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Memoriu de prezentare
(conţinut cadru conform prevederilor Ordinului nr. 135/76/84/1284 din 2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru
proiecte publice şi private)

I.

Denumirea proiectului

“ Execuție tramă stradală,evacuare ape pluviale și accese curți in comuna Grădina ,
judetul Constanţa”.
II.

Titular

U.A.T COMUNA GRADINA
Prezenta documentaţie s-a întocmit având la bază comanda U.A.T. Comuna Gradina, Judetul
Constanta, pentru realizarea investiţiei « Execuție tramă stradală,evacuare ape pluviale și accese
curți in comuna Grădina , judetul Constanţa ».
III.

Descrierea proiectului

3.1. Necesitatea investiției
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață al
locuitorilor din satele: Gradina si Cheia, prin modernizarea căilor de comunicare terestră, adică
străzi și a lucrărilor conexe precum colectarea şi evacuarea apelor pluviale (şanţuri, podețe).
Obiectivele specifice proiectului:
-

dezvoltarea economică a zonei;

-

îmbunătățirea condițiilor social – economice şi de mediu;

-

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor;

-

asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltării economiei locale;

-

crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă din zonă;

-

crearea de noi locuri de muncă;

-

asigurarea mobilității forței de muncă;

-

îmbunătățirea calității de mediului din zona de implementare a proiectului (reducerea

nivelului de zgomot a vehiculelor aflate în circulație);
4
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creșterea speranței de viață datorită facilităților mai bune pentru sănătate și a reducerii

poluării;

reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului și sonoră a oamenilor din zonă.

-

Aceste obiective pot fi atinse prin:
-

modernizarea părții carosabile cu un sistem rutier cu îmbrăcăminte asfaltica;

-

colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă prin realizarea de danturi/ rigole din

beton pereat
realizarea podețelor de subtraversare străzi, pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale,

-

de la şanţuri
realizarea semnalizării orizontale şi verticale;

-

Lungimea totala a strazilor propuse pentru modernizare este de L = 10 km si Suprafata
ocupata de lucrari = 78 000 mp.
Traseele strazilor propuse pentru modernizare au fost astfel selectate incat sa atinga
obiective de interes social- cultural si sa asigure legatura cu drumurile judetene DJ 222, Dj226B.
Situația existentă a străzilor propuse pentru modernizare, se prezintă astfel:
Strazile propuse pentru modernizare sunt neamenajate, avand un strat de piatra sparta cu
grosime variabila de 5cm -25cm.
Suprafata de rulare prezinta numeroase denivelari, gropi, fagase formate din scurgerea
apelor din precipitatii, fara pante transversale pentru scurgerea apelor,

facand improprie

circulatia mijloacelor de transport si a locuitorilor, in conditii de siguranta si confort in special pe
timp ploios.
Elementele de colectare si dirijare a apelor pluviale (santuri, podete) exista partial pe
traseul straziilor.
Deficienta constatate:
- partea carosabilă dispune de un strat de zgura în amestec cu pământ, cu grosime
variabila (de 5cm-30cm), care prezintă numeroase denivelări, gropi, fagase formate din scurgerea
apelor din precipitații, fără pante transversale făcând improprie circulația mijloacelor de
transport şi a locuitorilor, în condiții de siguranța şi confort în special pe timp ploios.
- acostamentele lipsesc în totalitate;
- elementele de colectare şi dirijare a apelor pluviale:
-

şanţuri – exista parţial
5
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-

podeţe de subtraversare există parţial

- regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa amenajării elementelor de
colectare şi dirijare a apelor pluviale (șanțuri, rigole, podețe).
Pentru buna desfășurare a traficului în condiții de siguranţă şi confort se prevede
modernizarea acestor străzi prin amenajarea cu un sistem rutier corespunzător traficului rutier
clasei tehnice conform normativelor tehnice în vigoare .
Impactul social al investiției îl reprezintă îmbunătăţirea condițiilor de igiena şi de sănătate a
populației, a condițiilor de munca şi viața a locuitorilor.
În vederea asigurării unor condiţii de dezvoltare economică şi socială a zonelor rurale, cât
şi pentru o dezvoltare regională echilibrată, este necesar să fie luate o serie de măsuri.
Sub acţiunea traficului şi a factorilor climatici, suprafaţa drumurilor s-a degradat,
prezentând defecţiuni grave (văluriri, făgaşe, praf vara şi noroi în perioadele ploioase) ceea ce face
ca în timpul primăverii şi toamna circulaţia vehiculelor şi a pietonilor să fie îngreunată.
3.2. Localizarea proiectului
Judetul Constanta este situat intre Dunare (la vest) si Marea Neagra (la est) in provincia
istorica Dobrogea. La nord este vecin cu judetul Tulcea iar la sud cu Bulgaria.
Comuna Grădina este situată în partea centrală a Dobrogei, în nordul judeţului Constanţa, la
52 km nord de reşedinţa acestuia, municipiul Constanţa.Are in componenta sa urmatoarele sate:
-

Sat Gradina- resedinta de comuna

-

Sat Cheia

-

Sat Casian
Comuna Gradina are urmatoarele vecinatati:

-

La Nord-Vest – com. Pantelimon

-

La Nord-Est – com. Cogealac

-

La Sud-Est – com. Tirgusor
Comuna este străbătută de drumurile judeţene: DJ 222 (Tirgusor - Gradina-Ramnicu de Jos), DJ
226B (Cogealac-Gradina-Pantelimonul de jos) si drumul comunal DC80 (com. Cheia – Casin – Gura
Dobrogei.
Satele componente au un caracter agricol şi zootehnic, aflându-se pe şoseaua Constanţa-Tulcea,
varianta Casimcea, pe drumul judeţean 222.
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Comuna Grădina este strabatuta de la Nord-Est la Sud-Est de valea Casimcea.
Terenul satelor este uşor fragmentat, cu altitudini cuprinse între 50-90 m.
În partea sudică, la sud de localitatea Cheia, se află vestitele Chei ale Dobrogei, formate în calcare
jurasice, unde s-au format renumitele peşteri „La Izvor" şi „La Adam". Acestea din urmă au
constituit în timpuri uitate de vreme primele adăposturi umane sigure. În prezent ele se află sub
ocrotirea Primăriei comunei Grădina, Ocolului Silvic Hârşova, Agenţiei de Protecţie a Mediului
Constanţa, Academiei Române şi Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii a Universităţii „Ovidius"
Constanţa.
În perioada medievală denumirile localităţilor Grădina, Cheia şi Casian (intrate în nomenclatorul
comunelor dobrogene din anul 1931) erau Toxof, Chirişlik, respectiv Şeremet.

-
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- Figura nr. 1 – Plan de încadrare în zonă
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Terenul pe care sunt amplasate străzile, care fac obiectul prezentei documentaţii de
avizare, fac parte din domeniul public al comunei Gradina şi sunt libere de orice sarcini.
În conformitate cu Ordinul M.L.P.T.L. nr. 49/1998 drumurile din comuna Gradina, judeţul
Constanta, vor fi:
a - din punct de vedere al destinaţiei: drumuri publice, destinate circulaţiei rutiere ale populaţiei şi
economiei locale;
b - din punct de vedere al circulaţiei, drumurile vor fi – drumuri de interes local care asigură
următoarele legături: străzi de interiorul localităţii, indiferent de denumire, stradă, uliţă, etc.
În comuna Gradina străzile din localitate sunt străzi de categoria a -IV-a de folosinţă locală,
care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte
redus.
Dezvoltarea acestei zone depinde în mare măsură de calitatea infrastructurii existente în
mod special de calitatea căilor de comunicație terestră, adică drumuri respectiv străzi.
Modernizarea străzilor din comuna Gradina, fac parte din proiectul de dezvoltare
urbanistică a comunei. Prin executarea lucrărilor propuse în prezenta documentație se vor obține
mai multe avantaje: mărirea siguranței și a vitezei de circulație vehiculelor, scăderea costurilor de
întreținere, evacuarea apelor pluviale prin amenajarea șanțurilor.
Suprafața ocupată de străzile care urmează a fi modernizate aparțin domeniului public al
comunei Gradina. Terenul se află în întregime în folosința domeniului public, ampriza străzilor
rămânând nemodificată în urma procesului de modernizare. Atât în timpul execuției lucrărilor cât
şi după finalizarea acestora nu vor fi ocupate terenuri suplimentare, nefiind necesare exproprieri
de terenuri.
Suprafaţa totală a terenurilor ocupate de străzile care fac obiectul documentaţiei de avizare
a lucrărilor de intervenţii este de 78 000,00 mp situate în intravilanul comunei.


Suprafaţa totală a strazilor – parte carosabilă .................................... =47 522,00 mp +



Supr. Amorse strazi laterale …............................................................. = 2 662,00 mp



Supr. Platforme de intalnire………………………………………………….= 1 110,00 mp



Suprafaţa totală a acostamentelor(inclusiv acostamente strazi laterale)= 10 714,00 mp



Suprafata ocupata de rigole (inclusiv rigole strazi laterale) ..................= 14 300,00 mp



Suprafaţa teren sistematizat ................................................................... = 1 692,00 mp
78 000 ,00 mp
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Podete – din tuburi tip PREMO Ф 1000, L=10,00 m – 17 buc



- podete din tuburi PREMO Ф 600 cu lungime de L=10,00 m, 17 buc.
- podete din tuburi PREMO Ф 600 cu lungime de L=5,00 m – 24 buc
Accese in curti – podete din tuburi Ф 300, L = 3m - 170 buc



Strazile propuse pentru modernizare sunt urmatoarele:
1. SAT GRADINA
Nr.

Denumire strada

Crt.

2.

SAT CHEIA

Lungime

Nr.

strada

Crt.

Denumire strada

Lungime
strada

1

str. Caprioarei

200

1

Str. Primaverii

326

2

str. Teilor

367

2

str. Ghiocelului

313

3

str. Cismelei

290

3

str. Stejarului

318

4

str. Mioritei

252

4

str. Caprioarei

1248

5

str. Salciilor

284

5

str. Brandusei

190

6

str. Plopi

243

6

str. Aleea Parcului

114

7

str. Brazilor

200

7

str. Stanei

215

8

str. Orizontului

1160

8

str. Biruintei

535

9

str. Soarelui

327

9

str. Bradului

190

10

str. Iasomiei

328

10

Str. Linistii

217

11

str. Zambilei

571

Total lungime

12

str. Unirii

254

strazi

13

str. Dorului

531

Sat Cheia

14

str. Nucului

457

15

str. Florilor

140

16

str. Rasaritului

640

17

Fnd. Victoriei

90

Total lungime
strazi Sat Gradina

3 666 m

6 334 m

Lungime totala strazilor = 6,334km+3,666km=10 Km

10

Galați, str. Nufărului, nr. 3, Bl S13 sc. 4. ap 66
Tel/Fax 0236708445
enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005

Străzile propuse pentru modernizare, în satul Gradina şi satul Cheia, sunt figurate pe
planurile de situație anexate la documentație, Anexele A1 şi A2.
Amplasamentul investiţiei se va suprapune pe actuala reţea de străzi şi sunt situate în
intravilanul localităţii Gradina, respectiv Cheia şi prin reţea de străzi principale şi secundare acced
la principalele instituţii şi unităţi de deservire din comună.
Pentru executarea lucrărilor de modernizare a străzilor, nu sunt necesare exproprieri,
demolări, scoateri din circuit agricol.
Suprafaţa totală a terenurilor ocupate de străzile care fac obiectul documentaţiei de avizare
a lucrărilor de intervenţii este de 78 000,00 mp situate în intravilanul comunei.
Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:
Terenul pe care sunt amplasate străzile, care fac obiectul prezentei documentaţii de
obţinere a acordului de mediu, fac parte din domeniul public al comunei Gradina şi sunt libere de
orice sarcini.
Străzile proiectate fac parte din trama stradală din satele: Gradina si Cheia, acestea oferind
acces la proprietățile riverane aflate pe traseul acestora şi prin reţeaua de străzi principale şi
secundare acced la drumurile județene: DJ 222, Dj226B şi la principalele instituţii şi unităţi de
deservire din comună.
Topografie
Culegerea datelor şi a informațiilor s-a realizat din baza de date a cadastrului și a biroului
de carte funciară, precum şi identificarea imobilelor pe planuri, hărți topografice, orto-fotoplan,
planurile cărții funciare după numărul topografic sau numărul cadastral.
•

Metode şi aparatură folosite la măsurători:
- Măsurătorile de unghiuri și distanțe au fost efectuate cu stația totală Leica cu vizare pe
reflector tip prismă
- Începând cu staționarea stației 1 au fost radiate punctele de pe conturul imobilului și
punctele necesare ridicării detaliilor planimetrice;
- Pentru întocmirea documentației topografice s-a folosit un pachet de programe pe PC;
- Suprafața imobilului determinată prin puncte s-a calculat analitic, calcularea coordonatelor
fiecărui punct s-a folosit un program de selectare având toate datele culese, calculate și verificate,
s-au pregătit fișiere în vederea prelucrării și desenării planului topografic cu reprezentarea
reliefului prin curbe de nivel la scara 1:1000.

