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Întocmit,
ing. Dragos Gros
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MEMORIU DE PREZENTARE
I. Denumirea proiectului
« Regularizare parau Belareca, judetul Caras-Severin »
Prezenta documentaţie a fost realizată conform continutului cadru din Anexa 5 la Ordinul
nr.135/76/84/1284 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru proiecte publice şi private.
II. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului
Beneficiar: Administraţia Naţională“Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă
Banat
Adresa: B-dul Mihai Viteazul nr.32, Timișoara, județul Timiș
Reprezentant legal: Titu Bojin - DIRECTOR
Telefon: +40 256 492 097
Fax: +40 256 491 798.
III. Descrierea proiectului
3.1. Rezumatul proiectului
In vederea diminuarii riscului la care sunt expusi locuitorii si imobilele se propun:
ST1-Zid de sprijin+pereu+parapet h=5.1m
ST1.1-Parapet
ST2-Zid de sprijin+pereu h=4.0m
ST3-Zid de sprijin din zidarie de piatra h=2.6m
ST4-Zid de sprijin din beton h=5.1m
ST5-Pereu din zidarie de piatra+parapet h=5.1m
ST6-Pereu din zidarie de piatra h=4.6m
ST7-Consolidare de mal cu cutii din gabioane
ST8-Reabilitare si suprainaltare zid existent
ST9-Canal de beton armat h=1.5m
ST10-Subtraversare deponie
ST11-Descarcare DN600
ST12-Cadere din beton h=0.5m
ST13-Traversa din beton
ST14-Scara de pesti
Sediu canton exploatare, sistem informational

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
buc.
buc.
m
m
buc.
buc.

300.00
705.00
1,200.00
535.00
450.00
220.00
2,216.00
360.00
200.00
24.00
6.00
1.00
265.00
545.00
13.00
1.00
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În funcţie de fenomenele cu caracter distructiv care s-au inregistrat anterior pe pârâul
Belareca, fenomene care au afectat populaţia si constructiile din localitatile Mehadia si Baile
Herculane, se propun lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, lucrari care respecta tendinţele
naturale ale cursului si sunt adaptate la spaţiul limitat existent.
Amenajarea cursurilor consta in realizarea urmatoarelor tipuri de lucrari:
Ziduri de sprijin– indicate prin dimensiunea lor redusa a se aplica pe sectoarele de curs in care
distanta dintre mal si obiectivele de pe mal este redusa nepermitand utilizarea altui tip de
consolidare de mal, in zonele in care malul suporta solicitări statice sau dinamice (împingerea
pămîntului, încărcări din construcţii (civile sau drumuri)) sau vitezele de curgere sunt insemnate.
Pereu-Pentru apărarea malurilor s-a proiectat o consolidare alcătuită din pereu din dale de beton tip
“Fagure” umplute cu pamant vegetal insamantat sau pereu din zidarie de piatra
Parapet-Pentru ridicarea liniei de aparare la cota corespunzatoare nivelului de calcul se va executa
un parapet
Gabioane-Pentru protectia antierozionala a malurilor sau in zonele in care malul suporta solicitări
statice sau dinamice (împingerea pămîntului, încărcări din construcţii (civile sau drumuri)
Reabilitare zid- Reabilitarea zidurilor existente se va face pe sectoarele de albie care prezinta
ziduri deteriorate
Subtraversari cu rolul de a permite descarcarea debitelor provenite din precipitatiile cazute in
incinta protejata
Traversa- Se va realiza din beton si anrocamente pentru a stabiliza talvegul.
Cadere beton- Cu rolul de a diminua panta cursului. Caderile sunt prevazute cu scari de pesti.
3.2. Justificarea necesităţii proiectului
Necesitate şi oportunitate
În ultimii ani s-a produs o intensificare a efectelor schimbarilor climatice, prin producerea
de inundatii cauzate de precipitatiile masive cazute în bazinele hidrografice ale cursurilor de apă ce
străbat localitatile Mehadia si Baile Herculane.
În prezent, în intravilanele localitatilor, se manifestă fenomenul de erodare a malurilor,
subspălarea lucrarilor existente, căderea acestora, cu punerea în pericol a stabilităţii caselor de
locuit si a drumurilor.
Zona studiată aparţine cursului pârâului Belareca, în judeţul Caraş-Severin, în arealul
comunei Mehadia şi a orasului Baile Herculane.
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Pârâul Belareca, in amonte de confluent cu raul Cerna, are o lungime de 36km, o suprafata
de bazin de 713kmp si o panta medie de 1.9%.
In urma viiturilor anterioare, albia paraului Belareca a suferit puternice modificari ale morfologiei,
urmare a eroziunilor si colmatarilor.
In intravilanul localitatii Mehadia, Administratia Nationala a Drumurilor a realizat o
consolidare aval de varsarea paraului Sfirdinul Mare, din dale de beton rezemate pe grinda.
Pana la confluenta cu paraul Valea Mare, malul drept este erodat pe o lungime de 500m,
existand riscul inundarii a 15 case si anexe gospodaresti.
In aval de localitate, pe amplasamentul statiei de pompare si a retelei de alimentare cu apa a
localitatii, fenomenul erozional ia amploare, in special pe malul drept.
In zona dintre Mehadia si Herculane, pe ambele maluri, există un numar de peste 50 de case,
toate fiind inundabile la depasirea cotei de inundatie pe raul Belareca. De asemenea, o parte din ele
sunt in pericol de a fi distruse de eroziunile progresive de mal, fenomen ce se manifesta pe ambele
maluri.
Pe sectorul de curs care se amenajeaza, albia prezintă deschideri cuprinse între 20-40m,
taluze cu înclinaţia de la vertical (maluri erodate) la pante de 1:1,5 – 1:2, cursul este meandrat, cu
maluri puternic erodate, prezentând vegetaţie abundentă pe lungimi extinse.
Nr.
OBIECTIVE
crt.
1 Case inundabile
2 Anexe gospodaresti
3 Reteaua de alimenatre cu apa a loc. Mehadia

U.M.

Cantitatea totală

buc
buc
buc

65
150
1

Investiţia este necesară si oportună având in vedere urmatoarele:
-

Frecvenţa ridicată de înregistrare a pagubelor din inundaţii

-

În prezent în bazinul hidrografic al cursului de apa propus spre amenajare există localităţi cu
risc la inundaţii;

-

Impactul negativ în caz de inundaţii asupra habitatelor naturale existente în bazinul hidrografic,

cauzat de posibila antrenare în cursurile de apă a deşeurilor menajere, elementelor din construcţii şi
gospodării.
-

Necesitatea reducerii vulnerabilităţii sociale a comunităţilor expuse la inundaţii şi punerii în

siguranţă a bunurilor populaţiei şi publice, obiective prevazute în Strategia natională de
management a riscului la inundaţii.
Neamenajarea cursurilor de apă pentru reducerea riscului la inndatii poate duce până la
limite greu de estimat a fenomenelor negative, putând fi afectate de inundaţii populaţia din
6
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localitati, obiective socio-economice, construcţii rezidenţiale, infrastructura locală şi terenurile
agricole.
Obiectivul investiţiei constă în realizarea lucrărilor de infrastructură pentru apărarea împotriva
inundaţiilor prin recalibrare de albii, stabilizări ale malurilor şi a talvegului.
Lucrările de amenajare a cursurilor se impun pentru evitarea pagubelor produse datorate
viiturilor pe teritoriul localităţilor

Mehadia si Baile Herculane. Lucrările propuse vin în

completarea şi punerea în siguranţa a lucrărilor existente.
Obiectivul global al proiectului este în concordantă cu practicile si politicile nationale si
europene în domeniul apelor si vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a
standardelor de mediu.
Obiectivul specific este adoptarea unui managment sustenabil al riscului la inundaţii pe
teritoriul localitatilor, în cele mai vulnerabile zone, prin realizarea unor masuri structurale de
prevenire a inundatiilor.
Lucrările hidrotehnice vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării zonei prin:
- creşterea gradului de protecţie a populaţiei şi punerea în siguranţă a obiectivelor socioeconomice din aria proiectului;
- creşterea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a inundaţiilor;
- dezvoltarea economică a ariei de implementare a proiectului prin asigurarea condiţiilor
unor noi investiţii.
- asigură noi oportunităţi de angajare pe perioada de construcţie a obiectivului de investiţie;
In concluzie este necesara amenajarea cursului in vederea atingerii urmatoarelor obiective:
- Reducerea riscului la inundatie pe care il prezinta in prezent imobilele si obiectivele sociale aflate
in intravilanul localitatilor prin marirea capacitatii albiei minore.
- Stabilizarea malurilor si a talvegului in vederea asigurarii terenului de fundare al constructiilor
ingineresti prin aplicarea de structuri cu rol antierozional si de sprijinire a malului.
- Diminuarea transportului aluvionar si reducerea probabilitatii de colmatare ulterioara a
cursurilor.
- Reducerea riscului de compromitere a culturilor agricole.
- Punerea in siguranta a cailor de comunicatie, a podurilor existente si a retelelor de utilitati.
- Reducerea riscurilor de poluare care pot aparea in timpul inundatiilor.
- Reabilitarea si ecologizarea zonei adiacente malurilor cursurilor.
- Protejarea surselor de apa ale populatiei.
3.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar
7
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Lucrările proiectate în cadrul acestui obiectiv de investiţii vor fi amplasate in sud-estul
judetului Caras - Severin, in albia râului Belareca, cod cadastral VI-2.12, in intravilanul localitatii
Mehadia si in intravilanul orasului Baile Herculane, aparținând Spațiului hidrografic al ABA Banat.

