ANEXA Nr. 5.E
la procedură
Conținutul‐cadru al memoriului de prezentare

I.

DENUMIREA PROIECTULUI:

Canalizare și statie de epurare în satele Băuțar, Bucova și Cornișoru,
Comuna Băuțar, Județul Caraș‐Severin,
II. TITULAR: Comuna Băuțar
adresa poştală: Strada Principală, nr. 55, Băuțar, jud. Caras‐Severin, România.
numărul de telefon: 0255 524 602
adresa paginii de internet: web: www.primariabautar.ro
numele persoanelor de contact: Barbescu Romulus – primar

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT
a) Un rezumat al proiectului
1.Situația actuală
Obiectivele proiectate în prezenta documentaţie sunt amplasate în intravilanul comunei
Bautar, judeţul Caras‐Severin, mai exact in Bautar, Bucova si Cornisoru.
In prezent, zona studiata nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.
Majoritatea gospodariilor si unitatile social administrative din cele doua zone sunt dotate
cu latrine uscate si cateva cu fose septice si puturi absorbante, din care apa uzata se
infiltreaza fara epurare, in stratul freatic de mica adancime fiind un permanent pericol
pentru sanatatea locuitorilor care folosesc apa din panza freatica de suprafata, apa cu un
continut mare de nitrit, nitrati si substante organica CB05 etc. Situatia actuala este
incompatibila cu normele sanitare din U.E., dar si cu normele societatii moderne, iar
populatia este expusa riscului epidemiologic de aparitie a imbolnavirilor hidrice.
2.Descrierea generală
Sistemul de canalizare adoptat pentru Comuna Bățar este de tip separativ, ce va conduce
apele uzate menajere spre statia de epurare SE propusa a localitatii.
Terenul permite o descărcare parţial gravitaţională a apelor menajere si parţial prin
pompare, prin urmare se va realiza un sistem de canalizare mixt gravitaţional‐presiune.
Sistemul de canalizare mixt are avantajul faţă de cel în totalitate gravitaţional, prin faptul
că se evită adâncimile mari de săpătură şi o exploatare greoaie în cazul curăţirii reţelei.
Prin solutia propusa se urmareste colectarea apelor uzate menajere provenite de la
populatie, agenti economici sau din activitati publice. Se vor admite deversarea in reteaua
de canalizare si a apelor uzate rezultate din procese tehnologice nepoluante, de preferinta
din industria alimentara, sau alte ramuri. In cazul unei incarcari necorespunzatoare a

acesteia se va solicita preepurarea astfel incat apa deversata sa fie adusa la parametrii
apei uzate menajere ce poate fi deversata in reteaua de canalizare a localitatilor conform
Hotararii 188/2002 si a NTPA 002/2002. Utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale
a apelor uzate, astfel incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor
prevazute in contractul‐abonament si in avizul/autorizatia de gospodarire a apelor.
Sistemul propus pentru Băuțar este unu separativ. Masurile propuse pentru reteaua de
canalizare sunt dupa cum urmeaza:


Retea de canalizare colectori PVC, SN4, Dn250, 315 ,



755 camine noi,



100 Statii de pompare apa uzata ‐ individuale – la locatiile greu accesibile
cu canalizare clasica gravitationala.



800 camine de racord la gospodarii



2 Statii de pompare apa uzata cu separare de solide,



Statie de epurare ape uzate.

Tipul retelei
Stabilirea tipului retelei s-a facut din doua considerente:


Din punctul de vedere al modului de colectare pentru diferite categorii de ape uzate,
reteaua de canalizare proiectata va lucra in sistem separativ, cat si sistem prin
pompare individuala a gospodariilor si va colecta apele uzate menajere prin
intermediul racordurilor conectate la caminele de vizitare sau la piesele de racordare
intercalate pe colectoare. De asemenea, retelele de canalizare proiectate vor putea
prelua ape uzate provenite din activitati industriale in conditiile in care acestea au fost
in prealabil aduse la parametrii maximi admisi ai apelor uzate ce pot fi evacuate in
reteaua de canalizare, impusi de Hotararea 188/2002 si NTPA 002/2002.



Din punctul de vedere al modului de alcatuire al retelelor de canalizare, reteaua
proiectata va fi realizata din canale inchise colectoare , cu sectiune circulara,
prevazute cu camine vizitabile intercalate pe colectoare, distanta intre doua camine
succesive fiind de 40‐60 m.