•

Sistemul de coordonate
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•

Puncte geodezice noi și vechi folosite:
- Legarea la sistemul național de coordonate s-a făcut cu GPS.
Geologie, clima şi fenomene specifice zonei
Geologie
Arealul de protecţie studiat se regăseşte în masivul central dobrogean, în cea mai mare parte în
Podişul Casimcei, alcătuit din şisturi verzi, peste care sunt dispuse formaţiuni jurasice (calcare,
conglomerate) şi loessuri, cu altitudini până la 300 m - Pişotă et al., 2001. Formaţiunile geologice
din zona studiată sunt de origine cuaternară, cretacică, jurasică şi proterozoică. În arealul de
protecţie, predominate sunt şisturile pelitice, silitele şi formaţiunea şisturilor verzi, acestea fiind
întâlnite cu precădere în NV şi V ariei, urmate de calcarele cu siliciferi - în aceste calcare se
regăsesc Peştera Gura Dobrogei şi Peştera La Adam. Alte tipuri de roci: nisipuri, argile caolinitice,
pietrişuri, calcare zoogene; aluviuni, loessuri resedimentate, depozite marine; depozite deluvialproluviale.
Relief şi geomorfologie
ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia şi ROSPA0019 Cheile Dobrogei se suprapun peste Podişul
Casimcei - cea mai mare parte şi Podişul Istriei. Podişul Casimcea este format din şisturi verzi,
cutate şi laminate, prezentând deseori intruziuni de filoane subţiri de cuarţ, ce apar la zi între
Fântâna Mare şi Camelan, la sud de linia de dislocaţie, aflorează de sub şisturile verzi o fâşie
îngustă de şisturi cristaline metamorfice. În petice de eroziune şi discordant peste şisturile verzi
sunt dispuse calcarele jurasice sub forma unei fâşii înguste, cu caracter de barieră recifogenă, între
Hârşova şi Topalu, precum şi depozite apţiene şi Cretacic superior, în sectorul Baia (Coteţ, 1973).
Podişul are forma unui romb, cu colţurile ascuţite în partea de NE, imediat la sud de linia
Peceneaga-Camena, unde în dealurile Topologului apar altitudini ce depăşesc 350 m. 23
Altitudinile reliefului în ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia sunt relativ scăzute, ajungând la o
minimă de 9 m şi o maximă de doar 187 m. Valoarea medie este de 94 m.
Hidrografie
Elementelor cadrului natural al Dobrogei, cu precădere cele de ordin geologic, geomorfologic şi
climatic, au imprimat reţelei hidrografice şi regimului hidrologic al cursurilor de apă, anumite
particularităţi. Sectorul central al Dobrogei prezintă o reţea hidrografică relativ bine organizată, cu
caracter radial şi regim de scurgere permanent (cu excepţia organismelor de mici dimensiuni).
Principalul sistem fluviatil este cel al Casimcei cu un bazin de 740 km², dintre celelalte rîuri, se
remarcă Topolog, Nămoleşti, Pegeneaga (tributare Dunării), Istria, Nuntaşi, Săcele, Corbu
12
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(tributare Mării Negre). Morfologia văilor este diferită de la un sector la altul. Zonele de obârşie
sunt în general, largi, în timp ce în sectoarele mijlocii, văile sunt adâncite, cu aspect de defileu sau
de chei în calcare (LaCrucea, Stupina, Cheile Dobrogei), pentru ca în sectoarele inferioare, văile să
se lărgească din nou, fiind puternic aluvionate. Sistemul fluviatil al Casimcei este cel mai bine
dezvoltat, drenând o suprafaţă de 740 km². Râul Casimcea îşi are obârşia în partea centrală a
Podişului Casimcei, la 309 m altitudine şi, după ce parcurge 69 km, îşi varsă apele în limanul
Taşaul. Valea sa este săpată în formaţiunile de şisturi verzi care apar la suprafaţă în mai multe
zone - Pişotă et al., 2001. De-a lungul văii, sunt prezente sectoare de bazinete şi chei (cu precăde în
sectorul mijlociu), în timp ce în sectorul inferior, valea capătă aspect de canion, adâncit în calcare.
Cel mai larg sector corespunde Depresiunii Pantelimon, ce se constitue ca o zonă de convergenţă
hidrografică unde Casimcea primeşte o serie de afluenţi, atât de pe partea dreaptă (Cartal,
Pantelimon, Gârla Seacă), cât şi de pe cea stângă (Râmnic, Grădina Mucova). În sectorul inferior,
Casimcea mai primeşte pe partea dreaptă apele a doi afluenţi, Gura Dobrogei şi Sitorman.
Suprafaţa cu ponderea cea mai mare în cadrul arealului studiat este deţinută de bazinul
hidrografic al Casimcei - 44,25%. Acesta este urmat de bazinul hidrografic Gura Dobrogei 22,29%.
Clima
Prin localizarea în partea centrală a Dobrogei, în unitatea de relief Podişul Casimcei şi în
proximitatea Mării Negre, arealul studiat se încadrează în climatul de dealuri joase cu influenţe
pontice. Temperatura medie în zona Dobrogei centrale se apropie de valoarea de 12°C, cu mici
variaţii în funcţie de relief şi vegetaţie. Poziţionarea în apropiere de Marea Neagră conferă o
amplitudine mai mică a variaţiilor de temperatură, atât diurne, cât şi sezonieră. Media
amplitudinii temperaturii medii anuală multianuale, este situată între 21 - 22°C. Data trecerii
temperaturii medii zilnice peste 0°C este, în general reprezentată de 1 – 11 februarie. Valorile
precipitaţiilor medii multianuale indică faptul că zona vestică primeşte o cantitate puţin mai mare
de precipitaţii faţă de cea estică. Numărul mediu anual de zile cu precipitaţii este, în această zonă,
cuprins între valorile de 95 – 100 zile. Numărul mediu anual de zile cu ninsoare este între 20 – 25
zile, iar numărul mediu anual multianual de zile cu strat de zăpadă este sub 30, având, în general, o
grosime mai mică de 50 cm.
Soluri
Dobrogea Centrală, încadrată în fracturile majore Capidava-Ovidiu şi Peceneaga-Camena, este
alcătuită dominant din roci metamorfice aparţinând proterozoicului superior şi paleozoicului
13
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timpuri. În arealul vizat au fost identificate trei clase de sol cu importanţă deosebită în asigurarea
protecţiei genetice a unor specii şi a biodiversităţii - Molisoluri, Cambisoluri, Soluri neevoluate,
trunchiate sau desfundate. Suprafaţa cea mai mare este ocupată de clasa Cambisolurilor,
reprezentată de soluri brune eu-mezobazice rendzinicelitice, distribuite în centrul ariei de
protecţie şi în zona de SE. Următoarea clasă este Soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate,
reprezentate prin regosoluri şi litosoluri, acestea regăsindu-se cu precădere în zona de NV şi zona
central sudică.
Vara, durata de strălucire a Soarelui este de 10-12 ore/zi, iar temperatura la suprafaţa plajei
poate ajunge până la 45 0C, însă brizele marine, bogate în aerosoli atenuează arşiţa zilelor toride.
valoarea radiaţiei solare, directe şi difuze, este de circa 184,1 Kcal/cm2 /an; Umiditatea aerului
înregistrează valori minime vara 74 % şi valori maxime iarna 89 %, valoarea medie anuală fiind de
80 %.
Presiunea atmosferică este relativ ridicată oscilând între 758-764 mmHg. Data medie a
primului îngheț este 16 noiembrie, iar a ultimului îngheţ este 29 martie.
Teritoriul comunei Gradina se află în zona de silvostepă a climatului temperat continental de
câmpie.
Zona localității Gradina se încadrează in climatul temperat, caracteristic zonei Dobrogei, si
care rezultă datorita poziționării ei pe glob, respectiv la jumătatea distanței dintre pol şi ecuator.
Iernile sunt mai blânde decât în restul tarii, fapt explicat prin pătrunderea maselor de aer
cald dinspre Marea Neagră.
Vara, aceleași mase de aer, sunt umede si răcoroase. Vânturile dominante ale zonei sunt
Crivățul in perioada iernii şi Austrul pe perioada verii, numit în popor si „traistă goală", deoarece
este un vânt secetos care creează vârtejuri de praf ca nişte mici cicloane. Iarna, vanturile bat
predominant dinspre nord-est si sud-vest si vara dinspre sud-est, uneori dinspre nord.
Temperatura medie anuală este de +10 - +11 °C, cu extremele înregistrate de - 25 °C în iarna
anului 1941 şi + 40 °C, în vara caniculară a anului 1998. Ca si considerații generale, iernile se
caracterizează ca fiind aspre si uscate, iar verile ca fiind aride.
Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS-ului 6054/ ’77 este de 1,00 m.
Încărcările date de zăpadă, conform CR 1-1-3 / 2012, încadrează arealul cercetat în zona
de calcul a valorii caracteristice date de încărcările de zăpadă pe sol sk = 2,5 kN/m².
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Încărcările date de vânt conform CR 1-1-4 / 2012 fac referire la, valorile de referință ale
presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurenţă de 50 ani, pentru zona studiată
este de qb = 0,60 kPa.
Caracteristici hidrogeologice.
Apele subterane se împart în ape freatice, adică primul, orizont de ape subterane cu nivel
hidrostatic liber şi variabil, care au ca suport stratul impermeabil din apropierea suprafeţei
terestre şi ape de adâncime, cantonate în depozite friabile, dar intercalate între strate
impermeabile, fapt ce face ca acestea să se mai numească şi captive. Principalele elemente care
definesc regimul apelor subterane sunt: energie de relief foarte slabă, regim climatologic deficitar
şi valori mici ale scurgerii specifice.
În ceea ce priveşte apele subterane (freatice) zona studiată se caracterizează prin prezenţa
la adâncimi începând cu 1,50 m, a unei pânze de apă subterană cu nivel hidrostatic variabil pe
verticală, sezonier.
În conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, condiţiile geologo-tehnice
descrise mai sus şi caracteristicile obiectivelor proiectate, rezultă următoarele condiţii de fundare
pentru acesta: fundare directă a noului sistem rutier proiectat pe terenul de fundare existent în zonă.
Dacă, odată cu începerea lucrărilor de execuţie a unui noului sistem rutier, se vor depista zone
umede sau cu umpluturi eterogene (pământ negru cu resturi de cărămizi, moloz, etc.) acestea vor
fi considerate accidente subterane, se vor îndepărta în totalitatea lor sau parţial (minim 0,80 m) şi
se vor completa golurile rezultate până la cota de fundare, cu pământ galben/local curat,
compactat în strate subţiri cu grosimea de 10 – 15 cm, cu mijloace terasiere mecanice.
Pentru realizarea noului sistem rutier se impun următoarele:


se va asigura o corelare între cotele de nivelment ale drumului și incintele riverane,

acolo unde este cazul.


în zonele covăţite (concave) ori acolo unde există urme de șiroiri, se vor realiza

reamenajări.
Condiţia de calitate a compactării umpluturii de pământ este realizarea unei greutăţi volumice
minime în stare uscată.


realizarea unor sisteme de protecţie ale drumurilor, cu rigole şi şanţuri de gardă

betonate/dalate;


realizarea de subtraversări în zona intersecțiilor, în vederea continuității scurgerii

controlate a apelor.
15
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După compactarea în totalitate a terenului, se va trece la realizarea propriu-zisă a noului
sistem rutier proiectat.
Modulul de elasticitate dinamic ce se va lua în calcul pentru terenul eolian loessoid vârtos
în general, va fi de: Ep = 70 000 - 80 000 kPa pentru P4. De aici rezultă că valoarea Coeficientului
lui Poisson luata din tabele este v = 0,35.
3.3. Situaţia existentă
Străzile ce fac obiectul memoriului de prezentare propuse pentru modernizare au o
lungime totala de 10 km, din care:
- 6334 m în sat Gradina
- 3666 m în sat Cheia
Strazile propuse pentru modernizare din satul Grădina si satul Cheia, sunt neamenajate, avand un
strat de piatra sparta cu grosime variabila (de la 5cm - 25cm gros.), care prezinta numeroase
denivelari si gropi, fara pante transversale de scurgere a apelor, facand improprie circulatia
mijloacelor de transport si a locuitorilor, in conditii de siguranta si confort. Elementele de
colectare si dirijare a apelor pluviale ( santuri, podete) exista partial .
Sub acţiunea traficului şi a factorilor climatici, suprafaţa strazii prezenta defecţiuni grave (văluriri,
făgaşe, praf vara şi noroi în perioadele ploioase) ceea ce face ca în timpul primăverii şi toamna
circulaţia vehiculelor şi a pietonilor să fie îngreunată.
In aceste condiţii, circulaţia vehiculelor şi a pietonilor se desfăşoară necorespunzător din punct de
vedere al siguranţei circulaţiei, necesitând modernizarea drumurilor respective.
Partea carosabilă prezintă denivelări, gropi, făgaşe longitudinale, iar pantele transversale
nu asigură scurgerea apelor meteorice către şanţuri, rigole, podeţe, astfel că pe anumite porţiuni
acestea băltesc în gropile din partea carosabilă.
Elementele de colectare şi dirijare a apelor pluviale (şanţuri, rigole, podeţe) sunt întâlnite
parțial pe străzile ce urmează a se moderniza.
Nu există o semnalizare corespunzătoare, nici orizontală şi nici verticală.
Străzile nu au un traseu geometrizat şi nu prezintă amenajări, nici în plan şi nici în spaţiu.
Străzile laterale nu sunt amenajate şi lipsesc pe cea mai mare parte podeţele la
desprinderea din strada ce urmează a se moderniza.
În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că starea de viabilitate existentă este total
necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței
16
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de rulare şi ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe întinse cu o îmbrăcăminte rutieră
neconformă cerințelor actuale de securitate și confort şi cu infiltrarea apelor din precipitații în
corpul străzilor.
3.4. Descrierea proiectului propus
Etapa I. - Realizarea organizării de şantier
Lucrările proiectate nu necesită utilități. Energia electrică va fi asigurată în organizarea de
șantier prin racordarea din rețeaua existentă.
Exploatarea drumurilor nu necesită instalații de forță, iluminat, apă, canalizare etc.
Principalele condiții necesare pentru amenajarea unei organizări de șantier sunt:
- distanţe mici de transport pentru materialele aprovizionate;
- situarea cât mai aproape de centrul de greutate al lucrării;
- posibilităţi de asigurare cu costuri minime a utilitatilor (apa, electricitate);
- situarea în zone care să afecteze cât mai puţin viaţa şi activitatea localnicilor.
Pentru realizarea proiectului va fi necesară o organizare de şantier pe amplasamentul
destinat proiectului analizat, iar lucrările de organizare ce se vor desfăşura vor cuprinde:
- construcţii, utilaje şi echipamente ale antreprenorului care să-i permită satisfacerea obligaţiilor de
execuţie şi calitate precum şi cele privind controlul execuţiei;
- asigurarea tuturor materialelor, instalaţiilor şi dispozitivelor, sistemelor de control necesare
execuţiei în conformitate cu prevederile din proiect şi normativele în vigoare.
În cadrul organizării de şantier lucrările identificate se referă la:
-

stabilirea baracamentelor;

-

modul de desfăşurare a circulaţiei pe durata de execuţie a lucrărilor;

-

modul de depozitare al materialelor folosite;

-

numărul de utilaje de construcţie necesar;

-

instruirea personalului angrenat în realizarea lucrărilor.

Se va urmari ca inainte de executia platformei carosabile , sa se realizeze un grad optim de
compactare : greutatea volumetrica minima δmin.= 1,65 - 1,7 t/mc .
Executarea lucrarilor de suprastructura va începe dupa pregatirea corespunzatoare a patului
carosabilului, asigurarea planeitatii cu respectarea prescriptiilor STAS-urilor si normativelor
specifice in vigoare pentru realizarea unor lucrari de buna calitate si asigurarea stabilitatii si
17
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viabilitatii in exploatare : imbracaminti rutiere asfaltice : conform EN 13108/1/2006, pag. 23 si
AND 605/2013 C.N.A.D.N.R. Normativ C 182/87 pentru lucrari de terasamente, normativ NE 012
si NE 014 - pentru îmbrăcăminţi din beton de ciment.
Etapa II – Modernizarea drumurilor
Traseul strazilor proiectate în satele: Grădina si Cheia, se suprapun peste cele existente, inclusiv
amenajările pentru scurgerea apelor (şanţuri longitudinale şi podeţe transversale), strazile se
situeaza în totalitate în limitele de proprietate ale domeniului public.
Traseul strazilor, urmăreşte traseul existent nefiind necesare lucrări de demolări de
constructii sau reţele edilitare existente şi nu sunt afectate suprafete de teren din proprietate
privată sau de stat.
Proiectarea straziilor s-a făcut ţinând seama de:
-categoriile funcţionale ale acestora;
-de traficul rutier;
-de siguranţa circulaţiei;
-de norme tehnice;
-de factori economici şi sociali;
-utilizarea raţională a terenurilor;
-protecţia mediului înconjurător;
-planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Modernizarea

strazilor din satul Grădina si satul Cheia cuprinde sistematizarea

elementelor geometrice astfel incat sa corespunda vitezei de proiectare si intensitatii circulatiei
estimata pentru o perioada de 10 ani si executarea unui sistem rutier corespunzator .
În conformitate cu Ordinul nr. 50 / 1998 pentru aprobarea ,,Normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale” străzile din mediul rural au urmatoarele
functii si caracteristici:
-strazi principale – cu 2(doua) benzi de circulatie, l= 5,50m
-strazi secundare ce vor realiza cu o banda de circulatie, l = 3,00m–4,00m.
Traseul strazilor sunt figurate in plansa si au urmatoarele lungimi:
 strazi principale cu doua benzi de circulatie l = 5,50m

- L = 4,980 km

 strazi secundare cu o banda de circulatie l = 3,00 - 4,00m- L = 5,020 km
L = 10,00 Km
18
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Viteza de proiectare va fi de 25 km/h, conform STAS 863/85.
Elementele caracteristice in profilul transversal al strazilor, conf. ORDINULUI 50/98,
privind proiectarea şi reabilitarea străzilor în localităţile rurale, respectiv STAS 10144/1, 3, 4 – 91 –
95, au urmatoarele elemente geometrice in profil transversal :
În profil transversal, străzile vor avea următoarele elemente geometrice:
- străzi principale cu 2 benzi de circulaţie:
profil transvesal TIP 1 - profil tip ''acoperis'' carosabil cu doua benzi de circulatie :


•

platforma strada................................................... 7,00 m

•

parte carosabila ................................................... 5,50 m

•

acostamente ........................................................2x 0,75m (latime variabila)

•

sant tip rigola pereata proiectata pe ambele parti ...2 x 0,90 m
Se aplica la strazile din sat Gradina: str. Salciilor (L=284m), str. Str. Brazilor ( L=100), str.

Orizontului (L=1160m), str. Soarelui(L=60m), str.Iasomiei (L=328m), str. Dorului (L=531m) si
strazile din sat Cheia: str. Primaverii ( L = 326m), str. Caproiarei (L=600m) , str. Stanei ( L =
215m), str. Biruintei(L=142m) str. Linistii (L = 217m).
profil transvesal TIP 2 - profil tip ,,panta unica'' carosabil cu doua benzi de


circulatie
•

platforma strada .................................................7,00m

•

parte carosabila ................................................. 5,50m

•

acostamente .......................................................2 x 0,75m (latime variabila)

•

sant tip rigola pereata proiectata pe o singura parte...1 x 0,90 m
Se aplica la strazile din sat Gradina: str. Cismelei (L=150m), str. Plopilor (L=137m), str.

Str. Soarelui ( L=60), str. Florilor(L=140m), str. Rasaritului(L= 590m)
- străzi secundare cu o bandă de circulaţie:


profil transvesal TIP 3 - profil tip ,, acoperis'' carosabil cu o singura banda de

circulatie
•

platforma strada ................................................4,00m ÷ 5,00 m

•

parte carosabila ............................................... 3,00m ÷ 4,00 m

•

acostamente ...................................................... 2 x 0,50m (latime variabila)

•

sant tip rigola pereata proiectata pe ambele parti ...2 x 0,90 m
Se aplica la strazile din sat Gradina: str. Teilor (L= 227 m), str. Soarelui(L=267m),

str.Unirii (L=254m), str. Nucului (L=457m)
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profil transvesal TIP 4 - profil tip ,,panta unica'' carosabil cu o singura banda de


circulatie
•

platforma strada ....................................4,00m ÷ 5,00 m

•

parte carosabila .................................. 3,00m ÷ 4,00 m

•

acostamente ........................................ 2 x 0,50m (latime variabila)

•

rigole pereate pe o singura parte ...... 1 x 0,90 m
Se aplica la strazile din sat Gradina: str. Caprioarei (L = 200 m), str. Teilor (L=140 m), str.

Cismelei (L=140), str. Mioritei (L = 252m), str. Plopilor (L = 106m), str. Brazilor(L=100m), str.
Zambilei (L=571m), str. Rasaritului ( L=50m), Fnd. Victoriei ( L=90m) si strazile din sat Cheia:
str. Ghiocelului (L=313m), str. Stejarului (L = 318m), str. Str. Caprioarei (L= 648m),
str. Brandusei (L=190m) , str. Aleea Parcului (L=114m), str. Biruintei (L=393m), str. Bradului (L =
190m).
Indici caracteristici:
Suprafaţa totală a terenurilor ocupate de străzile care fac obiectul documentaţiei este de
78 000,00 mp situate in intravilan.
Pentru executarea lucrarilor de modernizare a străzilor, nu sunt necesare exproprieri,
demolări, scoateri din circuit agricol.
Suprafata totală a terenului, ocupata de lucrari este de ( inclusiv zona de siguranţă a
drumului cf. OG 43/1977) = 78 000 mp


Suprafaţa totală a strazilor – parte carosabilă .................................... =47 522,00 mp +



Supr. Amorse strazi laterale …............................................................. = 2 662,00 mp



Supr. Platforme de intalnire………………………………………………….= 1 110,00 mp



Suprafaţa totală a acostamentelor(inclusiv acostamente strazi laterale)= 10 714,00 mp



Suprafata ocupata de rigole (inclusiv rigole strazi laterale) ..................= 14 300,00 mp



Suprafaţa teren sistematizat ................................................................... = 1 692,00 mp
78 000 ,00 mp
Prin executarea lucrarilor de modernizare a straziilor , se va asigura o corelare optimă

între cotele de nivelment ale strazilor şi cotele proprietăţilor riverane de pe ambele părţi.