Din punct de vedere administrativ proiectul este localizat în sud-estul judeţului Caras-Severin, pe
teritoriul comunei Mehadia (localitatea Mehadia) și a orasului Baile Herculane. Comuna Mehadia
este situata în partea de sud-est a judetului Caras Severin, la 24 km distanta de Orsova si 10 km
8
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distanta de Baile Herculane, avand in componenta sa localitatile: Mehadia (resedinta de comuna),
Plugova, Valea Bolvasnita si Globul Rau insumand o suprafata totala de 17940 ha.
Comuna este strabatuta de pârâul Belareca. Din punct de vedere geografic, castrul si
asezarea civila se afla în partea de sud a culoarului Timis-Cerna, la 80 km de Caransebes si 29,2 km
de Orsova (Dierna), în partea de sud a pasului de înaltime de la Domasnea, la 40 km de trecatorea
numita Poarta Orientala.
Castrul era asezat la circa 3 km nord de capatul comunei Mehadia si la circa 2 km sud de
limita satului Plugova, pe partea stânga a drumului european E 70. Ruinele lui se afla amplasate
într-o lunca aproape plana, la sud de valea pârâului Bolvasnita si la est de râul Belareca. Limitele
dinspre est se opresc la poalele înalte ale dealurilor.
Comuna se intinde pe o suprafata de 179.4 ha, de o parte si de alta a soselei E70 si a
magistralei Feroviare nr.1.
La circa 6km se afla statiunea balneara si balneoclimatica Baile Herculane, un oras cu o
populatie de 5008 locuitori si o suprafata de 105.5km². Orasul este situat pe Valea Cernei, la 5km
de principala artera rutiera ce leaga vestul tarii de Bucuresti DN6 (E70) si magistrala feroviara nr.1.
Orasul Baile Herculane se afla la o altitudine de 168m, la 8km distanta de granita cu judetul
Mehedinti si doar 25km de frontiera cu Serbia.
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3.4. Formele fizice ale proiectului
Se anexează planul de ansamblu si planurile de situatie cu localizarea obiectivelor propuse
pentru realizarea investiţiei.
3.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus
3.5.1 Descrierea lucrărilor
SOLUŢII CONSTRUCTIVE:
In vederea diminuarii riscului la care sunt expusi locuitorii si imobilele se propun:
ST1-Zid de sprijin+pereu+parapet h=5.1m
ST1.1-Parapet
ST2-Zid de sprijin+pereu h=4.0m
ST3-Zid de sprijin din zidarie de piatra h=2.6m
ST4-Zid de sprijin din beton h=5.1m
ST5-Pereu din zidarie de piatra+parapet h=5.1m
ST6-Pereu din zidarie de piatra h=4.6m
ST7-Consolidare de mal cu cutii din gabioane
ST8-Reabilitare si suprainaltare zid existent
ST9-Canal de beton armat h=1.5m
ST10-Subtraversare deponie
ST11-Descarcare DN600
ST12-Cadere din beton h=0.5m
ST13-Traversa din beton
ST14-Scara de pesti
Sediu canton exploatare, sistem informational

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
buc.
buc.
m
m
buc.
buc.

300.00
705.00
1,200.00
535.00
450.00
220.00
2,216.00
360.00
200.00
24.00
6.00
1.00
265.00
545.00
13.00
1.00

