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MEMORIU DE PREZENTARE
I. Denumirea

proiectului: „ LUCRARI DE FORAJ PUT PENTRU APA

MENAJERA”, AMPLASAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA AGATULUI, NR.
2, JUDEŢUL CONSTANŢA.

II. Titular
- Numele companiei: ARAU STERE-ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu sediul
social in Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Sola 56, Vn 563/1, Lot 1, Judetul Constanta,
Nr. O.R.C.: F13/949/2010, C.U.I.: 27089361.
- Adresa poştală: Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Sola 56, Vn 563/1, Lot 1,
Judetul Constanta.
- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: , telefon:
0735.844.882.
- Numele persoanelor de contact: Administrator: Arau Stere.

III. Descrierea proiectului
Investitia “LUCRARI DE FORAJ PUT PENTRU APA MENAJERA”, apartinand
Arau Stere- Intreprindere Individuala, cu sediul in Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu,
Sola 56, Vn 563/1, Lot 1, Judetul Constanta, a fost elaborata în vederea alimentarii cu apa din
subteran a Hotelului Austin, amplasat in Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Sola 56, Vn
563/1, Lot 1, Judeţul Constanţa, Judeţul Constanţa, folosind resursele de apă subterană existente
în zona.
Necesitatea si oportunitatea investiţiei:
Investitia

tine cont de necesitatea dezvoltarii urbane din zona, pe baza conservarii

valorilor naturale, urmarindu-se pastrarea in masura cat mai mare a cadrului natural existent.
Avand in vedere ca acest cartier este un cartier nou, in constructie, alimentarea cu apa
centralizat asigurata de conductele SC RAJA SA Constanta, este deficitara, beneficiarul a decis
sa foreze un put de explorare – exploatare, in vederea asigurarii alimentarii cu apa pentru
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obiectivul: Punct de lucru: “Alimentare cu apa din subteran a Hotelului Austin”, amplasata in
Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Sola 56, Vn 563/1, Lot 1, Judeţul Constanţa.
Obiectivul investitiei este realizarea unei investitii durabile care va fi integrata in
infrastructura existenta si corelata cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele
legislatiei in vigoare.

1. Descrierea proiectului
1.1. Situaţia actuală
Pe amplasamentul studiat exista un imobil cu regim de inaltime D + P + 3E, ce a fost
realizat in baza autoizatiei de construire nr. 1996/14.09.2006.
Vecinatatile imobilului sunt urmatoarele:
-

La vest: teren viran si Casa Radu;

-

La nord: Teren viran, locuinte si Lacul Siutghiol;

-

La sud: Bulevardul Aurel Vlaicu;

-

La est: Bulevardul Aurel Vlaicu.
Terenul este amplasat in partea de est a Lacului Siutghiol si are categoria de folosinta

curti – constructii.
Circulaţia carosabilă majoră, de tranzit, în zonă se desfăşoară pe Bulevardul Aurel Vlaicu,
care face legatura intre B – dul Tomis si Statiunea Mamaia.
Distanta de la imobil si pana la Lacul Siutghiol este de cca. 300m.

1.2. Descrierea investitiei
Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică
Investitia se incadreaza in Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL Constanta nr.
109/2017.
Pentru asigurarea necesarului de apă solicitat propunem realizarea unui foraj de
explorare – exploatare, care să fie forat până la adâncimea de 65 m, amplasat pe terenul
proprietatea D-lui ARAU STERE, Punct de lucru – “Alimentare cu apa din subteran a Hotelului
Austin”, amplasat in Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Sola 56, Vn 563/1, Lot 1,
Judeţul Constanţa.
Obiectivul acestui foraj este interceptarea stratului acviferelor cantonate în calcare
sarmatiene si senosiene, pentru a asigura un debit minim de 15,1 mc/zi = 0,63 mc/h = 0,18 l/s,
necesar pentru asigurarea alimentării cu apă a Hotelului Austin.
Forajul propus va avea un diametru de tubare Dn = 140 mm între 0 şi 65 m, forajol fiind
tubat intregral.
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Se va analiza posibilitatea utilizarii la tubare si pentru filtre (daca este cazul), a
materialelor noi – coloane filtrante din PVC, polietilena, etc. Tipul de filtre si sortul de pietris
margaritar se va stabili in functie de gradul de fisuratie, dupa executarea carotajului electric si
corelarea descrierii materialului recoltat la sita, cu diagramele geofizice. Se va intocmi o schita
de filtre pe care executantul o va prezenta proiectantului pentru avizare.
Se va cimenta in spatele coloanei definitive pentru izolarea stratelor acvifere superioare.
Forajul propus va fi executata in sistem hidraulic, cu circulatie de apa si fara carotaj
mecanic. Probele se vor preleva la sita, la fiecare metru forat.
La finalizare, pentru stabilirea caracteristicilor hidrogeologice si a debitului de exploatare
a acviferului se vor realiza teste de pompaj in 3 trepte, cu urmarirea nivelului hidrodinamic atat
la pompare cat si la revenire (dupa oprirea pomparii).
Pomparile pentru introducerea materialului filtrant, desnisiparea forajului si probele de
debit se vor executa cu motocompresorul si pompa mamuth.
Se vor recolta probe de apa in vederea efectuarii analizelor chimice si bacteriologice.
Forajul va fi predat beneficiarului, cu capac metalic sudat la gura forajului.
Orice modificari in programul de foraj si de echipare se vor face cu consultarea
proiectantului, care va fi solicitat in teren. De asemeni, proiectantul va fi anuntat cand se vor face
probele de debit si cand se vor receptiona lucrarile.
Se va avea in vedere ca marimea zonei de protectie sanitara cu regim sever a forajului ce
se va echipa sa fie in conformitate cu HG 930/2005, iar beneficiarul sa solicite si sa obtina
autorizarea din punct de vedere sanitar si de gospodărire a apelor a sursei de apa.
După executarea forajului se vor stabili parametrii hidrogeologici de exploatare:
1. nivelul hidrostatic (NHs) la data execuţiei;
2. nivelul hidrodinamic (NHd) la pompările experimentale;
3. denivelarea (S) obţinută la pompările experimentale;
4. debitul obţinut la pompările experimentale (Q);
5. coeficientul de filtrare calculat cu datele obţinute la pompările exeperimentale;
6. raza de influenţă a puţurilor (R);
7. grosimea stratului captat (M);
8. debitul de exploatare admisibil (Qadm.).
Cerinţa de apă potabilă este prezentată in continuare:
mc/zi

mc/h

l/s

Qs zi mediu

11,2

0,47

1,13

Qs zi maxim

15,1

0,63

0,18
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Tinand seama de conditiile hidrogeologice precizate, de cadrul geomorfologic, de terenul
disponibil, de necesarul beneficiarului de apa potabila din subteran (minim 0,18 l/s), precum si
de calitatea acesteia, propunem valorificarea acviferului cantonat in depozitele Sarmatiene si
Senoniene, prin executarea unui foraj de explorare-exploatare, cu adancimea de 65 m, localizat
pe terenul administrativ proprietatea D-lui ARAU STERE, Punct de lucru – “Alimentare cu apa
din subteran a Hotelului Austin”, amplasat in Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Sola
56, Vn 563/1, Lot 1, Judeţul Constanţa. Nu se doreste patrunderea in acviferul J3 – K1, deoarece
acesta poate debita un volum prea mare de apa de care beneficiarul nu are nevoie; de asemenea
forajul poate fi artezian, creind probleme in exploatare.