Pentru modernizarea strazilor se prevede executarea urmatoarelor lucrari:


Scarificare pietruire existenta – Pentru asigurarea acceselor către proprietăţile
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riverane, se prevede scarificarea pietruirii existente, depozitarea acesteia in spatii special
amenajate, in vederea refolosirii in fundatia sistemului rutier, in grosime de 15cm.
Terasamente - Dupa scarificarea pietruirii existente si indepartarea de pe amplasament , se



prevede sapatura pe o grosime de min. 20cm pe zona casetei drumului. Pamantul rezultat din
sapatura va fi evacuat in depozit. Pământul necesar umpluturilor se va transporta din cariera. La
executie se va urmari ca prin compactarea sapaturilor si umpluturilor de pamant sa se realizeze
φmin. = 1,65 t/mc.
Executarea lucrarilor de suprastructura va începe dupa pregatirea corespunzatoare a
patului platformei , asigurarea planeitatii cu respectarea prescriptiilor STAS-urilor si normativelor
specifice in vigoare pentru realizarea unor lucrari de buna calitate si asigurarea stabilitatii si
viabilitatii in exploatare.
Inainte de asternerea stratului de piatra, patul drumului trebuie pregatit prin lucrari de
nivelare si compactare cu cilindru compresor, realizand gradul de compactare de 96% grade
PROCTOR .
Sistemul rutier s-a dimensionat la o capacitate portanta corespunzatoare unui trafic



mediu (Nc = 1m.o.s.) conform indicativ PD 177-2001 „Normativ pentru dimensionarea sistemelor
rutiere suple şi semirigide ” si AND 550-99 cu programul CALDEROM 2000 si va avea următoarea
alcatuire:
•

4 cm beton asfaltic cu criblură BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

•

5 cm binder de criblură BAD 20 (EB 22,4 LEG 50/70)

•

30 cm piatra sparta

•

5 cm strat de nisip

•

15 cm pietruirea existentă din piatra sparta, completată pe lăţimea necesară şi pe

porţiunile unde este sub 10 cm grosime.
Pe strada Plopilor si pe stada Bradului, suprafata de rulare fiind din pamant, sistemul rutier va fi
urmatorul:
•

4 cm beton asfaltic cu criblură BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

•

5 cm binder de criblură BAD 20 (EB 22,4 LEG 50/70)

•

30 cm piatra sparta

•

10 cm balast

•

5 cm strat de nisip
21
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Perna loess

•


Profilul longitudinal – aliniamentele axului drumului se racordeaza intre ele prin curbe
in arc de cerc. Declivitatea maxima este de 10 % si panta minima este de 1%.
Sectoarele de strada cu declivitate mare vor fi semnalizate corespunzator cu indicatoare
rutiere „urcare cu inclinare mare ” si „coborare periculoasa ” conf. STAS 1848 si panta minima
este de 0,2 %.
In profil transversal, panta carosabilului este de 2,5% ,iar la acostamente panta este de 4%.



Acostamentele – se vor consolida cu urmatoarele straturi:



10 cm piatra sparta.



20 cm balast



Asigurarea scurgerii apelor pluviale - Pentru colectarea şi dirijarea apelor pluviale de
pe platforma carosabila, se prevede executarea rigolelor cu secţiune tringhilara.
Rigolele pereate se vor executa cu pereu din beton de ciment hidrotehnic C30/37 de 10cm
turnat pe un substrat de 5cm nisip. Panta longitudinala a rigolelor urmareste in general linia rosie
a strazii. Proiectarea şanţurilor s-a făcut conform STAS 10 796 /2 – 79.



Strazile laterale existente (amorse laterale) - se vor amenaja pe o lungime de 20,00 m
si latimea de 3,00 m, cu acelasi sistem rutier, in vederea protejarii drumului modernizat - conf CD
173 / 2001.



Podete – La subtraversarea strazilor laterale, pentru asigurarea scurgerii apelor
pluviale, sunt necesare 17 buc. podete din tuburi PREMO Ф 1000 cu lungime de L=10,00 m si 17
buc. podete din tuburi PREMO Ф 600 cu lungime de L=10,00 m, 24 buc. podete din tuburi PREMO
Ф 600 cu lungime de L=5,00 m



Ridicare la cota capace de vizitare – Pe traseul strazilor unde sunt pozate retele de
canalizare exista capace de vizitare care se vor ridica la noile cote nivelitice – 1 buc



Strazile laterale existente (amorse laterale) –se vor amenaja pe o lungime de 20,00 m cu
acelasi sistem rutier, in vederea protejarii drumului modernizat - conf CD 173 / 2001. Fundaturile
racordate la strazi, se vor amenaja pe toata lungimea lor.
La strazile cu latimea de 3,00m – 4,00 m se asigura platforme de intalnire.



Accesele in curti- Pentru asigurarea accesului auto in curti se prevede executarea unor
podete tubulare cu diametrul de Ф 300 si lungimea de 3,00m.Se vor executa 170 buc.
Imbracamintea carosabila acceselor in curti se realizeaza cu urmatoarea structura:
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•

12 cm Imbracaminte din beton C30/37 armata cu plasa de sarma STM (diametul barelor
Ø6/100 x Ø6/100)

•

2 cm nisip

•

12 cm piatra sparta



Semnalizarea rutiera, va fi realizată astfel:
- semnalizarea orizontală marcaje rutiere ;
- semnalizarea verticală cu semne de circulaţie , amplasate vertical;
În cazul desfăşurării lucrărilor sub circulaţie, punctele de lucru vor fi marcate şi asigurate din
timp cu mijloace de semnalizare - avertizare pe timp de zi şi de noapte pentru evitarea
accidentelor.
Se respecta ,,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public” aprobat de
Ministerul de interne si ministerul transporturilor, conf. Ordinul M.T/M.I. NR. 411/1112/2000
publicat in M.O. 397/24.08.2000
Clasa de importanţă a lucrării este „C” – construcţie de importanţă normală, conform HG nr.
766/1997.
Străzile se încadrează în categoria: străzi principale şi străzi secundare în mediu rural,
conform Ordin nr. 50/27.01.1998.
3.5. Utilităţi
Lucrările proiectate nu necesită utilități. Energia electrică va fi asigurată în organizarea de
șantier prin racordarea din rețeaua existentă.
Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza în cadrul grupurilor sanitare mobile
(toalete ecologice) ce vor fi amplasate în cadrul organizării de șantier.
Necesarul de apă potabilă va fi asigurat de către contractorul serviciilor de construcție.
În general, prin lucrarile de amenajare a platformei carosabile nu sunt afectate dotarile de retele
edilitare ( iluminat, alimentare cu apa, retele telefonice).
Inainte de inceperea lucrarilor, odata cu predarea amplasamentului, beneficiarul impreuna
cu constructorul va convoca la teren detinatorii tuturor retelelor edilitare existente in zona(cable
electrice, telefonice, conducte de alimentare cu apa, gaze, etc.) pentru recunoasterea traseelor,
luându-se masuri pentru protejarea eventual devierea acestora în scopul evitarii deteriorarii lor si
asigurarii lucrului fara pericol de accidente.
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3.6. Încadrarea în clasa de importanta
Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C” normală conform
„Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” aprobat cu Ordinul
MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesară verificarea lor la categoriile A4, B2, D.
Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza
„Metodologiei de stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” elaborată de
INCERC București în anul 1996.
Pe baza punctajului obținut prin însumarea celor șase factori determinanți și prin
compararea acestuia cu grupele de valori corespunzătoare categoriei de importanță, a rezultat
categoria de importanță a construcției ca fiind NORMALĂ „C”.
Categoria drumului
Conform normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localitățile rurale,
străzile din satul Gradina şi satul Cheia se încadrează în categoria străzilor principale şi
secundare din localități rurale.
Conform normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice aprobate
prin ORD 46-1998, drumurile de acces la exploatațiile agricole se încadrează în clasa tehnică V.
Etapele realizării proiectului:
a. realizarea documentației pentru obținerea finanțării;
b. realizarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini și a detaliilor de execuție;
c. contractarea și realizarea lucrărilor de C+M în paralel cu logistica necesară (asistența tehnică,
consultanță, urmărirea lucrărilor și a calității acesteia, etc.)
d. recepția lucrărilor de C+M şi încheierea proiectului;
e. întreținerea și urmărirea în timp;
f. auditul proiectului la sfârșitul perioadei de garanție preconizate.
3.7. Impactul potenţial
Terenul propus realizării proiectului analizat, a fost ales ţinând cont de anumite criterii
social - economice şi tehnice cum ar fi costurile legate de pregătirea de şantier, respectiv;
posibilităţile de procurare şi costurile utilităţilor necesare la construcţii - montaj utilizate,
posibilităţile de acces în zonă, de gradul de afectare a factorilor de mediu, modul de utilizare a
terenului, gradul de afectare a factorilor sociali şi de sănătate a populaţiei, gradul de asigurarea a
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rezistenţei terenului, şi în mod special de necesitatea refacerii drumurilor pe porțiunile
deteriorate. Proiectul analizat impune lucrări de modernizare a drumurilor folosind tehnici şi
echipamente moderne, minimizând impactul asupra factorilor de mediu din arealul analizat.
Întreaga activitate de execuţie a lucrărilor pentru realizarea proiectului implică utilizarea
unui număr restrâns de utilaje (wolla, compactor, autobasculantă, excavator), organizarea de
şantier, depozite temporare de materiale, precum şi o concentrare de efective umane. Toate
aceste activităţi constituie surse potenţiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer şi sol.
Emisiile de poluanţi se vor produce pe o perioada relativ scurta.
IV.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia

poluanţilor în mediu
4.1. Protecția calităţii apelor
Perioada de reabilitare a drumurilor
Amplasamentul destinat realizării proiectului este situat în intravilanul comunei Gradina
ocupând o suprafaţă totală de 78 000,00 mp, terenuri din care fac parte drumurile care vor fi
reabilitate.
Principalele surse potențiale de poluare a apei în timpul reabilitării drumului sunt
următoarele:
-excavarea pământului;
-manevrarea materialelor de construcție, în special a betoanelor şi acoperirilor asfaltice;
-circulația vehiculelor care vor transporta materiale de construcție şi muncitorii;
-traficul utilajelor de construcții;
-amplasamentul ales pentru organizarea de șantier.
Astfel, lucrările de excavații pot determina poluarea apelor de suprafața cu particule de
dimensiuni mici. Manipularea materialelor de construcție determina emisii specifice de anumiți
compuși chimici care, prin intermediul apelor pluviale, vor ajunge şi în albia apelor din zona.
Accidental este posibil ca unele produse precum carburanții sau uleiurile, sau alte produse
folosite în construcții în faza lichida să se scurgă din recipientele de depozitare.
Acestea pot accidental ajunge să afecteze calitatea apei dacă se realizează următoarele
activități:
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-spălarea utilajelor sau a autovehiculelor în spaţii neamenajate;
-repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei în spaţii neamenajate;
-remobilizarea unor surse subterane, antropogene, de poluare a apei prin lucrările de
excavaţii;
-stocarea combustibililor în depozite în spaţii neamenajate sau recipiente improprii.
Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanţi gazoși (NOx, CO, SOx,
compuşi din hidrocarburi, particule în suspensie etc.). În același timp, vor rezulta particule din
frecarea dintre suprafața drumului şi a roților vehiculelor. Toate acestea vor fi spălate de
precipitații şi depozitate pe sol, în apa subterană sau în corpurile de apă de suprafața.
În categoria surselor potențiale de poluare a apelor trebuie inclusă şi poluarea
accidentala rezultata din posibilele accidente de circulaţie în care sunt implicate cisterne care
transporta substanțe periculoase.
Activitatea salariaţilor din cadrul organizării de şantier este la rândul ei generatoare de
poluanţi cu impact potențial asupra apelor de suprafață și subterane, deoarece:


produce deşeuri menajere care, depozitate în locuri necorespunzătoare pot fi antrenate de
ape sau pot produce levigat care să afecteze apa subterană;



evacuările de ape fecaloid-menajere aferente atât organizărilor de şantier, pot şi ele să
afecteze calitatea apelor, dacă toaletele sunt improvizate.
Alimentarea cu apă a angajaţilor angrenaţi, se va realiza prin intermediul recipientelor
îmbuteliate.
În același timp activitățile de tip șantier, depozitele intermediare (vrac) de materiale de
construcții (în special pulverulente) sunt spălate de apele pluviale, particulele fine fiind
antrenate către terenurile adiacente, iar o parte din ele pot ajunge în cursurile de apă datorită
morfologiei locale a terenului care are o influenţă deosebită în disiparea poluanţilor în zonă.
De asemenea, lucrările de intervenție în imediata apropiere a cursurilor de apa vor
genera în mod inevitabil o creștere a turbidității apelor cu efecte negative asupra zonei fotice,
respectiv asupra procesului de fotosinteza, dar şi asupra altor specii acvatice.
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Perioada de exploatare a drumurilor
Principalele surse de poluare a apei în perioada de exploatare a drumului reabilitat sunt
următoarele:
-evacuarea apelor neepurate în cursurile de suprafața; în acest caz apele uzate sunt
considerate ape provenite din șiroirile de pe carosabil, ca de exemplu ape pluviale care spăla
drumul şi ajung în albia pârâurilor din zona;
-evacuarea apelor poluate sau a compușilor chimici generați prin accidentele de circulație
în care sunt implicate cisterne ce transporta substanțe periculoase pe acest drum.
Principala forma de poluare a corpurilor de apa de suprafața, ca urmare a exploatării
drumurilor, se va produce în perioadele cu precipitații, prin spălarea particulelor şi a altor
compuși solubili depuși temporar pe suprafața drumului. Astfel, apele pluviale colectate de-a
lungul drumului sunt principala sursa de poluare. În anotimpul ploios, mai ales în perioadele de
precipitații abundente, suprafața drumului şi a taluzurilor de umplutura acumulează o cantitate
de apa care este dirijata spre danturile şi canalele laterale ale drumului.
Problemele care pot apărea la "prima ploaie" sunt legate de spălarea suprafețelor
încărcate cu substanțe poluante, precum: reziduuri de carburant nears, din gazele de eșapament,
reziduuri rezultate din uzura, (în special la frâne puternice), reziduuri metalice din uzura
vehiculelor, scurgeri de uleiuri şi unsori minerale, reziduuri din uzura stratului carosabil. Iarna
pot exista de asemenea substanțe folosite pentru înlăturarea poleiului, precum şi produsele
solide sau lichide care se împrăștie pe drum în urma accidentelor.
Poluanţii transportați de apa din precipitații se scurg în canalele/danturile laterale şi apoi
sunt evacuați în apele de suprafața traversate de drumul analizat.
În caz de accidente, principala şi uneori singura măsura de minimizare a riscurilor de
poluare a apelor constă din rapiditatea de adoptare a masurilor de limitare a dispersiei şi de
colectare a scurgerilor de poluant.
Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute
Nu sunt necesare instalaţii de epurare sau pre-epurare a apelor uzate deoarece din
activitatea care se propune a se desfăşura prin proiect nu se vor genera ape uzate tehnologice ci
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doar menajere, iar regimul de generare al acestora este redus doar la perioada de
construcţie/modernizare.
Canalizare pluviala: Apele pluviale (convenţional curate) căzute pe teren se infiltrează
gravitaţional în terenurile adiacente sau se scurg gravitaţional către şanţurile/rigolele din zona.
În zonă proiectului există reţea de canalizare.
După ranforsarea sistemului rutier apele din cadrul suprafeței carosabile se scurg
datorita pantelor transversale ale suprafeței carosabilului şi ale acostamentelor fiind dirijate
către danturi şi rigole pereate.
Se vor realiza următoarele lucrări:
-se vor decolmata şi reprofila danturile existente;
-se vor reface pereurile existente;
-se asigura continuitatea sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale;
Descărcarea apelor provenite din precipitații se va face prin şanţuri şi rigole pereate.
Măsuri de diminuare a impactului


execuţia amenajării terenului în etape, dar cu respectarea timpilor tehnologici

necesari;


realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din

precipitaţii;


întreţinerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de piese,

de uleiuri, alimentarea cu carburanţi etc.) numai în locuri special amenajate/autorizate;


este interzisă mentenanţa utilajelor pe amplasamentul analizat;



manipularea materialelor, a pământului decopertat se va face astfel încât să se

evite antrenarea lor prin apele de precipitaţii către cursurile de apă;


utilizarea de toalete tip cabine ecologice pe toată perioada proiectului;



apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice și predate către operatori

specializați.
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Tabel nr. 1 Măsuri diminuare pentru factorul de mediu apă
Măsuri de diminuare
Limitarea zonelor decopertate durata de expunere a
solului
Reabilitarea şi stabilizarea progresivă a zonelor
afectate pentru a preveni eroziunea
Minimizarea utilizării materialelor de construcţie în
afara zonei destinate şantierului
Asigurarea de toalete ecologice şi amplasarea
acestora la distanţă faţă de zonele de drenaj a apelor
pluviale
Eliminarea periodică a apelor uzate menajere
Verificarea periodică a utilajelor ce deservesc
amplasamentul analizat, pentru a remedia
eventualele pierderi/scurgeri de produse petroliere