Traseul retelei
Traseul retelei de canalizare s‐a ales in conformitate cu schema de desfasurare a
localitatiilor
Stabilirea traseului retelelor de canalizare proiectate s‐a facut luand in considerare
urmatoarele:
-

planurile topografice cu indicarea cotelor de nivel in punctele caracteristice;

conditiile geotehnice, cu indicarea conditiilor de fundare, existenta apei
subterane;

sa existe posibilitatea preluarii debitelor de apa uzata de la toti consumatorii
de apa din zona deservita;
sa fie asigurata, pe cat posibil, curgerea gravitationala a apei uzate spre statia
de epurare;
amplasarea pe drumurile cu circulatie rutiera intensa sa se faca in afara zonei
carosabile sau a zonei de protectie, pentru a proteja conducta de efectele defavorabile
produse de tasari si vibratii, si pentru a facilita accesul pentru interventii la retelele
de canalizare.
Lungimea totala a retelei de canalizare este de 40.000 m, din care: 37.016 m din conducta
PVC‐KG SN4 DN250‐315mm, 3.785m din conducta PEID SDR 17 Dn 40 si 90mm–
reprezentand refularea de la cele 2 statii de pompare apa uzata proiectate si refularile de
la statiile de pompare individuale – canalizare sub presiune
Pe reteaua de canalizare se vor monta 755 camine de vizitare din tuburi de beton avand
Di 1000mm.
Caminele de vizitare vor fi prevazute cu piesa tronconica, si vor fi acoperite cu capace
carosabile din materiale compozite rezistente la trafic greu, prevazute cu sistem
antiefractie.

Traseul conductei va fi conform planurilor de situatie din documentatie.
Materialul conductei
Conductele pentru reteaua de canalizare gravitationala vor fi din PVC‐KG SN 4 cu diametre
de 250mm si 315mm.
Reţeaua de canalizare prin presiune se va realiza din tuburi de PEHD‐SDR17,PN10 cu
diametre De40.


Sistemul de canalizare proiectat este compus din :



Retea de canalizare gravitationala



Reteaua de canalizare prin presiune;



Racorduri individuale;



Statii de pompare apa uzata SPAU

Toate caminele si alte accesorii vor fi realizate in conformitate cu normativele in vigoare.

Aliniamentul si pozitionarea verticala a conductelor
Piesele desenate determina pozitia aproximativa a conductei ce va fi pozata. In functie de
conditiile efective din teren, acestea pot suferi modificari.

Sapaturile necesare se vor executa atat mecanizat cat si manual functie de situatia
concreta din zona si se vor executa cu sprijiniri, daca adancimea santului depaseste 1,5 m.
In timpul executarii lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea
constructiilor din zona, a instalatiilor subterane intalnite, de protectie a pietonilor si
vehiculelor care circula in zona. In zonele cu apa subterana se vor executa epuismente.
Pentru adancimi de peste 7 metri, antreprenorul are obligatia de a realiza proiectul de
sprijinire si de a descrie metoda/metodele de sprijinire utilizata in cadrul lucrarilor. Toate
cheltuielile aferente realizarii proiectului de sprijinire sunt incluse in preturile unitare din
Listele de cantitati. Proiectul de sprijinire va fi predat Inginerului si Asistentei tehnice
pentru managementul proiectului ce are sarcina verificarii din punct de vedere al Legii
10/1995 de catre un verificator de proiect.
Antreprenorul va avea in vedere pozitia panzei de apa freatica, care in Comuna Bățar,
conform geologiei din zona se afla la adancimi variabile 2.7‐4.45 m . In aceste conditii,
pe perioada lucrarilor in sapatura, se vor executa lucari de epuisment de preferinta cu
filtre aciculare pe toata lungimea retelei de canalizare.
In zonele in care conducta se va amplsa sub apa freatica, se vor lua masuri speciale de
protejare a spalarii nisipului de la stratul suport, din jurul si deasupra conductei. Aceste
masuri consta in: dupa atingerea cotei prin sapatura, se asterne un geotextil cu marginile
ridicare pe taluzul sapaturii. Se asterne stratul suport, se pozeaza conducta, se umple cu
nisip in lateral si deasupra conductei conform detaliilor, dupa care, geotextilul se inchide
prin suprapunerea laturilor pe o distanta de cel putin 15 cm.
Pamantul exgedentar rezultat din sapatura transeelor va fi depozitat organizat la o
distanta de cel putin 1 metru de marginea sapaturii. In cazul in care nu este loc pentru
depozitarea pamantului excedentar, se stabileste de comun acord cu beneficiarul spatiul
in care poate fi depozitat.
Sapaturile vor fi marcate vizibil pe toata durata lucrarilor cu banda de avertizare, sau cu
alte tipri de delimitari in corelare cu cerintele Inginerului, se vor monta panouri
avertizoare, iar pe timp de noapte se vor semnaliza corespunzator pentru prevenirea
oricaror accidente.
Asezarea în plan vertical a retelelor s‐a facut tinand cont de configuratia terenului, de cota
subsolurilor şi a adancimii de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra conductelor, de
nivelul apelor subterane şi de punctele obligate.
La pozarea tuburilor în transee se vor respecta intocmai prevederile caietului de sarcini,
atentie deosebita trebuie acordata realizarii gradului de compactare a umpluturilor.
Patul pentru pozarea conductelor de canalizare se va realiza din nisip, compactat cu
mijloace manuale sau mecanice .
Reteaua de canalizare atat pentru colector, cat si pentru racorduri se va poza sub
adancimea de inghet specifica zonei, pe un pat de nisip de minim 10 cm si inglobata apoi
intr‐un strat de nisip pana la o inaltime de 0.7 x diametrul conductei.
Acoperirea conductelor, până la cca. 30 cm peste generatoarea superioară se va face cu
nisip, sau cu material rezultat din săpătură, daca acesta nu conţine fragmente ascuţite.