Coloana litologica prognozata a fi interceptata de forajul propus este urmatoarea:
Coloana litologica:
-

0 – 1 m – sol vegetal;

-

1 – 3 m – loess argilos galbui;

-

3 – 5 m – argila galbuie;

-

5 – 9 m – calcar lumaselic sarmatian;

-

9 – 42 m – calcar galbui – albicios cretos senonian;

-

42 – 44 m – calcar fisurat senonian;

-

44 – 56 m – calcar cretos senonian;

-

56 – 59 m – calcar fisurat senonian;

-

59 – 65 m – calcar cretos senonian;

Forajul propus va intercepta acviferul fisural carstic, cantonat in calcarele si dolomitele
de varsta J3 – K1, respectandu-se urmatorul program de lucru:
Forajul va fi executat in sistem rotativ hidraulic, cu circulatie directa.
Diametrele de sapare vor fi urmatoarele:
* 0,00 – 65,00 m

Dn = 225 mm

Se vor recolta probe la sita din metru in metru si la fiecare schimbare de strat.
Se va efectua carotaj geofizic.
Se va efectua carotaj geofizic;
La finalizare, pentru stabilirea caracteristicilor hidrogeologice si a debitului de exploatare
a acviferului se vor realiza teste de pompaj in 3 trepte, cu urmarirea nivelului hidrodinamic atat
la pompare cat si la revenire (dupa oprirea pomparii).
Puţul va fi predat beneficiarului, cu capac metalic sudat la gura forajului.
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Protectia anticolmatanta a putului:
Se va realiza o coloana filtranta din pietris margaritar, in spatiul inelar dintre gaura de
sonda si coloana de exploatare, pe intervalele functie de rezultatele carotajului geofizic (in cazul
in care nu avem cazul gaurii netubate).
Protectia antipoluanta a sursei:
In spatiul inelar dintre coloana de ancoraj si coloana de exploatare, in vederea evitarii
infiltratiilor de la suprafata, in spatele coloanei definitive, se va realiza un dop de argila pe
intervalul cuprins intre loessul galbui si argila galbuie (cca. 5 m), peste care se va turna lapte de
ciment pe intervalul de adancime estimat intre 0,00 m si cca. 5,00 m.
Punerea in functiune a forajului:
Desnisiparea se va face cu instalatie tip Mamouth.
Dupa desnisipare, in foraj se vor executa pompari experimentale, in regim de echilibru,
executandu-se trei trepte de debit, corespunzatoare la trei denivelari diferite. Pomparea se va face
cu instalatie Mamouth, sau cu pompa submersibila.
La sfarsitul fiecarei trepte de pompare se va preleva o proba de apa pentru analiza fizicochimica si bacteriologice a acesteia. Analiza apei se va face intr-un laborator autorizat.
Forajul va fi prevazut la partea superioara cu capac de protectie, iar in perimetrul de
protectie sanitara a putului va avea acces numai personalul special desemnat de catre beneficiar.
*Interval prognozat de captare a orizontului acvifer: intre 40 si 60 m adancime;
*Date prognozate de potential acvifer exploatabil: nivel piezometric stabilizat
prognozat la 10 m; debit optim captabil estimat, Qe = minim 1,00 l/s; Denivelare estimata, S = 5
m; Nivel hidrodinamic estimat: 15 m;
*Adancimea de pozare pompa submersibila: minimum 10 m sub nivelul hidrodinamic
de exploatare in put (cca. 25,00 m);
*Conditii de optimizare a exploatarii putului: conform instructiunilor de specialitate
din cartea tehnica ulterioara.
Testarea capacitatilor reale de debitare a putului forat se va face prin pompare in sistem
“aer-lift” si ulterior cu pompa submersibila selectata, in conditii preferentiale de asigurare a
asistentei tehnice de specialitate hidrogeologica, care va redacta in final “cartea tehnica” pe baza
prelucrarii datelor experimentale (debit pompat in trei trepte de regim, nivel piezometric si
hidrodinamic, debit optim exploatabil, prelevare de probe de apa pentru analiza chimica si
bacteriologica de potabilitate), documentatie care va include obligatoriu si un regulament de
functionare si intretinere a putului de catre beneficiar.
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Beneficiarul va efectua in foraj observatii si masuratori privind debitele exploatate si
evolutia nivelului apelor subterane si a calitatii acestora, conform cap.IX (art.35) din H.G.930/
11.08.2005.

Recomandari, propuneri de lucrari si echipare a forajelor de explotare si
instructiuni de exploatare:
1. Prescriptii de protectie si siguranta
Materialele folosite la constructiile si instalatiile sistemului de captare se aleg astfel incat sa
nu schimbe calitatea apei captate si sa fie rezistente la eventuala agresivitate a apelor cu care vin
in contact sau a rocilor pe care le strabat.
Sistemul de colectare si pompare a apei, aparatura de masura si control, precum si piesele
metalice din interiorul cabinelor sau caminelor puturilor se protejeaza impotriva coroziunii.
Trebuie sa se evite realizarea contactului apa-aer in zona coloanei filtrante, in acest sens
pastrandu-se un spatiu de garda de cca. 1m intre nivelul dinamic si limita de la care incep fantele
filtrului.
La puturile forate, gura coloanei de foraj, cu utilajul aferent, trebuie adapostita intr-o incapere
etansa (camin sau cabina)
Accesul in camin sau cabina, respectiv prin placa de la gaura putului, trebuie sa aiba o garda
de cel putin 0,7m deasupra terenului sau, in locuri inundabile, deasupra nivelului apelor mari ale
viiturilor care corespund asigurarii de calcul stabilite conform STAS 4273/1973 si STAS 4068/1
pentru obiectivele deservite de captarea de apa prin puturi.
Tubul de aerisire se inalta cu cel putin 2m deasupra niveului de garda al accesului,
adaptandu-se sisteme constructive care sa nu permita demontarea din exterior si nici patrunderea
substantelor sau a corpurilor straine in incaperea etansa.
La captarile de apa potabila golul de acces in camin, in cabina sau in put se prevede cu capac
sau cu usa metalica, cu incuietoare corespunzatoare.
Pentru coborarea in camine , in cabine sau in puturi sapate se prevad , la interior, scari
metalice fixe, protejate cu vopsea anticoroziva.
In jurul partilor de constructie care depasesc nivelul terenului, in locuri inundabile, se
prevede o umplutura de pamant cu taluzuri protejate.
Pentru evacuarea apelor din interiorul cabinei sau caminului se prevad mijloace adecvate,
fiind interzisa racordarea directa la retelele de canalizare.
2. Prescriptii pentru determinarea debitului maxim exploatabil al unui put.
In situatia in care pe verticala exista mai multe complexe acvifere, cu parametrii chimici si
hidraulici sau sarcini piezometrice diferite, exploatarea lor cumulata sau separata se face in
functie de implicatiile hidrodinamice sau calitative dintre complexele acvifere.
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Debitul admisibil al coloanei filtrante a unui put, Qa se determina cu relatia:
Qa = π x de x lf x va (mc/s)
In care:
de- diametrul exterior al coloanei filtrante (diametrul exterior al peretelui de sustinere –
pentru puturile sapate) sau a filtrului de pietris margaritar, in metri;
lf- lungimea coloanei filtrante (lungimea activa a filtrului)
va- viteza aparenta admisibila de intrare a apei in filtru, in m/s.
Viteza aparenta admisa de intrare a apei in filtru, va se determina cu relatia:
Va =

