ELECTRORACORD SRL
Consultanta, proiectare si executie instalatii electrice 0,4-20kV

MEMORIU DE PREZENTARE
I.

DENUMIREA PROIECTULUI
Realizarea conditiilor de coexistenta intre LEA MT 0133 si LEA JT cu imobilul Parcela A592/1

– Cartier LAKESIDE Ovidiu.
II.

TITULAR
Numele companiei:

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA PRIN
WESTHOUSE GROUP SRL

Adresa:

Mun. Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89A
Mun. Constanta, str. Cuza Voda nr. 54, etaj P, ap. 7

III.

Tel.:

0749230204

E-mail:

office@westhousegroup.ro

DESCRIEREA PROIECTULUI
In conformitate cu Fisa de Solutie nr. 76/2018/12.07.2018 eliberata de E-Distributie Dobrogea

SA, LEA MT 0133 si LEA JT existente se vor reloca, pe terenul pus la dispozitie de Westhouse Group
SRL – parcela A592/1, IE: 110070, 110283, deoarece acesta afecteaza noul obiectiv ce se va edifica
“CARTIER LAKESIDE OVIDIU”.
Pentru devierea retelelor electrice aflate in proprietatea E-Distributie Dobrogea SA care afecteaza
amplasamentul propus „CARTIER LAKESIDE OVIDIU”, sunt necesare urmatoarele lucrari:


Devierea LEA MT 0133, prin demontarea de pe amplasamentul actual si introducerea in
LES 20kV pe terenul Investitorului, pe un traseu sistematizat
LEA 20kV

-

se vor demonta stalpii de la 2D la 5D situati pe amplasamentul pe care se va dezvolta Cartierul

LAKESIDE OVIDIU;
-

se va demonta stalpul 1D prin care se realizareaza supra-traversarea DN2A si se va monta in

locul acestuia unul nou tip 12G31 (1P) complet echipat;
-

la stalpul 6E se va demonta separatorul orizontal existent si se va monta unul vertical pentru

plecare in cablu complet echipat;
-

pentru realizarea legaturilor electrice intre stalpul 1P si stalpul 12E se vor refolosi conductoarele
preluarea circuitului L0133, se va realiza in LES 20kV , prin montarea pe stalpul 1P si 6E a doua

seturi de terminele de exterior aferente cablului proiectat.
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Ol-Al 70mmp rezultate din demontarea LEA MT 0133 existenta;
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LES 20kV
-

devierea LEA MT 0133 se va realiza in LES 20kV in cablu 3x1x185mmp cf. DC4385, in lungime

de aprox. 245m, intre stalpul proiectat 1P si stalpul existent 6E;
-

LES 20kV proeictat se va poza pe proprietatea Investitorului, in profil tip A si B, iar subtraversarea

DN2A se va realiza prin foraj orizonta dirijat.


Devierea LEA JT prin demontarea de pe amplasamentul actual si introducerea in LES
0,4kV pe terenul Investitorului, pe un traseu sistematizat
LEA 0,4kV

-

devierea LEA JT de pe amplasamentul Cartierului LAKESIDE OVIDIU se face prin demontarea

stalpilor de la 9D la 11D. Se demonteaza circuitul existent realizat cu conductor torsadat intre PTA 1130
Ovidiu si stalpul nr. 11D;
LES 0,4kV
-

devierea LEA JT se va realiza in LES 0,4kV cu cablu nou 3x150+95N si 3x50+25N cf. DC4146

pozat pe proprietatea Investitorului in canalizatie tip A si B. Pe toata lungimea acestuia, acesta va fi
protejat in tub riflat D125 cf. DS4247.La urcarea pe stalpi cablul va fi montat in tub PVC-G;
-

la baza stalpului nr. 8E se va monta o cutie stradala prin care se va face preluarea in LES 0,4kV

cu 3x50+25N a bransamentului aerian existent pana la locul de mansonare cu portiunea existent (zona
stalpului 11D), realizata in cablu subteran. Alimentarea CS proiectata se va face din PTA 1130 printr-un
LES 3x150+95N mm psi se va realiza pp.
Durata de executie:

90zile

Cablurile nou proiectate se vor proteja in tuburi pliabile D160 pentru 20kV si D125 pentru 0,4kV
cf. DS4247, pentru inlocuirea tronsoanelor de retea afectate de obiectiv.
Linia de 20kV se va executa cu cablu din aluminiu, cu conductor de sectiune 3x1x185mmp,
tripolar cu elice vizibila, izolat in polietilena reticulara si invelis protector din PVC sau PE, conform DS4385.
Linia subterana se va marca cu borne din beton, la fiecare schimbare de directie (numai daca este cazul).
La realizarea lucrarii se vor respecta prevederile NTE 007/08/00 - “Normativ pentru proiectarea
şi executarea reţelelor de cabluri electrice”, cu privire la distantele de apropiere, intersectie si coexistenta
cu alte instalatii.
La inceperea lucrarilor se va lua legatura cu detinatorii de utilitati existenti in zona, conform
avizelor de principiu solicitate in Certificatul de Urbanism.

corespunzatoare, pe baza proiectului în prezenta Beneficiarului, Executantului si Proiectantului.
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Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura a traseul de cablu 0,4-20kV, trasarea pe
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Cablurile nou proiectat se vor poza in canal tip „A” si ,,2A” (conform ghid pentru proiectarea si
executia liniilor electrice in cablu subteran MT si JT).
Pozarea cablului se va face in canalizatie tip „A” si „2A”, in sant cu adancimea de 0.9 m, protejat
in tub flexibil tip pliabil d=160mmp, tub flexibil tip pliabil d=1x160+1x125mmp, conform DS4247 si strat de
nisip de cca. 0.35m grosime, peste care se va monta un rand de folie PVC avertizoare si pamant rezultat
din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea instalatiei).
Inainte de astuparea santurilor, se fac schite de executie, cu cotarea traseului si a pozitiei
mansoanelor. Se indica profilurile executate, cuprinzand si alte instalatii existente.
Pe perioada executarii santului pentru introducerea tubului se vor folosi panouri de semnalizare
specifice drum ingustat, ocolire, atentie se executa lucrari. De asemenea se vor instala podete de
traversare a santului (numai daca este cazul).
Zona de lucru va fi delimitata cu banda rosie, panouri si se vor monta placute avertizoare „Acces
interzis - Zona de lucru”. Zona de lucru va fi realizata de seful de lucrare al executantului.
Dupa terminarea lucrarilor de pozare a cablului, terenul va fi readus la starea initiala.
In cazul in care vor ramane zone de lucru cu sant neacoperit se vor semnaliza optic pe timp de
noapte.
Pamantul rezultat din sapatura se va depozita in apropierea zonei de lucru astfel incat sa nu
blocheze accesul pietonal sau auto.
IV.
SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU
1.
Protectia calitatii apelor:
Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă.
2.

Protectia aerului:
Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul exploatării neexistând nici o formă de

emisie.
3.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
Instalaţiile electrice proiectate nu produc zgomot şi vibraţii. În ceea ce priveşte modul de lucru la construcţii

montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu staţionează mult timp în
zonă, ci doar pentru descărcatul materialelor. Funcţionarea lor în această perioadă nu dăunează zonei. Combustibilul
folosit nu se scurge sau depune pe sol şi nu deteriorează zona. Se va respecta programul de linişte legiferat, între
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orele 22 si 6.
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4.

Protectia impotriva radiatiilor:
Instalaţiile proiectate nu produc radiaţii poluante pentru mediul înconjurător, oameni sau animale. Radiaţiile

electromagnetice produse de instalaţie nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.
5.

Protectia solului si a subsolului:
Lucrările de săpătură afectează parţial solul şi subsolul. La finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi

tasarea solului. Pământul rezultat din săpătura se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor în
zonă făcându-se pe drumul de acces existent. Materialele necesare realizării lucrării se vor depozita în locuri
marcate, după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate.
Executantul lucrării are obligaţia aducerii terenului afectat de săpătura , la starea iniţială, după terminarea
lucrărilor. În documentaţie s-au prevăzut lucrări de transport a tuturor materialelor necesare efectuării lucrării.
6.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru ecosistemele terestre şi acvatice.
Distanţele între istalaţiile electrice şi clădiri respectă prevederile normelor în vigoare.