Fază de implementare
Amenajare
Lucrări de
Operare
teren
construcție
√

√

-

-

√

-

-

√

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

4.2. Protecția aerului
Perioada de reabilitare a drumului
Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de reabilitare a drumurilor sunt asociate în
principal cu manipularea pământului excavat, cu manevrarea altor materiale, precum şi cu
construirea în sine a unor facilitați specifice.
Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul
activității, de operațiile specifice şi de condițiile meteorologice dominante. O mare parte a
acestor emisii este generata de funcționarea echipamentelor şi de traficul autovehiculelor de
lucru în amplasamentul construcției.
Natura temporară a lucrărilor de construcție le diferenţiază de alte surse nedirijate de
praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât şi controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de
reabilitare a unui tronson de drum existent consta într-o serie de operații diferite, fiecare cu
durata şi potențialul propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din amplasamentul
unei construcții au un început şi un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o
faza la alta a procesului de construcție. Aceste particularităţi le diferențiază de marea majoritate
a altor surse nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual
ușor de evidenţiat.
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Execuția lucrărilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații,
ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanţi caracteristici motoarelor cu ardere interna. În
plus, aprovizionarea cu materiale de construcție necesar a fi puse în opera implica utilizarea de
autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanţi caracteristici motoarelor cu
ardere interna.
Regimul emisiilor acestor poluanţi este, ca şi în cazul emisiilor de praf, dependent de
nivelul activității şi de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o zi la
alta, de la o faza la alta a procesului.
Ca urmare, modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrările de execuție a
construcțiilor utilizat şi recomandat în tarile dezvoltate (Agenția Europeana de Mediu - EEA,
Agenția de Protecția Mediului a SUA - USA EPA) se bazează pe luarea în considerare a lucrărilor
în ansamblu, care se executa pe întreaga arie implicata sau, după caz, pe porțiuni ale acestei arii,
fără a se urmări în detaliu planul de execuție pentru proiectul unei anumite construcții.
În lucrarea de fata, luând în considerare tipurile şi volumele de lucrări, tipurile de
materiale implicate în proces, categoriile de operații specifice, precum şi perioada de execuție
propusa, s-au identificat sursele de poluare a atmosferei şi s-a elaborat inventarul emisiilor
caracteristice, luând ca baze de timp o ora şi întreaga perioada de execuție de 14 luni.
Realizarea investiției propuse implică, în perioada de execuţie:
-lucrări în amplasamentul obiectivului:
-

lucrări cuprinzând manipulări de pământ (săpături, umpluturi), construirea sistemului

de drum, poduri, drenări ale apei pluviale;
-

lucrări colaterale

-traficul auto de lucru.
În cele ce urmează se prezintă sursele şi emisiile de poluanţi atmosferici specifice
amplasamentelor şi lucrărilor aferente menționate.
A. Surse şi emisii depoluanţi în amplasamentul obiectivului
Lucrările de reabilitare includ operații care se constituie în surse de emisii de praf în
atmosfera. Aceste operații sunt aferente manevrării pământului şi materialelor balastoase,
precum şi perturbării suprafețelor terasamentelor.
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O sursa suplimentara de praf este reprezentata de eroziunea vântului, fenomen care
însoţeşte, în mod inerent, lucrările de construcție. Fenomenul apare datorită existenţei, pentru
un anumit interval de timp, a suprafețelor de teren neacoperite expuse acţiunii vântului.
Praful generat de manevrarea materialelor şi de eroziunea vântului este, în principal, de
origine naturala (particule de sol, praf mineral).
Principalele faze ale activităţii de reabilitare care se constituie în surse de emisii de praf
în atmosfera sunt:
-

săpăturile, excavațiile;

-

umpluturile;

-

realizarea sistemului rutier (punerea în opera a balastului);

-

realizarea celorlalte lucrări: podețe.
Aceste surse de praf sunt însoțite de surse de emisie a poluanţilor specifici motoarelor cu

ardere interna, reprezentate de motoarele utilajelor care executa operațiile respective.
O alta sursă de poluanţi specifici motoarelor cu ardere interna este reprezentata de
traficul auto de lucru (autovehiculele care transportă materiale şi produse necesare
construcției).
Lucrările de reabilitare a drumurilor, şi în special cele pentru consolidarea
terasamentelor, constituie sursele cu cel mai ridicat potențial de poluare a atmosferei.
Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament
evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanţi specific arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NOX), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4),
oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn),
hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), dioxid de sulf (SO2).
Se remarca, de asemenea, prezenţa protoxidului de azot (N2O), a metanului care,
împreună cu CO2, au efecte la scara globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera.
Cantităţile de poluanţi emise în atmosfera de utilaje depind, în principal, de următorii
factori:
-

tehnologia de fabricație a motorului;

-

puterea motorului;

-

consumul de carburant pe unitatea de putere;
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-

capacitatea utilajului;

-

vârsta motorului/utilajului.
Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol

sau în apropierea solului (înălţimi efective de emisie de până la 4 m faţă de nivelul solului),
deschise (cele care implică manevrarea pământului) şi mobile.
Caracteristicile surselor şi geometria obiectivului înscriu amplasamentul, în ansamblu, în
categoria surselor liniare.
Se menționează că emisiile de poluanţi atmosferici corespunzătoare activităților aferente
lucrării sunt discontinue.
Determinarea debitelor masice de poluanţi evacuați în atmosfera în timpul executării
lucrărilor de construcție a drumurilor analizate s-a făcut cu următoarele metodologii:
metodologia US EPA/AP-42/2006 pentru particulele emise din manevrarea

-

materialelor, perturbarea suprafețelor şi prin eroziune eoliana;
metodologia EEA/EMEP/CORINAIR-1997 elaborata sub egida Agenției Europene de

-

mediu pentru poluanţii emiși de utilaje.
Se menționează că surselor caracteristice activităților din amplasamentul obiectivului nu
li se pot asocia concentrații în emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din același motiv,
acestea nu pot fi evaluate în raport cu prevederile OM 462/93 şi nici cu alte normative
referitoare la emisii.
In vederea determinării emisiilor de poluanţi în atmosfera din aria pe care se vor
desfășura lucrările s-au luat în considerare următoarele elemente:
-

categoriile de lucrări ce urmează a fi executate;

-

cantităţile de materiale manevrate pe categorii de lucrări;

-

intensitatea lucrărilor;

-

tipul utilajelor;

-

numărul de utilaje pe tipuri;

-

capacitatea şi consumul de carburanți ale utilajelor, pe tipuri de utilaje

-

durata lucrărilor/perioada de funcționare.

În ceea ce privește alte surse de poluare a aerului aferente lucrărilor de construcție acestea
pot fi considerate nesemnificative din următoarele motive:
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- prepararea betonului şi a asfaltului se face în afara șantierului;
- procesele tehnologice în sine sunt nepoluante (montaj tuburi, montaj parapete, etc.);
O alta sursa de emisie o constituie compușii organici volatili, care se emit în timpul
operațiilor de asfaltare.
Emisiile de poluanţi în atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de
lucru (în principiu 8 ore/zi), putând prezenta unele variații de la o ora la alta şi de la o zi la alta.
Totodată, având în vedere ca durata anuala a lucrărilor este de circa 14 luni (primăvara + vara +
toamna), în sezonul de iarna emisiile încetează. În perioada anuala de lucru vor exista, de
asemenea, variații ale emisiilor, atât datorita categoriilor de operații care se vor executa la un
moment dat, cât şi datorita variației condițiilor meteorologice.
Emisiile de particule generate de eroziunea eoliana pot avea loc continuu, pe toata
perioada de construcție, debitele masice variind apreciabil cu viteza vântului.
Se menționează ca pentru a evita subestimarea situației s-au luat în considerare:
-

intensitățile maxime ale lucrărilor;

-

condițiile care favorizează cele mai mari emisii (desfășurarea simultana a unor

lucrări, conținut maxim de particule cu diametre mici, sub 75 µm în materialele manevrate,
umiditatea minima a solului şi a balastului, etc.);
-

antrenarea particulelor prin eroziune eoliana atât de pe suprafețele perturbate, cât

şi de pe grămezile de pământ;
-

folosirea de utilaje echipate cu motoare Diesel Euro II.

Se specifica faptul ca emisiile de particule din timpul lucrărilor de manevrare a
pământului sunt direct proporționale cu conținutul de particule mici (d < 75 µm), invers
proporționale cu umiditatea solului/pământului şi, după caz, cu viteza de deplasare şi cu
greutatea utilajului.
Determinarea debitelor masice de particule emise în atmosfera s-a efectuat în funcție de
spectrul dimensional caracteristic particulelor emise şi a materialului implicat pentru fiecare
activitate şi sursa. Debitele masice de particule specifice activităților/surselor menționate s-au
determinat pentru următoarele diametre echivalente (d) ale particulelor:
- particule cu ds 30µm; 15µm; 10 µm;
- si 2,5 µm (particule care pătrund în bronhii şi în plămâni, așa numitele particule "respirabile").
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Particulele rezultate din gazele de eșapament de la utilaje se încadrează, în marea lor
majoritate, în categoria particulelor respirabile.
Particulele cu diametre 30 jxm se regăsesc în atmosfera ca particule în suspensie. Cele cu
diametre mai mari se depun rapid pe sol.
O sursă suplimentară de emisie a unor substanțe în atmosferă este asociată activității de
marcare a benzilor de drum. Marcarea se efectuează cu vopsea pe baza de apa, implicând un
consum de 500 kg/km pentru o cale rutiera cu 2 benzi, cu câte o banda de circulație pe sens.
Activitatea de aplicare a vopselei este însoțită de emisii în atmosfera de compuși organici volatili
(COV) rezultați din evaporarea fracțiilor volatile conținute în vopsea. Vopselele pe baza de apă
pot avea un conținut de solvenți organici de 2-10 %. Considerând un conținut de 10% solvenți
organici în vopseaua pentru marcare şi ca durata operației de marcare este de 30 zile, rezulta
următoarele rate maxime de emisie a COV: 657,2 kg/24 ore; 27,4 kg/h. În cazul în care se va
utiliza vopsea cu un conținut mai redus de solvenți organici, emisiile se vor diminua
corespunzător.
În cazul așternerilor asfaltice, de pe suprafețele respective se emit în atmosfera cantităţi
mici de compuși organici volatili, însa cantităţile de COV emise sunt puternic dependente de tipul
de asfalt utilizat pentru realizarea sistemului rutier. Având în vedere faptul ca în prezent nu se
mai utilizează asfalt diluat cu produse petroliere, emisiile de COV vor fi neglijabile.
B. Traficul auto de lucru
Debitele masice de poluanţi generați de traficul auto de lucru s-au determinat cu
metodologia EEA/EMEP/CORINAIR-2013 (pentru poluanţii emişi de autovehicule) şi cu
metodologia US EPA/AP-42/2006 pentru particule emise de pe arterele de trafic (considerate
nepavate sau acoperite cu praf, în perioade lipsite de precipitații).
Tabel nr. 2 Debite masice maxime orare de poluanţi emişi în atmosfera în timpul
lucrărilor de reabilitare a drumurilor
NOx
186,5

Ca,

COV

CO

N2O

1,1

g/h/km
32,2 602,6 0,9

SO2 PM10
79,2

13,1

Cd

Cu.

Cd

Ni

k

Zn

g/h/km*10-3
0,50 64,32 2,31 3,63 0,51 47,08
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Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în
amplasamentul drumului analizat sunt surse libere, deschise, diseminate pe suprafața de teren
pe care au loc lucrările, având cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi
industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalații de captare epurare -evacuare în atmosfera a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.
Normele legale în vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate şi libere.
Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, şi respectarea
acestora cade în sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate în traficul auto de
lucru.
C. Perioada de exploatare a drumurilor reabilitate
Traficul rutier va fi singura sursa de poluare a atmosferei în perioada de exploatare a
drumurilor analizate. Vehicule care vor circula pe drumurile reabilitate vor funcționa cu motoare
pe benzina sau motorina, gazele de eșapament evacuate în atmosfera conținând întregul complex
de poluanţi specific arderii interne a carburantului utilizat: oxizi de azot (NOx), oxizi de carbon
(CO, CO2), bioxid de sulf (SO2), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4),
particule cu conținut foarte mic de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice
(HAP). Particulele rezultate din gazele de eșapament se încadrează, în marea lor majoritate, în
categoria particulelor respirabile. Cantităţile de poluanţi emise în atmosfera de vehicule vor
depinde, în principal, de următorii factori:
-

tehnologia de fabricație a motorului;

-

puterea motorului;

-

consumul de carburant pe unitatea de putere;

-

capacitatea vehiculului;

-

vârsta motorului/vehiculului.

Este evident faptul ca emisiile de poluanţi scad cu cât performantele motorului sunt mai
avansate, tendința în lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de
putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisiilor. De altfel, aceste doua elemente sunt
reflectate atât de dinamica legislației UE, cât şi a legislației SUA în domeniu.
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Principala arie de emisie a poluanţilor în atmosfera, specifica traficului auto, este
amplasamentul drumurilor. Aceasta arie se întinde pe lungimea de 10 km. Lăţimea ariei este de 3
– 5.50 m.
Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice traficului auto sunt surse la sol sau în
imediata apropierea solului (înălțimi maxime de emisie de pana la 1,5-2 m fata de nivelul
solului) şi mobile.
Caracteristicile acestor surse şi geometria obiectivului înscriu amplasamentul, în
ansamblu, în categoria surselor liniare.
Determinarea debitelor masice de poluanţi evacuați în atmosfera în timpul traficului auto
pe drumul reabilitat s-a făcut cu metodologia EEA/EMEP/CORINAIR-2013 elaborata sub egida
Agenției Europene de Mediu.
Pentru estimarea emisiilor din trafic după reabilitarea drumurilor au fost luate în
considerare prognozele referitoare la traficul mediu zilnic ale anului 2025 (circa 2.000 vehicule
de diferite categorii), dar şi cele legate de modificările structurii parcului de autovehicule pe
România, care la nivelul anului 2025 va presupune existenta în majoritate a autovehiculelor
echipate cu motoare EURO V şi EURO VI şi foarte puține motoare echipate EURO IV. De asemenea
a fost luata în calcul modificarea compoziției carburanților în ceea ce privește conținutul de sulf
şi plumb.
Tabel nr. 3 Debite masice maxime orare de poluanţi emişi în atmosfera în faza de
exploatare a drumurilor reabilitate
NOx Ca, COV CO N2O SO2 PM1 C6H
g/h/km

0

Pb

Cd

6

87,3 1,1 25,7 51,4 0,87 11,6 10,7 0,3

Cu

Cr

Ni

Se

Zn

g/h/km*10-3
0,3 0,05 9,37 0,32 0,78 0,09 12,3

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă
În perioada de execuţie a lucrărilor, prin clauze contractuale se vor stabili următoarele
acţiuni:


Măsuri organizatorice;



Inspecţia zilnică a locaţiei;



Utilaje performante privind emisiile şi zgomotul;
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Umectări în timpul verii pentru limitarea prafului în atmosferă;



Prevenirea accidentelor cu pierderi de poluanţi;



Realizarea lucrărilor pe etape;



Amenajarea spatiilor de depozitare a deşeurilor în zona organizării de şantier,

organizarea colectării periodice şi transportul spre eliminare/valorificare a deşeurilor rezultate.
Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer în perioada de
execuţie/modernizare
În afara măsurilor tehnice de reducere a poluării aerului mai sus prezentate, titularul
activităţii va respecta o serie de măsuri care vor reduce emisiile specifice şi disconfortul cauzat
în perioada de construcţie/modernizare:
-

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc în

perioada de execuţie a lucrărilor de modernizare aferente proiectului sunt surse libere, deschise.
Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în
atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.
-

Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă

condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata
utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în ţară.
-

Lucrările de organizare a şantierelor trebuie să fie corect concepute şi executate,

cu dotări moderne, care să reducă emisiile de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un
singur amplasament este benefică diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare
controlată şi corectă.
-

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte

nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în
funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.
-

Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face numai în staţii de

alimentare carburanţi.
-

Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt

puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor aflate sub acţiunea utilajelor de
lucru sau a drumurilor de acces, în special a celor nepavate.
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-

Drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute pentru a se reduce dispersia

pulberilor în atmosferă.
-

Transportul materialelor, materiilor prime şi a pământului excavat se va face pe

cât posibil cu autovehicule acoperite.
-

După finalizarea lucrărilor, recomandăm readucerea zonelor afectate pe cât posibil

la starea iniţială.
-

Se recomandă monitorizarea calităţii aerului în perioadele excesiv de secetoase şi

cu vânturi în vederea ţinerii sub control a poluării produse ca urmare a antrenării materiilor în
suspensie.
Din punct de vedere al calităţii aerului în zona proiectului trebuie respectate prevederile
STAS 12574/87 - Aer din zone protejate:
Tabel nr. 4 Concentraţia maximă admisibilă – pulberi sedimentabile - STAS 12574/87
Substanţă poluantă
Pulberi sedimentabile