k / 15

In care:
k- conductivitatea hidraulica medie (coeficient de filtrare, constanta Darcy) a acviferului
determinata prin pompari experimentale in situ, in m/s.
3. Prescriptii privind elementele constructive ale puturilor
Coloana filtranta se prevede numai in dreptul acviferului exploatat.
Inaltimea de siguranta dintre filtru si culcusul, respectiv acoperisul impermeabil se ia de
0,5m, respectand insa si conditia ca lungimea activa a filtrului sa reprezinte minim 75% din
grosimea acviferului.
Diametrul interior al coloanei definitive in care se monteaza pompa submersibila trebuie sa
fie de minim 150mm.
Sub coloana filtranta si solidar cu aceasta se prevede decantorul si piesa de fund. Lungimea
decantorului este invers proportionala cu granulatia stratului acvifer exploatat si direct
proportionala cu adancimea totala a putului, dar nu mai mica de 2 m.
Coloanele de prelungire, coloana filtranta si decantorul sunt dimensionate astfel incat sa
reziste la impingerea pamantului din strat si la propria greutate.
Grosimea filtrului de pietris margaritar trebuie sa fie de cel putin 100 mm pe raza.
Este interzisa aplicarea oricarui fel de sita metalica pe coloana filtranta.
Capatul coloanei definitive din cabina sau camin trebuie sa fie la inaltimea de 0,5m deasupra
pardoselii incaperii si care sa permita trecerea pompelor verticale, a conductei de aspiratie sau de
refulare, a tubului pentru observarea nivelului de apa.
Golul de acces in placa de acoperire a cabinei sau caminului, trebuie sa coincida cu axul
forajului, pentru a se executa desnisiparea putului si alte interventii.
4. Prescriptii privind punerea in functiune a puturilor
Dupa echiparea fiecarui foraj se efectueaza urmatoarele operatii:
Executarea decolmatarii si desnisiparii putului, pana la limpezirea completa a apei.
Desnisiparea se executa prin pompare cu instalatie aer-lift cu un debit de cca. 25% mai mare
decat cel optim proiectat si nu mai putin de 4 ore.
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Verificarea eficientei hidrodinamice a putului (testul de eficienta hidrodinamica)
Eficienta hidrodinamica a putului se calculeaza cu relatia:
E= Sa x 100 / St (%)
In care:
St=Sa+ΔS
St- denivelarea totala masurata in put;
Sa- denivelarea teoretica in acvifer, la peretele coloanei filtrante;
ΔS- pierderea de sarcina piezometrica in zona din imediata vecinatate a coloanei
filtrante si la traversarea acesteia
Se recomanda ca in practica executarii puturilor pentru alimentari cu apa la debite
mai mici de 90 l/s sa nu se admita valori ale eficientei hidrodinamice mai mici sau
egale cu 60%.
Executarea testului de performanta se realizeaza prin pompare in regim permanent intr-o
singura treapta la un debit cu cca. 20% mai mare decat debitul maxim exploatabil proiectat, dar
fara a depasi debitul de la desnisipare.
In timpul acestui test se fac verificari continue de debit si ale nivelului apei in put,
s=f(t), atata pe parcursul pomparii cat si al revenirii, iar pe baza datelor obtinute se
calculeaza caracteristicile hidrogeologice reale ale stratului acvifer.
Executarea diagramei de indicatie reala a putului, Q=f(s), se face prin realizarea a minim trei
trepte de debit si a calculului maxim de exploatare real, conform SR 1629-2/1996.
Se recomanda ca la executarea pomparilor pentru testele de eficienta si performanta si a
diagramei de indicatie sa se foloseasca agregate de exploatare (pompe submersibile), in montaj
provizoriu.
Executarea analizelor organoleptice, fizico-chimice, de radioactivitate, bacteriologice si
biologice ale apei si compararea lor cu reglementarile specifice in vigoare referitoare la
potabilitatea apei.
Darea in exploatare a puturilor se face dupa instituirea zonei de protectie sanitara,
dezinfectarea cabinei si instalatiilor hidraulice conform prevederilor din caietul de sarcini si
obtinerea avizelor legale.
5. Prescriptii finale
In functie de nivelul dinamic corespunzator debitului ce urmeaza a fi captat, pompa
submersibila se amplaseaza, cand este posibil, la 5m pana la 10m sub acest nivel si in nici un caz
in dreptul filtrului.
Puturile trebuie dotate cu aparatura corespunzatoare de masurare a debitelor ce se
exploateaza si a nivelului apei din put.
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Testul de eficienta si diagrama de indicatie a putului se efectueaza dupa fiecare desnisipare
de intretinere a putului, luandu-se apoi masurile corespunzatoare pentru corectarea regimului de
exploatare a putului.
Beneficiarul sistemuuli de alimentare cu apa trebuie sa organizeze echipe de exploatare a
captarii chiar de la executia de catre constructor a lucrarilor de captare. Urmarind executia si
luand parte la punerea in functiune a sistemului, aceasta echipa va cunoaste in mod detaliat toate
organele instalatiei si isi va insusi temeinic normele unei exploatari competente.
Organul de exploatare trebuie sa tina o evidenta permanenta si clara a datelor de exploatare
(debite, niveluri, operatii de intretinere si reparatii, calitatea apei, etc, conform indicatiilor C.N.
„Apele Romane”).
Exploatarea puturilor trebuie facuta fara depasirea debitelor prescrise de organele de
proiectare sau de asistenta tehnica la executie.
Pe baza programului de urmarire, beneficiarul trebuie sa consemneze continuu comportarea
in timp a sursei, in scopul obtinerii de date care sa permita aprecieri asupra necesitatii unor
lucrari de remediere.