7.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Nu este cazul - in zona nu sunt identificate obiective de interes public, asezari umane, monumente

istorice si de arhitectura.
8.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
Pe amplasament, lucrările de săpătură afectează parţial solul şi subsolul. Pământul rezultat din săpătura

se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor în zonă făcându-se pe drumul de acces existent.
Materialele necesare realizării lucrării se vor depozita în locuri marcate, după terminarea lucrărilor se vor elibera
suprafeţele ocupate.
La finalizarea lucrării, terenul afectat de sapatura va fi adus la starea iniţială.
Prin grija constructorului, pe toata durata de execuţie a lucrărilor, materialele folosite vor fi depozitate în
locuri special amenajate, astfel încât influenţele asupra mediului să fie minime iar la terminarea lucrărilor terenul se
va curăţa şi amenaja, aducându-se la starea iniţială. Toate soluţiile şi tehnologiile adoptate vor fi moderne şi
nepoluate.
9.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
Nu este cazul, nu se folosesc substante si preparate chimice periculoase.
PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:
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Nu sunt necesare masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
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VI.

JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI , DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE

NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV,
LPC, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR)
Nu este cazul.
VII.

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:
Nu este cazul.

VIII.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ

DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII
SUNT DISPONIBILE
Zonele afectate de lucrările proiectate se vor elibera de toate resturile rezultate la construcţie şi se va reface
stratul vegetal în zonele unde acesta este afectat, pana la amenajarea trotuarelor si a strazilor cu asfalt carosabil
sau piatra.
ANEXE – PIESE DESENATE
-

Plan de incadrare in zona

-

Plan de situatie
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Proiectant,
SC ELECTRORACORD SRL
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Date și informații cuprinse în Anexa nr. IIA Și Anexa nr. 3 la
DIRECTIVA 2014/52/UE DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra
mediului
ANEXA IIA
1.

Descrierea proiectului

1.1.

Descrierea caracteristicilor fizice proiectului.
In urma solicitarii avizului de amplasament, E-Distributie Dobrogea SA a emis AA nefavorabil nr.

211989260/02.04.2018 in care s-a constat ca pe amplasamentul propus pentru obiectivul „CARTIER
LAKESIDE OVIDIU” sunt afectate 2 linii apartinand E-Distributie Dobrogea SA, LEA MT 0133 si LEA JT.
In conformitate cu Fisa de Solutie nr. 76/2018/12.07.2018 eliberata de E-Distributie Dobrogea
SA, LEA MT 0133 si LEA JT existente se vor reloca, pe terenul pus la dispozitie de Westhouse Group
SRL – parcela A592/1, IE: 110070, 110283, deoarece acesta afecteaza noul obiectiv ce se va edifica
“CARTIER LAKESIDE OVIDIU”.
Pentru devierea retelelor electrice aflate in proprietatea E-Distributie Dobrogea SA care afecteaza
amplasamentul propus „CARTIER LAKESIDE OVIDIU”, sunt necesare urmatoarele lucrari:


Devierea LEA MT 0133, prin demontarea de pe amplasamentul actual si introducerea in
LES 20kV pe terenul Investitorului, pe un traseu sistematizat
LEA 20kV

-

se vor demonta stalpii de la 2D la 5D situati pe amplasamentul pe care se va dezvolta Cartierul

LAKESIDE OVIDIU;
-

se va demonta stalpul 1D prin care se realizareaza supra-traversarea DN2A si se va monta in

locul acestuia unul nou tip 12G31 (1P) complet echipat;
-

la stalpul 6E se va demonta separatorul orizontal existent si se va monta unul vertical pentru

plecare in cablu complet echipat;
-

pentru realizarea legaturilor electrice intre stalpul 1P si stalpul 12E se vor refolosi conductoarele