Descrierea modului de amenajare a cursurilor de apa:
În funcţie de fenomenele cu caracter distructiv care s-au inregistrat anterior pe Paraul
Belareca, fenomene care au afectat populaţia si constructiile din localitatile Mehadia si Baile
Herculane, se propun lucrări de apărare împotriva inundaţiilor si lucrari de prevenire a eroziunilor
de mal acestea respectand tendinţele naturale ale cursului si fiind adaptate la spaţiul limitat existent.
La alegerea soluţiilor tehnice pentru amenajarea cursurilor de apa au fost respectate următoarele
principii de bază:
- au fost identificate zonele cu risc semnificativ la inundaţii precum şi principalele cauze
care au dus la producerea inundaţiilor anterioare pe Paraul Belareca.
- reducerea riscului la inundaţii la un nivel acceptabil pentru populaţia riverană, în
conformitate cu practicile şi politicile naţionale şi europene.
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- la alegerea soluţiilor tehnice s-a ţinut cont de lucrările existente atât pe cursurile de apa
studiate cat şi in întreg bazinul hidrografic.
- diversificarea tipurilor de consolidări, în funcţie de caracteristicile morfologice ale albiei
- abordarea strategică pe termen lung, luând în considerare tendinţele naturale de evoluţie a
cursului de apă.
- integrarea lucrarilor proiectate in cadrul natural
- reducerea impactului asupra mediului atat in timpul executiei cat si in timpul exploatarii
lucrarilor proiectate.
Se va realiza un ansamblu unitar care să asigure parametrii urmariti: asigurarea nivelului de calcul,
stabilitatea albiei, protejarea arborilor care exista pe mal sus si pe versant şi realizarea unui peisaj
corespunzator unei comunitati in dezvoltare. Pentru a asigura stabilizarea albiei in plan pe sectorul
amenajat (L=5.000m) şi pentru evitarea eroziunilor ulterioare se va realiza secţiunea necesara de
curgere si se vor amplasa lucrări pasive care consta in consolidari de mal dimensionate
corespunzator caracteristicilor curgerii (viteze, forţe de antrenare), a structurii geologice a terenului
şi în armonie cu arhitectura zonei (încadrare în amenajarea existentă). Pentru stabilizarea talvegului
la cote impuse şi uniformizarea pantelor se vor executa căderi si traverse din beton armat si
anrocamente. Pentru evacuarea apelor din incintele aparate, s-au prevazut subtraversari DN500 si
descarcari DN600.
Investitia "Regularizare pârâu Belareca, judetul Caras-Severin" va cuprinde pe lângă
lucrările de amenajare a albiei pârâului Belareca si construirea unui canton de exploatare in
intravilanul loc. Baile Herculane, str. Lunca Jdrele, nr. 14, comuna Pecinisca. Terenul propus spre
amenajare se gaseste in proprietatea Administratiei Bazinale de Apa Banat. Pe amplasamentul
studiat exista o cladire in stare avansata de degradare care se va desfiinta.
Construcţia are regimul de înălţime Demisol+ Parter+ 2 Etaje+Mansarda, cu dimensiunile
maxime în plan la nivelul parterului de aproximativ 10 x 18m.
Cladirea proiectata va cuprinde in principal urmatoarele spatii:
-Spatiile de la parter vor cuprinde sala de sedinte, birou, oficiu, zone pentru circulatie,
grupuri sanitare si locuinta pentru personal.
-La etajele 1, 2 si Manasarda se prevad camere, coridoare, grupuri sanitare.
-Subsolul va adaposti spatii tehnice, de depozitare, grupuri sanitare si sala de agrement.
Reprofilare albie - pentru a asigura tranzitarea debitului de calcul cu probabilitate de depăşire
Q1%, s-au efectuat calcule de dimensionare a secţiunii, verificând capacitatea albiei naturale şi
caracteristicile unei secţiuni stabile.
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Secţiunea de reprofilare s-a stabilit la o secţiune trapezoidală cu taluze la mal de 1:1,5; 5:1, b
= 10-20-25m. Se va realiza un senal cu latimea de 6.20m la talvegul proiectat si adancimea de 0.4m.
Se vor decolmata depozitele de aluviuni din albie. Terasamentele rezultate din excavaţii se vor
compensa cu umpluturile necesare pentru aducerea malului la cotă - deponii.
ST1-Zid de sprijin + pereu + parapet h=5.10m.
Elevaţia zidului se va executa din piatra rostuita, după o secţiune trapezoidală, cu lăţimea
la coronament de 0,50m, parament vertical interior prevăzut cu dren din piatră sparta si nisip cu
grosimea de 50cm şi geotextil de filtrare/drenare şi parament cu panta 5:1 spre apă, pe fundaţia din
beton C25/30 cu adîncimea de fundare 0.80/1.10m (talpă înclinată) şi lăţimea de 2.10m.
Inaltimea elevatiei este de 2.60m, incluzand rebordul din beton cu grosimea de 10cm. Pentru
colectarea apelor din incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) dispuse la 1.00 m
distanţă intre ele.
La distanta de 2.00m de paramentul dinspre mal al zidului se va realiza o grinda de sprijin din beton
armat cu dimensiunile 40x70cm. Armarea grinzii de sprijin se va face longitudinal cu bare din otel
PC52 ∅12 si transversal cu etrieri din otel OB37 ∅8 dispusi la 20cm. Pe coronamentul zidului se va
realiza o alee pietonala cu latimea de 2.0m. Aleea destinata accesului pietonal va fi delimitata spre
apa de un parapet metalic incastrat in rebordul si in elevatia zidului.
Pe grinda din beton sprijina pereul din dale de beton tip fagure dispus pe taluzul cu panta 1:1 pe
inaltimea de 1.40m. Dalele din beton au grosimea de 9 cm si se vor aseza pe un strat de nisip cu
grosimea de 10cm. Pe mal pereul se va intoarce pe lungimea de 50cm prin pozitionarea unei dale
orizontale. Pereul se va realiza pe tronsoane de 2.00m delimitate de o grinda din beton cu
dimensiunile 15x15cm.
Parapetul din piatra se pozitioneaza langa dala de inchidere a pereului din dale tip fagure si asigura
cota de protectie corespunzatoare debitului Q1%. Are inaltimea de 1.1m, latimea la coronament de
0.4m, latimea la baza de 1.70m, grosimea talpii de fundatie de 0.40m. Elevatia parapetului se va
realiza din piatra rostuita iar fundatia acestuia se va realiza din beton ciclopian folosind piatra de
mici dimensiuni. Parapetul este prevazut cu rebord din beton.
Intre elevatia si fundatia zidului este prevazuta plasa STNB ∅10 cu ochiuri de 20cm, latimea de
1.00m. Se prevad rosturi la fiecare 4.00m
ST1.1-Parapet
Parapetul din piatra asigura cota de protectie corespunzatoare debitului Q1%. Are inaltimea de
1.10m, latimea la coronament de 0.4m, latimea la baza de 1.70m, grosimea talpii de fundatie de
0.40m. Elevatia parapetului se va realiza din piatra rostuita iar fundatia acestuia se va realiza din
beton ciclopian folosind piatra de mici dimensiuni. Parapetul este prevazut cu rebord din beton.
ST2-Zid de sprijin + pereu h=4.00m.
12
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Elevaţia zidului se va executa din piatra rostuita, după o secţiune trapezoidală, cu lăţimea
la coronament de 0,50m, parament vertical interior prevăzut cu dren din piatră sparta si nisip cu
grosimea de 50cm şi geotextil de filtrare/drenare şi parament cu panta 5:1 spre apă, pe fundaţia din
beton C25/30 cu adîncimea de fundare 0.80/1.10m (talpă înclinată) şi lăţimea de 2.10m.
Inaltimea elevatiei este de 2.60m, incluzand rebordul din beton cu grosimea de 10cm. Pentru
colectarea apelor din incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) dispuse la 1.00 m
distanţă intre ele.
La distanta de 2.00m de paramentul dinspre mal al zidului se va realiza o grinda de sprijin din beton
armat cu dimensiunile 40x70cm. Armarea grinzii de sprijin se va face longitudinal cu bare din otel
PC52 ∅12 si transversal cu etrieri din otel OB37 ∅8 dispusi la 20cm. Pe coronamentul zidului se va
realiza o alee pietonala cu latimea de 2.0m. Aleea destinata accesului pietonal va fi delimitata spre
apa de un parapet metalic incastrat in rebordul si in elevatia zidului.
Pe grinda din beton sprijina pereul din dale de beton tip fagure dispus pe taluzul cu panta 1:1 pe
inaltimea de 1.40m. Dalele din beton au grosimea de 9 cm si se vor aseza pe un strat de nisip cu
grosimea de 10cm. Pe mal pereul se va intoarce pe lungimea de 50cm prin pozitionarea unei dale
orizontale. Pereul se va realiza pe tronsoane de 2.00m delimitate de o grinda din beton cu
dimensiunile 15x15cm.
Intre elevatia si fundatia zidului este prevazuta plasa STNB ∅10 cu ochiuri de 20cm, latimea de
1.00m. Se prevad rosturi la fiecare 4.00m
ST3-Zid de sprijin h=2.60m.
Elevaţia zidului se va executa din piatra rostuita, după o secţiune trapezoidală, cu lăţimea
la coronament de 0,50m, parament vertical interior prevăzut cu dren din piatră sparta si nisip cu
grosimea de 50cm şi geotextil de filtrare/drenare şi parament cu panta 5:1 spre apă, pe fundaţia din
beton C25/30 cu adîncimea de fundare 0.80/1.10m (talpă înclinată) şi lăţimea de 2.10m.
Inaltimea elevatiei este de 2.60m, incluzand rebordul din beton cu grosimea de 10cm. Pentru
colectarea apelor din incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) dispuse la 1.00 m
distanţă intre ele.
Zidul va fi realizat la distanta de 2.00m de paramentul dinspre apa al zidului existent obtinandu-se o
alee pietonala cu latimea de 2.0m. Aleea destinata accesului pietonal va fi delimitata spre apa de un
parapet metalic incastrat in rebordul si in elevatia zidului.
Intre elevatia si fundatia zidului este prevazuta plasa STNB ∅10 cu ochiuri de 20cm, latimea de
1.00m. Se prevad rosturi la fiecare 4.00m
ST4-Zid de sprijin h=5.10m.
Elevaţia zidului se va executa din beton, după o secţiune trapezoidală, cu lăţimea la
coronament de 0,80m, parament vertical interior prevăzut cu dren din piatră sparta 75cm şi geotextil
13
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de filtrare/drenare şi parament cu panta 5:1 spre apă, pe fundaţia din beton C25/30 cu adîncimea
de fundare 1.50/2.10m (talpă înclinată) şi lăţimea de 3.60m.
Inaltimea elevatiei este de 5.10m la care se adauga rebordul din beton cu grosimea de 10cm. Pentru
colectarea apelor din incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) dispuse pe doua
randuri, la 2.00 m distanţă intre ele. Este prevazut parapet metalic incastrat in rebordul si in elevatia
zidului.
ST5-Pereu din zidarie de piatra + parapet h=5.10m
Sectiunea este alcătuită din pereu rostuit din zidărie de piatră, cu grosimea de 30cm, pe strat drenant
de nisip de 15cm şi geotextil de filtrare. Pereul sprijina pe o grinda din beton cu dimensiunile de
110x60cm, grinda inglobata intr-un prism din anrocamente cu latimea la coronament de 1.50m,
inaltimea peste talveg de 1.00m, adancimea sub talveg de 0.6m si latimea la baza de 2.60m.
Paramentul dinspre apa si coronamentul sunt rostuite. Atat in prism cat si in pereu se va folosi piatra
de cariera. Inaltimea pereului este de 3.10m, pe taluzele cu panta 1:1,5 obtinandu-se o lungime
desfasurata de 5.60m. La partea superioara pereul se va intoarce pe mal 1.40m si se va realiza un
parapet din piatra cu inaltimea de 40cm si rebord de 10cm, parapetul avand rolul de a inchide si
completa sectiunea compusa. Elevatia parapetului se va realiza din piatra rostuita iar fundatia
acestuia se va realiza din beton ciclopian folosind bolovani de rau de mici dimensiuni. Grosimea
talpii parapetului este de 50cm. Pentru realizarea sectiunii se vor executa umpluturi din material
local compactat dispus dupa o sectiune trapezoidala cu latimea totala la coronament de 6.00m si
pante ale taluzurilor de 1:1.5. Taluzul dinspre incinta si coronamentul se vor inierba.
ST6-Pereu din zidarie de piatra h=4.60m
Sectiunea este alcătuită din pereu rostuit din zidărie de piatră, cu grosimea de 30cm, pe strat drenant
de nisip de 15cm şi geotextil de filtrare. Pereul sprijina pe o grinda din beton cu dimensiunile de
110x60cm, grinda inglobata intr-un prism din anrocamente cu latimea la coronament de 1.50m,
inaltimea peste talveg de 1.00m, adancimea sub talveg de 0.6m si latimea la baza de 2.60m.
Paramentul dinspre apa si coronamentul sunt rostuite. Atat in prism cat si in pereu se va folosi piatra
de cariera. Inaltimea pereului este de 3.60m, pe taluzele cu panta 1:1,5 obtinandu-se o lungime
desfasurata de 6.50m. La partea superioara pereul se va intoarce pe mal 0.50m si se va realiza o
grinda din beton cu dimensiunile de 20x45cm. Pentru realizarea sectiunii se vor executa umpluturi
din material local compactat dispus dupa o sectiune trapezoidala cu latimea totala la coronament de
3.90m si pante ale taluzurilor de 1:1.5. Taluzul dinspre incinta si coronamentul se vor inierba.
ST7 - Consolidari de mal cu cutii din gabioane h=3,00m
Secţiunea este alcătuită din 3 cutii etajate de gabioane, umplute cu piatra de cariera cu dimensiunile
2.0x1.0x3.0m – la bază, iar partea de mijloc si cea de sus sunt formate din 2 cutii cu dimensiunile
1.5x1.0x3.0m, respectiv 1.0x1.0x3.0m. Pentru cutiile de gabioane, carcasele se vor realiza pe 3,00m
14
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lungime, cu un cadru din oţel beton OB37 Ø10-16mm pe care se va monta plasă zincată Ø2,8mm,
cu ochiuri de 50x50mm. În spatele gabioanelor se va executa un dren din piatra sparta de 0.30m
grosime. Pe coronamentul gabionului superior se va turna un strat de 10cm beton C25/30.
Gabioanele vor fi asezate pe un pat de fascine de 0.45m grosime cu lungimea libera de 3.0m.
ST8 – Reabilitare si suprainaltare zid existent
Paramentul elevatiei va fi reabilitat mentinand inclinarea actuala a acestuia prin
completarea cu beton C25/30 armat cu plasa ∅10 cu ochiuri de 20cm. Plasa se va fixa de paramentul
existent cu ajutorul ancorajelor din otel PC52 cu diametrul ∅16 montate in gauri forate.
Zidul se va suprainalta cu beton C25/30 dupa armarea cu etrieri OB37 ∅10 dispusi la
20cm si bare longitudinale ∅10. Plasa de armare utilizata pe parament se va intinde inclusiv pe zona
de suprainaltare a elevatiei. S-au prevazut ancore PC52 ∅10 legate de armatura de suprainaltare si
inglobate in coronamentul zidului existent.
ST9 – Canal de beton armat h=1.50m
Sectiunea este realizata dintr-un radier din beton armat cu otel beton cu baza de 2.00m si pereti din
beton armat cu înălţimea de 1.50m. Grosimea pereţilor si a radierului este de 0.40m. În spatele
pereţilor exteriori este prevăzut un filtru invers realizat din nisip si pietris, grosimea acestuia fiind
de 0.30m. Pe exteriorul filtrului s-a prevazut geotexti. Sub radier se va realiza un strat din beton de
egalizare C8/10 cu grosimea de 10cm pozat pe un strat de pietris cu grosimea de 10cm. Pentru
reducerea presiunilor hidrostatice s-au prevazut barbacane atat in pereti cat si in radier.
Canalul se va realiza pe tronsoane cu lungimea de 6.00m, cu rosturi intre tronsoane si cu
pinteni de incastrare prevazuti la capetele tronsoanelor. La coronamentul peretilor este prevazut
rebord din beton cu grosimea de 5cm.
ST10-Subtraversare deponie
S-a proiectat o subtraversare din beton armat care functioneaza pe 1 fir DN500 pentru a evacua
apele ce se vor aduna in incinta protejata. Subtraversarea este prevazuta in amonte si in aval cu
timpan din beton armat. Timpanul aval este prevazut cu o clapet metalic, care se inchide atunci
cand pe cursul Paraului Belareca se inregistreaza ape mari. In partea de amonte este prevazuta cate
o stavila plana si un mecanism de operare a acesteia. Pentru a realiza sectiunea este nevoie de 3
tuburi Premo(L=5.0m), iar pentru rigidizarea acestora s-au proiectat diafragme de beton armat.
ST11-Descarcare DN600 are rolul de a permite descarcarea debitelor provenite din precipitatiile
cazute in incinta protejata. Aceasta este formata din tub PREMO 600 incastrat in zid, prevazut cu
clapet cu contragreutate. Conducta va fi asezata pe un strat din beton de egalizare C8/10 cu
grosimea de 10cm si pe un strat suport din balast cu grosimea de 10cm. Timpanul dinspre apa este
prevazut cu clapet cu contragreutate care permite inchiderea subtraversarii odata cu cresterea
nivelului in albie.
15