Pentru protectia canalizarii, pe intregul traseu, deasupra generatoarei superioare a
conductei, la 50 cm, se prevede o banda de avertizare din polietilena de culoare maro.
Datorita existentei in subteran a unor retele edilitare gaze, electrice si racorduri, pentru
sapaturi au fost prevazute sustineri pentru acestea.
După executarea propriu‐zisa a reţelelor de canalizare se va efectua proba de etanseitate
a conductei, ca fiind faza de execuţie determinantă.
Inaintea de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare este
recomandat a se executa sapaturi de sondaj la mijlocul si capetele strazii pe latimea
acestora, la care vor participa si emitentii de avize pentru retelele de conducte si cabluri
subterane in vederea depistarii si solutionarii eventualelor intersectii dintre acestea si
reteaua de canalizare.

Camine de vizitare
Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau
panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau
mai multe canale.
Accesul va fi asigurat prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii
canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si
calitativ al apelor.
Pe traseul retelelor de canalizare s‐au prevazut camine de vizitare din tuburi prefabricate
din beton avand diametrul de 1000 mm, si se va realiza din elemente prefabricate de
beton armat cu element de baza, element drept inel , element de reductie cap
tronconic , placa de beton armat, rama si capac din material compozit, carosabile, clasa
D400 SR EN 124/96 cu orificii de aerisire si cu mecanism de inchidere si blocare
antifurt. Coborarea in camine se face prin intermediul unor trepte protejate anticoroziv,
prevazute in interior. Pentru caminele de vizitare, Antreprenorul va furniza o cheie de
ridicare si inchidere pentru fiecare zece camine de vizitare construite.
In zona foarte apropiata de lunca cursului de apa, caminele NU VOR AVEA GAURI DE
AERISIRE, din motivul prevenirii umplerii caminelor in momentul viiturilor
Caminele de vizitare, de intersectie si de schimbare de directie se vor executa conform SR
EN 1917:2003/AC 2008 si STAS 2448‐82. Racordarea tuburilor de PVC in caminele de
vizitare din beton, se va face cu piese speciale de racordare formate din: mufa de
incastrare si stut PVC cu mufa, avand lungimea de 0,5 m, cu rol de preluare a tasarilor
inegale.

Caminele amplasate inaintea statiilor de pompare se numesc camine gratar si vor fi
echipate cu gratar pentru retinerea corpurilor solide realizat din bare de inox. Distanta
dintre bare va fi de 50 mm. Acest camin va fi folosit si ca si un camin decantor. Fata de