Ol-Al 70mmp rezultate din demontarea LEA MT 0133 existenta;
-

preluarea circuitului L0133, se va realiza in LES 20kV , prin montarea pe stalpul 1P si 6E a doua
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seturi de terminele de exterior aferente cablului proiectat.
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LES 20kV
-

devierea LEA MT 0133 se va realiza in LES 20kV in cablu 3x1x185mmp cf. DC4385, in lungime

de aprox. 245m, intre stalpul proiectat 1P si stalpul existent 6E;
-

LES 20kV proeictat se va poza pe proprietatea Investitorului, in profil tip A si B, iar subtraversarea

DN2A se va realiza prin foraj orizonta dirijat.


Devierea LEA JT prin demontarea de pe amplasamentul actual si introducerea in LES
0,4kV pe terenul Investitorului, pe un traseu sistematizat
LEA 0,4kV

-

devierea LEA JT de pe amplasamentul Cartierului LAKESIDE OVIDIU se face prin demontarea

stalpilor de la 9D la 11D. Se demonteaza circuitul existent realizat cu conductor torsadat intre PTA 1130
Ovidiu si stalpul nr. 11D;
LES 0,4kV
-

devierea LEA JT se va realiza in LES 0,4kV cu cablu nou 3x150+95N si 3x50+25N cf. DC4146

pozat pe proprietatea Investitorului in canalizatie tip A si B. Pe toata lungimea acestuia, acesta va fi
protejat in tub riflat D125 cf. DS4247.La urcarea pe stalpi cablul va fi montat in tub PVC-G;
-

la baza stalpului nr. 8E se va monta o cutie stradala prin care se va face preluarea in LES 0,4kV

cu 3x50+25N a bransamentului aerian existent pana la locul de mansonare cu portiunea existent (zona
stalpului 11D), realizata in cablu subteran. Alimentarea CS proiectata se va face din PTA 1130 printr-un
LES 3x150+95N mm psi se va realiza pp.
Durata de executie:

90zile

Cablurile nou proiectate se vor proteja in tuburi pliabile D160 pentru 20kV si D125 pentru 0,4kV
cf. DS4247, pentru inlocuirea tronsoanelor de retea afectate de obiectiv.
Linia de 20kV se va executa cu cablu din aluminiu, cu conductor de sectiune 3x1x185mmp,
tripolar cu elice vizibila, izolat in polietilena reticulara si invelis protector din PVC sau PE, conform DS4385.
Linia subterana se va marca cu borne din beton, la fiecare schimbare de directie (numai daca este cazul).
La realizarea lucrarii se vor respecta prevederile NTE 007/08/00 - “Normativ pentru proiectarea
şi executarea reţelelor de cabluri electrice”, cu privire la distantele de apropiere, intersectie si coexistenta
cu alte instalatii.
La inceperea lucrarilor se va lua legatura cu detinatorii de utilitati existenti in zona, conform
avizelor de principiu solicitate in Certificatul de Urbanism.