SC AQUA PROCIV PROIECT SRL – CLUJ-NAPOCA

Proiect nr.842/2017
Documentaţie pentru obţinerea Acordului de Mediu

ST12-Cadere din beton h=0.5m - Secţiunea se compune din prag deversor şi bazin disipator din
beton armat şi rizberma din anrocamente. Căderea de 0.50m înălţime este realizata dintr-o singura
treapta având lăţimea grinzii deversoare de 0.70 m. Bazinul disipator are o lungime de 6.00m fiind
realizat din beton armat de clasa C25/30 de 0.30 m grosime pe strat de beton de egalizare de 10 cm
grosime si un strat de pietris de 25cm grosime. Rizberma are o lungime de 5.00m şi este alcătuită
din anrocamente g>1030kg/buc. In pragul deversor se va realiza o nisa cu forma si dimensiunile
senalului, acest profil avand rolul de a mentine forma proiectata a senalului.
Armarea bazinului disipator se face cu bare cu diametrul ∅12 dispuse longitudinal pe doua randuri
si pe doua directii, intre care se dispun distantieri din OB∅12. Armarea pragului deversor si a
grinzii care delimiteaza disipatorul se face cu bare longitudinale si cu etrieri din otel beton ∅12
dispusi la 20cm. Barele longitudinale din armarea deversorului vor fi de tip PC52 iar restul vor fi
OB37. Caderea este prevazuta cu scara de pesti astfel incat migratia ihtiofaunei sa nu fie intrerupta.
Scara de pesti este prevazuta cu deflectoare cu grosimea de 15cm realizate din beton armat si
dispuse spre amonte astfel incat sa creeze incinte pentru pesti.Unghiul fata de directia de curgere a
apei este de 110grade. Lungimea deflectoarelor este de 70cm. Armarea peretilor scarii de pesti si
armarea planului inclinat pe care se face accesul ihtiofaunei spre amonte se va face cu plasa STNB
∅10 cu ochiuri de 20x20cm. Deflectoarele se vor arma unitar impreuna cu planul inclinat si cu
peretii scarii de pesti, la partea inferioara a plaselor armatura fiind incastrata inclusiv in disipatorul
din beton. Scara de pesti se va realiza pe toata lungimea disipatorului, racordand pragul deversor si
rizberma. Pentru a asigura accesul permanent al apei pe scara de pesti-chiar si la debite mici- cota
superioara a planului inclinat va fi cu 10cm mai jos decat cota superioara a pragului deversor.
Latimea interioara a scarii de pesti este de 1.30m.
ST13-Traversa din beton
Sectiunea se va realiza dintr-o grinda de beton armat C25/30 avand dimensiunile 0.70m x 0.50m.
Aval de grinda se dispun anrocamente pe adancimea cuprinsa intre 0.6m si 1.00m. Traversele de
stabilizare a albiei au rolul de a pune in siguranta lucrarile proiectate si de a mentine caracteristicile
geometrice ale albiei proiectate. Traversa se dispune sub cota talvegului si se incastreaza in
consolidari de mal. Profilul longitudinal al traversei va creea un senal cu latimea de 6.20m si
adancimea de 0.4m (pante 1:1 ale senalului).
3.5.2 Materii prime şi materiale utilizate în perioada de construcţie
La execuţia lucrărilor proiectate se vor folosi cu preponderenţă materiale locale, compatibile
cu cadrul natural existent.
Principalele materiale utilizate pentru costrucţie sunt:

16

SC AQUA PROCIV PROIECT SRL – CLUJ-NAPOCA

Proiect nr.842/2017
Documentaţie pentru obţinerea Acordului de Mediu

- material mineral local - se utilizează pentru aducerea la cota proiectată a malurilor şi pentru
lucrările de sistematizare;
- agregate minerale (nisip şi pietriş);
- piatra sparta si anrocamente
- pământ vegetal;
- beton .
3.5.3. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia
investiţiei. Lucrări de dezafectare.
După finalizarea lucrărilor de construcţii, terenul ocupat temportar va fi adus la topografia
iniţială. Se prevad plantari de arbori, inierbarea tuturor taluzelor si refacerea zonei adiacente
malurilor.
3.5.4. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Circulaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face pe drumurile existente sau pe
drumurile de acces proiectate.
3.5.5. Resursele naturale folosite în construcţie
Cu privire la utilizarea unor resurse naturale, în perioada de execuţie presupune utilizarea
apei, lemului şi materialului mineral local (agregate naturale, anrocamente, etc.).
APA
Apa este utilizată în scop potabil şi igienico – sanitar, de catre personalul angajat.
Nu se va face alimentarea cu apă potabilă în cadrul unui sistem de alimentare şi nici nu se
evacuează ape uzate în receptorii naturali. Alimentarea personalului cu apă potabilă se face prin
transportarea acesteia în recipiente din material plastic.
Organizarea de şantier, va fi deservită de un numar suficient de toalete ecologice, funcţie de
numarul de angajati care vor fi mobilizati de antreprenor.
Antreprenorul contractat pentru realizarea investiţiei, va avea obligaţia asigurării necesarului
de apă în scop potabil şi a grupurilor sociale.
MATERIAL MINERAL
Se utilizează exclusiv în faza de construcţie pentru realizarea umpluturilor şi la
sistematizarea verticală. Materialele utilizate sunt cu preponderenţă locale, provenite din lucrările
de terasamente.
3.5.6. Metode folosite în construcţie
 Execuţia lucrărilor în albie se va realiza în perioadele de ape mici şi medii;


Săpăturile pentru fundaţia lucrărilor este prevăzută a fi executată mecanizat,
materialul rezultat din săpătură va fi utilizat la umpluturi în zona malurilor, sau
pentru lucrări de refacere a amplasamentului;
17
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Resturile lemnoase şi eventualele deşeuri vor fi îndepărtate;