Alimentarea cu apa a imobilului
Alimentarea cu apă potabila a obiectivului se va realiza din doua surse si anume:
- din sursa proprie, prin realizarea unui foraj amplasat pe terenul proprietate; forajul va
avea o adancime de cca. 65 m, Dn = 225 mm, avand Qs min = 0,18 l/s = 0,648 mc/h = 15,55
mc/zi; pompa submersibila ce se va montata in foraj ( dupa forarea putului se va realiza
decolmatarea – desnisiparea acestuia, apoi se vor face

pomparile experimentale pentrun

stabilirea debitului optim de exploatare si tipul pompei submersibile cu care se va echipa forajul)
va pompa apa din subteran la instalatiile cladirii, printr - o conducta din PEHD, Dn = 40 mm, in
lungime de cca. 10 m. In caminul putului se va monta un apometru Dn = 1” care va fi sigilat de
catre ABA DL Constanta.
- in prezent alimentarea cu apa se realizeaza numai de la SC RAJA SA Constanta, in
conformitate cu Contractul nr. 6869A din 04.10.2010, incheiat cu SC RAJA SA Constanta,
printr-un bransament Dn = 110 mm, PEHD, in lungime de 25 m, din conducta principală de
distribuţie apă potabilă, existentă in zona amplasamentului, pe B-dul Aurel Vlaicu. De asemenea
SC RAJA SA Constanta are montat in caminul apomeric un apometru.
Deoarece branşamentele de apă fac parte din sistemul de distribuţie al apei potabile,
conform HG 930/2005, cap.8, art.30, alin.e, zona de protecţie sanitară cu regim sever ce cuprinde
terenurile din jurul conductelor de distribuţie apă este de 3 m.
În timpul execuţiei se vor respecte prevederile normativelor I9 /94, STAS 1478/90, P118,
C56/85, P7/92.
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Canalizarea menajera
In conformitate cu Contractul incheiat cu SC R.A.J.A. SA Constanţa nr. 6869A din
04.10.2010,, evacuarea apelor uzate se face printr-un racord de canalizare Dn 25 cm, PVC –
KG, in lungime de 40 m, in colectorul menajer, existentă in zona amplasamentului, pe Strada
Aurel Vlaicu.
Canalizarea pluviala
Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi evacuate prin intermediul sistemului de
jgheaburi si burlane si vor fi dirijate spre platformele din jurul imobilului si de aici spre reteaua
stradala pluviala existenta.
Instalaţii de stins incendiu la interior
Conform normelor în vigoare (Normativ NP 086-05, Normativ P118-99, STAS 1478,
etc.), imobilul avand D+P+3E necesita prevederea instalatiei de stingere a incendiilor cu hidranti
interiori si au fost montati un nr. de 5 hidranti i9nteriori.
De asemenea hotelul este dotat cu stingatoare portabile cu spuma chimica.
Din exetrior stingerea unui eventual incendiu se va face de la hidrantii subterani stradali
existenti.
1. Impactul produs asupra apelor
A. Faza de execuţie
In timpul executiei lucrarilor de amenajare nu se poate produce un impact major asupra
factorului de mediu "apa".
Este necesar insa sa luam in calcul si sursele potentiale de poluare din perioada de
constructie, care pot fi clasificate in surse punctiforme si difuze.
In prima categorie se pot include evacuarile de ape uzate menajere provenite de la
organizarea de santier si de la punctele de lucru.
Sursele difuze de poluare pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de
constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul, subsolul si apele
subterane. De aceea ele trebuiesc depozitate in spatii inchise sau acoperite.
Alte surse difuze sunt spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului care,
daca se fac in organizarea de santier si nu la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni,
pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.
În faza de execuţie poluarea stratelor acvifere se poate realiza numai printr-o legătură
hidgraulică directă a mai multor orizonturi acvifere poluate şi nepoluate. Acest lucru se poate
evita prin impermeabilizarea stratului freatic.
B. Faza de exploatare
Pentru colectarea şi epurarea apelor uzate vor fi realizate reţele de canalizare centralizată,
din materiale moderne, pentru a împiedica pierderile de apă uzată în subteran. Aceste reţele de
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canalizare vor conduce apele uzate într-o staţie de epurare ecologică, modernă, dotată cu treaptă
mecanică, biologică şi terţiară (pentru reducerea fosforului şi azotului).
Caracteristicile apelor uzate menajere evacuate se vor inscrie in valorile limita impuse
prin Normativul NTPA 002/2002.
Deasemenea exista posibilitatea deversarii cu rea credinta in canalizare a unor uleiuri
comestibile arse din bucatariile unitatilor de alimentatie publica.
Masuri de prevenirea poluarilor accidentale ale apelor
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa:
-

alimentarea cu apa potabila a obiectivului se face prin racord la retaua de apa potabila
existenta in vecinatate;

-

consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

-

asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

-

supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale.
În concluzie nu se estimeaza modificari calitative ale apelor subterane sau de suprafaţă,