corespunzatoare, pe baza proiectului în prezenta Beneficiarului, Executantului si Proiectantului.
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Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura a traseul de cablu 0,4-20kV, trasarea pe
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Cablurile nou proiectat se vor poza in canal tip „A” si ,,2A” (conform ghid pentru proiectarea si
executia liniilor electrice in cablu subteran MT si JT).
Pozarea cablului se va face in canalizatie tip „A” si „2A”, in sant cu adancimea de 0.9 m, protejat
in tub flexibil tip pliabil d=160mmp, tub flexibil tip pliabil d=1x160+1x125mmp, conform DS4247 si strat de
nisip de cca. 0.35m grosime, peste care se va monta un rand de folie PVC avertizoare si pamant rezultat
din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea instalatiei).
Inainte de astuparea santurilor, se fac schite de executie, cu cotarea traseului si a pozitiei
mansoanelor. Se indica profilurile executate, cuprinzand si alte instalatii existente.
Pe perioada executarii santului pentru introducerea tubului se vor folosi panouri de semnalizare
specifice drum ingustat, ocolire, atentie se executa lucrari. De asemenea se vor instala podete de
traversare a santului (numai daca este cazul).
Zona de lucru va fi delimitata cu banda rosie, panouri si se vor monta placute avertizoare „Acces
interzis - Zona de lucru”. Zona de lucru va fi realizata de seful de lucrare al executantului.
Dupa terminarea lucrarilor de pozare a cablului, terenul va fi readus la starea initiala.
In cazul in care vor ramane zone de lucru cu sant neacoperit se vor semnaliza optic pe timp de
noapte.
Pamantul rezultat din sapatura se va depozita in apropierea zonei de lucru astfel incat sa nu
blocheze accesul pietonal sau auto.
2. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ
NU ESTE CAZUL.
3. Descriere a tuturor efectelor semnificative probabile asupra mediului
Se va asigura o bună întreţinere a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a nu fi posibile
pierderi accidentale de carburanţi şi/sau lubrefianţi în apă sau pe drumurile de acces.
Reducerea în limita posibilităţilor emisiile de noxe (provenite de la utilajele şi mijloacele de
transport) atât prin permanenta verificare şi întreţinere a parcului auto cât şi prin achiziţionarea de
carburant corespunzător calitativ.
Dotarea cu un minim de absorbanţi şi/sau substanţe neutralizatoare pentru a putea asigura o
intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi.
Depozitarea şi manipularea se va face în incinte special amenajate pentru a preîntâmpina orice
poluare.

ţine evidenţa gestiunii acestora).
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Respectarea legislației în vigoare cu privire la colectarea, depozitarea temporară, transportul,
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Întreținerea drumurilor tehnologice pe care vor circula utilajele şi/sau mijloacele sale de transport
și va lua măsurile necesare în vederea limitării emisiilor de praf generate de circulația auto pe aceste
drumuri.
Se vor lua toate măsurile necesare în vederea eliminării sau limitării oricărei forme de impact
negativ asupra mediului.
Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de întreținere a lucrărilor proiectate vor fi colectate și
transportate organizat în punctele special amenajate pentru depozitarea lor, în afara amplasamentului.
Pe durata execuției, constructorul este obligat să-și amenajeze puncte de colectare a deșeurilor. La
predarea lucrărilor către beneficiar, executantul este obligat să realizeze curățenia generală a
amplasamentului prin colectarea și transportul deșeurilor în punctele indicate în autorizația de construire.
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ANEXA III
1.

Caracteristicile proiectului:

a.

Dimensiunea și concepția întregului proiect
In conformitate cu AA nefavorabil nr. 211989260/02.04.2018,

Fisa de Solutie nr.

76/2018/12.07.2018 si CEA nr. 118/02.08.2018 emise de E-Distributie Dobrogea SA, LEA MT 0133 si LEA
JT existente pe amplasamentul Westhouse Griup SRL parcela A592/1, IE: 110070, 110283 se vor devia
prin trecerea din LEA in LES, deoarece acesta afecteaza noul obiectiv ce se va edifica „CARTIER
LAKESIDE OVIDIU”.
b.

Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;


CONSTRUIRE DRUMURI INCINTĂ ȘI ACCES CAROSABIL DIN DN 2A, de pe același

amplasament (oraș Ovidiu, zona Popas Cișmea, parcela A592, lat 4, lot 5, lot 1, județul Constanța,
înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța cu nr. 1273RP/25.01.2018).