3.5.7. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţionare,
exploatare, refacere şi folosire ulterioară.
Durata de realizare estimată pentru realizarea lucrărilor s-a stabilit la 24 luni. Programul de
execuţie a lucrărilor va respecta "Graficul de eşalonare" şi "Caietele de sarcini" elaborate de către
proiectantul general.
3.5.8. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate.
Pe amplasamentul propus nu s-au prevăzut alte proiecte. Investiţia propusă reprezintă un
ansamblu de măsuri pentru reducerea riscului la inundaţii în localitatile traversate de cursurile de
apa.
3.5.9. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Data fiind situatia din teren si existenta lucrarilor realizate anterior, in ceea ce priveşte
amplasamentul lucrărilor a fost luată în considerare o singură alternativă, cea actuală.
3.5.10. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului
Nu sunt prevăzute alte activităţi care pot apărea în urma proiectului.
3.5.11. Alte avize şi acorduri cerute pentru proiect
Avize şi acorduri solicitate pentru proiect:


Certificat de urbanism ________________________________



Aviz de gospodărirea apelor____________________________
3.6. Localizarea proiectului:
Lucrările proiectate în cadrul acestui obiectiv de investiţii vor fi amplasate in sud-estul

judetului Caras - Severin, in albia râului Belareca, cod cadastral VI-2.12, in intravilanul localitatii
Mehadia si in intravilanul orasului Baile Herculane, aparținând Spațiului hidrografic al ABA Banat.
3.6.1 Distanţa faţă de graniţă
Lucrarile sunt amplasate pe teritoriul Romaniei si nu se afla in proximitatea frontierei.
3.6.2 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale.
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3.6.2.1 Regimul ariilor protejate
Proiectul propus intră sub incidenţa art.28 din O.U.G. nr 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi
completările ulterioare.
Amplasamentul propus pentru realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva
inundaţiilor pe cursurile de apa studiate nu se afla in interiorul siturilor Natura2000.
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3.6.2.2. Caracteristicile mediului înconjurător
Hidrologia
Tabel elemente morfometrice

Belareca
amonte confl. Cerna
Tabel debite de calcul

[km]

[kmp]

[m]

[‰]

36

713

800-114

19

Pârâul

Secţiune

Belareca

amonte confl. Cerna.

i panta
med.
γ coef.
sinuoz
.
p proc.
împăd.

A alt.

Secţiune

S supr.

Pârâul

L
lung.

Elemente morfometrice

[%]
1.21

35.56

Debit de calcul
Qmax [mc/sec]
5%
1%
311
550

Geologia
Aproape tot teritoriul judeţului Caraş-Severin aparţine ca structură geologică orogenului
Carpaţilor Meridionali, care este constituit din două unităţi geotectonice principale: Autohtonul
Danubian şi Cristalinul Getic care suportă cuverturi sedimentare.
Autohtonul Danubian se întâlneşte în partea sudică şi sud-estică a judeţului, reprezentând
unul dintre nucleele vechi ale cristalinului carpatic. El suportă către partea superioară trei zone
principale de sedimentare: zona Drencova, zona Svinecea-Sviniţa şi zona Presacina.
În zona studiată, sedimentarea a început în Badenian printr-o suită de depozite grosiere, în
bază existând un nivel grezos-conglomeratic, urmat de unul marnos-nisipos, cu cărbuni. Urmează
depozite detritice şi roci calcaroase. Sarmaţianul include depozite marno-argiloase, peste care se
dispun nisipuri şi pietrişuri şi un nivel cu depozite grezoase-argiloase. Pliocenul este reprezentat
prin pietrişuri, nisipuri şi argile.
În lungul văilor depozitele aluvionare formate din nisipuri şi pietrişuri cu grosimi de 3 – 10
m, sunt dispuse pe mai multe terase. Cele mai recente aluviuni ale luncilor sunt constituite din
nisipuri şi pietrişuri de vârstă Holocen Superior.
În zona localităţii Mehadia avem conglomerate, gresii, şisturi argiloase jurasice inferioare,
dar şi filite, micaşisturi şi paragnaise. În lungul luncilor se mai găsesc şi roci diaftonizate.
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Adâncimi de îngheţ
În conformitate cu STAS 6054-77 „Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului
Romaniei”, adâncimea maximă de îngheţ pentru zona studiată este de 80-90cm.

Din punct de vedere seismic, zona studiată se caracterizează prin valoare de vârf a
acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,20 având intervalul mediu de recurenţă IMR=100ani,
conform Reglementării tehnice Cod de proiectare seismică – Partea I – P100-1/2013. Condiţiile
locale de teren sunt descrise de o valoare a perioadei de colţ Tc= 0,7 sec.

Incadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu
reglementările tehnice în vigoare;
În conformitate cu „Legea 575/22–10–2001 – privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – Sectiunea a V-a – Zone de risc natural”, localităţile din arealul pe care se vor
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executa lucrările care fac obiectul prezentului proiect fac parte dintr-o zonă de risc natural cauzat de
cutremure, cu intensitatea seismică, exprimată în grade MSK=8 2.

