie fiind minim, nu sunt necesare măsuri
suplimentare.
Măsuri de reducere a impactului asupra activităţii social – economice
Activităţile social – economice nu sunt influenţate de realizarea proiectului şi nu sunt necesare
măsuri de reducere a impactului.
Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei în general
Având în vedere că nu există impact asupra populaţiei din zona amplasamentului, 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 activităţile necesare pentru determinarea
nivelelor de poluare a mediului şi a impactului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, impact datorat operării
normale a instalaţiilor.
Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a
parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.
Monitorizarea mediului se realizează prin:
 verificarea periodică a stării tehnice şi a parametrilor de funcţionare a utilajelor şi
echipamentelor de execuţie a lucrărilor;
 urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite. Transportul se va
executa cu mijloace auto adecvate. Documentele care vor însoţi transportul vor avea
menţionate în principal: natura deşeurilor, cantitatea, locul de eliminare.
 instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din actele emise de
autorităţi pentru acest obiectiv;
 informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la
modificările faţă de actul emis, sau orice incident care poate avea efecte negative
asupra mediului înconjurător;
 în timpul operaţiilor de construcţii – montaj se vor respecta măsurile privind securitatea şi
sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor.
Pentru ca impactul asupra cadrului natural în zona din vecinatatea zonei să fie minim,
constructorul are obligativitatea respectării termenelor de execuţie şi control pe faze de execuţie, în
conformitate cu prevederile proiectului tehnic.
Procesul de transport ţiţei se desfăşoară în sistem închis, cu monitorizarea parametrilor de
funcţionare.
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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 potenţialelor cauze ce pot conduce la
poluare (neetanşeităţi, spărturi, avarii);



realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;



planificarea prealabilă a reparaţiilor capitale.

IX. Legatura cu alte acte normative Şi/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare
IX.1. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE
NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE
În timpul execuţiei proiectului şi în perioada de exploatare se vor respecta prevederile actelor
normative care transpun Directiva-cadru apă, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deşeurilor. Directiva
cadru apă (200/60/EC) a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 107/1996 modificată şi completată
ulterior. Această directivă stabileşte cadrul unui parteneriat între părţile interesate pentru protecţia apelor
interioare, a apelor de tranziţie, de coastă şi a apelor subterane prin prevenirea poluării la sursă şi stabilirea
unui mecanism unitar de control al surselor de poluare. În cadrul capitolului VII au fost prezentate măsurile
ce se impun pentru protecţia apelor. Directiva – cadru privind aerul 96/62/CEE (amendată de Regulamentul
CE nr.1882/2003) a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 104/2011, Ordinul M.A.P.P.M. nr.
462/1993. Directiva cadru privind deşeurile (2008/98/CE) este în curs de transpunere în legislaţia naţională.
Directiva cadru 1991/31/EC privind depozitarea deşeurilor a fost transpusă prin HG 349/2005, Ordinul
1230/2005, Ordinul 775/2006, Directiva 94/62/EC a fost transpusă prin următoarele acte normative: Legea
nr. 249/2015. Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deşeurilor periculoase a fost transpusă prin HG
856/2002 şi Legea 211/2011. În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi
sănătăţii umane în cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri cu privire la modul de gospodărire, depozitare,
gestionare şi transport a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate.
Prezentul proiect, prin soluţiile de proiectare alese respectă reglementarile aplicabile în vigoare care
transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.
IX.2 PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE /
PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL
Prezentul proiect face parte din programul de dezvoltare a exploatării petroliere a OMV Petrom S.A.
X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
X.1 DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
Lucrările necesare organizării de şantier vor fi stabilite de firma constructoare în funcţie de numărul
de utilaje şi de numărul personalului de execuţie.

Page 24

Executant

Client :
“Manifold M2521 Merisani cu conducte
amestec (2521+2538+2677) Merisani”

SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

X.2

LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de şantier se va amenaja în careul sondei 2521 Merisani şi va intra în sarcina
antreprenorului care va stabili soluţiile cele mai avantajoase, cu acceptul investitorului.
X.3

DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR
ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Lucrările pregătitoare pentru amenajarea organizării de şantier sunt:


se execută trasarea şi pichetarea amplasamentului;



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



se asigură utilajele şi dispozitivele necesare;



se asigură forţa de muncă specializată;



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



se realizează împrejmuirea terenului aferent organizarii de şantier.