REALIZARE REȚELE EDILITARE: ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, SISTEM DE

CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ pentru ansamblul de locuințe lakeside, zona Popas Cismea,
loc. Ovidiu, jud. Constanta
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Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;
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d. Producția de deșeuri;
În perioada realizării lucrărilor de construcţii deşeurile generate pe amplasament vor fi gestionate
în cadrul organizării de şantier, în cazul fiecarei construcţii.
Principalele tipuri de deşeuri rezultate din astfel de lucrări de construcţii sunt:
pământ şi piatră din excavaţii;
-deşeuri de lemn rezultate din activitatea curentă de cofrare de pe şantier;
-deşeuri materiale de construcţii;
-deşeuri metalice;
-resturi de cabluri electrice, etc.;
-deşeuri din ambalaje diferite,
-uleiuri uzate, anvelope;
-deşeuri menajere rezultate din uzul personalului de pe şantier.
Se va avea în vedere ca stocarea temporară a acestor deşeuri să se facă în condiţii de siguranţă
a mediului. Se recomandă ca pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte să se asigure un
container metalic separat. Acestea vor fi periodic transportate la depozite de deşeuri autorizate în vederea
eliminării sau la operatorii economici care oferă servicii de
valorificare.
În perioada funcţionării, deşeurile generate vor fi deşeuri specifice zonelor de locuit în principal
deşeuri menajere care se vor colecta în europubele, amplasate în incint proprietăţilor în spaţii special
amenajate, pe platforme betonate.
În zona spaţiilor publice vor fi montate containere speciale, pentru colectarea selectivă deşeurilor.
e. Poluarea și alte efecte nocive;
Poluarea specifică lucrărilor de construcţie a oricărui obiectiv poate fi poluarea permanentă din
perioada de exploatare a obiectivului şi poluarea accidentală.
În perioada de execuţie a lucrărilor, poluarea are impactul negativ cel mai mare asupra mediului.
Poluarea este temporară şi este strict legată de perioada de execuţie, dar poate fi redusă prin măsuri
luate de constructor.
Pentru protecţia mediului înconjurător se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la
organizarea de şantier, depozitarea combustibililor, materialelor de construcţii în locuri special amenajate.
În vederea realizării lucrărilor se vor folosi numai utilaje şi mijloace de transport ce corespund din
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punct de vedere tehnic în vederea evitării poluării mediului cu noxe sau materiale de construcţie în vrac.
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Lucrările proiectate, prin specificul lor, nu constituie o sursă de poluare semnificativă a mediului.
Lucrările de construcţie pentru asigurarea utilităţilor se vor face asfel încât contaminarea potenţială a
cursurilor de apă şi a pânzei freatice să fie evitată.
Se va evita deteriorarea atmosferei şi ameliorarea calităţii acesteia pentru a evita manifestarea
unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor materiale.
Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire,
conservare, organizare şi ameliorare a teritoriului este obligatorie pentru executarea lucrărilor de
construcţii.
În activitatea de construcţie şi întreţinere construcţiilor se va ţine seama de reglementările în
vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor.
f. Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv
cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;
Poluarea specifică lucrărilor de construcţie a oricărui obiectiv poate fi poluarea permanentă din
perioada de exploatare a obiectivului şi poluarea accidentală.


intervenția promptă cu absorbanți în cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere;



în cazul unei poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor întrepride măsuri imediate de
înlăturare a factorilor care au generat poluarea şi va fi anunţată autoritatea competentă pentru
protecţia mediului.

g. Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării
atmosferice).
Conform Legii nr. 575/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național
Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, amplasamentul se încadrează în zona cu gradul „VII” de intensitate
seismică (grade MSK).
În prevederile Legii nr. 575/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național
Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, localitatea Ovidiu este menționată ca unitate administrativteritorială neafectată de inundații pe cursuri de apă, dar cu risc de inundații pe torenți.
Referitor la alunecările de teren, conform Anexei 6 și Anexa 6a din Legea nr. 575/2001 privind
riscul la alunecările de teren, orașul Ovidiu nu este amintit, iar municipiul Constanța are risc scăzut, cu tip
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de alunecare reactivată.