Din punctul de vedere al riscului de producere a inundatiilor, localitatile Mehadia si Baile
Herculane sunt supuse riscului de producere a inundatiilor cauzate de viiturile de pe cursurile de
apa.
Din punct de vedere al riscului de producere a alunecarilor de teren, exista potentialul de
producere a unor alunecari de tip „mediu”, cu probabilitatea de alunecare redusa.
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3.7. Caracteristicile impactului potenţial
3.7.1 Impactul asupra elementelor de mediu
Cerinţele de evaluare, prevăd să fie evidenţiate efectele semnificative asupra mediului
determinate de implementare a proiectului supus evaluării de mediu.
Scopul acestor cerinţe constă în identificarea, predicţia şi evaluarea formelor de impact
generate de realizarea investiţiei.
3.7.2. Efecte potenţiale de poluare a mediului in perioada de execuţie a obiectivului
În aceasta fază sursele principale de poluare sunt reprezentate de activităţile specifice
organizării de şantier, iar impactul se manifestă în special asupra factorilor/aspectelor de mediu aer,
apă, sol, biodiversitate, peisaj, şi populaţie (mediul socio-economic).
3.7.2.1. Efecte potenţiale asupra aerului
Impactul asupra aerului poate fi negativ pe perioada construcţiei, sursele de poluare pot fi
autovehiculele şi utilajele utilizate pentru transportul materialelor de construcţie şi la construcţia
propriu-zisă sau amenajarea terenului. În perioada de execuţie a investiţiei poluarea aerului constă
în: particule de praf de la manipularea materialelor de construcţii rezultate din lucrările de
terasamente, emisii de CO, SO2 NO2 COV şi alte particule solide provenite din gazele de
eşapament.
Pentru diminuarea impactului asupra aerului pe perioada construcţiei se recomandă să se
umecteze căile de acces, în vederea limitării degradării pulberilor. De asemenea se impune limitarea
vitezei pentru autovehicule pentru minimalizarea antrenării pulberilor de praf.
Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:
- respectarea graficelor de lucru pentru utilaje;
- alegerea şi folosirea drumurilor/traseelor optime;
- asigurarea încărcării optime a mijloacelor de transport şi utilajelor şi limitarea traseelor de
transport ca număr şi ruting;
- mijloacele de transport vor rula pe drumurile de exploatare cu viteza redusă în scopul
diminuării nivelului de zgomote şi vibraţii produse şi pentru limitarea antrenării particulelor
minerale de pe căile de rulaj;
În timpul realizării lucrărilor în faza de organizare şantier se prognozează manifestarea unui
impact negativ nesemnificativ asupra calităţii aerului atmosferic, efectele nu sunt remanente şi
extrem de reduse. Prin aplicarea măsurilor de bune practici şi optmizarea transporturilor, impactul
asupra aerului atmosferic este ţinut la un nivel acceptabil.
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3.7.2.2. Efecte potenţiale asupra apei
Organizarea de şantier va fi dotată cu sisteme de colectare a apelor uzate menajere (toalete
ecologice) se va evita astfel poluări ale apei de suprafaţă şi subterane. Având în vedere măsurile pe
care beneficiarul le va avea în vedere la construirea obiectivului nu se preconizează un impact
semnificativ asupra apelor de suprafaţă ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul
amplasamentului aprobat.
În perioada de construcţie ar putea exista un posibil impact asupra apelor de suprafaţă şi
subterane, în cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele
din şantier. Impactul preconizat va fi redus, constructorul se va dota cu materialele absorbante
pentru intervenţia imediată în caz de accident.
Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:
- antreprenorul va elabora Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală;
- se interzice depozitarea de materiale de construcţie şi/sau deşeuri în albia cursurilor de apă;
- se interzice staţionare/blocarea utilajelor în albia cursului;
- folosirea utilajelor care să fie verificate şi să corespundă normelor tehnice RAR;
- instruirea/pregătirea angajaţilor pentru intervenţie în cazul sesizării unor scurgeri de
produse petroliere/uleiuri minerale în apă.
În timpul realizării lucrărilor în faza de construcţie a obiectivului de investiţie, se
prognozează manifestarea unui impact negativ nesemnivicativ asupra apei, însă prin aplicarea
măsurilor de reducere şi datorită faptului ca acesta este unul temporar reversibil, nivelul impactului
poate fi ţinut în limitele acceptabile.
3.7.2.3. Efecte potenţiale asupra solului
Impactul asupra solului este negativ pe perioada construcţiei, în urma lucrărilor de
construcţii, vegetaţia naturală va fi înlăturată în zona amplasării construcţiilor. Materialul excavat
rezultat din operaţiile de terasamente va fi utilizat în totalitate pentru umpluturi sau la sistematizarea
terenului după terminarea lucrărilor. Stratul de sol vegetal va fi decopertat şi depozitat
corespunzător pentru a putea fi folosit ulterior la renaturarea zonei.
Utilajele şi mijloacele de transport de pe amplasament vor fi verificate zilnic pentru evitarea
scurgerilor necontrolate de carburanţi sau ulteiuri. Se impune dotarea organizării de şantier cu
materiale absorbante în caz de scurgeri accidentale de produse petroliere.
Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:
- se va interzice realizarea lucrărilor de întreţinere a mijloacelor de transport şi a utilajelor în
cadrul organizării de şantier, sau în zona de construcţie a lucrărilor;
- în ceea ce priveste gestionarea deşeurilor menajere, acestea vor fi depozitate în pubele, ca
apoi sa fie evacuate la anumite intervale de timp, prin grija antreprenorului;
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- pentru prevenirea poluării accidentale a solului şi subsolului, se vor utiliza doar mijloace
de transport şi utilaje corespunzatoare normelor tehnice în domeniu, astfel încât să se preîntâmpine
deversările de carburanţi sau uleiuri de la motoarele acestora;
- se vor utiliza cu stricteţe căile de acces existente, nu se vor realiza accese suplimentare în
organizarea de şantier decât în măsura în care acestea sunt imperios necesare;
În timpul realizarii lucrărilor specifice fazei de construcţie, se prognozează manifestarea
unui impact negativ asupra suprafetelor de teren prin ocuparea temprară a acestora, însă acesta
poate fi adus la un nivel nesemnificativ acceptabil prin ecologizarea zonelor afectate. Nu se
prognozeaza afectarea calităţii solului/subsolului decât în situaţii accidentale şi pe suprafeţe reduse.
3.7.2.4. Efecte potenţiale asupra biodiversităţii
În perioada de execuţie a investiţiei, vegetaţia naturală va fi afectată temporar, exclusiv în
zona de lucru. Suprafeţele rămase neconstruite, nu vor fi afectate de realizarea investiţiei.
Fauna prezentă în vecinatatea amplasamentului poate fi afectată pe perioada de construcţie.
Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:
- constientizarea personalului implicat în realizarea lucrării cu privire la protecţia mediului,
la evitarea agresării speciilor şi cu privire la posibile penalităţi, în cazul nerespectării acelor cerinţe;
- executarea batardourilor de deviere se va face iniţial într-un ritm lent şi fără amploare
deosebită, astfel încât fauna acvatică din zonă să poată migra spre zone liniştite.
- nu vor fi realizate retenţii de apă sau lucrări prin care să fie influenţată migrarea
ihtiofaunei;
- nu se vor realiza întreruperi totale ale apei pentru a asigura protecţia faunei acvatice.
- pentru a facilita ieşirea faunei cazute în gropile de împrumut sau în canalele colectoare
acestea vor fi prevăzute cu taluze cu pantă de maxim 1:1 (45 grade) sau vor fi prevăzute rampe.
Activitatea de construcţie se va desfăşura numai în incinta amplasamentului aprobat,
neafectând zonele limitrofe, impactul produs asupra biodiversităţii poate fi nesemnificativ pe
perioada de construcţie.
3.7.2.5. Efecte potenţiale asupra peisajului
În general peisajul natural este modelat de către factori de natură geologică, relief, climă,
hidrografie, biodiversitate şi nu pe ultimul loc factori antropici.
Realizarea lucrărilor pentru protecţia împotriva inundaţiilor se va realiza doar pe
amplasamentul aprobat.
Nu se impun măsuri de reducere a impactului în perioada de construcţie.
3.7.2.6.Efecte potenţiale asupra mediului social şi economic
În ceea ce priveşte protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public trebuie
menţionat faptul că amplasamentul proiectului propus se află în apropierea zonelor locuite. În
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perioada de construcţie se poate manifesta un impact negativ, însă efectele generate vor dispărea
odată cu finalizarea etapei de construcţie.
Următoarele forme de impact negativ pot fi manifestate în relaţie cu populaţia rezidentă în
zonă:
- perturbarea traficului datorită circulatiei grele intensificate în fazele de construcţie a
obiectivului;
- disconfort pentru locuitori, datorat fazei de şantier care determină creşterea emisiilor de
pulberi, a zgomotului şi a gazelor de eşapament.
Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:
- managementul eficient al lucrărilor aferente etapei de construcţie;
- restricţii de viteză pentru vehiculele utilizate pentru transportul materialelor şi
pentru utilaje în zonele rezidenţiale;
- plan eficient de management al deşeurilor, construirea unor spaţii adecvate de
depozitare temporară, eliminare/valorificare prin unităti specializate şi acreditate.
Impactul asupra mediului social şi economic în faza de realizare a obiectivului de investiţii
este nesemnificativ.
3.7.3. Efecte potenţiale de poluare a mediului în perioada de funcţionare a obiectivului
3.7.3.1. Efecte potenţiale asupra aerului
În perioada de exploatare nu este afectată calitatea aerului, acesta factor nefiind afectat de
lucrările realizate. Nu se prevăd măsuri speciale de protecţie a factorului de mediu aer.
Nu sunt prevăzute măsuri speciale de protecţie a aerului în perioada post execuţie.
Impactul este nesemnificativ, efectele asupa factorului de mediu aer sunt nule.
3.7.3.2. Efecte potenţiale asupra apei
Se vor folosi cu preponderenţă materiale naturale, nepoluante. Modificările aduse traseului
sunt în armonie cu tendinţele naturale de evoluţie a cursului şi capacitatea de regenerare a lumii vii.
Asigurarea scurgerii debitelor mari în albia minoră, se va realiza după un traseu stabil, care
să permită scurgerea liberă a apelor.
Soluţiile proiectate nu afectează în mod negativ apele subterane.
Efectele proiectului asupra factorului de mediu apă sunt pozitive.
3.7.3.3. Efecte potenţiale asupra solului
În perioada de exploatare a lucrărilor nu sunt produse deşeuri sau emisii care ar putea afecta
solul. Impactul asupra solului este nesemnificativ.
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3.7.3.4. Efecte potenţiale asupra biodiversităţii
Prin realizarea investiţiei nu sunt puse în pericol habitatele reprezentative zonei.
3.7.3.5. Efecte potenţiale asupra peisajului
Lucrările de amenajare a cursului de apă şi a afluenţilor acestuia se situează în zona
antropică, zona de dezvoltare a activităţilor umane.
Măsurile care se impun pentru refacerea amplasamentelor după finalizarea lucrărilor din
organizarea de şantier:
- suprafetele de teren destinate organizării de santier vor fi eliberate şi redate cadrului
natural, în starea initiala;
- suprafeţele de terenuri ocupate temporat vor fi aduse la topografia iniţială după terminarea
construcţiilor.
- se vor urmări stabilitatea terenurilor şi lucrărilor în zonele de invtervenţie.
3.7.3.6. Efecte potenţiale asupra mediului social şi economic
Impactul estimat este pozitiv deoarece lucrările hidrotehnice au fost proiectate asfel încât să
reducă semnificativ efectele negative cauzate de inundaţii.
Acest lucru favorizează dezvoltarea activităţilor socio-economice la nivel local, în
concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.
3.7.4. Magnitudinea şi complexitatea impactului
Impactul asupra mediului se manifestă doar în faza de construcţie a obiectivului de investiţii.
3.7.5. Probabilitatea impactului
Probabilitatea apariţiei unor evenimente care să genereze un impact negativ semnificativ
asupra factorilor de mediu este redusă.
3.7.6. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului
Natura activităţilor propuse nu creează posibilitatea apariţiei unui impact ireversibil.
3.7.8. Natura transfrontieră a impactului
Impactul nu are caracter transfrontalier, lucrarile fiind amplasate exclusiv pe teritoriul
Romaniei.
IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
4.1. Protecţia calităţii aerului
Impacturi negative asupra calităţii aerului de scurtă durată pot apărea numai în cadrul etapei
de construcţie şi sunt legate de emisiile de aerosoli (praf) datorate lucrărilor privind realizarea
propriu-zisă a obiectivelor propuse sau gaze de la vehiculele transportatoare şi de la funcţionarea
utilajelor necesare implementării proiectului.
Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca poluarea componentei atmosferice să se
păstreze la cel mai scăzut nivel posibil.
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Printre măsurile ce se vor lua se numără: delimitarea clară a arealelor de construcţie,
pulverizarea cu apă a străzilor, păstrarea unei umidităţi suficiente a materialelor de construcţie,
vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale pe străzi şi vor
avea roţile curăţate de noroi la ieşirea din zona şantierului, introducerea unor limitări de viteză
pentru vehiculele care asigură aprovizionarea cu materiale sau evacuarea deşeurilor de construcţie,
stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deşeurilor de construcţie la locul de producere pentru
a împiedica antrenarea lor de către vânt şi implicit poluarea aerului din zonă.
Se va respecta calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru încadrarea
noxelor în norme şi se va realiza o întreţinere corespunzătoare a utilajelor de construcţii pentru
limitarea emisiilor în atmosferă provenite de la arderea carburanţilor în motoarele termice.
4.2. Protecţia calităţii apelor
Impactul asupra mediului va fi pozitiv, efectul lucrărilor propuse fiind de a asigura
stabilitatea cursului, apărarea împotriva inundaţiilor şi realizarea unui potenţial ecologic bun şi a
unei stări chimice bune a apei. Albia va avea maluri stabile, iar cursul îşi va păstra o secţiune stabilă
şi capabilă să tranziteze debitele la viituri.
Se vor lua măsuri referitor la pericolele de poluare fizică şi chimică a apelor de suprafaţă şi
de adâncime ce ar putea să apară în timpul lucrărilor de construcţie (poluare fizică prin materiale
detritice rezultate în urma lucrărilor de excavaţii, scurgeri de uleiuri şi carburanţi etc.).
În acest sens, materialele excedentare vor fi transportate şi depozitate în spaţiile convenite
cu organele administraţiilor locale. Pe timpul execuţiei lucrărilor se interzice utilizarea de utilaje şi
autobasculante defecte cu scurgeri de uleiuri sau combustibili; depozitarea de materiale poluante
sau organizarea de depozite de deşeuri în zona malurilor.
4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Poluarea fonică este legată în primul rând de faza de construcţie, cele mai importante surse
de zgomot şi vibraţii fiind utilajele de excavare, vehiculele transportatoare.
Poluarea sonoră şi vibraţiile produse în timpul execuţiei sunt temporare, încercându-se a nu
se depăşi limitele maxime admisibile, conform STAS-ului 10009-88.
Vor fi adoptate măsuri de reducere a acestui tip de impact prin nederularea lucrărilor de
construcţie pe timpul nopţii (între orele 22:00 şi 6:00), mai ales a celor care implică utilaje grele. Se
vor utiliza tehnologii extrem de zgomotoase doar atunci când acest lucru este imperativ şi nu poate
fi înlocuit cu o alternativă mai puţin nocivă din acest punct de vedere. Traseele vehiculelor
implicate în locurile de construcţie vor evita, acolo unde este posibil, zonele rezidenţiale.
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4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor
Specificul lucrărilor proiectate nu presupune utilizarea de materiale sau utilaje care pot
constitui surse de radiaţii. Din acest motiv nu este de aşteptat ca pe durata execuţiei lucrărilor, în
condiţii normale de execuţie, să se producă emisii de radiaţii.
4.5. Protecţia solului şi a subsolului
Impactul asupra solului în perioada de execuţie se manifestă fie direct, fie prin intermediul
mediilor de dispersie. Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate în perioada de execuţie
a lucrărilor sunt: modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor prevăzute a se
executa, izolarea unor suprafeţe de sol faţă de circuitele naturale prin fragmentarea acestora,
modificări calitative ale solului sub influenţa poluanţilor prezenţi în aer, modificări calitative şi
cantitative ale circuitelor geochimice locale, poluări accidentale prin deversarea unor produse direct
pe sol, depozitarea deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie.
Măsurile de protecţie a solului în faza de construcţuie constau în: amenajarea
corespunzătoare a spaţiilor de lucru (pentru schimburi de ulei, intervenţii utilaje, padocuri agregate
etc.), dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice, obligativitatea revenirii la suprafaţa
topografică iniţială, respectiv refacerea stratului de sol, redarea folosinţei de dinainte de începerea
lucrărilor pentru terenurile afectate.
Se apreciază că impactul asupra solului şi subsolului se situează la un nivel neglijabil atâta
timp cât toate obiectele tehnologice şi instalaţiile aferente vor fi exploatate corespunzător.
4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
La execuţia lucrărilor proiectate se vor folosi materiale nepoluante, compatibile cu mediul
natural.
4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
Impactul asupra aşezărilor umane este unul pozitiv, deoarece amenajarea cursului va apăra
comunitatea de viitoarele inundaţii iminente, îmbunătăţind calitatea vieţii în zonă prin:
- consolidarea siguranţei directe a locuitorilor;
- evitarea pagubelor materiale cauzate de viitui pe cursurile de apă.
Prin reducerea inundării terenului din albia majoră, se reduce riscul poluării cursului de apă
cu deşeuri menajere sau de alte substanţe poluante care ar putea fi antrenate de apă şi se evită
inundarea surselor de apă potabilă.
4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament
4.8.1. Deşeurile provenite în urma lucrărilor de construcţie
Tipurile de deşeuri generate în perioada de construcţie/funcţionare a obiectivului de
investiţie:
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- deşeuri provenite de la demolarea construcţiilor existente: moloz, spărturi din beton,
deşeuri metalice, etc.
- deşeuri de la construcţia propriu-zisă a obiectivului de investiţie: deşeuri din construcţie
provenite din organizarea de şantier, pământ şi pietre rezultate din săpături, deşeuri de ambalaje
provenite de la materii prime nepericuloase.
Nr. Crt.