ca urmare a amplasarii obiectivului in zona studiata. De asemenea, nu se pune problema afectarii
ecosistemelor acvatice sau a folosintelor de apa, avand in vedere că apele uzate nu vor ajnge in
lac.
2. Impactul produs asupra aerului
A. Faza de execuţie
În faza de execuţie a lucrărilor se poate aprecia că poluarea aerului este relativ redusă
fiind generată în principal de motoarele mijloacelor de transport, de instalaţiile mecanice, această
poluare poate fi redusă la minimum printr-un control riguros al stării tehnice al utilajelor,
folosirii carburanţilor cu concentraţii de sulf redus şi prin respectarea tehnologiilor de execuţie a
obiectivelor.
B. Faza de exploatare
Proiectul nu va avea un impact negativ din punct de vedere al emisiilor atmosferice.
3. Impactul produs asupra solului şi subsolului
A. Faza de execuţie
În perioada de derulare a lucrãrilor de construire a obiectivului, surse potentiale de
poluare a solului sunt considerate:
- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se
transportã diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite;
- depozitarea necontrolatã a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe
sol în spatii neamenajate corespunzãtor;
- evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren;
- amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare necorespunzatoare.
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În perioada functionãrii obiectivului, principalele surse potentiale de poluare ale
solului sunt considerate:
- apele uzate care provin de pe platforma obiectivului, in cazul in care
colectarea si ulterior evacuarea acestora in canalizare nu se face in mod corespunzator (
de ex. rigole colmatate in timp);
- depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat in afara
spatiilor special amenajate in zona platformei betonate a obiectivului si /sau pe terenul
liber din jurul platformei.
B. Faza de exploatare
In perioada functionarii obiectivului:
- intreaga zona nefunctionala din incinta obiectivului se va amenaja ca spatiu verde;
- dimensionarea corespunzatoare, precum si curatarea periodica a rigolelor de preluare a
apelor uzate si pluviale din incinta amplasamentului pentru evitarea deversarilor necontrolate ;
- interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii la mijloacele de transport in incinta
obiectivului, in afara spatiilor special amenajate pentru efectuarea acestor tipuri de operatii.
Din punct de vedere geologic, amplasamentul este situat in Platforma Dobrogei de Sud.
Terenul are cote de nivel cuprinse intre +34,30m - +31,70m, cu panta descendenta de la vest la
est, diferenta de nivel fiind de aproximativ 1,5m. Amplasamentul nu prezinta semne ale unor
fenomene de pierdere locala a stabilitatii si denivelari mari, dar, datorita cursului de apa
permanent cu directia S-N, cu panta de curgere redusa, in vecinatatea acestuia, apar zone cu
excces de umiditate.
4. Impactul produs asupra aşezărilor umane
În condiţii de funcţionare obişnuită se poate considera că prin realizarea unui foraj,
activitatea nu va avea un impact negativ ci din potrivă, unul pozitv, dacă ţinem cont de efectele
asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate
ale societăţii şi chiar efectul pozitiv de favorizare a stabilizării economice regionale.
5. Impactul asupra florei, faunei, biodiversitatii
In conditiile in care la realizarea obiectivului se va tine cont de toate masurile si restrictiile
impuse pentru a nu se crea dezechilibre in zona, se considera ca acesta nu va avea un impact
negativ asupra zonei.
Terenul aferent realizarii obiectivului de investitie nu se situeaza in perimetrul ariilor
naturale protejate la nivel national, comunitar sau international.
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IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia
poluanţilor în mediu
1. Protecţia calităţii apelor:
Prin proprietăţile lor deosebite, apele subterane constituie una din sursele importante de
alimentare cu apă potabilă. În aceste condiţii, conservarea acestor calităţi este imperios necesară.
Moduri şi tipuri de impurificare a apelor subterane
Prin impurificare se înţelege o alterare artificială a calităţii naturale, fizice şi chimice ale
unei ape, schimbarea sezonieră sau multianuală a acestor caracteristici, sub influenţa factorilor
naturali, nu constituie decât o modificare a calităţilor apei.
După natura impurificării produse se disting două tipuri de bază: impurificare chimică şi
impurificare chimico – bacteriologică. Primul tip de impurificare este produs de ape uzate,
îngrăşăminte, pesticide sau reziduuri gazoase şi solide spălate de apele meteorice, infiltraţiile
conţinând numai impurităţi de origine anorganică şi producând în consecinţă numai o schimbare
a mineralizaţiei apei impurificate.
Impurificarea chimico – bacteriologică este produsă de apele uzate menajere, gunoi de
grajd, deşeuri menajere, precum şi de conţinutul în substanţe organice care favorizează
dezvoltarea microorganismelor, ducând la o impurificare mixtă, chimică şi bacteriană.
Modul de propagare a impurificatorilor
Factorii care contribuie la propagarea impurificării sunt în principal infiltraţiile şi factorul
uman, fiecare determinând o serie întreagă de moduri particulare de propagare. Nu se vor aminti
decât cele mai frecvente, mai des întâlnite.
Infiltraţiile constituie factorul motor în cele mai multe cazuri de impurificare. Unele
dintre cele mai frecvente aspecte întâlnite constau în infiltraţia apelor uzate care sunt fie folosite
la irigaţii fie pierdute din conducte cu ocazia diferitelor accidente.
Un alt aspect îl constituie spălarea de către apele de precipitaţii a noxelor produse de
unele societăţi sau a anumitor substanţe stocate la suprafaţa terenului, ape care, infiltrându-se,
impurifică stratul acvifer.
Un aspect particular al infiltraţiilor îl constituie cazul carstului, care prin prezenţa
fisurilor, crăpăturilor şi golurilor carstice favorizează o impurificare foarte rapidă pe distanţe
mari.
Infiltraţii puternice au loc în general din Dunăre, râuri, lacuri şi bălţi contaminate, bazine
de inmagazinare, canale de irigaţii neimpermeabilizate etc., ajungându-se la o impurificare
puternică a apelor subterane. În aceste cazuri se poate ajunge chiar la stabilirea unui curent
continuu între stratul acvifer şi bazinul contaminator.
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Trebuie arătat că toate aceste modalităţi de impurificare, în afară de cazul carstului,
afectează în special stratul freatic, stratele de adâncime nefiind în pericol dacă au în acoperiş un
orizont impermeabil suficient de puternic.
Factorul uman poate determina impurificarea unor strate acvifere, în special de adăncime,
degradându-se calităţile, atât prin pompări care strică echilibru hidrodinamic stabilit cât şi prin
lucrări diverse în subteran, neglijent executate.
Lucrările subterane adânci de diferite tipuri, precum şi realizarea defectuoasă a unor