Concentraţia maximă
admisibilă, ng/m2/lună
17

Metoda de analiză
STAS 10195-75

Tabel nr. 5 Măsuri de diminuare a aerului
Măsuri de diminuare

Fază de implementare
Amenajare Construcţie
Operare

Limitarea zonelor decopertate pe durata de
√
√
expunere a solului
Reabilitarea şi stabilizarea progresivă a
√
zonelor afectate pentru a preveni eroziunea.
Umectarea zonelor de lucru pentru reducerea
√
√
pulberilor antrenate de vânt.
Restricţionarea traficului în zona de lucru şi
√
√
impunerea limitelor de viteză
Verificarea
periodică
a
utilajelor
şi
√
√
echipamentelor de lucru
Nu sunt necesare masuri de protecţie ale aerului prevăzute pentru perioada de exploatare
4.3. Protecţia solului şi a subsolului
Surse de poluare a solului şi subsolului generate în perioada de execuţie
Potenţialele efecte de poluare pe perioada activităţilor desfăşurate în etapa de construcție
pot fi generate de următoarele activităţi:
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-

managementul defectuos al deşeurilor generate în faza modernizare/reabilitare a

drumurilor;
-

accidente tehnologice în funcţionarea utilajelor folosite la lucrările de amenajare și

construcție;
-

emisii cu depunere a poluanţilor rezultați de la funcţionarea autovehiculelor şi

utilajelor implicate în activitatea de construcție;
Potenţialele efecte semnificative asupra solului în perioada de modernizare se manifestă fie
direct, fie indirect, prin intermediul mediilor de dispersie.
Formele de impact potențial asupra solului ce pot fi identificate în perioada de realizare a
lucrărilor de construcție în cazul unor poluări accidentale sunt:
 poluarea chimică accidentală cu deversare directă pe sol a carburanților sau uleiurilor (produse
petroliere);
Tipurile de poluare accidentală menţionate mai sus pot determina modificarea
următoarelor caracteristici ale solului:
-modificări ale pH-ului solului;
-impurificarea solului cu hidrocarburi, local în zona amplasamentului unde se realizează
lucrările de construcție;
În etapa de realizare a investiţiei se poate menţiona că pentru obiectivul propus prevede
variante de construcţie etapizată pe zone de lucru.
Etapizarea presupune un număr redus de operaţii tehnologice, cantităţi mai mici de
materiale de construcţie clasice.
În acelaşi timp, perioada de realizare a construcţiei se reduce considerabil, ca şi personalul
executant necesar. Întreaga execuţie a lucrărilor pentru realizarea planului propus implică
activitatea unui parc divers de utilaje, organizarea de şantier, depozite temporare de materiale,
precum şi o concentrare de efective umane.
În etapa de construcţii, în cadrul OS se vor utiliza doar construcţii uşoare tip baracă pentru
depozitarea unor materiale de construcţii şi a unor echipamente şi unelte utilizate la aceasta
etapă. Pentru personalul angrenat în implementare proiectului se vor monta toalete ecologice.
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Sursele

de

poluare

a

subsolului

se

manifestă

mai

ales

în

perioada

de

construcţie/modernizare, acţiunile produse asupra subsolului sunt temporare, manifestându-se
prin ocuparea pe o perioadă limitată a unor suprafeţe de teren pentru organizările de şantier.
Principalele efecte potențiale asupra structurii şi caracteristicilor fizice şi chimice ale
subsolului se pot manifesta prin:
-

degradarea fizică a solului şi subsolului pe arii adiacente obiectivelor analizate; se

apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor şi refacerea zonelor
limitrofe;
-

deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru –

posibilitate relativ redusă în condiţiile respectării măsurilor pentru protecţia mediului;
Poluarea chimică a subsolului poate fi generată de:
-

depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultate din

activităţile de modernizare a drumurilor de exploatare: depozitarea necorespunzătoare, direct
pe sol, a deşeurilor rezultate din activitatea analizată poate determina poluarea solului şi a
apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spălarea acestor deşeuri de către apele de
precipitaţii;
-

depunerea pulberilor şi gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a

utilajelor şi spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în subteran;
-

scăpări accidentale sau neintenţionate de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe

chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora.
În concluzie, activităţile desfăşurate în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, au un
impact direct redus asupra poluării chimice a solului
Impactul imediat datorat lucrărilor de execuţie, respectiv deplasări de utilaje, excavări de
suprafaţă va fi un impact local şi temporar. El nu se va manifesta pe întreg arealul analizat, ci
zonal, în lungul zonei de lucru ce urmează a se moderniza, temporar şi punctiform şi nu pe toată
perioada de execuţie a lucrărilor de modernizare a drumurilor
În perioada de exploatare lucrările proiectate nu au un impact negativ asupra solului şi
subsolului, ci dimpotrivă, un impact pozitiv prin stoparea eroziunilor şi a limitării efectelor de
degradare a drumurilor actuale în urma unor ploi torenţiale ce ar putea eroda structura
drumurilor existente şi producerea de ravenări cauzate în urma unor ploi torenţiale
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Un rol important la încărcarea solului cu diverși poluanţi îl au şi precipitațiile, deoarece,
odată cu "spălarea" atmosferei de poluanţi aceștia se depun pe sol. Totodată precipitațiile
favorizează şi poluarea solului în adâncime precum şi a apei freatice.
În cadrul activităţilor de întreținere apar în mod curent şi alte surse de poluare din care
cea mai importanta este împrăștierea sării (NaCl) în perioadele de îngheț. Se apreciază că, în anii
cu ierni aspre, se folosesc circa 5t/an/km de sare pentru dezghețarea părţii carosabile. Aceasta
sare este spălata de ape şi împrăştiată pe terenurile riverane. Studiile sistematice efectuate în
alte tari atesta ca ionii de Na sunt puțin mobili şi se fixează în sol pe primii 10-40 cm. Ionul de Cl
este mult mai mobil şi poate ajunge în apele subterane. Nu s-au semnalat poluări periculoase ale
factorilor de mediu ca rezultat al spălării sării de pe carosabil. Cantităţi mari de NaCl se pot
infiltra în sol în cazurile de stocare necorespunzătoare.
Lucrările de reabilitare şi exploatare a drumurilor nu vor avea impact negativ asupra
componentelor subterane — geologice şi nici nu va produce schimbări în mediul geologic.
4.4.Protectia împotriva zgomotului şi vibrațiilor
Perioada de reabilitare a drumului
Reabilitarea drumurilor implica folosirea de utilaje de masa mare, care, prin deplasările
lor, provoacă zgomote. La aceste utilaje se adaugă autocamioanele, care au o masă mare chiar
când circulă fără încărcătură. Astfel, în perioada de realizare a lucrărilor de reabilitare sursele de
zgomot vor fi reprezentate de activităţile propriu-zise şi de transportul materialelor. Alta sursa
de zgomot va fi reprezentata de manipularea materialelor de construcții utilizate.
Se apreciază ca activitatea de reabilitare a drumurilor va constitui o sursa de poluare
fonica locala, nivelul de zgomot generat putând depăși în anumite perioade de lucru limitele
stabilite de STAS 10009 - 88 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot" pentru
nivelul de zgomot la limita funcționala: 65 dB(A), cu maxim 25 dB(A).
În ceea ce privește traficul prin localităţi traversate, se estimează ca nivelurile de zgomot
la marginea drumului pot avea valori mediate pe 24 h (Leq.24h) mai mici de 75 dB(A), valoarea
impusa de STAS 10 144/1-80 pentru drumurile utilizate (categoria I-III).
În același timp se estimează ca zona protejata cu caracter rezidențial va fi afectata de
activităţile de reabilitare a drumurilor, numai când aceste lucrări se vor desfășura în dreptul sau
în localităţi, însă disconfortul fonic va fi de scurta durata. Având în vedere caracteristicile
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activităţilor analizate în prezenta lucrare, precum şi faptul ca lucrările de reabilitare a
drumurilor se vor desfășura pe tronsoane, iar pe fiecare tronson lucrările vor dura perioade
scurte de timp, nu au fost prevăzute prin proiect masuri de diminuare a impactului zgomotului.
Totuși pentru diminuarea la minim a nivelului de zgomot se recomanda utilizarea de
echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic.
Lucrările de reabilitare a drumurilor pot reprezenta surse de vibrații datorita utilizării de
vibratoare electromecanice sau cu aer comprimat şi executării lucrărilor cu utilaje şi
echipamente specifice.
Chiar daca vor exista surse de vibrații pe amplasamentul analizat, mai ales în cazul
utilizării utilajelor grele, în sistemul rutier exista straturi intermediare, care au şi rol de rupere a
vibrațiilor. Din acest motiv, nu se considera necesar să se tina seama de problema apariției unor
niveluri de intensitate a vibrațiilor peste cele admise de Ordinul Ministeriului Sănătăţii nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei
În același timp, având în vedere caracteristicile activităţilor analizate în prezenta lucrare,
precum şi faptul ca lucrările de reabilitare a drumurilor se vor desfășura pe tronsoane, iar pe
fiecare tronson lucrările vor dura perioade scurte de timp, nu au fost prevăzute prin proiect
masuri de diminuare a impactului vibrațiilor. Se recomandă, totuși, ca la trecerea utilajelor grele
prin localităţi să se limiteze viteza de deplasare a acestora la maxim 40 km/h.
Perioada de exploatare a drumurilor reabilitate
În perioada de exploatare a drumurilor sursele de zgomot vor fi reprezentate de traficul
pe acest drumuri.
Se estimează ca valorile nivelurilor echivalente de zgomot la bordura drumului se vor
încadra în limitele impuse de STAS 10009-88 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului
de zgomot" pentru nivelul de zgomot la limita funcționala: 65 dB(A).
În cazul în care pe baza maturatorilor privind nivelul de zgomot în interiorul caselor se va
constata ca nivelul de zgomot depăşeşte limitele admise se vor institui eventuale restricții de
viteza sau se vor monta panouri fonoabsorbante.
Pentru nivelul de zgomot generat pe amplasamentul analizat, va trebui să respecte valorile
limită ale indicatorilor de zgomot impuse prin Ordinul Ministeriului Sănătăţii nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,
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după cum urmează:
-

în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat

A(AewT), să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50dB,
-

în perioada nopţii între orele 2300 – 700, nivelul de presiune acustică continuu

echivalent ponderat A(AeqT), să nu depăşească 45dB şi curba de zgomot Cz 40dB.
Din cele prezentate, rezultă că activitatea din cadrul lucrărilor analizate, va avea un
impact asupra calităţii factorului de mediu aer, care se va situa în limite admisibile, atâta timp cât
sunt respectate toate măsurile adoptate pentru protecţia mediului.
Din acest punct de vedere putem afirma că impactul investiţiei va fi unul pozitiv din
punct de vedere social şi economic, dezvoltând agricultura din zona analizată.
În timpul derulării lucrărilor de investiţie, există riscul apariţiei unor accidente sau
avarii care pot avea un impact asupra mediului şi/sau populaţiei din zonă:
-

accidente de circulaţie a mijloacelor care transportă materiale;

-

manevrarea incorectă la încărcarea-descărcarea materialelor;

-

pierderi de materiale în timpul transportului;

Măsuri de diminuare a impactului asupra populaţiei şi sănătăţii publice
Zgomotul din timpul lucrărilor va proveni în principal de la utilajele folosite în activitatea
de excavare și terasamente, camioanele pentru transportul materialelor şi deşeurilor generate şi
alte echipamente folosite în construcţii.
Producerea zgomotului trebuie eliminată oriunde este posibil. Aceasta se poate obţine prin
schimbarea metodei de construcţie sau de lucru. Acolo unde acest lucru nu este posibil, zgomotul
trebuie redus.
Protecţia proprietăţilor învecinate dar şi a lucrătorilor faţă de zgomot, prin luarea unor
măsuri tehnico-organizatorice, presupune trei paşi:
-

combaterea zgomotului la sursă;

-

adoptarea de măsuri de protecţie colectivă, incluzând şi organizarea muncii;

-

folosirea mijloacelor individuale de protecţie a auzului.

Măsurile de combatere la sursă includ:
-

utilizarea de utilaje care emit mai puţin zgomot;
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-

evitarea impactului metalului pe metal;

-

efectuarea întreţinerii preventive: pe măsură ce piesele componente se uzează

nivelul de zgomot poate creşte.
În afară de măsurile luate pentru combaterea la sursă, pot fi întreprinse diverse acţiuni
pentru reducerea expunerii la zgomot a tuturor persoanelor susceptibile de o asemenea acțiune.
Măsurile colective includ:
-

izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot şi restricţionarea accesului în

zonele respective;
-

organizarea lucrului în aşa fel astfel încât timpul petrecut în zonele zgomotoase să

fie limitat;
-

planificarea activităților producătoare de zgomot, astfel încât desfăşurarea

acestora să afecteze un număr cât mai mic de lucrători;
-

utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea sunetelor reflectate;

-

combaterea zgomotului şi a vibraţiilor care se propagă prin sol, prin utilizarea

unor măsuri de amortizare (dale flotante);
-

implementarea unor programe de lucru prin care se ţine sub control expunerea la

zgomot.
Constructorul va acționa pentru minimizarea zgomotului şi vibraţiilor produse de către
operaţiile de construire. Aceasta se va face în conformitate cu Standardul românesc SR
10009/1988, respectând următoarele cerinţe:
-

toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare

de zgomot şi vor fi menținute într-o stare bună de funcționare;
-

toate compresoarele vor fi modele “zgomot redus”, echipate cu protecţii acustice

care vor fi puse în funcţiune de fiecare dată când maşina este utilizată, şi toate echipamentele de
percuţie vor fi echipate cu amortizoare de zgomot de tipul recomandat de fabricant;
-

maşinile şi echipamentele care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite în

intervalul în care nu se lucrează;
-

se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot în timpul

nopții.
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Constructorul va avea în vedere, permanent, respectarea prevederilor din Ordinul
Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei.
Având în vedere că principalele surse de zgomot şi vibraţii provin de la utilajele ce vor
deservi la implementarea obiectivelor din prezentul memoriu, recomandăm ca acestea să fie
verificate periodic, corespunzând normelor în vigoare.
4.5. Protectia împotriva radiațiilor
Perioada de reabilitare a drumurilor
În cadrul obiectivului analizat în prezentul memoriu tehnic nu se vor folosi surse de
radiații.
Eventualele testări ale materialelor permanente se vor face de către firme autorizate
CNCAN, cu surse mici de radiații gamma. Operarea şi transportul se va face de către personal
autorizat, în mijloace auto omologate ARR.
Nu pot rezulta în condiții normale de operare şi în situația actuala surse de radiații pentru
personalul ce va lucra sau pentru populație.
Perioada de exploatare a drumurilor reabilitate
În cadrul obiectivului analizat în prezentul memoriu nu se vor folosi surse de radiații.
4.6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice
Proiectul prevede reabilitarea drumurilor care fac parte din trama stradală din satele:
Gradina si Cheia, acestea oferind acces la proprietățile riverane aflate pe traseul acestora şi prin
reţeaua de străzi principale şi secundare acced la drumurile judeţene: DJ 222, Dj226B şi la
principalele instituţii şi unităţi de deservire din comună.
Traseul traversează preponderent ecosisteme antropizate (terenuri agricole lucrate sau
nelucrate), suprafețe cu vegetație naturala fiind prezente decât pe alocuri.
Zona studiata este în mare parte afectata de fragmentare datorita activităţilor antropice
intense (în special cele legate de agricultura), ceea ce a condus treptat la ruderalizarea
accentuata a vegetației şi la sărăcirea structurii naturale a fitocenozelor, respectiv la dominarea
asociațiilor de buruieni în anumite secțiuni ale traseului. Datorita activităţilor antropice intense
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şi deteriorării habitatelor naturale, zona nu prezintă interes deosebit din punct de vedere
conservativ.
Perioada de reabilitare drumurilor
Pentru reabilitarea drumurilor nu sunt necesare lucrări de defrișare a vegetației din zona
analizata. Totuși va fi necesară îndepărtarea vegetației în zonele din imediata vecinătate a
drumurilor, însa acest lucru va avea un impact neglijabil asupra biodiversității. Este posibil ca
vegetația să fie afectata de organizarea de șantier, însa având în vedere perioada pe care vor fi
realizate lucrările, precum şi deplasarea frontului de lucru, acest lucru va avea un impact
neglijabil asupra biodiversității.
Se considera ca ecosistemele naturale nu vor resimți pierderi de biodiversitate prin
lucrările de reabilitare.
Lucrările de reabilitare a drumurilor nu vor conduce la intensificarea factorilor de stres
asupra ecosistemelor deja afectate de activităţile antropice.
Se poate concluziona ca perioada de reabilitare a drumurilor induce impact negativ,
neglijabil, dar a cărui durata este limitata.
Perioada de exploatare a drumurilor reabilitate
Ecosistemele prezente în zona sunt specifice agrocenozelor fiind caracterizate de vegetația
terenurilor agricole și vegetație ruderală.
Zona studiată luată în calcul ocupă o suprafaţă de aproximativ 78 000,00 mp, zonă ce se afla in
vecinatatea, fara a se suprapune cu arealul sitului de importanţă comunitară ROSCI0215 Recifii
Jurasici Cheia sau cu arealul sitului de importanţă avifaunistică ROSPA0019 Cheile Dobrogei.
Se considera ca ecosistemele naturale nu vor resimți pierderi de biodiversitate prin
intensificarea ulterioara a traficului rutier
Habitatele de interes conservativ nu sunt identificate în zona analizată. Lucrările propuse prin
prezentul proiect nu pot afecta habitatele de interes conservativ .
Prezenţa speciiilor de mamifere si amfibieni de interes conservativ nu sunt semnalate în zona
analizată -preponderent rezidenţială, aceasta neoferind condiţii propice
Speciile de pasari specifice ROSPA 0019 nu sunt semnalate in zona analizata decat mica parte in
tranzit.
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4.7.1. Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor
semnalate
Având în vedere natura lucrărilor prevăzute prin proiectul analizat, prognozăm un impact
nesemnificativ atât asupra siturilor NATURA 2000 (ROSCI0215 şi ROSPA0019), cât şi a zonelor
din afara ariei naturale.
Lucrările prevăzute prin proiect, nu afectează în nici un fel structura habitatelor naturale și
de interes comunitar şi populaţiile speciilor de flora şi fauna, inclusiv speciile cu statut de
conservare atât timp cât se respectă recomandările privind reducerea impactului asupra
factorilor de mediu. Suprafeţele de teren propuse a se excava, sunt încadrate conform
certificatelor de urbanism ca domeniul public al comunei Gradina şi sunt libere de orice
sarcini., nefăcând obiectul habitatelor specifice ariilor naturale protejate.
Implementarea proiectului nu propune reducerea/fragmentarea suprafeţei, ariei de
importanță specială avifaunistică ROSPA 0019 respectiv de interes comunitar ROSCI 0215.
După finalizarea lucrărilor zonele afectate de prezentul proiect vor fi readuse la stadiul
iniţial şi reintroduse în peisajul natural al zonei. În urma modernizării şi retehnologizării
infrastructurii de irigaţii a drumurilor nu vor rezulta alte structuri supraterane noi, în afara celor
existente.
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Tabel nr. 6 Impactul prognozat asupra florei şi faunei
Nr.
crt.

Activitatea

Extinderea
impactului
Nul

Magnitudi
nea
Nul

Temporar,
local, asupra
avifaunei

Local

Redusă

Poluare vegetație cu praf şi
emisii de la motoarele
utilajelor

Impact minim,
temporar si
local asupra
vegetației
terestre

Local

Redusă

Producere zgomot şi vibrații

Impact minim,
temporar, în
perioada
lucrărilor

Local

Poluare aer ca urmare a
transportului pulverulente şi

Temporar, pe
perioada

Local

Funcție de
tipul
utilajelor şi
al
mijloacelor
de
transport
Redusă/
Locală

Pierderea vegetație ca urmare
a ocupării temporare de teren
cu organizarea platformei de
lucru și a utilajelor
Poluare accidentală cu
hidrocarburi sau alte
substanțe

1.