ELECTRORACORD SRL
Consultanta, proiectare si executie instalatii electrice 0,4-20kV

2. Amplasarea proiectului
Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată
în considerare, în special în ceea ce privește:
a. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul
acesteia;

b. Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor
zone:
(i)

zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Din cauza existenţei zonei de locuit din proximitate, cu defăşurarea activităţilor antropice, în zona
studiată nu au fost şi nu sunt condiţii favorabile de popas şi hrănire pentru speciile terestre de ornitofaună
care tranzitează aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA0057 Lacul Siutghiol, iar speciile acvatice
aflate în pasaj prin zonă preferă apele de larg ale lacului, nefiind afectate de activităţile care se desfăşoară
pe maluri.
Situl Natura 2000 ROSPA0057 Lacul Siutghiol este important pentru pentru iernat, următoarele
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speciile: Fulica atra, Aythya ferina, Larus canus, Aythya fuligula, Podiceps nigricollis, Larus ridibundus.
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ROSPA0057 Lacul Siutghiol nu vor fi afectate de activităţile ce se vor desfăşura pentru implementarea
planului propus.
Ca efect al faptului că în prezent în zona amplasamentului se desfăşoară diferite activităţi, iar în
vecinătate, există deja locuinţe, nu s-au identificat aspecte interesante privind speciile de păsări prezente
sau efectivele acestora. În zona amplasamentului au fost identificate în zbor, specii comune de păsări,
antropofile, dintre acestea enumerăm: Passer domesticus (vrabie de casă), Hirundo rustica (rândunica),
Sturnus vulgaris (graur), Pica pica (coţofana), Corvus corone cornix (cioara grivă), Columba livia
domestica (porumbel domestic), Streptopelia decaocto (guguştiuc), Passer montanus (vrabie de câmp).
În concluzie, având în vedere că terenul studiat se află în vecinătatea Sitului Natura 2000, în
intravilan, la limita fondului construit, unde datorită impactului antropic habitatele favorabile lipsesc, iar
speciile de floră şi faună sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea
legislației în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării planului asupra speciilor
şi habitatelor, pentru care a fost declarat situl de importanţă comunitară ROSPA0057 Lacul Siutghiol, va
fi nesemnificativ.
(ii)

(zone costiere și mediul marin;

În raport cu apele de suprafaţa subliniem faptul că cele mai importante corpuri ape de suprafaţă
din zonă amplasamentului studiat sunt Lacul Siutghiol şi Marea Neagră., Amplasamentul este situat la
distanţe variabile de ariile naturale protejate din zonă:
-aproximativ 4 km la vest de limita sitului de protecţie avifaunistică ROSPA0076Marea Neagră;
Marea Neagră este parte componentă a Mării Mediterane, de al cărui bazin se leagă prin mai
multe strămtori şi bazine: Strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele şi Marea Egee
(Vespremeanu, 2005).
Suprafaţa Mării Negre este de 466 200 km2, suprafaţa bazinului hidrografic aferent Marii Negre
este de 1 874 904 km2, din care 0,817 mil. Km2 aparţin Dunării. Adâncimea maximă este de 2 212 m, iar
adâncimea medie este de 1 197 m.
Marea Neagră are ţărmurile puţin crestate, cu golfuri larg deschise, cu puţine peninsule şi insule.
În adâncime, bazinul Mării Negre este alcătuit din platforma continentală, care coboară până la 180 - 200
m. În dreptul ţărmului românesc această platformă are aspectul unei trepte late de 100 -2 00 km.
Povârnişul continental, are adâncimea între 180 – 200 m şi 1000 – 1500 m, iar în interiorul bazinului marin
este zona abisală înconjurată de izobata de 1000-1500 m, atingând adâncimile cele mai mari.

ale apei, de 22,4°C, iar cele mai reci sunt în februarie (2,9°C).
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Temperatura medie anuală a apelor marine în zona litoralului românesc este de 12,7°C, depăşind

ELECTRORACORD SRL
Consultanta, proiectare si executie instalatii electrice 0,4-20kV