foraje pot duce la impurificarea unui strat acvifer de către cele subiacente, dacă ele sunt separate
de un strat impermeabila.
Modurile de propagare a impurificării prezentate reprezintă numai cele mai importante şi
mai generale cazuri care se pot întâlni în natură; pe lângă acestea pot apărea însă o multitudine
de aspecte particulare, mai puţin răspândite, dar nu mai puţin importante din punct de vedere al
pericolelor pe care le prezintă.
Agenţii generatori de impurificare
Deoarece este absolut impoibil a se trece în revistă totalitatea agenţilor generatori de
poluare, se vor lua în considerare numai factorii mai importanţi, descriindu-se sumar aspectele
caracteristice fiecăruia.
A. Reziduuri menajere
a) Depozitele de gunoaie
În această grupă se încadrează depozitele de resturi menajere (gunoaie) şi de diverse
reziduuri industriale al căror rol este identic. Impurificările se produc prin spălarea acestor
depozite de către precipitaţiile atmosferice care apoi se infiltrează în stratul acvifer.
M. Albinet citează că prin spălarea continuă a unui depozit de gunoi de 1.235 m 3 se
produce extragerea a 1,5 tone sodiu şi potasiu, 1 tonă calciu şi magneziu, 0,91 tone cloruri, 0,23
tone sulfaţi şi 3,9 tone bicarbonaţi, spălarea acestora având loc în mai puţin de un an. Reiese deci
clar modul în care cantităţile de săruri minerale din stratul acvifer pot creşte pe seama acestor
depozite.
b) Apele uzate menajere
Aceste ape reprezintă de fapt un amestec de ape uzate provenite din diverse surse
gospodăreşti. În afară de un conţinut mărit în substanţe chimice anorganice, ele conţin şi diverse
substanţe chimice organice care favorizează contaminarea bacteriologică.
Cel mai comun aspect al impurificărilor produse de astfel de ape se manifestă fie plecănd
de la apele de suprafaţă, în care s-au deversat aceşti impurificatori, fie plecând de la lucrările de
irigaţii. Acest al doilea caz are şi un aspect particular, şi anume acela al deversării apelor uzate în
gropi septice, direct pe sol, care prezintă un pericol foarte mare, producând impurificări locale
dar puternice.
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B. Reziduurile industriale
Deoarece contaminarea apelor subterane prin spălarea noxelor
aeriene sau a substanţelor radioactive din atmosferă are o importanţă minoră, vom examina
numai cazurile de impurificări prin reziduuri lichide şi solide.
a). Detergenţii
Impurificarea apelor subterane prin detergenţi sintetici capătă o importanţă crescândă datorită
folosirii lor în cantităţi din ce în ce mai mari. Unii detergenţi ca alchilbenzensulfonaţii (ABS)
conţinând anioni tensioactivi sunt uşor toxici şi rezistă la descompunerea biologică; ei
traversează solul fără a suferi modificări şi fără a fi adsorbiţi şi ating stratul acvifer. Persistenţa
detergenţilor în puţuri fără a fi degradaţi variază între 1 şi 3 ani. Ar trebui totuşi adăugat faptul că
toxicitatea acestor produse este slabă. S-a constatat că atât omul cât şi animalele tolerează
conţinuturi în ABS chiar superioare celor ce afectează defavorabil gustul apei şi al alimentelor.
b). Hidrocarburile
Impurificarea se produce prin derivatele lichide ale petrolului: gazolină, benzină, gudroane
de petrol, gaz lampant, etc. Cauzele impurificării trebuie căutate în zonle de stocare a produselor
petroliere amintite, unde se pot produce pierdei mai mult sau mai puţin importante. Pentru a
ilustra importanţa acestui gen de impuificare, se aminteşte că o picătură de produs petrolier poate
polua 5 m3 de apă potabilă. În termeni, viteza de infiltrare a hidrocarburilor este variabilă, fiind
invers proporţională cu vâscozitatea produselor infiltrate. Benzina, de exemplu, se infiltrează de
circa zece ori mai repede decât apa. Distanţele parcurse sunt greu de precizat, dar două exemple
citate de M. Albinet sunt destul de grăitoare în acest sens : la Wesel benzina a parcurs în trei luni
100 m., iar şapte ani mai târziu avansase cu 700 m., în timp ce în SUA se citează cazuri în care sau străbătut distanţe de 3,5 km de la sursă (scurgerea dintr-un rezervor).
Posibilităţi naturale de epurare
Solul şi rocile de aerare pot asigura o oarecare protecţie a apelor subterane contra
pericolului de impurificare, eficienţa acestei protecţii depinzând de un întreg complex de factori.
Protejarea apelor subterane comportă două aspecte diferite, şi anume: protejarea contra
contaminării bacteriene şi protejarea contra impurificării chimice.
Principalul rol în epurarea apelor uzate care conţin microorganisme revine solului care,
conform rezultatelor unor cercetări efectuate cu bacterii marcate, reţin pe primul centimetru circa
90% din totalul bacteriilor, primului milimetru revenindu-i 62 – 64%. Pătrunderea maximă în sol
a bacteriilor a atins 15 cm în cazul solului umectat.
În situaţia în care stratul de sol lipseşte, se consideră că este asigurată protecţia sanitară a
apelor subterane dacă asupra nivelului cel mai înalt al apelor subterane vor exista: 2,5 m nisip
argilos, nisip fin, etc. (d. ef. < 0,2 mm); 4,0 m nisip mijlociu, nisip mare, pietriş (d.ef.< 0,6 mm).
Dacă efluentul încărcat cu bacterii ajunge în stratul acvifer, fiind antrenat de acesta într-o
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mişcare pe orizontală, epurarea se va produce pe o dstanţă de circa 20 – 25 m., dacă viteza
curentului subteran nu depăşeşte 3 m/zi. Cercetări efectuate de B.R. Krone arată că într-un nisip
grăunţos cu d. ef. = 0,2 – 0,3 mm bacteriile coliforme au ajuns până la distanţa de 30 m de
punctul de infiltrare şi numai un număr neglijabil au depăşit această limită.
Trebuie însă specificat că in anumite cazuri, de exemplu prezenţa bacilului tific,
persistenţa în timp şi distanţele parcurse sunt mult mai mari. Distanţe foarte mari de propagare a
contaminărilor, circa 1000 m, se obţin şi în cazurile unor regiuni unde sunt amplasate captări
mari.
În cazul impurificărilor pur chimice, nu se poate obţine o epurare completă în situaţia în
care infiltraţiile au loc timp îndelungat. După saturarea rocii în substanţe chimice solvite, soluţia
parcurge stratul poros cu o viteză aproximativ egală cu aceea a apei, atingând repede stratul
acvifer.
Între compoziţia granulometrică a rocilor şi retardiţia substanţelor solvite şi a
microorganismelor există corelaţii strânse, aceasta fiind cu atât mai mare cu cât granulometria
este mai fină. M.R. Suess studiind acest fenomen în cazul ABS, a arătat că, dacă frontului de apă
îi trebuie o zi pentru a parcurge o anumită distanţă, ABS va avea nevoie de peste o lună în cazul
nisipurilor grosiere, peste un an în cazul gresiilor şi peste patru ani în cazul argilelor.
Viteza de pătrundere a infiltraţiilor este influenţată în mod direct şi de colmatarea pelitică
sau de depunerea grăsimilor în zone de intensă circulaţie. Influenţa acestor fenomene secundare
este destul de mare, deoarece, pot micşora de cinci – zece ori infiltraţiile din canale sau bazine.