cota de intrare a conductei in camin, radierul caminului va fi cu minim 50 cm mai jos. Cota
radier a conductei de intrare poate fi aceeasi cu cota radier a conductei de iesire spre SPAU
Caminele de primire a conductelor de refulare de la statiile de pompare apa uzata se
numesc camine de linistire si vor fi executate conform planselor de executie din
documentatie. Fata de cota de intrare a conductei de refulare de la SPAU, radierul
caminului va fi cu minim 50 cm mai jos. Acest lucru ajuta la disiparea energiei de pe
conducta de refulare, iar prin perna de apa fluidul nu stropeste peretii caminului.
Traversari de cursuri de apa sau cai de comunicatii
Subtraversarea drumurilor si a cursurilor de apa se vor realiza prin executarea unor
foraje orizontale dirijate cu instalatii speciale de forare. Odata cu executia forajelor se vor
monta si tuburile de protectie prin care vor fi montate conductele. Tuburile de protectie
vor fi din OL cu minim 2 diametre mai mari decat conducta retelei.
Subtraversarile vor fi amplasate la o adincime minima de 1,5 ‐ 2 m fata de cota drumului
in ax si pina la generatoare superioara a conductei de protectie. Subtraversarile se vor
executa sub un unghi cit mai apropiat de 90 de grade sexagesimale dar nu mai mic decit
60 de grade sexagesimale intre axul drumului si axul conductei de protectie.
In executie, Antreprenorul va respecta indicatiile producatorilor si cele stipulate in
caietele de sarcini.
Pentru lucrarile la retele de canalizare se vor respecta intocmai prevederile din caietele
de sarcini, profile longitudinale si planuri de situatie.
Pentru retelele de canalizare se vor respecta intocmai prevederile din Caietele de sarcini
precum si indicatiile din planurile incluse in Piesele desenate. Indicatii privind modul de
plata al lucrarilor sint incluse in Listele de cantitati.
Se recomanda realizarea lucrarilor cu sapatura deschisa pina la o adincime de 6 – 6,5 m
dupa care se recomanda utilizarea unor tehnologii fara sapatura. Antreprenorul este liber
sa aleaga tehnologia pe care o considera optima
Racorduri individuale
Numarul total de camine de racord este de 800 buc. Amplasarea acestora se va face in
corelare cu amplasamentul locuintelor si pozitionarea acestora.
Materialul conductei de racord va fi PVC‐KG SN 4, avand diametrul nominal Dn 160 mm
pentru locuinte unifamiliale, sau Dn 200 mm pentru locatii cu un numar mai mare de
utilizatori ex: blocuri, scoli, camine culturale, etc
Caminele de racord vor fi realizate din PE/PCV Dn 400mm, cu o intrare si o iesire – pentru
racorduri directe in colectoare sau in camin, sau vor fi folosite camine cu doua intrari si o
iesire folosite la zonele cu canalizare secundara
La zonele de blocuri/scoli se vor folosi camine de racord din PE/PCV sau beton Di 800mm,
cu o intrare si o iesire – pentru racorduri directe in colectoare sau in camin de vizitare.
Toate caminele de racord vor fi acoperite cu capace din material compozit carosabile clasa
B125. Caminele de racord vor fi amplasate de preferinta la limita proprietatilor si vor avea

prevazuta o placa din beton armat pentru preluarea eforturilor transmise la rama
capacului. Se va evita pe cat posibil ampasarea caminelor de racord in trotuare.

Racorduri individuale cu pompe submersibilie pentru fiecare parcela
Au rezultat un numar de 100 locuinte cu camine de racord echipate cu o pompa
submersibila.
La toate cele 100 racorduri prevazute cu statii de pompare s‐a prevazut o lungime medie
de racord avand L 3m.
Racordarea cladirilor de pe parcele se realizează prin cădere liberă la căminul de racord,
de unde periodic cu ajutorul pompelor submersibile, apa uzată se transportă prin
presiune în conducta de bransament, apoi in reteaua de canalizare prin presiune si in final
in reteaua de canalizare gravitationala.
Racordul dintre statia de pompare individuala si colectorul din strada este prevazut cu un
robinet ingropat cu bila din PE in nr. de 100buc. nr.egal cu statiile de pompare
individuale
Canalul colector de presiune are o configuratie ramificata compus din colector principal
si conducte de bransament.
Conductele de bransament sunt legate de colectoarele principale prin intermediul
pieselor speciale de ramificatie Y.

Staţie de pompare individuala pt. canalizarea prin presiune
Statie de pompare subterana, complet utilata, in constructie monobloc si monolit din PEID
PE 100 cu H 1820 mm, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape
de suprafata fara a necesita o ancorare suplimentara , complet etansa evitandu‐se
infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.
Echiparea statiei va cuprinde:
‐

1 electropompa cu rotor tocator montata imersat

‐

capac necarosabil clasa A cu sistem de inchidere ‐ deschidere

‐

panou electric si automatizare.

‐
lant din otel inoxidabil pentru extragerea: electropompei
conducta de refulare.

clapet de retinere

Conductele de refulare vor fi sudate prin electro‐fuziune.
Statia trebuie sa prezinte certificat de testare pentru rezintenta la antiflotatie fara
ancorare suplimentara in radie de beton;

Statia nu va necesita radier din otel‐beton turnat on site – evitandu‐se astfel executia
acestuia in momentul instalarii ;
Ca si constructie monobloc statia de pompare nu are imbinari demontabile sau
nedemontabile suduri asupra corpului SPAUlui, aceasta trebuie sa fie turnata dintr‐o
singura bucata;
Pompele individuale prezinta urmatoarele caracteristici :
‐

Q 5,00l/s si H 5,6mCA;

Conductele de racord de la statiile de pompare individuale la conductele principale vor
avea diametrul De40mm.