Sursa deşeuri

1.
2.

Cod Deşeu
(cf. HG 856/2002)
17 09 07

Demolarea
construcţiilor existente

17 09 04

3.

17 02 01

4.

17 09 04

5.
6.

Denumirea deşeului

Organizarea de şantier
şi construcţia
propriuzisă a lucrărilor

17 05 04

Deşeuri metalice
Moloz – amestecuri deseuri
Deşeuri de lemn
Deşeuri din construcţie provenite
din organizarea de şantier
Pământ şi pietre rezultate din
săpături şi din forări

17 04 07

Deşeuri metalice

7.

15 01 01
15 01 02
15 01 03

Deşeuri de ambalaje provenite de la
materii prime nepericuloase

8.

20 01 01

Hârtie

20 01 39

Plastic

20 01 02

Sticlă

Perioada de
funcţioanre

9.
10.

Mod de depozitare
Depozitare temporară în
recipienţi adecvaţi pe amplasamentul
organizării de şantier
Depozitare temporară ȋn
recipienţi adecvaţi pe amplasamentul
organizării de şantier
Depozitare temporară în pe
amplasamentul organizării de şantier
Depozitare temporară pe
amplasamentul organizării de şantier
Depozitare temporară pe
amplasamentul organizării de şantier
Depozitare temporară pe amplasamentul
organizării de şantier
Depozitare temporară pe amplasamentul
organizării de şantier
Se depozitează în pubele în spaţiu
separat de celelalte deşeuri
Se depozitează în pubele în spaţiu
separat de celelalte deşeuri
Se depozitează ȋn pubele în spaţiu
separat de celelalte deşeuri

4.8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor
Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor
categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de construcţii, vor fi asigurate toalete
ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul de muncitori din şantier.
Activităţile de şantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecţiei mediului,
monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deşeurilor.
Antreprenorul / titularul investiţiei au obligaţia, conform H.G. 856/2002, să ţină evidenţa
lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a
deşeurilor
Nr. Crt.

Sursa deşeuri

1.
2.

Cod Deşeu
(cf. HG 856/2002)
17 09 07

Demolarea
construcţiilor existente

17 09 04

3.

17 02 01

4.

17 09 04

5.
6.
7.

Organizarea de şantier
şi construcţia
propriuzisă a lucrărilor

17 05 04
17 04 07
15 01 01

Denumirea deşeului
Deşeuri metalice
Moloz – amestecuri deseuri
Deşeuri de lemn
Deşeuri din construcţie provenite
din organizarea de şantier
Pământ şi pietre rezultate din
săpături şi din forări
Deşeuri metalice
Deşeuri de ambalaje provenite de la

Modul de eliminare / valorificare
Eliminare prin grija firmei contractate
de către antreprenor / titular
Eliminare prin grija firmei contractate
de către antreprenor / titular
Eliminare prin grija firmei contractate
de către antreprenor / titular
Reutilizare la
Realizarea umpluturilor
Reutilizare la
Realizarea umpluturilor
Valorificare prin
firme autorizate furnizorilor
Valorificare prin
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15 01 02
15 01 03

materii prime nepericuloase

20 01 01

Hârtie

20 01 39

Plastic

20 01 02

Sticlă

unităţi autorizate furnizorilor
Valorificare prin
firme autorizate
Valorificare prin
firme autorizate
Valorificare prin
firme autorizate

4.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
4.9.1. Deşeuri toxice şi periculoase
În afara deşeurilor menajere, a deşeurilor rezultate în urma manipulării materialelor de
construcţie şi a celor provenite din excavaţii, în şantier se pot acumula deşeuri specifice utilizării
utilajelor: acid sulfuric pentru acumulatori, piese metalice de schimb de la întreţinerea utilajelor,
cauciucuri.
Utilajele şi mijloacele de transport vor fi aduse pe şantier în stare normală de funcţionare
având efectuate reviziile tehnice, schimburile de ulei sau orice altă intervenţie asupra utilajelor să
fie realizată numai în ateliere specializate.
Specificul lucrărilor proiectate nu presupune generarea de deşeuri toxice şi periculoase în
perioada de exploatare.
4.9.2. Modul de gospodărire a deşeurilor toxice şi periculoase
Modul de gospodărire a deşeurilor toxice şi periculoase în perioada de execuţie a lucrărilor

ŞANTIER

proiectate se prezintă sintetic în următorul tabel:
Tip deşeu

Mod de colectare / evacuare

Acumulatori
uleiuri şi
anvelope uzate

Materiale cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător cât şi
a manipulanţilor. Se recomandă ca orice lucrare de intervenţie asupra
utilajului să fie efectuată numai în ateliere specializate. Pentru cazuri
de excepţie şi de urgenţă, toate deşeurile rezultate vor fi stocate şi
depozitate corespunzător, în vederea valorificării sau reciclării şi se va
păstra o evidenţă strictă.