Execuţia 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 execuţie a
proiectului.
X.4
SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI
DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
Principalele surse de poluanţi pentru perioada organizării de şantier sunt reprezentate de motoarele
autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.
Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele
aferente acestora.
Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de
motoare să fie punctiforme şi momentane.
Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea
produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.
X.5
DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE
POLUANŢI ÎN MEDIU
În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de şantier se vor utiliza mijloace de
construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a mijloacelor de construcţie.
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Asigurarea condiţiilor de alarmare şi evacuare în caz de incendiu este obligatorie.
Deşeurile rezultate vor fi evacuate prin grija firmei constructoare în vederea procesării sau predării
la centre speciale de colectare, reciclare.
Instalaţiile, atât tehnologice cât şi de utilizate, se folosesc în limitele condiţiilor de funcţionare, cu
respectarea strictă a regulilor şi măsurilor de utilizare stabilite de producători şi proiectanţi.
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, curăţate
şi verificate în afara perimetrelor de circulaţie în locuri stabile şi asigurate împotriva deplasărilor şi pornirilor
întâmplătoare.
Executarea, probelor tehnologice punerea în funcţiune şi în exploatare a oricărei construcţii,
instalaţii, amenajări sau schimbări de destinaţie, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale
referitoare la apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori şi bunuri.
Materialele necesare execuţiei 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
situaţie.
XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN
CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
execuţiei lucrărilor.
În scopul asigurării securităţii zonei, conform reglementărilor în vigoare privind apărarea împotriva
dezastrelor, se vor respecta următoarele :


măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;



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



măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

În cazul apariţiei unui accident se acţionează conform programului de intervenţie în caz de avarii
sau calamităţi întocmit în cadrul OMV PETROM pentru exploatarea obiectivelor.
În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei şi limitarea
efectelor prin:


ANUNŢAREA PERSOANELOR SAU COLECTIVELOR CU ATRIBUŢII PENTRU
COMBATEREA POLUĂRILOR, ÎN VEDEREA TRECERII IMEDIATE LA MĂSURILE
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ŞI ACŢIUNILE NECESARE ELIMINĂRII CAUZELOR POLUĂRII ŞI DELIMITAREA
EFECTELOR ACESTORA;


INFORMARE PERIODICĂ ASUPRA OPERAŢIILOR DE REDUCERE A POLUĂRII
PRIN ELIMINAREA CAUZELOR CARE AU PRODUS-O ŞI DE COMBATERE A
EFECTELOR ACESTUIA;



INSTRUIREA ECHIPELOR DE INTERVENŢIE DE LA PUNCTELE CRITICE.

XII. ANEXE


PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SCARA 1:5000, VIZAT OCPI ARGES;



PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SCARA 1: 25000, NR. PU-D-ROA03193201206.1-DE-GEOTH-004-01-R;



PLAN TRASEU CONDUCTĂ AMESTEC PROIECTATĂ DE LA SONDA 2521
MERISANI LA MANIFOLD M2521 MERISANI, PU-D-ROA03193201206.2-DE-PLDWG-001-01-B.

XIII. INFORMAŢII PRIVIND RELAŢIA PROIECTULUI CU APELE SUBTERANE ŞI DE
SUPRAFAŢĂ
XIII.1. LOCALIZAREA PROIECTULUI
Investiţia propusă se situează din punct de vedere hidrologic :


în bazinul Hidrografic Argeş-Vedea, în zona cursului de apă Paraul Bascov

XIII.2. STAREA ECOLOGICĂ / POTENŢIALUL ECOLOGIC ŞI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI
DE APĂ
Conform planului de management al bazinului hidrografic Argeş-Vedea, evaluările realizate pentru
zona analizată, râul Vedea au indicat:


o stare ecologică bună / un potenţial ecologic bun;



o stare chimică bună.

XIV. CRITERII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI
PRIVATE ASUPRA MEDIULUI
XIV.1. CARACTERISTICILE PROIECTULUI

Dimensiunea şi concepţia întregului proiect
Lucrările propuse constau în realizarea unei conducte în lungime de 80 m pentru transportul ţiţeiului
brut de la sonda 2521 Merisani la Manifold M2521 Merisani.
Tronsoanele de conductă noi se vor amplasa la distanţa de minim 0,5 m faţă de generatoarea
exterioară a conductelor existente, conform plan de montaj conducte.
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Lucrările cuprinse în proiect se încadrează în categoria lucrărilor cu dificultate medie, execuţia având
o cota de risc mică.
Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce
priveşte protecţia şi securitatea muncii. Are obligaţia de a asigura o bună organizare a muncii şi dotare
tehnică corespunzătoare.
La încetarea lucrului toate dispozitivele şi utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curăţate
şi verificate în afara perimetrelor de circulaţie în locuri stabile şi asigurate împotriva deplasărilor şi pornirilor
întâmplătoare.
Executarea probelor tehnologice, punerea în funcţiune şi exploatarea oricărei construcţii, instalaţii,
amenajări sau schimburi de destinaţie, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la
apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori şi bunuri.

Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate
În cadrul amplasamentului propus, se desfăşoară activităţi petroliere, care nu au impact asupra
componentelor de mediu în condiţii de funcţionare normală.
Din informaţiile publice disponibile în zona analizată nu sunt planificate alte proiecte importante.

Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a
biodiversităţii
În vederea executării lucrărilor propuse se folosesc următoarele resurse naturale: nisip, apă.
Lucrările propuse se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, la finalul lucrărilor terenul va fi
refăcut la categoria de folosinţă avută iniţial.

Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate
Deşeurile rezultate pe perioada de execuţie a lucrărilor:


deşeuri menajere şi asimilabile, circa 0,5 kg / zi / persoană;



deşeuri din construcţii, deşeuri metalice: cupoane conductă, resturi metalice de la sudură,
electrozi, cod 17 04 07, circa 4 kg;



deşeuri din foraj, nămoluri şi deşeuri de foraj pe baza de apă dulce, cod 01 05 04: 0,43
m3, fluid de foraj şi 0,66 m3 detritus.

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza
contractelor încheiate cu firme autorizate.

Poluarea şi alte efecte negative
Sursele potenţiale de poluare în faza de construcţie pentru sol, subsol, ape sunt fi reprezentate de:



Scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi pe timpul funcţionării utilajelor;
Gospodărirea neadecvată a deşeurilor.
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Efectele negative produse asupra calitătii mediului se pot produce doar în cazuri accidentale. În
condiţiile unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de construcţii- montaj, nu
apar efecte poluante asupra mediului înconjurător.
Principalele surse de zgomot şi poluare a factorului de mediu aer sunt reprezentate de utilajele din
sistemul operaţional participant (buldozere, excavatoare, macara, autocamioane de transport).
Realizarea investiţiei va avea efecte negative asupra calităţii aerului prin intensificarea traficului pe
drumurile de acces datorită emisiilor de gaze de eşapament şi zgomotului.
Utilajele sunt echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid,
evacuează gaze de ardere specifice (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot şi sulf, particule
în suspensie şi compuşi organici volatili) în limitele admise de normele în vigoare.
Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea
produsă de sursele mobile este nesemnificativă.

Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză,
inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice
În urma cercetărilor geotehnice realizate pe amplasament s-a evaluat stabilitatea generală şi locală a
terenului, s-a evaluat presiunea convenţională de bază şi s-a stabilit situaţia apei subterane în vederea
adoptării măsurilor privind protejarea obiectivului proiectat împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii
capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice.
Având în vedere specificul lucrărilor şi lipsa poluanţilor, accidentele ce pot apărea sunt:
-

accidente datorate factorului uman, care pot produce:

-

disfuncţii asociate pregătirii şi organizării defectuoase a activităţilor de execuţie;

-

disfuncţii datorate incompetenţei şi lipsei de informare;

-

disfuncţii datorate factorilor externi aleatori.

Accidentele ce pot apărea ca urmare a disfuncţiilor datorate incompetenţei şi lipsei de informare sunt
de intensitate şi frecvenţă minimă.
În condiţiile unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de construcţiimontaj, nu apar efecte poluante asupra mediului înconjurător.
Exploatarea obiectivelor nu este influenţată de condiţiile meteorologice din zonă şi deci nu există
riscuri privind funcţionarea în perioade cu condiţii meteorologice deosebite (secetă, temperaturi foarte
scăzute, inundaţii, alunecări de teren etc.).
Pentru prevenirea accidentelor, personalul de execuţie va fi instruit privind măsurile pentru
eliminarea pericolelor mecanice şi electrice, pericole datorate conţinutului necorespunzător al sarcinii de
muncă (succesiune greşită a operaţiilor, manipulare manuală a maselor), efectuarea de operaţii neprevăzute
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prin sarcina de muncă; deplasări cu pericol de cădere, omisiuni (omiterea unor operaţii, neutilizarea
echipamentului individual de protecţie (EIP).
Prin respectarea măsurilor, riscul producerii de accidente este minim.