2.

3.

Natura
impactului
Impact
nesemnificativ

Impactul potențial

Amplasam
entul
lucrărilor/
OS

4.

5.

Trafic
asociat

Masuri
de
evitare/diminuare
Respectarea zonei de
lucru de lucru şi
amplasamentelor
lucru
Revizii periodice ale
utilajelor în spaţii
specializate/autorizat
e
Evitarea funcționarii
în gol a motoarelor
Asigurare revizii
tehnice periodice a
utilajelor Evitare
manevrare material
pulverulent în
perioade de vânt
puternic.
Revizii periodice ale
utilajelor Utilizarea de
utilaje care respectă
prevederile H.G.
1756/2006

Impact
remanent
Nu este
identificat

Transport acoperit al
materialelor

Nu este
cazul

Nu a fost
identificat
Dispersie
pulberi şi în
zonele
adiacente

Nu este
identificat

48

Galați, str. Nufărului, nr. 3, Bl S13 sc. 4. ap 66
Tel/Fax 0236708445
enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005

Nr.
crt.

Activitatea

Impactul potențial

șantierului

depunere pulberi pe vegetație
Poluare aer ca urmare a
traficului rutier

Natura
impactului
lucrărilor
Temporar, pe
perioada
lucrărilor

Extinderea
impactului

Magnitudi
nea

Local

Funcție de
starea
vehiculelor
de
transport,
de
durata
lucrărilor
Redusa,
având în
vedere şi
traficul
redus.
Dar
depinde de
starea
tehnica a
mașinilor
din trafic.

6.

Poluare aer ca urmare a
traficului şi a desfăşurării
activității în zona terminalului

7.

Perioada
de operare
a lucrărilor

Poluanţi gazoși
– perioada
lucrărilor

Local

Masuri
de
Impact
evitare/diminuare
remanent
pulverulente.
Nu este
Întreținere
cazul
corespunzătoare a
vehiculelor (asigurare
revizii tehnice
periodice)

Întreținere
corespunzătoare a
vehiculelor (asigurare
revizii tehnice
periodice)

Nu este
cazul
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Impactul prognozat asupra păsărilor
Implementarea proiectului analizat va avea un impact nesemnificativ asupra speciilor de păsări
din zonă deoarece:


obiectivele proiectului şi natura lucrărilor efectuate nu prognozează un impact

semnificativ prin scăderea numărului de indivizi, deranjarea zonelor de cuibărire, de hrănire, de zbor
asupra speciilor menţionate în anexele OUG 57/2007 şi în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC;


implementarea proiectului nu va influenţa culoarele de zbor, proiectul propus

neconstituind o barieră în migraţia speciilor;


lucrările constructive adoptate se vor desfășura cu respectarea graficului de execuție și cu

utilizarea tuturor utilităţilor OS adiacente;


nesesizate în zona rezidențială şi având o mobilitate ridicată speciile de păsări se vor

retrage în zone liniștite din vecinătatea proiectului.
Impactul pe care îl preconizăm asupra speciilor faunistice de pe amplasament şi din zonă
adiacentă este nesemnificativ.
În urma evaluării biodiversităţii amplasamentului destinat realizării proiectului
concluzionam:


lucrările proiectate nu au ca efect, distrugerea sau alterarea habitatelor și a speciilor de

floră şi fauna specifice ariilor naturale protejate învecinate;


nu au loc modificări ale compoziţiilor de specii sau ale resurselor speciilor de plante cu

importanţă economică ca urmare a execuţiei lucrărilor specifice proiectului;


lucrările ce se execută nu modifică sau reduc spaţiile pentru adăposturi de odihnă, hrană,

creştere pentru faună.
Impactul prognozat asupra nevertebratelor
În faza de modernizare a infrastructurii de drumuri, nu se va înregistra un impact negativ asupra
nevertebratelor, deoarece microhabitatele vecine din sol nu sunt specifice dezvoltării acestora.
Impact prognozat asupra reptilelor
Ecologia reptilelor nu va fi afectată, nefiind sesizate în zona proiectului, iar mobilitatea acestor
specii este ridicată, impactul fiind unul local şi direct constând, eventual, în refugierea speciilor către
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zonele învecinate. Speciile de reptile se vor refugia odată cu începerea OS existând posibilitatea
dezvoltării în condiţii la fel de bune de hrănire şi reproducere pe amplasamentele învecinate
Impactul poate fi prognozat printr-o restrângere a indivizilor din zona proiectului cu efect în
migrarea temporara a speciilor de reptile către zonele din jur cu habitate care oferă condiţii la fel de
bune de hrănire şi reproducere, numite habitate „receptori”.
Impact prognozat asupra mamiferelor
Nu va fi produs un impact negativ asupra speciilor de mamifere, argument ca urmare a lipsei
habitatelor specifice dezvoltării speciilor de fauna.
4.7.2. Măsuri de diminuare a impactului
Măsurile necesare diminuării impactului asupra biodiversităţii locale în faza de
modernizare a obiectivului:


aplicarea unui management corespunzător al activităţilor desfăşurate, atât în perioada

efectuării lucrărilor şi a organizării de şantier;


pe parcursul executării lucrărilor se va asigura supravegherea strictă a activităţilor pentru

a evita pierderile de combustibili, uleiuri, ape uzate în mediul acvatic;


exploatarea echipamentelor trebuie să se facă în condiţii de maximă securitate,

respectând normele de exploatare prevăzute de cartea tehnică. în aceste condiţii riscul unui accident de
amploare poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi, minimă;


se recomandă ca lucrările de modernizare a proiectului să se desfăşoare etapizat în spaţiul

desemnat, pentru eliminarea extinderii efectelor negative asupra calităţii mediului şi implicit asupra
comunităţilor de organisme acvatice.


interzicerea capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor de mamifere, avifaună şi reptile de

către personalul angrenat în implementarea obiectivului analizat;


desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului analizat pe suprafeţele strict necesare;



respectarea căilor de acces stabilite (existente sau nou create);



se va realiza o inspecţie periodică a amplasamentului în faza OS pentru a fi semnalaţi

eventualii indivizi captivi involuntar.


stropirea cu apa a drumurilor de serviciu şi a platformelor de șantier după necesitați,

pentru a preveni emisiile de particule
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reabilitarea suprafețelor pe care vor fi desfășurate organizările de șantier şi a celor

limitrofe drumurilor


eliminarea conforma a deșeurilor



folosirea speciilor de plante native şi locale în vederea renaturării zonelor degradate, în

perioada de reabilitare


prevenirea deteriorării suprafeței învecinate în vederea evitării pierderii si/sau afectării

habitatelor floristice şi faunistice din zonele limitrofe
În ceea ce priveşte efectele asupra biodiversităţii locale în etapa de modernizare a drumurilor,
impactul este în general tranzitoriu, fiind generat în special de lucrările de şantier (ocuparea anumitor
suprafeţe, zgomot etc.).
Având în vedere măsurile de diminuare a impactului asupra biodiversităţii în zonă, care reduc
stresul şi afectarea semnificativă a componentelor de mediu, la minim posibil, considerăm că măsurile
menţionate mai sus sunt cele mai potrivite în situaţia realizării proiectului.
4.8. Protectia așezărilor umane şi a altor obiective de interes public
Perioada de reabilitare a drumurilor
Locuitorii din zonele imediat adiacente vor fi afectați prin expunerea la atmosfera poluata
generate de lucrările din timpul fazei de construcție, însa pe perioada foarte scurta de timp cu ocazia
realizării lucrărilor de reabilitare în localitatea.
Perioada de reabilitare nu va implica riscuri ieșite din comun asupra infrastructurii prezente, în
proiect fiind prevăzute lucrări de mutare şi de protecție a acestora.
Contribuția poluanţilor emişi (gaze şi particule agresive) în perioada de construcție la creșterea
ratelor de coroziune a construcțiilor şi instalațiilor este minora.
Perioada de exploatare a drumurilor reabilitate
Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat după terminarea lucrărilor de
reabilitare şi în viitor nu va determina situații critice de sănătate a populației.
Adoptarea în legislația naționala a viitoarelor Directive EU privind emisiile de la autovehicule va
conduce la diminuarea concentrațiilor de poluanţi în aerul ambiental.
În ceea ce privește obiectivele construite, trebuie făcuta precizarea ca o parte din emisiile de
poluanţi sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciază ca, indiferent de intensitatea traficului,

52

Galați, str. Nufărului, nr. 3, Bl S13 sc. 4. ap 66
Tel/Fax 0236708445
enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005

concentrațiile de SO2 şi NOx se situează în grupa A de agresivitate. Totodată traficul auto este
responsabil de prezenţa particulelor slab solubile, care determina încadrarea mediului atmosferic de la
slab agresiv pana la agresiv. Se apreciază ca în perioadele caracterizate de umezeala ridicata a aerului
atmosferic (în principal sezonul rece), acțiunea acestor particule poate fi considerata agresiva)
În afara respectării reglementărilor naţionale cu privire la organizările de şantier, se pot adăuga
următoarele recomandări pentru protejarea populaţiei:
-depozitarea materialelor pe şantierul de construcţie trebuie să se facă astfel încât să se creeze
bariere acustice în direcţia aşezărilor umane;
-distribuţia activităţilor pe şantierul de construcţie trebuie studiată astfel încât activităţile
producătoare de zgomot să fie izolate;
-sistemul de absorbţie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreţinut periodic;
-utilizarea

de

echipamente/utilaje

de

lucru

moderne

care

generează

un

nivel

de

zgomot/vibraţiilor cât mai mic;
-se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare;
-se va dirija traficul din zona şantierului astfel încât să se asigure fluenţa circulaţiei şi să se evite
aglomerările de autovehicule în zonele de lucru, iar în zonele de racordare cu alte drumuri se vor lua
masuri pentru devierea temporara a traficului;
-în perimetrele construite, iluminarea lucrărilor de construcţii se va face astfel încât să nu afecteze
populaţia şi traficul din zonă;
-punctele de lucru vor fi dotate cu echipamente PSI necesare intervenţiei în caz de incendiu;
Proiectul de investiţie nu va avea influenţe majore asupra caracteristicilor demografice şi a
populaţiei din zonă, astfel încât aceasta nu suferă modificări sau schimbări majore în urma punerii în
aplicare a acestuia.
În condiţii normale de funcţionare a activităţii din cadrul proiectului, riscul declanşării unor
accidente cu impact asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei este minim.
4.9. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament
Perioada de reabilitare a drumurilor
Pentru reabilitarea drumului va fi necesara realizarea unor săpături (excavare şi îndepărtare din
amplasament), iar materialele rezultate vor fi transportate la depozitele de deşeuri menajere din zona,
pentru a se asigura acoperirea lor zilnica sau vor fi utilizate ca umpluturi (circa 50%).
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Materialele care vor rezulta din operațiile de excavare necesare pentru realizarea lucrărilor sunt
asimilabile deşeurilor din construcții şi anume:
-

pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (cod deșeu 17.05.04)

-

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 (17.05.08)

-

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 (17.03.02)

-

deşeuri amestecate de materiale de construcție (cod deșeu 17.09.04)
Antreprenorul general al lucrărilor va trebui să încheie contracte cu operatorii de salubritate

locali în vederea depozitarii lor.
Deşeurile menajere rezultate în amplasament de la personalul de execuție (hârtie, pungi, folii de
plastic, resturi alimentare) vor fi depozitate în containere la locurile de munca în continua mișcare
(circa 0,3 kg/om/zi, rezultând circa 2 t/an). Aceste deşeuri se vor elimina periodic prin grija
executanților, la firme specializate pentru revalorificarea după caz a acestora sau la un depozit ecologic
de deşeuri situat în zonele fronturilor de lucru.
Deşeurile reciclabile şi cele de ambalaje vor fi colectate selectiv şi valorificate conform legislației
în vigoare.
La sfârșitul săptămânii se vor afecta 2 ore pentru curăţenia fronturilor de lucru, când se vor
elimina toate elementele care au devenit deşeuri.
O alta categorie de deşeuri care va rezulta pe perioada reabilitării drumului va fi reprezentata de
bidoanele goale de la vopseaua pentru marcaje. în perioada realizării marcajelor rutiere, bidoanele în
care vor fi achiziționate vopselelor vor fi restituite producătorilor sau distribuitorilor, după caz, conform
nomelor legale specifice.
In conformitate cu Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție
publica, amplasarea eventualelor puncte de lucru şi suprafața lor este stabilita de câștigătorul licitației
pentru executarea lucrărilor. Cu toate acestea, se poate presupune ca toate materialele inerte vor putea
fi folosite în umpluturi locale, sau transportate la un depozit ecologic de deşeuri situat în zonele
fronturilor de lucru.
In Tabelul nr 11 este prezentat managementul deşeurilor care vor rezulta în perioada de
reabilitare a drumurilor.
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Tabel nr. 7 Managementul deşeurilor în perioada de reabilitare
Cantitate

Cod privind

prevăzut Starea fizica
Denumire deșeu*

a a fi

(Solid-S

generata

Lichid-L,

[t/an;

Semisolid-SS)

principala
Cod deșeu*

proprietate
periculoasa
**

mc/an]

Managementul deșeurilor
Cod

cantitate prevăzuta a fi

clasificar

generata [t/an; mc/an]

statistica
***

Valorific Elimin Rămasa în
ata

ata

stoc

Materiale
rezultate în urma

17.05 03

supaturilor:
Pământ şi pietre
Resturi de balast

700

Asfalturi

mc/an

S

1705 07

700

17 03 02

mc/an

Deşeuri
amestecate de

17.09.04

materiale de

12.13

0 mc/an

10.11

-

construcție
Deșeuri menajere

2 t/an

S

20 03 01

-

2 t/an

-

* în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, din Anexa 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii
deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
** Legea 211 2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie
2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare
*** Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie
2002 privind statisticile asupra deşeurilor (odată cu data aderării României la UE, Regulamentele UE se
aplica direct în Romania)
Perioada de exploatare a drumurilor reabilitate
În perioada de exploatare a drumurilor reabilitate vor rezulta o serie de deşeuri specifice
transportului rutier, dar şi deşeuri datorate unui comportament neadecvat al participanților la traficul
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rutier cum ar fi aruncarea de diverse ambalaje, dar nu numai, din autovehiculele în mers direct în natura
sau în special în parcajele amenajate. Aceste deşeuri sunt de natura deşeurilor menajere, ele vor trebui
curăţate prin grija personalului de exploatare a drumului. Pe baza datelor de trafic se estimează o
cantitate de deşeuri menajere de circa 1 mc/an.
Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafața carosabila, în special cu ocazia primei ploi, vor fi
spălate diverse reziduuri din circulație (scurgeri de carburanți şi lubrefianți, urme de pulberi din
anvelope de la frânari etc.), care vor fi deversate în şanţurile şi rigolele laterale. Aceste ape ce pot fi
poluate vor fi conduse la şanţurile pluviale unde vor fi decantate atât în retezau de şanţuri cât şi în
camerele de cădere ale podețelor. Soluțiile concrete urmează a fi stabilite de proiectant cu ocazia
proiectului tehnic întrucât presupun elemente de detaliu ca pantele longitudinale ale traseului, puncte
de descărcare a apei decantate etc. În ceea ce privește materialul colectat în şanţuri şi în camerele de
cădere ale podețelor, acesta este asimilabil nămolului provenit din epurarea apelor uzate, iar potențialul
toxic este indus de concentrația de metale grele. Şanţurile şi în camerele de cădere ale podețelor vor fi
curăţate periodic, nămolul urmând a fi evacuat în localitățile de capăt într-un depozit ecologic sau la una
din stațiile de epurare din apropiere.
În timpul manipulării şi utilizării lacurilor, vopselelor şi diluanților - utilizați în cadrul lucrărilor
de întreținere, protecție şi marcaje rutiere, de către unitățile specializate în lucrări de întreținere şi
reparații ale drumurilor, vor rezulta bidoanele în care vor fi achiziționate lacurile, vopselele şi diluantule
vor fi restituite producătorilor sau distribuitorilor, după caz, conform nomelor legale specifice.
4.10. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
Perioada de reabilitare a drumurilor
Substanțele toxice şi periculoase care se vor utiliza pentru reabilitarea drumului pot fi:
carburanții (motorina) şi lubrifianții necesari funcționarii utilajelor, mixtura asfaltica, precum şi
vopseaua pentru marcajul rutier.
Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar.
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfecta stare de funcționare, având făcute
reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa după fiecare sezon
de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie.
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In cazul în care vor fi necesare operații de întreținere sau schimbare a acumulatorilor auto,
acestea nu se vor executa în șantier, ci într-un atelier specializat, unde se vor efectua şi schimburile de
anvelope.
Mixtura asfaltica nu se va prepara pe amplasament, ea se va prepara în instalații specializate şi
transportata cu mijloace de transport specifice.
Vopseaua pentru marcaje va fi adusa în recipienţi etanși din care va fi descărcata în utilajele de
lucru respective. Bidoanele goale vor fi restituite producătorilor sau distribuitorilor, după caz.
Perioada de exploatare
În etapa de exploatare a drumului reabilitat vor fi necesare lucrări de întreținere a tronsonului de
drum, lucrări care presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria
substanțelor toxice şi periculoase. Produsele cele mai frecvent folosite sunt:
- motorina, benzina - carburanți utilizați de utilaje şi de vehiculele de transport;
- lubrifianți (uleiuri, vaseline);
- lacuri şi vopsele, diluanți - utilizate în cadrul lucrărilor de întreținere, protecție şi marcaje
rutiere.
Pot să apăra probleme în timpul manipulării şi utilizării acestor produse de către unitățile
specializate în lucrări de întreținere şi reparații ale drumurilor. Personalul angajat al acestor unitatea
trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru desfășurarea în condiții de siguranța deplina a
operațiilor respective. Se vor asigura instructaje periodice pentru pregătirea personalului de exploatare
în intervenții operative atunci când se produc astfel de evenimente. Recipienţii folosiți vor fi recuperați
şi valorificați corespunzător.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători şi determinări
periodice ale poluanţilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru factorii de mediu apă, aer, sol
şi populaţie.
Monitorizare este foarte importanta mai ales pentru perioada de execuţie deoarece constituie
mecanismul care permite verificarea eficientei masurilor adoptate pentru reducerea impactului
modernizării drumurilor de exploatare asupra mediului.
O schema de monitorizare bine stabilita va servi următoarelor scopuri:


Detectarea erorilor în execuţia, funcţionarea sau întreţinerea lucrărilor;
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Evaluarea modului în care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea

impactului negativ pe termen lung.
Se apreciază că măsurile de diminuare a impactului propuse, împreună cu obligaţia
antreprenorului de respecta legislaţia de mediu în vigoare sunt suficiente pentru impacturile
identificate pentru perioada de construcţie.
Factorul de mediu apă
Monitorizarea în perioada de realizare a proiectului va avea în vedere următoarele aspecte:
- verificarea respectării normelor de funcţionare ale utilajelor pe perioada de construcţie a
investiţiei analizate;
- monitorizarea managementului apelor uzate provenite din OS prin vidanjarea corespunzătoare
a toaletelor ecologice şi încadrarea în parametri NTPA 001/2002 de evacuare a apelor uzate;
- în perioada de exploatare se generează ape uzate menajere ce sunt colectate în toalete
ecologice.
Factorul de mediu aer
Pentru faza de construcţie se recomandă să se realizeze monitorizarea pulberilor în suspensie şi
a pulberilor sedimentabile, precum şi a zgomotului.
În perioada de construcţie beneficiarul va trebui să respecte parametrii impuşi de STAS
12574/87 şi Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Factor de mediu sol şi subsol
Se va asigura o supraveghere permanentă a amplasamentului analizat pentru sesizarea
eventualelor incidente care ar putea influenţa populaţia, fauna sau flora şi raportarea imediată a
acestora pentru luarea măsurilor de corecţie şi prevenire. Se vor verifica periodic vehiculele şi utilajele
vor fi astfel întreţinute şi folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul.
Factor de mediu biodiversitate
Se va asigura o supraveghere permanentă a perimetrului proiectului pentru sesizarea
eventualelor incidente care ar putea influenţa populaţia, fauna sau flora şi raportarea imediată a
acestora pentru luarea măsurilor de corecţie şi prevenire.
Nu se considera necesare acțiuni speciale de monitorizare pe perioada exploatării drumului
reabilitat.
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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.)
Nu este cazul.
VII. Lucrări necesare organizării de şantier:
Organizarea de şantier se face pe terenul stabilit de beneficiar împreuna cu constructorul şi
cuprinde construcţii şi instalaţii ale constructorului, echipate cu mijloace la alegerea lui şi care sa-i
permită satisfacerea obligaţiilor şi relaţiilor cu beneficiarul, precum şi cele privind controlul şi calitatea
execuţiei.
Pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:
-

magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

-

birouri;

-

punct PSI;

-

platou depozitare utilaje;

-

WC ecologic;

Pentru a permite desfăşurarea fără întrerupere a lucrărilor de construcţii, se impune executarea
unor lucrări pregătitoare şi asigurarea mijloacelor materiale şi umane.
Principalele condiții necesare pentru amenajarea unei organizări de șantier sunt:
− distanţe mici de transport pentru materialele aprovizionate;
− situarea cât mai aproape de centrul de greutate al lucrării;
− posibilităţi de asigurare cu costuri minime a utilitarilor (apa, electricitate);
− situarea în zone care să afecteze cât mai puțin viața şi activitatea localnicilor.
Având în vedere aceste condiții se poate aprecia ca activităţile şi construcțiile de organizare de
șantier nu se vor dezvolta pe traseul drumului.
In perioada execuției lucrărilor de modernizare se vor lua următoarele masuri organizatorice:
− marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului în vederea respectării cu strictețe a
perimetrului afectat construcției;
− amenajarea corespunzătoare a drumurilor de acces la fronturile de lucru, utilizându-se pe cât
posibil drept cale de rulare pentru utilaje traseul actual al drumului;
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− elaborarea unor grafice de lucru, care să tina cont de timpii de rulare şi de punere în opera a
materialelor preparate în exterior (betoane, mixtura asfaltica), pentru sincronizarea programelor de
lucru ale bazelor de producție cu cele ale utilajelor din amplasamentul drumului; scopul acestei acțiuni
este reprezentat de eliminarea posibilității rebutării șarjelor de material deja preparat, ținând cont de
sensibilitatea zonelor;
− asigurarea pazei şi securității utilajelor şi instalațiilor din frontul de lucru;
− asigurarea utilajelor necesare unor bune desfășurări a lucrărilor.
Conform legislației subsidiare, organizarea de șantier constituie atribuția şi răspunderea
Antreprenorului General ca amplasament, soluții, dotări şi pentru aceasta va fi nevoie de un proiect. în
acest sens, constructorului ii va reveni obligația de a obţine
− certificatele de urbanism pentru lucrările proprii;
− toate avizele şi acordurile pentru acestea;
− autorizație de construire pentru lucrările provizorii, daca este cazul;
− si în final de a reda terenurile ocupate temporar la forma inițiala cu amenajările stabilite de
organele competente.
Se interzice amplasarea organizării de șantier în zone rezidențiale si/sau în proximitatea
cursurilor de apa permanente.
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:
Vor fi acoperite cu sol vegetal şi însămânțate cu gazon toate acostamentele noi şi terenurile
adiacente, afectate de lucrări.
Prin caietele de sarcini se vor impune masuri de management corespunzător:
-datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va
executa curăţarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier.
-utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid
de carbon şi concentrațiile de emisii în gazele de eșapament şi vor fi puse în funcțiune numai după
remedierea eventualelor defecțiuni.
-se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se
preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de
ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice.
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-procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va
urmări o umectare mai intensa a suprafețelor.
-la sfârșitul săptămânii se va efectua curățirea fronturilor de lucru, eliminându-se toate deşeurile.
IX. Completări pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea
competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare
adecvată
a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar,
precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi
prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională
Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de
proiecţie naţională Stereo 1970;
Proiectul “ Execuție tramă stradală,evacuare ape pluviale și accese curți in comuna Grădina , judetul
Constanţa (sat Gradina, sat Cheia)”, care face obiectul prezentului memoriu de prezentare, este amplasat
în zona de Nord centru a judeţului Constanta, zona care în general se caracterizează prin densitatea
medie a reţelei de drumuri. Traseul drumurilor în plan este proiectat pe traseul drumurilor existente şi
nu sunt afectate suprafeţe de teren din proprietate private sau de stat, având o lungime totală de 10 km.
Suprfata sitului de importanţă comunitară ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia se suprapune cu
teritoriul administrativ al comunei Gradina în proporţie de 15%, iar suprafaţa sitului de importanţă
avifaunistică ROSPA0019 Cheile Dobrogei se suprapune cu teritoriul administrativ al comunei Gradina
în proporţie de 21% .
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Figura nr. 2 Arii protejate care se suprapun cu UAT Gradina
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ROSPA0019 Cheile Dobrogei
1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0019
Data completării 200612
Data actualizării 201101
Legături cu alte situri Natura 2000:
•
ROSCI0215 (Recifii Jurasici Cheia)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Dobrogei
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data confirmării ca sit SPA 200710
2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.408889
Latitudine 44.520556
Suprafață (ha) 10929.00
Altitudine (m)
Minimă 4.00
Maximă 200.00
Medie 86.00
Regiunea administrativă

Județ
Pondere (%)
100.00
RO023 - Constanţa
Regiunea biogeografică
Stepică
3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare
(populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare):
A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație neizolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Cod

Nume

A031 Ciconia ciconia
A072 Pernis apivorus
A073 Milvus migrans

Populație
Migratoare
Residentă
Reproducere Iernat Pasaj
500010000i
15002-4 p
3000 i
1-1p
80-120i

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare

Evaluare
globală

C

B

C

C

C

B

C

C

C

A

B

A
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Cod

Nume

Populație
Migratoare
Residentă
Reproducere Iernat Pasaj

Haliaeetus

A075 albicilla

Neophron

A077 percnopterus
A080 Circaetus gallicus
Circus

A081 aeruginosus
A082 Circus cyaneus
A083 Circus macrourus
A084 Circus pygargus
A089 Aquila pomarina

1-1p

Hieraaetus

Populație Conservare Izolare

Evaluare
globală

12-14 i

C

B

B

C

1i

C

B

C

B

C

A

B

A

C

B

C

C

C
B

B
B

C
C

C
B

C

B

C

A

C

B

C

B

120130i
200300i
30-70 i
60-70 i
120130i
200400i

3-5p

Evaluarea sitului

A092 pennatus

1-3 p

15-20 i

C

B

C

A

A097 Falco vespertinus

17-23 p

200-300
C
i

B

C

B

12-15 i

C

B

C

B

10-12 i
P
12 i

C
D
D

B

C

B

90-90i

B

B

C

B

120 i

D
C

B

C

B

60 p

C

B

C

B

R
70-80 p
20-30 p

D
C
D

A

C

B

15 p

D

30 p

C

B

C

C

1200-2000
p

C

A

C

B

300-400 p

B

A

C

B

250-300 p
2000-5000

C
C

A
A

C
C

B
B

1215 i

A098 Falco columbarius
A103 Falco peregrinus
A122 Crex crex
A127 Grus grus
Burhinus

A133 oedicnemus

25-35p

Glareola

A135 pratincola
A215 Bubo bubo
A224
A229
A231
A234
A236
A238
A242
A243
A246
A255

Caprimulgus
europaeus
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Picus canus
Dryocopus
martius
Dendrocopos
medius
Melanocorypha
calandra
Calandrella
brachydactyla
Lullula arborea
Anthus campestris

2i

64

Galați, str. Nufărului, nr. 3, Bl S13 sc. 4. ap 66
Tel/Fax 0236708445
enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005

Populație
Cod
Nume
Migratoare
Residentă
Reproducere Iernat Pasaj
p
A320 Ficedula parva
1000 i
A321 Ficedula albicollis
200 i
A338 Lanius collurio
C
A339 Lanius minor
120-130 p
Emberiza

A379 hortulana
A396 Branta ruficollis
A402 Accipiter brevipes
A403 Buteo rufinus
A404 Aquila heliaca
Dendrocopos

A429 syriacus
A511 Falco cherrug

300-400 p
7-12 p
10-12p

2000 i
30 i
40-40i
10-10i

10-15 p

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare

Evaluare
globală

D
D
D
C

B

C

B

C

B

C

B

B
B
B
B

B
A
A
A

B
B
C
C

B
A
B
B

A

C

B

D
2-3i

10-10i

B

Oenanthe
A533 pleschanka
70-80 p
B
A
B
B
Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare
(populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare):
A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație neizolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Cod
A113
A210
A212
A221
A230
A232
A247
A249
A251
A271
A273
A276
A277
A309
A310

Nume
Coturnix coturnix
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Asio otus
Merops apiaster
Upupa epops
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Luscinia
megarhynchos
Phoenicurus
ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Sylvia communis
Sylvia borin

Populație
Evaluarea sitului
Migratoare
Evaluare
Residentă
Populație Conservare Izolare
globală
Reproducere Iernat Pasaj
400 p
C
B
C
B
RC
D
RC
D
C
D
C
D
C
D
P
D
C
D
C
D
RC

D

R

D

RC
RC
RC
RC

D
D
D
D
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Cod
A311
A337
A341
A353
A383
A435

Populație
Evaluarea sitului
Nume
Migratoare
Evaluare
Residentă
Populație Conservare Izolare
globală
Reproducere Iernat Pasaj
Sylvia atricapilla
RC
D
Oriolus oriolus
P
D
Lanius senator
R
D
Sturnus roseus
RC
D
Miliaria calandra
P
D
Oenanthe isabellina
R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat

pondere in
%

N09 - Pajiști uscate, stepe

13.00

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)

41.00

N14 - Pajiști ameliorate

29.00

N15 - Alte terenuri arabile

10.00

N16 - Păduri caducifoliate

2.00

N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare,
mine, zone industriale)

3.00

N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție)

2.00

TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc
cel mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este important nu
numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice şi peisagistice ci şi prin elementele de
faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de reptile, păsări şi chiroptere. În perimetrul sitului se află două
peşteri importante din punct de vedere speologic şi paleontologic. Studiile speologice efectuate în peştera La
Adam,au dus la descoperiri de importanţă paleontologica şi arheologică ce clasează acest loc printre cele mai
importante din Europa. Din punct de vedere paleontologic s-au determinat numeroase specii de mamifere
cuaternare, au fost studiate 80 specii de fosile jurasice şi tot de aici a fost scoasă la iveală o piesă deosebit de
importantă - un molar de Homo sapiens fossilis.Peştera adăposteşte numeroase specii de lilieci protejate la
nivel european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Peştera Gura Dobrogei are peste 480 m
lungime, trei intrări şi două galerii importante. Ultima se remarcă prin acumularea unei mari cantităţi de guano
tasat, constituind movile apreciabile sub coloniile de lilieci adăpostiţi în timpul verii pe tavanul pesterii, care au
dat şi numele de Peştera liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate şi cu statut de specii periclitate. Vegetaţia
din zona de proiecţie exterioară şi din limita peşterii este caracteristic stepic dobrogeană.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 43 b) numar de alte
specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43 c) numar de specii
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periclitate la nivel global: 8 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Burhinus oedicnemus Circaetus gallicus Circus pygargus Coracias garullus Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla Anthus campestris Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de
rapitoare. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Barnta ruficollis
Vulnerabilitate Vulnerabilitate crescută datorită turismului neorganizat desfăşurat mai ales în zilele sărbătorilor
naţionale. Influenţa antropică se manifestă şi prin activităţile de păşunat, vânătoare/braconaj iar în imediata
vecinătate a ariei se află o exploatare de şisturi verzi care influenţează mai ales prin poluarea cu pulberi şi
zgomot.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Recifii Jurasici Cheia
sau Masivul Geologic Cheia a fost pusă sub protecţie iniţial prin Decizia 425/1970 a Consiliului Popular
Judeţean Constanţa. A fost declarată rezervaţie naturală de interes naţional prin Legea 5/2000 privind planul
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, cod de arie protejată
2362.
Tip de proprietate Rezervaţia Naturala Masivul Geologic Cheia cu suprafaţa de 170 de ha conform Legii
5/2000 se află în fond forestier de stat, conform Amenajamentului Silvic al O.S.Hârşova.Din rezervaţie fac
parte şi terenuri neproductive ce aparţin Com. Grădina. Suprafaţa rezervaţiei va fi extinsă la cea de 287,10 ha
cuprinsă în datele Amenajamentului Silvic al O.S. Hărşova (conform datelor Regulamentului ariei forestiere
aflată în custodia Direcţiei Silvice Constanţa).
Documentație Informaţiile cu caracter ştiinţific au ca sursă S.O.R.
5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

Cod
Pondere %
0.62
RO03 - Monument al naturii
3.50
RO04 - Rezevație naturală
Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

Cod
RO03 - Monument al naturii
RO03 - Monument al naturii
RO04 - Rezevație naturală

Tip Suprapunere %
Numele sitului
0.33
+
2.356.-Peştera La Adam
0.28 2.357.-Peştera de la Gura Dobrogei
+
3.50 2.362.-Recifii jurasici Cheia
*

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată
Activități și consecințe în interiorul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

Cod

Intensitate % din sit Influență

140 - Păşunatul

A

20.00 -

230 - Vânătoarea

A

-

502 - Străzi, autostrăzi

A

1.00 -

620 - Sporturi de exterior şi activităţi de petrecerea timpului liber în natură A

20.00 -
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Cod

Intensitate % din sit Influență

100 - Cultivarea

B

15.00 -

503 - Cale ferată, TGV

B

0

Activități și consecințe în jurul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

Cod

Intensitate % din sit Influență
15.00 0
100 - Cultivarea
B
20.00 140 - Păşunatul
A
5.00 301 - Cariere
A
15.00 400 - Urbanizare, industrializare, şi alte activităţi similare B
502 - Străzi, autostrăzi
B
0
421 - Depozit de deşeuri menajere
B
Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 39/23.02.2010,
Administrator:RNP Direcţia Silvică Constanţa Constanţa, str IC Brătianu, nr 250, jud Constanţa 0241611035,
0241615580, fax-0241615871 office@constanta.rosilva.ro
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Masivul Geologic Cheia nu există plan de
management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele Direcţia Silvică Constanţa.
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ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia
1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0215
Data completării 200612
Data actualizării 201101
Legături cu alte situri Natura 2000:
•
ROSPA0019 (Cheile Dobrogei)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Recifii Jurasici Cheia
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812
2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.441667
Latitudine 44.485278
Suprafață (ha) 5686.20
Altitudine (m)
Minimă 8.00
Maximă 188.00
Medie 82.00
Regiunea administrativă

Județ
Pondere (%)
100.00
RO023 - Constanţa
Regiunea biogeografică
Stepică
3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:
Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥
p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

Cod
40C0 - Tufărișuri de foioase
ponto-sarmatice *

Pondere Reprezentativitate

Suprafață
relativă

Stare de
conservare

Evaluare
globală

5.00 A

C

A

A

62C0 - Stepe ponto-sarmatice *

70.00 A

B

A

A

91AA - Vegetație forestieră
ponto-sarmatică cu stejar pufos

10.00 B

C

B

B
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Cod

Pondere Reprezentativitate

8310 - Peșteri în care accesul
publicului este interzis

0.20 B

Suprafață
relativă
C

Stare de
conservare

Evaluare
globală

B

B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare
(populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare):
A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație neizolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Populație
Evaluarea sitului
Cod
Nume
Migratoare
Evaluare
Residentă
Populație Conservare Izolare
globală
Reproducere Iernat Pasaj
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B
Myotis
blythii
1307
P
P
C
B
C
B
Rhinolophus