Statii de pompare apa uzata
Statiile de pompare ape uzate sunt amplasate in intravilanul localitatii, pe terenuri
apartinand domeniului public.
Pe reteua de canalizare menajera proiectata s‐au propus 2 statii de pompare menite sa
preia influentul din zonele joase, si sa le conducta intr‐un colector situat la un nivel
superior, spre a putea fi transportate si descarcate in statia de epurare.
Statiile de pompare se vor amplasa dupa cum urmeaza:
SPAU1 – amplasata la intrarea in localitatea Bucova dinspre Băuțar, colecteaza apele uzate
provenite de la localitatea Sasca Romana si refuleaza in caminul menajer aflat la iesirea
din Bautar catre Bucova.
SPAU2 – amplasata la iesirea din Cornisoru spre Bautar, preia apele uzate provenite de la
localitatea Cornisoru si refuleaza catre canalizarea menajera din Bautar.
Statiile de pompare vor fi carosabile, complet ingropate.
Statiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale
retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea apelor uzate
gravitational, unde traseele foarte lungi genereaza adancimi de pozare mari, sau unde
sunt necesare subtraversari ale lucrarilor de infrastructura sau cursuri de apa.
Avand in vedere structura reliefului din localitate, s‐a stabilit un numar de 2 de statii de
pompare.
Principalele caracteristici ale statiilor de pompare ape uzate sunt urmatoarele:

Statie
pompare
uzata

de Debit
apa
m3/h

Inaltime
pomare

de Putere pompa
estimata

m

kW

SPAU 1

3.92

20

4,00

SPAU 2

1.92

20

4,00

Statie de epurare
Avand in vedere ca statia de epurare va fi amplasata in zona de inundabilitate, s‐a ales
solutia amenajarii platformei la o cota superioara, inaltimea cu care se va ridica platforma
va fi de 2.10m fata de cota terenului natural.
Platforma va fi din umplutura cu material locale, compactate in straturi successive din 30
in 30 cm, cu grad proctor de 98%, va avea dimensiunea in plan de 23.00 x 20.00m, iar
panta taluzlui va fi de 1:1.5. Peste taluz se va executa un pereu avand grosimea de 10 cm
din beton armat cu STB 100x100 si grosime de 6mm, conform planselor de specialitate.
Pentru a ajunge la cota platformei se va amenaja o rampa de acces din material locale
compactate in straturi succesive din 30 in 30 cm cu panta taluurilor de 1:1.5. Rampa de
acces va avea o inlinatie de maxim 10%.
Apa uzata menajera colectata de la localitatile Bucova, Cornisoru si Bautar ajung in Statia
de Epurare Propusa.
Apa epurata rezultata de la statia de epurare, va fi deversata in raul Bistra din apropiere
printr intermediul unei conducte de PVC 250mm si prin intermediul unei guri de varsara
propuse.

b
Justificarea necesităţii proiectului
Obiectivul general al investitiei este cresterea capacitatii autoritatilor publice locale
pentru aplicarea sistemului de canalizare si epurare ape uzate, in vederea conformarii cu
cerintele reglementarilor nationale si europene in domeniu, prin realizarea infrastructurii
specifice acestor lucrori, pregatirea personalului de exploatare a investitiei si implicarea
societatii locale, civile si de afaceri si respectarea principiilor de "mediu curat".
De aceea, considerăm că prin asigurarea unui grad de confort al vietii de bună calitate în
cadrul localitatiilor, ar duce la dezvoltarea eficientă a comunei.

c)
Valoare investiției
Valoarea totală a investiției este de 22.758.624 lei + TVA din care 19.709.556 lei C+M la care
se adauga TVA.

d)

Perioada de implementare propusă

Durata de realizare preconizată este de 24 luni.

e)
planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și
amplasamente);
Se anexeaza documentației:
‐ Plan de încadrare în zonă
‐ Plan de amplasament
‐ Plan de situatie

f)
o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).
Pentru asigurarea canalizarii a comunei Băuţar , se vor executa următoarele lucrări:
•
•
•
•
•

Retea de canalizare gravitationala
Reteaua de canalizare prin presiune;
Racorduri individuale;
Statii de pompare apa uzata SPAU
Statie de epurare ape uzate

IV.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul

V.

DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

Comuna Băuțar ‐ este așezată pe cursul superior al Văii Bistrei, versanții sudici ai
munților Poiana Ruscăi și cei ai Munților Țarcu, la extremitatea nord‐estica a județului
Caraș‐Severin, pe șoseaua D.N. 68 Caransebeș ‐ Hațeg, la 32 km de municipiul Caransebeș
și 32 km de orașul Hațeg.
Prima așezare documentară certă ‐ datează din anii 1740 ‐ 1750, unde conscripția
din 1750, alături de Băuțar, sub numele de Bucovița, apare Bucova cu 140 de suflete, fără
preot și biserică, aparținând de Protopopiatul Unit al Ulpiei Traiane, cu scaunul la
Gradiște, alături de 13 parohii și 6 filiale, din care trei Băuțarele și Bucova erau așezate
dincolo de Poarta de Fier a Transilvaniei TAPE , pe Valea Bistrei, până în comitatul Caraș‐
Severin. O altă sursă de documentare ‐ datează din anul 1459, sub numele de Bwkova ‐
Bucova de astăzi, conform Dicționarului istoric al localităților din Transilvania ‐ volumul
I,
București
1967,
pagina
109.
Comuna Băuțar, din punct de vedere administrativ, cuprinde cursul superior al
Văii Bistrei și versanții sudici ai Munților Poiana Ruscă și cei nordici ai Munților Țarcu,
este așezată la extremitatea nord‐estică a județului Caraș‐Severin, pe șoseaua DN 68
Caransebeș‐Hațeg.
Comuna Băuțar este situată la contactul a două subunități morfologice distincte,
Depresiunea
Hațegului
și
Culoarul
Bistra
‐
Timiș.
Localitatea Băuțar are rangul de comună și este alcătuită din 4 sate:

Băuțar;

Bucova;

Cornișoru;

Preveciori.
Principalul curs de apă ce străbate comuna, este râul Bistra ‐ afluent al
râului
Timiș.
Distanța față de principalele orașe din zonă este:

18 km ‐ Oțelu ‐ Roșu

34 km ‐ Hațeg

85 km ‐ Deva și Orăștie

35 km ‐ Caransebeș

85 km ‐ Reșita ‐ reședința de județ

135 km ‐ Timișoara

Lucrarea urmareste in mare parte trama stradala
Pe amplasament nu se găsesc bunuri de patrimoniu cultural sau istoric.
Proiectul nu cade sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

Amplasamentul se află situat la o distanță de 4.100 m față de limita sudică și 8.400
m față de limita vestică a Ariei protejate Coridorul Rusca Montană‐Țarcu‐Retezat.

VI.
DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:
A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în
mediu:
a protecția calității apelor
Sursele de poluare reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea de
întreținere a utilajelor care, antrenate de apele meteorice, afectează atât apele de
suprafaţă cât şi apele subterane.
Astfel, constructorul va asigura utilaje şi echipamente aflate în stare bună de funcţionare,
fără improvizaţii ce pot genera scurgeri de lubrifianţi sau combustibil.
b protecția aerului
Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de eşapament emanate de
utilajele cu ardere internă folosite în execuţia lucrărilor şi transportul materiei prime.
Nivelul noxelor trebuie redus pe cât posibil, iar utilizarea unor utilaje noi şi performante
reprezintă o condiţie necesară în îndeplinirea acestui deziderat.
c protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:
Având în vedere că lucrările ce urmează a fi executate se află şi în localitate şi faptul că se
vor folosi utilaje de transport, pe perioada lucrărilor se va respecta un program strict în
care utilajele pot tranzita localitățiile. De asemenea, pe raza localităţilor se vor introduce
restricţii de viteză, respectiv de tonaj şi se va evita pe cât posibil apropierea de locuinţe în
ideea evitării transmiterii acestor vibraţii la clădirile de locuit.