Salinitatea variază cu adâncimea, având două zone cu salinitatea diferită (până la adâncimea de
180 – 200 m) salinitatea este de 17-18 ‰ (chiar 10‰ în zona litorală datorită aportului de apă dulce adus
de râuri), iar în adâncime (sub 180-200 m) este de 21-22‰, acest lucru este cauzat de lipsa curenţilor
verticali. Dinamica este reprezentată de valuri determinate de vânt ce pot ajunge şi la 6-8 m înălţime la
furtuni şi de două categorii de curenţi:
-curenţi de suprafaţă, determinaţi de vânturi, formează două circuite inverse acului de ceasornic,
care în zona ţării noastre sunt orientaţi NE-SV, modelând litoralul;
-curenţi de compensaţie (de schimb) între Marea Mediterană şi Marea Neagră, unul de suprafaţă
care duce ape mai dulci din Marea Neagră în Marea Mediterană şi unul invers, în adâncime care aduce
ape mai sărate din Marea Mediterană în Marea Neagră.
(iii)

zonele montane și forestiere;

Nu este cazul.
(iv)

rezervații și parcuri naturale;

Nu este cazul.
(v)

zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de
statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE;

Pe teren se evidențiază zona de protecție a Lacului Siutghiol de 5,00 m de la linia țărmului spre
interior.
Având în vedere că amplasamentul studiat nu se suprapune cu perimetrul ariilor de interes
naţional, comunitar, internaţional, aflându-se în vecinătatea ariei de protecţie avifaunistică ROSPA0057
Lacul Siutghiol și la aproximativ 4 km de limita vestică a sitului de protecţie avifaunistică ROSPA0076
Marea Neagră apreciem că impactul implementării proiectului va fi nesemnificativ asupra biodiversităţii
acestor arii naturale protejate.
(vi)

zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră
că există astfel de cazuri;

Nu este cazul.
(vii)

zonele cu o densitate mare a populației;

Nu este cazul.
Impactul negativ asupra aşezărilor umane va fi generat în perioada implementării planului prin

va fi redus.
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prezența zgomotului utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. Având în vedere respectarea
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După edificarea construcșiilor, obiectivul nu va constitui o sursă de poluare sau disconfort pentru
locuitorii zonelor apropiate.
(viii)

peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul
3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial
Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport
cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra
factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:
(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea
populației care poate fi afectată);
Extinderea spațială a zonei de influență a impactului este în strânsă legătură cu natura impactului,
de asemenea, cu magnitudinea și complexitatea acestuia. Zona de impact va fi limitată la amplasament,
solul/subsolul sau biodiversitatea zonei (care este redusă pe amplasament).
(b) natura impactului;
Pe perioada de derulare a proiectului va exista un impact redus, pe termen scurt, în ceea ce
privește zgomotul, doar la nivelul amplasamentului. De asemenea, vor exista emisii temporare (impact
temporar) asupra atmosferei de la utilajele folosite pentru excavări și construcții
(b) natura transfrontalieră a impactului;
Nu este cazul. Distanța față de granițe este foarte mare (cca 26 km față de granița cu Bulgaria și
cca 55 de km față de granița cu Ucraina), astfel încât nu va exista un impact transfrontier.
intensitatea și complexitatea impactului;
Conform situației prezentate mai sus, magnitudinea impactului este foarte limitată, iar
complexitatea redusă.
(c) probabilitatea impactului;
Impactul cu probabilitatea cea mai ridicată va fi cel determinat de emisiile atmosferice și de
zgomot (doar la nivelul amplasamentului). Nu va exista alt tip de impact semnificativ.
(d) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;
Pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitată. Frecvența acestuia este
discontinuă în ceea ce privește zgomotul provenit de la utilajele și echipamentele folosite la excavare si
construcție. Acest impact este reversibil, la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului toate
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tipurile de impact dispărând.
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CONSTRUIRE DRUMURI INCINTĂ ȘI ACCES CAROSABIL DIN DN 2A, de pe același
amplasament (oraș Ovidiu, zona Popas Cișmea, parcela A592, lat 4, lot 5, lot 1, județul
Constanța, înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța cu nr. 1273RP/25.01.2018).
REALIZARE REȚELE EDILITARE: ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, SISTEM DE
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ pentru ansamblul de locuințe lakeside, zona Popas
Cismea, loc. Ovidiu, jud. Constanta
(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.
Nu este cazul.
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Proiectant,
SC ELECTRORACORD SRL
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