Observaţie: Deşeurile vor fi predate unităţilor de recuperare specilizate.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
În vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu în timpul lucrărilor, monitorizarea va
consta în:
- observaţii directe zilnice pentru a face intervenţi în situaţia apariţiei unor surse de poluare
de tipul celor descrise la cap. 4.8 şi 4.9;
- colectarea şi îndepărtarea strict manuală a eventualilor plutitori sau corpuri străine
poluante;
- optimizarea spaţiului pentru a ocupa un spaţiu cât mai restrâns cu şantierul.
Întrucât impactul produs asupra mediului în perioada de exploatare a lucrărilor proiectate
este minim, monitorizarea va consta în:
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- observaţii directe periodice pentru a face interveni în situaţia apariţiei unor surse de
poluare;
- colectarea şi îndepărtarea a eventualilor plutitori sau corpuri străine poluante, în special
după viituri.
VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale
care transpun legislaţia comunitară
Directiva – cadru apa nr. 2000/60/EC
Legea apelor nr. 107/25.09.1996 cu completările şi modificările ulterioare
Hotărârea de Guvern nr. 472/09.06.2000 (M.Of. nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri
de protecţie a calităţii resurselor de apă.
Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1125/03.12.2002 pentru aprobarea
Comitetului de Coordonare şi Monitorizare a Implementării Directivei Cadru 2000/60/CEE şi a
celorlalte directive din domeniul apei
Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1146/10.12.2002 (M.Of. nr.
197/27.03.2003) pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea
calităţii apelor de suprafaţă.
Ordinul MMGA nr. 1044/27.10.2005 (M.Of. nr. 984/07.11.2005) pentru aprobarea
Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în
domeniul gospodăririi apelor.
Directiva nr. 2007/60/EC privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii
HG 846 / 2010 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru managementul riscului la
inundaţii pe termen mediu şi lung prin care este transpusă legislaţia europeana cu privire la
managementul riscului la inundaţii.
Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea 15/2005.
Ordinul nr. 638/420 din 2005 al M.A.I./M.M. pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.
Hotărârea Guvernului nr.1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen scurt de
management al riscului la inundaţii.
Hotărârea Guvernului nr. 1309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului
naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi finanţării acestuia.
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Hotărârea Guvernului nr.447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul
de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii.
Hotărârea Guvernului nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri
preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor hidrotehnice şi poluări accidentale.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin
Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
VII. Lucrări necesare organizării de şantier
7.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier
Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent
organizării de şantier. Accesul în incintă se va face prin două porţi, una pentru personal şi cealaltă
pentru vehicule. Materialele de construcţie, se vor putea depozita pe platformă, în aer liber, fără
măsuri deosebite de protecţie.
Proiectul organizării de şantier se va realiza de către antreprenor şi va fi dotat cu toate
utilităţile necesare unei bune funcţionări.
Organizarea de şantier se va realiza în apropierea punctelor de lucru şi nu va afecta reţele
din zonă. Se va semnaliza perimetrul de lucru cu indicatoare. Execuţia lucrărilor necesită muncitori
calificaţi, atât pentru operaţiile manuale, cât şi pentru cele mecanizate.
7.2. Localizarea organizării de şantier
Organizarea de santier va fi localizată pe amplasamentul investiţiei, pe terenul liber, care
ulterior va fi reamenajat şi renaturat.
7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier
Impactul asupra mediului al lucrărilor organizării de şantier va fi nesemnificativ, local şi pe
termen scurt.
7.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor
în mediu în timpul organizării de şantier
Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier:
- Activitatea de dislocare, manipulare sol;
- Activitatea de transport materiale de construcţii;
Toate sursele de poluare produc emisii fugitive şi nu vor fi necesare instalaţii de reţinere a
poluanţilor.
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7.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu
Nu sunt prevăzute dotări speciale pentru controlul emisiilor.
VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente
şi/sau la încetarea activităţii
8.1. Accidente potenţiale în perioada de execuţie
Riscurile de accident sunt de tipul celor care se produc pe şantierele de construcţii, fiind
generate de indisciplină şi de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normativelor de
protecţia muncii sau/şi de neutralizarea echipamentelor de protecţie, acestea fiind în legătură cu
următoarele activităţi: lucrul cu utilajele şi mijloacele de transport; circulaţia pe drumurile de acces;
incendii din diferite cauze; inhalări de praf sau alte noxe; striviri de elemente în cădere, etc.
Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjrător, având caracter limitat
în timp şi spaţiu, dar pot produce pierderi de vieţi omeneşti sau pot conduce la invaliditate
temporară sau definitivă. Deasemenea, acestea pot avea şi efecte economice negative prin pierderi
materiale şi întârzierea finalizării lucrărilor. O altă categorie de accidente în această periaodă de
execuţie, poate avea loc în legătură cu populaţia din zonele învecinate, din cauza concentrărilor de
trafic induse pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrări. Factorul uman mai poate fi
afectat şi de lucrările neterrminate sau în curs de realizare, nesemnalizate sau din lipa unor elemente
de avertizare.
Securitatea locaţiilor şantierelor este necesară pe toată perioada de construcţie a obiectivelor
proiectate, de la începerea lucrărilor de execuţie până la finalizarea acestora.
Riscuri pot să apară şi în activităţile de construcţie propriu-zise:
- deversări accidentale de substanţe folosite pe şantier;
- mobilizarea unor surse secundare, subterane de poluare în perioada de excavaţii, cu efecte
negative asupra contaminării solului şi chiar a apelor de suprafaţă
Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de execuţie şi
respectarea cu acurataţe a proiectelor care stau la baza execuţiei. Se recomandă constructorului
întocmirea unui plan de minimizare a posibilelor riscuri potenţiale care pot surveni în perioada de
execuţie.
8.2. Măsuri de prevenire a riscurilor de accident în faza de execuţie
Pentru identificarea surselor de riscuri în cadrul lucrărilor s-au centralizat succinct
principalele activităţi desfaşurate în cadrul organizării de şantier.
Măsurile de prevenire a riscurilor vor fi luate de antreprenorul general şi de eventualii
subcontractanţi cu respectarea legislaţiei româneşti privind Protecţia Muncii, Paza constra
incendiilor, Paza şi Procţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. În acelaşi timp, vor fi respectate
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prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea
în construcţii.
Succint, măsurile se vor referi la:
- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina pe şantiere: instructajul periodic,
portul echipamentului de protecţie, verificări privind consumul de alcool, prezenţa numai la locul de
muncă unde este alocat;
- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport macaralelor,
echipamentelor, mecanismelor şi sculelor pentru a constata integritatea şi buna lor funcţionare;
- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuţelor cu
însemne de pericol;
- realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;
- controlul şi restricţionarea accesului personaleor neautorizate în şantier;
- întocmirea unui plan în caz de situaţii neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice
extreme (precipitaţii, furtuni); planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, punere
la adăpost a bunurilor degradabile, soluţii pentru minimizarea efectelor; se vor asigura mijloacele
matetriale pentru intervenţia în astfel de cazuri.
8.3. Accidente potenţiale în perioada de exploatare
Riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi
mediului înconjurător prin exploatarea amenajărilor hidrotehnice proiectate este redus. Construcţiile
nu utilizează şi nu produc substanţe poluante cu impact asupra mediului sau factorului uman.
Factorii de risc cei mai importanţi în exploatare sunt:
- riscuri naturale: cutremure;
- fenomenele meteorologice de intensitate extremă (precipitaţii torenţiale urmate de
viituri, îngheţ şi temperaturi foarte scăzute pe perioade lungi).
8.4. Măsuri de prevenire a accidentelor în perioada de exploatare
Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot urma situaţiilor de risc menţionate
anterior, se recomandă controlul şi verificarea lucrărilor după apariţia unor situaţii extreme şi
semnalarea la timp a eventualelor deficienţe apărute, remedierea operativă a acestora.

Întocmit,

Verificat,

ing. Dragos Gros

ing. Viorica Sacui
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