d protecția împotriva radiațiilor:
Nu sunt surse de radiații.
e protecția solului și a subsolului
Ca potenţiale surse de poluare a solului se enumeră scurgerile de lubrifianţi sau alte
produse petroliere, atât în zona construită cât şi în cadrul organizării de şantier şi a locului
de staţionare a utilajelor. Se recomandă ca zona de staţionare a utilajelor, care nu este
amenajată prin betonare, să se prevadă cu material absorbant nisip, rumeguş , pentru a
preveni infiltraţiile materialelor poluante în sol.
f protecția ecosistemelor terestre și acvatice
Lucrările ce se realizează, fiind situate pe traseul existent, nu au impact negativ asupra
florei şi faunei şi nu influenţează acest factor de mediu.
Prin execuţia lucrărilor de reabilitare se vor îmbunătăţi elementele geometrice ale
drumurilor existente. Lucrările care se vor executa vor conduce, în final, la desfăşurarea
traficului în condiţii de siguranţă şi confort.
Prin prevederile din proiect se urmăreşte realizarea exigenţelor de calitate, rezistenţă şi
stabilitate, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului.
g protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public
Lucrările se vor executa în intravilanul comunei Băuțar, pe amplasamentul existent al
străzilor.
Avand in vedere faptul ca lucrarile consta in mare parte in sapatura si umplutura, la adancimi
mai mari de 1.5m se vor folosi sprijiniri de maulri.
Prin lucrările propuse, nu se vor aduce implicaţii nefavorabile asupra mediului înconjurător.
h prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea
Surplusul de excavaţie constând pământ vegetal se va utiliza de către primărie pentru
diferite lucrări de construcţii; cantităţile rămase vor fi transportate şi depozitate în locurile
indicate de către autorităţile competente.
Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi
materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.
Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi
cantităţile de deşeuri generate.
i gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Deșeurile rezultate din procesul tehnologic nu sunt periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.
În vederea realizării investiţiei în bune condiţii, executantul va asigura aprovizionarea cu
materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiati şi care prezintă o garantie în
privința calității acestora.
Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport,
manipulare, depozitare si punere ìn operă, respectându‐se ruta de transport, locul de
depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebită
manipulării si montării, respectându‐se cu strictete traseul, montarea și așezarea
corespunzatoare pe pozitie a materialelor.
Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în organizarea
de santier.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT
Natura impactului, consta in:
Îmbunătaţirea condiţiilor îmbunătaţirea calităţii vietii si prosperitatea
populaţiei deservite;
Îmbunătaţirea factorilor de mediu plecând de la condiţiile actuale la
modificarea lor către cele cu impact redus asupra mediului;
Standarde civice si de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situaţia
existentă;
Dezvoltarea viitoare a Politicii comune de transport;
Renovarea infrastructurii edilitare existente;
Îmbunătăţirea administrării infrastructurii.
Întrucât lucrarea se realizează pe in ampriza drumurile existente, nu se pune
problema reconstrucţiei ecologice. Lucrările prevăzute se adresează reducerii riscurilor
imbolnavirilor si oferirea unei ape bune de baut.

VIII.
PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI ‐ DOTĂRI ȘI
MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU,
INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA
EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE
APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU
INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.
Scopul proiectului este de utilitate publica. Pentru încadrarea in prevederile
Uniunii Europene privind protectia mediului si ecosistemelor existente proiectul va
respectat simultan legislatia nationala si europeana in domeniu.

IX.
LEGĂTURA
CU
ALTE
ACTE
NORMATIVE
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

ȘI/SAU

Proiectul se va incadra in legea Apelor nr.107 din 1996 actualizata

X.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Organizarea de şantier pentru investiţia de bază constă în amenajarea spațiilor
pentru depozitarea materialelor necesare balast, sort, piatră concasată, etc. .
Proiectul de organizare de şantier va fi întocmit de executantul lucrării.
Având în vedere că fiecare ofertant poate avea propriile metode de lucru şi că
acesta poate decide dacă şi în ce complexitate va realiza o organizare de şantier pentru
realizarea lucrărilor, mai jos prezentăm pe scurt principalele elemente pe care trebuie să
le îndeplinească organizarea de şantier, sub formă de recomandări:
•
organizarea de şantier locală se propune a se realiza cât mai aproape de
amplasamentul străzilor.
•
dotările minimale ale organizării de şantier se recomandă să cuprindă:
- un container monobloc reprezentând cabina paznicului la intrarea în incintă ;
- un container monobloc 2,5 x 7,0 m ca birou de șantier;
- un container monobloc 2,5 x 7,0 m ca vestiar;
- 2 toalete ecologice;
- un container de gunoi.
Pentru staționarea utilajelor se va rezerva, în incinat împrejmuită a organizării, o
platformă de parcare mp.
Pentru depozitarea materialelor s‐a prevăzut:
- un spaţiu pentru prefabricate tuburi pentru podețe, borduri, etc ;
- tot aici se vor depozita cofrajele de inventar, armătur, panouri de parapet
metalic, etc.
Containerele monobloc cu care va fi dotat șantierul se vor monta conform fișelor
tehnice și instrucțiunilor producătorului, pe platforme drepte și stabile. Pentru a asigura
desfășurarea unui trafic decent în incinta organizării, pentru a evita aducerea de noroi de
pe platforma oraganizării pe drumurile aflate în construcție și pentru a evita murdărirea
prefabricatelor depozitate în incintă, se propune cel puțin asigurarea unei structuri
pietruite pentru întreaga platformă a organizării de șantier, cu asigurarea scurgerii apelor
spre rigole perimetrale.
Materialele nu se vor depozita provizoriu pe șantier, ci vor fi puse în operă odată
cu aducerea lor pe șantier, realizându‐se graficul de transport în corelare cu graficul de
execuție.
In cadrul organizării de şantier nu se vor amenaja locuri de depozitare pentru
materialele rezultate din demolări ci se vor transporta şi depozita la bazele executantului.
Se va avea ìn vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier să nu
afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor. Este obligatorie