1304 ferrumequinum
1321 Myotis emarginatus
1324 Myotis myotis
Rhinolophus
1303 hipposideros
1302 Rhinolophus mehelyi
Miniopterus
1310 schreibersi

P

>11 i >2 i D

P
P

C
C

B
B

C
C

B
B

P

C

B

C

B

P

C

B

B

B

C

C

C

C

P

R

P

>100
i

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare
(populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare):
A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație neizolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Cod

Nume

1220 Emys orbicularis
Elaphe

1279 quatuorlineata
1219 Testudo graeca

Populație
Evaluarea sitului
Migratoare
Evaluare
Residentă
Populație Conservare Izolare
globală
Reproducere Iernat Pasaj
P
C
B
C
B
V

A

B

A

B

RC

C

B

B

B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Cod

Nume

Populație

2079 Moehringia jankae
V
Campanula
romanica
2236
R
2253 Centaurea jankae
V

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
C
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B
B
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Alte specii importante de floră si faună
A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte
motive

Categorie Cod
Denumire științifică
Plante
Achillea clypeolata
Plante
Achillea coarctata
Plante
Achillea leptophylla
Plante
Adonis flammea
Plante
Allium flavum ssp. tauricum
Plante
Allium saxatile
Plante
Alyssum caliacrae
Plante
Alyssum minutum
Plante
Anchusa leptophylla
Plante
Anchusa thessala
Plante
Astragalus corniculatus
Plante
Astragalus cornutus
Plante
Astragalus pseudoglaucus
Plante
Bufonia tenuifolia
Plante
Bupleurum apiculatum
Plante
Bupleurum asperuloides
Plante
Carduus uncinatus
Plante
Carex hallerana
Plante
Carex liparocarpos ssp. liparocarpos
Plante
Celtis glabrata
Plante
Centaurea gracilenta
Plante
Centaurea napulifera ssp. thirkei
Plante
2287 Colchicum fominii
Plante
Colchicum triphyllum
Plante
Convolvulus lineatus
Plante
Coronilla scorpioides
Plante
Crocus chrysanthus
Plante
Crocus reticulatus
Plante
Daucus guttatus ssp. zahariadii
Plante
Dianthus monadelphus ssp. pallens
Plante
Dianthus nardiformis
Plante
Dianthus pseudarmeria
Plante
Dictamnus albus
Plante
Echinops ritro ssp. ruthenicus
Plante
Festuca callieri
Plante
Gagea bulbifera
Plante
Gagea granatellii
Plante
Gagea szovitsii
Plante
Galanthus elwesii

Populație
R
D
RC D
R
D
R
D
R
D
R
D
V
D
R
D
R
D
R
D
V
D
R
D
R
D
V
D
R
D
R
D
V
D
V
D
R
D
R
D
RC D
V
D
R
D
V
D
R
D
R
D
V
D
R
D
R
D
V
D
R
D
C
D
R
D
C
D
R
D
V
D
V
D
V
D
V
D
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Categorie Cod
Denumire științifică
Plante
Galium verticillatum
Plante
Galium volhynicum
Plante
Gypsophila pallasii
Plante
Helianthemum salicifolium
Plante
Helichrysum arenarium ssp. ponticum
Plante
Hyacinthella leucophaea
Plante
Jasminum fruticans
Plante
Knautia macedonica
Plante
Koeleria lobata
Plante
Lactuca viminea
Plante
Lappula marginata
Plante
Medicago orbicularis
Plante
Melica ciliata ssp. taurica
Plante
Minuartia adenotricha
Plante
Minuartia bilykiana
Plante
Moehringia grisebachii
Plante
Onobrychis gracilis
Plante
Ononis pusilla
Plante
Ornithogalum amphibolum
Plante
Ornithogalum sibthorpii
Plante
Paeonia peregrina
Plante
2098 Paeonia tenuifolia
Plante
Parietaria lusitanica ssp. serbica
Plante
Paronychia cephalotes
Plante
Pimpinella tragium ssp. lithophila
Plante
Piptatherum holciforme
Plante
Polycnemum heuffelii
Plante
Potentilla astracanica
Plante
Prunus tenella
Plante
Ranunculus oxyspermus
Plante
Rumex tuberosus ssp. tuberosus
Plante
Sedum caespitosum
Plante
Serratula radiata
Plante
Seseli campestre
Plante
Seseli tortuosum
Plante
Silene bupleuroides
Plante
Silene csereii
Plante
Trigonella gladiata

Populație
R
D
R
D
RC D
R
D
R
D
V
D
R
D
R
D
R
D
V
D
R
D
R
D
C
D
RC D
V
D
V
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
C
V
D
R
D
RC D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
C
D
R
D
R
D
R
D
R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului
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Clase de habitat

pondere in %

N09 - Pajiști uscate, stepe

24.00

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)

28.00

N14 - Pajiști ameliorate

34.00

N15 - Alte terenuri arabile

7.00

N16 - Păduri caducifoliate

3.00

N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție)

4.00

TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc
cel mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Stul este important nu
numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice şi peisagistice ci şi prin elementele de
faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de reptile, păsări şi chiroptere. În perimetrul sitului se află două
peşteri importante din punct de vedere speologic şi paleontologic. Studiile speologice efectuate în peştera La
Adam,au dus la descoperiri de importanta paleontologica şi arheologica ce claseaza acest loc printre cele mai
importante din Europa. Din punct de vedere paleontologic s-au determinat numeroase specii de mamifere
cuaternare, au fost studiate 80 specii de fosile jurasice şi tot de aici a fost scoas la iveală un molar de Homo
sapiens fossilis.Peştera adaposteste numeroase specii de lilieci protejate la nivel european, printre care
Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Peştera Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrari şi două
galerii importante. Ultima se remarcă prin acumularea unei mari cantităţi de guano tasat, constituind movile
apreciabile sub coloniile de lilieci adapostiţi în timpul verii pe tavanul peşterii, care au dat şi numele de Peştera
liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate şi cu statut de specii periclitate. Vegetaţia din zona de proiecţie
exterioară şi din limita peşterii este caracteristic stepic dobrogeană.
Calitate si importanță Caracteristic acestui sit este indeosebi habitatul 62C0*, acesta inculzând numeroase
asociaţii, incusiv endemice pentru Dobrogea (subtipul 34.9211 - alianţa Pimpinello-Thymion zygioidi), atât pe
substrat calcaros cât şi silicios. De aici sunt citate (Horeanu 1976 - C) cele mai întinse pajisti stepice din ţară
cu Paeonia tenuifolia - specie periclitata de importanţă europeană, protejată prin Conventia de la Berna –
Rezolutia nr.6/1998). Un alt habitat de mare valoare conservativa este 40C0*, ce ocupă suprafeţe întinse, cel
mai important fiind subtipul 31.8B731, reprezentat prin asociaţia rară Rhamno catharticae – Jasminietum
fruticantis, identificată doar în SCI Dumbrăveni-Urluia, Pădurea Canaraua Fetii -Iortmac şi Canaralele Dunării.
Situl se remarca si prin prezenta unor specii foarte rare, de importanta comunitara, cum ar fi Centarea jankae,
Campanula romanica, Moehrigia jankae.
Vulnerabilitate Recent au fost incepute lucrari de mare amploare, cu un impact deosebit de ridicat, in zona
pesterii Casian, prin acestea urmarindu-se realizarea unui lac de acumulare pe raul Casimcea, precum si
dezvoltarea unor baze de agrement pentru turismul de masa, ceea ce ar putea avea un potential efect negativ
major asupra respectivei zone din SCI.Deja prin lucrarile respective au fost distruse ireversibil unele suprafete
din habitatele 40C0, 91AA si 62C0, ceea ce face necesara o interventie ferma a autoritatilor de mediu pentru
stoparea lucrarilor si refacerea acolo unde este posibil a habitatelor sau cel putin a aspectelor peisagistice.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Recifii Jurasici Cheia
sau Masivul Geologic Cheia a fost pusă sub protecţie iniţial prin Decizia 425/1970 a Consiliului Popular
Judeţean Constanţa. A fost declarată rezervaţie naturală de interes naţional prin Legea 5/2000 privind planul
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, cod de arie protejată
2362.
Tip de proprietate Rezervaţia Naturala Masivul Geologic Cheia cu suprafaţa de 170 de ha conform Legii
5/2000 se află în fond forestier de stat, conform Amenajamentului Silvic al O.S.Hârşova.Din rezervaţie fac
parte şi terenuri neproductive ce aparţin Com. Grădina. Suprafaţa rezervaţiei va fi extinsă la cea de 287,10 ha
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cuprinsă în datele Amenajamentului Silvic al O.S. Hărşova (conform datelor Regulamentului ariei forestiere
aflată în custodia Direcţiei Silvice Constanţa).
Documentație Dămăceanu,C.; Leandru, V.; Ceuca, G. - Cercetări privind ameliorarea pădurilor degradate din
nordul Dobrogei, Editura Agro-Silvică, Bucureşti, 1964. Dihoru, Gh.; Doniţă, N. - Flora şi vegetaţia Podişului
Babadag, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1970. Doniţă, N.; Ivan, D.; Coldea, Gh.; Sanda, V.; Popescu, A.;
Chifu, Th.; Păucă-Comănescu, M.; Mititelu, D.; Boşcaiu, N. - Vegetaţia României, Ed. Tehnică Agricolă,
Bucureşti, 1992. Doniţă, N.; Chiriţă, C.; Stănescu, V. (coordonatori) - Tipuri de ecosisteme forestiere din
România, I.C.A.S. Bucureşti, 1990. Doniţă, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.-A.
- Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005. Horeanu, Cl. (A)- Vegetaţia pajiştilor xerofile
din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Horeanu, Cl. (B)- Vegetaţia lemnoasă din Podişul Casimcea,
Peuce V, Tulcea, 1976. Horeanu, Cl. (C) – Propuneri pentru înfiinţarea unor noi rezervaţii în Podişul Casimcei,
Ocrotirea naturii dobrogene, Academia R.S.R., Cluj-Napoca, 1976 Ivan, D. - Fitocenologie şi vegetaţia R.S.R.,
Ed.Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1970 Oltean, M.; Negrean, G.; Popescu, A.; Roman, N.; Dihoru, Gh.;
Sanda, V.; Mihăilescu, S. - Lista roşie a plantelor superioare din România, în Studii, sinteze, documentaţii de
ecologie, PI, 1994. Prodan, I. - Conspectul Florei Dobrogei, Tipografia Naţională S.A., Cluj. Purcelean, Şt.,
Paşcovschi, S. - Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure din România, Centrul
de Informare, documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, Bucureşti, 1968. Sanda, V.; Arcus, M. Sintaxonomia grupărilor vegetale din Dobrogea şi Delta Dunării, Ed. Cultura, Piteşti, 1999. Sanda, V. Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Ed. Vergiliu, Bucureşti, 2002. Sanda, V.;
Popescu, A.; Stanciu, D.A. - Structura cenotică şi caracterizarea ecologică a fitocenozelor din România, Ed.
CONPHIS, 2001. Săvulescu, T. (coordonator) - Flora R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., 1976. Şerbănescu, I. –
Harta geobotanică, Institutul de Geologie şi Geofizică , Bucureşti, 1975. *** European Red List of Globally
Threatened Animals and Plants (D46) - United Nations, New York, 1991.
5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

Cod
Pondere %
1.18
RO03 - Monument al naturii
6.78
RO04 - Rezevație naturală
Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

Cod
RO03 - Monument al naturii
RO03 - Monument al naturii
RO04 - Rezevație naturală

Tip Suprapunere %
Numele sitului
0.64 2.356.-Peştera La Adam
+
0.54 2.357.-Peştera de la Gura Dobrogei
+
6.78 2.362.-Recifii jurasici Cheia
*

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată
Activități și consecințe în interiorul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

Cod

Intensitate % din sit Influență

140 - Păşunatul

A

30.00 -

230 - Vânătoarea

A

25.00 -
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Cod
502 - Străzi, autostrăzi

Intensitate % din sit Influență
A

10.00 -

620 - Sporturi de exterior şi activităţi de petrecerea timpului liber în natură A

20.00 -

Activități și consecințe în jurul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

Cod

Intensitate % din sit Influență
25.00 140 - Păşunatul
A
5.00 301 - Cariere
A
15.00 400 - Urbanizare, industrializare, şi alte activităţi similare B
15.00 0
100 - Cultivarea
B
Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia se află în custodia Direcţiei Silvice
Constanţa, O.S. Hârşova.
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Masivul Geologic Cheia nu există plan de
management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele Direcţia Silvică Constanţa.
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D. Proiectul propus are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul
conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
Proiectul propus nu are legătură directă și nu este necesar pentru managementul conservării
ariei naturale protejate de interes comunitar

E. Impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată
de interes comunitar;
Ca urmare a activităților de reabilitare a infrastructurii de irigații sunt semnalate surse
potențiale de impact caracterizate prin: afectarea temporară a perimetrului (lucrări de săpături),
organizare de șantier, emisii atmosferice, zgomot şi vibrații.
Evaluarea impactului potențial al proiectului s-a realizat pe baza unei matrice de evaluare
conform scării de intensitate a impactului și probabilității apariției acestuia prin realizarea
obiectivelor proiectului.

Tabel nr. 8 Impactul potențial asupra speciilor de interes comunitar

Nr.
crt.

1

2

3

Habitate/
specii de
interes
conservativ

Categorie de impact
Descriere impact

Degradare
habitate

Disturbare
specie

Interval de manifestare
a impactului
In
In perioada
perioada
de
de
modernizare
operare

Alterarea/pierderea habitatului
de interes conservativ

NU

NU

NU

NU

Mamifere

Alterarea
(modificarea,
pierderea, habitatelor specifice;
Factori de stres asupra ecologiei
speciei datorat activităților de
construcție şi operare

NU

NU

NU

NU

Amfibieni şi
reptile

Alterarea
(modificarea,
pierderea, habitatelor specifice;
Factori de stres asupra ecologiei
speciei datorat activităților de
construcție şi operare

Habitate

NU

NU

NU

NU

Masuri specifice
de reducere
impact

Nu sunt afectate
habitatele
specifice
dinamica şi
evoluția
populației speciei
Nu sunt afectate
habitatele
specifice
dinamica
şi
evoluția
populației speciei
Nu sunt afectate
habitatele
specifice
dinamica
şi
evoluția
populației speciei
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Nr.
crt.

Habitate/
specii de
interes
conservativ

Categorie de impact
Descriere impact

Degradare
habitate

Disturbare
specie

Interval de manifestare
a impactului
In
In perioada
perioada
de
de
modernizare
operare

Alterarea
(modificarea,
pierderea, habitatelor specifice;
4

5

Plante

Avifaună

Alterarea habitatelor specifice
de hrănire;
Potențial efect de stres asupra
zonelor de hrănire şi cuibărire;
Zgomotul
provenit
de la
lucrările de modernizare a
obiectivelor de invenție;
Efect
de
barieră
asupra
dinamicii speciilor în zona;
Distrugerea
locurilor
de
cuibărire.

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Masuri specifice
de reducere
impact

Nu sunt afectate
habitatele
specifice
dinamica şi
evoluția
populației speciei
Subcapitol
6.9
Masuri generale
de reducere a
impactului asupra
biodiversității.

Semnificaţia impactului asupra acestor specii de fauna s-a analizat din punctul de vedere al
cerințelor ecologice ale fiecărei specii în relație cu categoria de impact specifice obiectivelor
proiectului.
Tabel nr. 9 Categorii de impact
Impact negativ semnificativ
Impact negativ nesemnificativ
Neutru
Impact pozitiv nesemnificativ
Impact pozitiv semnificativ

F. alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.
Având în vedere suprapunerea obiectivelor proiectului cu ariile naturale de interes comunitar
de tip ROSCI și ROSPA, precum și inexistența unui impactul potențial prognozat ca urmare a
implementării proiectului asupra unor habitate sau specii de interes conservativ nu se va impune
stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului sau măsuri suplimentare pentru conservare a
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habitatelor și speciilor de interes conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 precum şi integrității
ariilor naturale protejate .
Masurile de diminuare a impactului vor avea caracter general fiind specifice lucrărilor de
construcție stabilindu-se astfel măsuri de diminuare a impactului temporar local asupra factorilor
de mediu: apă, aer, sol, biodiversitate (general).

CONCLUZII
Implementarea proiectului nu generează un impact semnificativ asupra factorilor de mediu și
biodiversității locale, dat fiind că obiectivele specifice de construcție/modernizare:
 nu afectează habitate de interes comunitar pentru care a fost declarate arii naturale protejate;
 nu sunt afectate populații ale speciilor de interes comunitar.
 lucrările proiectate pentru realizarea obiectivelor proiectului se vor desfăşura traseul drumului
existent şi nu sunt afectate suprafețe de teren din proprietate private sau de stat;
 materialele utilizate pentru construcții sunt inerte şi nu generează un impact negativ asupra
biodiversității.
 lucrările proiectate nu au ca efect, distrugerea sau alterarea habitatelor şi a speciilor de flora şi
fauna incluse în Cartea Roșie.
 nu au loc modificări ale compozițiilor de specii sau ale resurselor speciilor de plante cu importanta
economica ca urmare a execuției lucrărilor specifice proiectului.
 modernizarea drumurilor nu influențează dinamica resurselor de specii Nu sunt influențate rutele
de migrare a pasărilor.
 Lucrările ce se executa nu modifica sau reduc spatiile pentru adăposturi, de odihna, hrana, creștere
pentru fauna.
 lucrările de reabilitare a amplasamentului. pot avea efecte negative asupra vegetației. Prin proiect
aceste lucrări nu sunt prevăzute a se realiza în sectoare critice desemnate de prezenta habitatelor
prioritare.

f) alte informații prevăzute în ghidul metodologie privind evaluarea adecvată
Nu este cazul.
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ANEXA 1
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Anexa 2
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