Riscurile pentru sănătatea umană
Principalele surse de poluanţi în etapa de execuţie sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi
utilajelor din dotarea firmei constructoare. Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de
eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora.
Poate fi mentionată prezenţa monoxidului de azot (NO) substanţa ce contribuie la reducerea stratului
de ozon şi a metanului (CH4) care impreună cu monoxidul de carbon (CO), au efecte la nivel global asupra
deteriorarii mediului, fiind gazele responsabile de producerea efectului de seră.
Influenţa acestor surse de emisii fugitive de pulberi în suspensie şi gaze de ardere este puternic
atenuată de suprafaţa redusă de teren necesară realizării lucrărilor de montaj.
Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea
produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.
Emisiile în timpul acestei faze nu pot genera un impact semnificativ, măsurabil asupra schimbărilor
climatice.
X.IV.2. AMPLASAREA PROIECTULUI
Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor
Lucrările se vor desfăşura în intravilanul şi extravilanul comunei Draganu, judeţul Arges, pe teren
având categoriile de folosinţă pasune si livada.
Lucrările se vor executa cu acordurilor cu proprietarii de teren şi obţinerea Autorizaţiei de
Construire.
Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale,
inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia
Realizarea proiectului va avea un impact nesemnificativ, temporar şi reversibil asupra solului,
subsolului şi apelor şi terenurilor.
Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:
o zone umede, zone riverane, guri ale râurilor
Paraul Bascov, situat la 938 m de amplasamentul propus.
o Zone costiere şi mediul marin
Nu este cazul.
o Zone montane şi forestiere
Nu este cazul.
Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional
Nu este cazul.
Page 30

Executant

Client :
“Manifold M2521 Merisani cu conducte
amestec (2521+2538+2677) Merisani”

SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare
Nu este cazul.
Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene
Nu este cazul.
Zonele cu o densitate mare a populaţiei
Nu este cazul.
Peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic
Nu este cazul.
XIV. 3. TIPURILE ŞI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENŢIAL
 Importanţa şi extinderea spaţială a impactului
Impactul potenţial prognozat pentru realizarea proiectului poate fi caracterizat astfel:
-

Negativ, redus, pe termen scurt;

-

Efect limitat (restrâns) ca arie de manifestare;

-

Efecte reversibile.

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută
lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane.
 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 realizarii proiectului asupra calitătii mediului se pot produce
doar în cazuri accidentale.
 Natura transfrontalieră a impactului
Nu este cazul.
 Intensitatea şi complexitatea impactului
Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.
 Probabilitatea impactului
Având în vedere soluţiile tehnice prevăzute în proiect pentru prevenirea poluării factorilor de mediu
se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este scăzut. Efectele negative se pot
produce doar în cazuri accidentale.
Lucrările se vor desfaşura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate,
verificate şi autorizate să execute lucrările propuse, iar mediul nu va fi afectat.
 Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului
Durata de realizare a proiectului este de 30 de zile.
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Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.
Durata de exploatare a conductei de transport ţiţei este de 20 ani.
 Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate
Impactul cumulativ este nesemnificativ în zonă neexistând semne de afectare a factorilor de mediu.
 Posibilitatea de reducere efectivă a impactului.
Prin măsurile luate în faza de proiectare, realizarea proiectului nu va afecta factorii de mediu,
impactul acestuia fiind temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.
CONCLUZII
Soluţiile tehnice adoptate în proiect au ca scop asigurarea unui impact minim asupra solului,
subsolului, apelor subterane, atât în etapa de execuţie cât şi în perioada de exploatare a obiectivelor.
Impactul generat de realizarea lucrărilor va avea un caracter local (la nivelul zonei de investiţii) şi o
durată de generare redusă în timp.
Realizarea investiţiei va avea efecte negative asupra calităţii aerului prin intensificarea traficului pe
drumurile de acces datorită emisiilor de gaze de eşapament şi zgomotului.
Impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică. Întrucât
funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de sursele
mobile este nesemnificativă.
Poluarea se poate produce doar în cazuri accidentale, impactul fiind local, numai în zona de lucru.
Pe termen lung efectul realizării lucrărilor va fi unul pozitiv, prin creşterea siguranţei în exploatare
a instalaţiilor.
Prin respectarea măsurilor prezentate în proiectul tehnic pentru fiecare etapă, a normelor de sănătate
şi securitate în muncă, a instrucţiunilor proprii privind apărarea împotriva incendiilor se apreciază că
impactul asupra mediului produs de realizarea proiectului va fi local, redus şi temporar pe perioada
desfăşurării lucrărilor.
SC Cornel & Cornel Topoexim SRL
Coordonator proiect George Dumitru

Page 32