respectarea normelor privind protectia muncii, igiena ìn construcții, paza si stingerea
incendiilor.
Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport,
manipulare, depozitare si punere ìn operă, respectându‐se ruta de transport, locul de
depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebită
manipulării si montării, respectându‐se cu strictete traseul, montarea și așezarea
corespunzatoare pe pozitie a materialelor.
Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în
organizarea de santier.
Staționarea utilajelor pe perioada de repaus se va face pe ampriza drumurilor cu
respectarea normelor de semnalizare.
Ca potenţiale surse de poluare a solului se enumeră scurgerile de lubrifianţi
sau alte produse petroliere, atât în zona construită cât şi în cadrul organizării de şantier
şi a locului de sta‐ţionare a utilajelor. Se recomandă ca zona de staţionare a utilajelor, care
nu este amenajată prin betonare materialelor poluante în sollocalizarea organizării de
şantier;

‐

localizarea organizării de şantier ;
Terenul va fi pus la dispoziţia executantului pe perioada executării lucrărilor de către
autorităţile locale Primăria Comunei Băuțar , cu obligaţia ca la terminarea lucrărilor să fie
adus la starea initial evacuarea materialului pietros, strat de pământ vegetal, înierbare după
caz .
Amplasamentul pentru organizarea de şantier a fost ales luând în considerare:
- accesul de la reţeaua de drumuri;
- disponibilitatea terenului;
- accesul de la organizarea de şantier

-

descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Impactul asupra mediului în aria organizării de șantier decurg din ocuparea
terenului. Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor și dezafectarea
organizării de șantier, urmată de refacerea terenului.
Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Aceasta este
o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate. Emisiile de noxe se încadrează în
limitele maxime admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va
încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului
Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind
mediul de viaţă al populaţiei.
Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a
lucrărilor. Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier, să se
prevadă cu material absorbant nisip, rumeguş , pentru a preveni infiltraţiile să nu
afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.
Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a
normelor de igienă.Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt
materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

Amplasarea organizarii de santier si executarea lucrarilor se va face astfel incit sa
se evite:
modificarea dinamicii scurgerii apelor subterane
modificarea dinamicii scurgerii apelor de suprafata
‐ surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor
în mediu în timpul organizării de şantier;
În zona organizării de şantier, apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele
autovehiculelor. Totodată, se produce zgomot de la autovehicule şi de la activităţi de
depozitare, manevrare, reparaţii.
‐
dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu
Evitarea amplasării organizării de santier în zone sensibile şi în rezervaţii naturale.
Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele
de construcţii. Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă
este necesar. Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune
condiţiii sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi
igienico‐sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar .
Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.
Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să
prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.
Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

XI.
LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN
MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE
Materialele excedentare sau cu deficienţe se vor colecta dupa realizarea investiţiei,
înainte de recepţia la terminarea lucrărilor şi se vor transporta în spaţii special amenajate,
lăsând situl curat. Măsurile ce se impun pentru diminuarea impactului asupra mediului
pe timpul execuţiei lucrărilor sunt :
‐ realizarea obiectivului în perioadele adecvate ale anului de către un constructor
de specialitate cu experienţă în domeniu şi certificat în managementul mediului va face ca
efectele negative ce pot apărea în timpul realizării obiectivului să fie cât mai mici.
‐ sistematizarea terenului şi refacerea cadrului natural afectat de lucrări prin
sistematizare şi împrăştiere de pământ vegetal, replantarea de arbori afectaţi accidental
în timpul execuţiei.

XII.

ANEXE ‐ PIESE DESENATE

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de
planificare a utilizării suprafeţelor:
 Plan de incadrare in zona;
 Plan de situatie;

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART.
28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND
REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR
NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI
COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE
Proiectul nu cade sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Amplasamentul se află situat la o distanță de 4.100 m față de limita sudică și 8.400
m față de limita vestică a Ariei protejate Coridorul Rusca Montană‐Țarcu‐Retezat.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU
APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE
DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE
Nu este cazul.

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. . . . . . . . . . . PRIVIND
EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA
MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL
COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE
Nu este cazul.
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