Concluzii. Datele prezentate dau posibilitatea stabilirii unor concluzii cu caracter de
generalitate, care pot constitui o bază de plecare pentru studierea detailată a numeroaselor cazuri
particulare de impurificări.
1. Impurificările apelor subterane se pot produce, în principal, prin diverse
reziduuri care se infiltrează da la suprafaţă. În cazul impurificărilor prin reziduuri, tipul
contaminării (chimică sau chimico – bacteriologică) depinde de absenţa sau prezenţa
substanţelor organice care favorizează dezvoltarea microorganismelor.
2. Nocivitatea infiltraţiilor de ape uzate variază mult, mai ales în funcţie de natura
substanţelor solvite. De exemplu, impurificările produse sub influenţa infiltraţiilor unor ape
conţinând ioni toxici ( As, Pb, Cu, Cr, CN) sunt periculoase chiar la conţinuturi mici, pe când
detergenţii sunt tolerabili chiar în cantităţi superioare celor ce afectează defavorabil gustul apei şi
al alimentelor.
3. Intensitatea impurificării şi distanţa (adâncimea) la care se ajunge frontul de
infiltraţie depind de o serie de factori :
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 caracterul impurificării (instantanee sau sistematică) presupune intervenţia
factorului timp în procesul de alimentare a infiltraţiei. Cu cât această alimentare se întinde mai
mult în timp, cu atât mai mult va avansa impurificatorul în spaţiu sau se va mări concentraţia
apei subterane în substanţa solvită transportată.
 Intensitatea infiltraţiei, la condiţii egale de desfăşurare a fenomenului,
influenţează direct proporţional înaintarea frontului de infiltraţie şi gradul de impurificare al apei
subterane.
 Concentraţia apelor uzate infiltrate influenţează într-un raport de propoţionalitate
directă şi gradul de impurificare al apei subterane, în cazul în care s-a atins stratul acvifer, şi
viteza de înaintare a soluţiei prin zona de aerare; concentraţiile mari determină o saturare rapidă
a rocilor în compusul solvit, facilitând astfel o circulaţie a soluţiei cu viteze mari.
 Natura substanţelor dizolvate are un rol de prim ordin în stabilirea vitezei de
propagare a soluţiei prin roci, fie saturate, fie nasaturate. Experienţe de laborator şi observaţii de
teren au demonstrat că o soluţie de cloruri are viteze de înaintare de circa trei ori mai mari decât
o soluţie încărcată cu detergenţi sintetici; benzina avansează cu viteze de circa zece ori mai mari
decât viteza apei, etc.
 Granulometria rocilor, atât a celor din zona de aerare cât şi a celor din stratul
acvifer, are o importanţă covârşitoare atât asupra posibilităţilor de epurare bacteriologică cât şi
asupra vitezei de propagare a substanţei solvite sau a capacităţii de retenţie a acesteia. Astfel, cu
cât granulometria este mai fină capacitatea de retenţie a substanţelor chimice solvite şi
capacitatea de epurare biologică cresc, vitezele de propagare scăzând proporţional.
 Gradul de umiditate influenţează la rândul său, într-o oarecare măsură, mersul
soluţiilor uzate prin roci. Rocile cu umidităţi scăzute vor determina viteze de mişcare mici,
deoarece o cantitate oarecare de efluent va servi la saturarea hidrică a acestora.
 Adâncimea nivelului hidrostatic este unul dintre factorii principali de care depinde
atât posibilitatea unei epurări bacteriologice cât şi mărimea perioadei de timp în care infiltraţiile
vor ajunge în stratul acvifer. Relaţia dintre aceşti factori este de proporţionalitate directă.
4.Prevenirea contaminărilor bacteriologice în cazurile unor infiltraţii de ape uzate de la
suprafaţă este asigurată dacă deasupra nivelului cel mai înalt al apei subterane vor exista: 2,5 m
roci cu de < 0,2 mm; 4,0 m roci cu de<0,6 mm. Infiltraţia instantanee a unui efluent poate
impurifica sau nu din punct de vedere chimic stratul acvifer subteran, aceasta fiind în funcţie de
ansamblul condiţiilor descrise la punctul precedent. Oricum însă, diluţia joacă un rol important,
în cele mai multe cazuri fiind suficientă pentru eliminarea pericolului. O infiltraţie sistematică
duce, oricare ar fi condiţiile, la o impurificare a stratului acvifer. Ceea ce variază este numai
timpul în care substanţele impurificatoare ajung în strat.
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5.Contaminarea chimică a stratelor acvifere este sesizabilă după perioade mari de timp,
readucerea calităţilor apelor dubterane la stadiul iniţial necesitând eforturi îndelungate şi
cheltuieli costisitoare. Mult mai raţională şi economică apare adoptarea unor măsuri profilactice
eficiente în zonele considerate a fi susceptibile de impurificări. Pentru stabilirea acestora este
necesară completarea cunoştinţelor actuale prin cercetări efectuate atât în laborator (determinarea
vitezelor de infiltraţie ale efluenţilor în funcţie de compoziţia granulometrică, gradul de retardiţie
în roci a substanţelor solvite, etc. ) cât şi pe teren, în zone reprezentative din punct de vedere
hidrogeologic, în care să se urmărească mersul fenomenului la scară naturală în complexele
condiţii naturale.
Situaţia apelor uzate
A. Faza de execuţie. Lucrările de organizare de şantier (barăci pentru constructori,
platforme de depozitare, racorduri provizorii pentru utilităţi) se amplasează în incinta proprie, în
zona neafectată de lucrările de execuţie. Principalele utilităţi (racord apă, electric) sunt realizate
din reţelele din incintă ale beneficiarului.
Este necesar sa luam in calcul sursele potentiale de poluare din perioada de constructie,
care pot fi clasificate in surse punctiforme si difuze.
In prima categorie se pot include evacuarile de ape uzate menajere provenite de la
organizarea de santier si de la punctul de lucru.
Sursele difuze de poluare pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de
constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul, subsolul si apele
subterane. De aceea ele trebuiesc depozitate in spatii inchise sau acoperite.
Alte surse difuze sunt spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului care,
daca se fac in organizarea de santier si nu la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni,
pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.
In acest caz trebuie sa se realizeze, pana la inceperea lucrarilor, o preepurare mecanica,
urmata de o descarcare in canalizarea menajera din zona.
B. Faza de exploatare.
In conformitate cu Contractul incheiat cu SC R.A.J.A. SA Constanţa nr. 6869A din
04.10.2010,, evacuarea apelor uzate se face printr-un racord de canalizare Dn 25 cm, PVC –
KG, in lungime de 40 m, in colectorul menajer, existentă in zona amplasamentului, pe Strada
Aurel Vlaicu.
2. Protecţia aerului:
Din punct de vedere al impactului asupra calităţii aerului, executarea acestui foraj nu
reprezinta o sursa de poluare.
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
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În perioada de execuţie sursele de zgomot sunt:
a. utilajele folosite pentru construcţii;
b. traficul auto din zonă.
În perioada de exploatare, dat fiind specificul principalelor activităţi desfăşurate,
obiectivul nu va reprezenta o sursă importantă de zgomot.
Se apreciază că nivelul total de zgomot în perioada de execuţie va fi sub 70 dB(A) şi sub
50 dB(A) în exterior. Pot fi înregistrate niveluri de zgomot de valori mai mari, dar ele sunt în
general de scurtă durată.
4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
Activitatea ce urmează a se desfăşura în cadrul obiectivului analizat nu este generatoare
de radiaţii şi nici nu utilizează materiale radioactive; ca urmare, nu sunt prevăzute instalaţii sau
dispozitive speciale pentru protecţia împotriva radiaţiilor.
5. Protecţia solului şi a subsolului:
Solul este definit ca pătura superficială a scoarţei terestre în care au loc procese biologice
complexe şi este unul din factorii naturali ai mediului care acţionează direct sau indirect, asupra
omului, animalelor şi vegetaţiei.
În aprecierea impactului produs de diferite activităţi asupra solului, releventă este
acţiunea indirectă a solului, care este multiplă şi influenţează omul prin determinarea calităţii şi
cantităţii vegetaţiei şi a apei.
Calitatea vegetaţiei este importantă sub raportul compoziţiei fizico – chimice, deoarece
contribuie la menţinerea stării de sănătate prin excesul sau carenţa unor minerale, putând fi
proprie sau improprie pentru consum.
Calitatea apei este condiţionată de asemenea de compoziţia fizico – chimică a straturilor
scoarţei terestre pe care le traversează.
De asemenea solul, prin procesele fizico – chimice şi biologice care au loc în el, asigură
descompunerea materiei organice, indiferent de origine (umană, animală sau vegetală) şi
integrarea compuşilor rezultaţi din acestea în structura sa.
Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acestuia în urma
depunerii şi integrării în el a diferitelorsubstanţe chimice şi a deşeurilor provenite din activităţile
umane.
Prin natura lui, solul este locul de întâlnire al poluanţilor: pulberile din aer şi gazele
toxice dizolvate în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi,
antrenându-i spre adâncime sau emisar; aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin
aglomerare sau numai aruncate la întâmplare pe sol.
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Prin intermediul agenţilor poluanţi din atmosferă se observă anumite particularităţi. Ca
regulă generală, solurile cele mai contaminate se află în preajma surselor de poluare. Pe măsură,
însă, ce înălţimea surselor de evacuare a gazelor poluante creşte, contaminarea terenului din
imediata apropiere a sursei de poluare va scădea ca nivel de contaminare, dar suprafaţa
contaminată se va extinde.
Nivelul contaminării solului depinde şi de regimul ploilor. Acestea “spală” în general
atmosfera de agenţii poluanţi şi îi depun pe sol, dar în acelaşi timp spală şi solul, ajungând la
vehicularea agenţilor poluanţi spre emisar. Trebuie totuşi amintit că ploile favorizează şi
contaminarea în adâncimea solului şi a apelor freatice.
Într-o oarecare măsură poluarea solului depinde şi de vegetaţia care îl acoperă precum şi
de natura însăşi a solului. Lucrul acesta este important pentru urmărirea persistenţei
îngrăşămintelor chimice pe terenurile acoperite cu vegetaţie. Interesul de protejare a mediului
cere ca îngrăşămintele chimice să rămână cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte din ele
este luată de vânt, alta este spălată de ploi, iar restul se descompune în timp, datorită oxidării în
aer sau acţiunii enzimelor secretate de bacterii din sol.
6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
Terenul aferent realizarii obiectivului de investitie nu se situeaza in perimetrul ariilor
naturale protejate la nivel national, comunitar sau international, dar se afla in vecinatatea siturilor
Natura 2000.
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
În condiţii de funcţionare obişnuită se poate considera că activitatea de dezvoltare a
localităţii nu are un impact negativ ci dinpotrivă, unul pozitiv, dacă ţinem cont de efectele asupra
modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate ale
societăţii.
8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
Deseurile rezultate din lucrarile de forare, sunt stabilite pentru trei faze si anume:
-

in timpul executiei obiectivului;

-

in timpul perioadei de functionare a investitiei;

-

pentru etapa de dezafectare a constructiilor.
În timpul realizãrii lucrãrilor de forare, in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind

evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, rezultã deseuri de materiale de constructii, deseuri menajere, sol vegetal si pamant
de la lucrarile de decopertare si excavare
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Deseurile de materiale de constructii, in masura in care sunt constituite din materiale
refolosibile vor fi predate catre societati autorizate in valorificarea acestora, iar ceea ce
constituie material inert si nu mai poate fi reutilizat se va transporta la rampa de deseuri inerte
sau in alte locatii indicate de Primaria Ovidiu prin Autorizatia de Construire, ca material de
umplere.
Deseurile menajere vor fi preluate de serviciul local de salubritate si transportate la
depozitul ecologic de deseuri de la Ovidiu.
Solul vegetal va fi decopertat si depozitat separat in incinta organizarii de santier, in
vederea utilizarii ulterioare la amenajarile de spatii verzi in zona noului obiectiv.
B. Faza de exploatare
În timpul functionarii investitiei, vor rezulta deseuri de tip menajer.
C. Faza de dezafectare a constructiilor
In principal, in timpul dezafectarii obiectivului vor rezulta aceleasi tipuri de deseuri ca si
in timpul constructiei.
9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substanţe toxice şi periculoase
În zona investiţiei nu se vor comercializa substanţe toxice şi periculoase, dar conform
Legii protecţiei mediului nr. 265/2006, în categoria substanţelor periculoase intră şi produsele
inflamabile, care, deşi nu sunt folosite în condiţii aparent periculoase, pot prezenta un risc
semnificativ pentru om şi bunuri materiale.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, comercializarea substanţelor periculoase este
permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe:
 să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin
manipulare, transport şi depozitare;
 materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etanşare să fie rezistente
la atacul conţinutului;
 ambalajele şi sistemele de etanşare să fie solide şi rezistente pentru a evita orice pierdere
şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulări normale.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Nu sunt prevazute dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu,
supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei
mediului, deoarece proiectul nu genereaza emisii.
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VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative
naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva
Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.). Proiectul nu se
incadreaza in prevederile actelor normative: IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă,
Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.
VII. Lucrări necesare organizării de şantier
Organizarea de şantier cuprinde spaţii de lucru pentru personalul şantierului, precum şi
spaţii de depozitare a materialelor care vor fi puse in operă.
Organizarea de santier, fiind de mici dimensiuni, nu va avea un impact semnificativ
asupra factorilor de mediu.
VIII. 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
Se va reabilita corespunzator suprafata utilizata temporar pentru realizarea forajului.

INTOCMIT,

EXPERT EVALUATOR PRINCIPAL,

dr. ing. VIOREL PAUL COSTACHE
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