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I. Denumirea proiectului:
Denumirea proiectului este ”Execuție lucrări de infrastructură la cartier locuințe zona sere
(străzi, trotuare, rețea alimentare cu apă, rețea canalizare menajeră și pluvială, rețele
termice, rețea iluminat public și casnic)” faza PAC.
II. Titular
- numele companiei:
Numele titularului este orașul Cernavodă, județul Constanța.
- adresa poştală:
Adresa poștală a titularului este în orașul Cernavodă, str. Ovidiu nr. 11, județ Constanța.
- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:
Datele de contact ale titularului: Telefon: 0241/238.030, 0241/238.433, Fax: 0241/239.578,
E-mail:primaria@cernavoda.ro.
- numele persoanelor de contact:
-- director/manager/administrator
Numele responsabilului de proiect este Cîrjali Șerif, în calitate de viceprimar al orașului
Cernavodă, județul Constanța.
-- responsabil pentru protecţia mediului
Responsabilul pentru protecția mediului este Busuioc Elvira, în calitate de inspector al
primăriei orașului Cernavodă, județul Constanța.
III. Descrierea proiectului:
- un rezumat al proiectului
Proiectul prevede realizarea lucrărilor pentru realizarea infrastructurii pentru cartierul de locuințe
din orașul Cernavodă, zona Sere.
Infrastructura cartierului va consta în realizarea sistematizării pe verticală, a infrastructurii rutiere,
a rețelei de alimentare cu apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a
rețelei de conducte pentru energie termică, a rețelei electrice de joasă tensiune și a rețelei electrice
de iluminat public, a rețelelor de canalizare pluvială, termice și electrice consum casnic.
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Pentru încadrarea în cerințele organismelor avizatoare, investiția a fost împărțită în două
componente principale din punct de vedere al finanțării și anume:
a. Lucrări de infrastructură pentru străzi, trotuare, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare
a apelor menajere și rețea de iluminat public. Aceste lucrări se vor finanța de UAT Cernavodă
din surse proprii și atrase, prin programul finanțat de Guvernul României în cadrul Planului
Național de Dezvoltare Locală;
b. Lucrări de infrastructură pentru rețele de canalizare pluvială, rețele termice pentru încălzire și
apă caldă menajeră, rețele electrice și de comunicații pentru folosință casnică. Aceste lucrări se
vor finanța integral de către UAT Cernavodă.
Lucrări ce nu fac obiectul investiției:
a) Devierea liniei electrice aeriene de 20 kV ce traversează amplasamentul (dacă va fi
cazul);
b) Soluția de evacuare a apelor pluviale colectate în bazinul de retenție;
c) Racordurile electrice la rețeaua de distribuție a orașului;
d) Racordul la rețeaua de distribuție termică a orașului;
e) Racordurile la rețeaua de distribuție apă caldă a orașului;
f) Clădirile de locuințe;
Conform certificatului de urbanism nr. 213/18.08.2017 proiectul propus se compune din:
A. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU STRĂZI, TROTUARE, REȚEA DE
ALIMENTARE CU APĂ, REȚEA DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ȘI
REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC
A.1. Sistematizare verticală și infrastructură rutieră
Sistematizarea verticală și infrastructura rutieră va cuprinde lucrările privind realizarea străzilor ce
vor deservi clădirile de locuințe, trotuare şi aleile pietonale.
Străzi noi:


Luceafărului: 114 m;



Aurorei: 54 m;



Terra: 400 m;



Saturn: 265 m;



Mercur: 683 m;



Jupiter: 236 m;



Marte: 273 m;



Neptun: 284 m

Străzi existente ce necesită refacere pentru racordarea noilor străzi:


T. Stavru: 182 m;



I.D. Chirescu: 83 m;



Prelungirea Victoriei: 145 m.
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Drumurile şi platformele vor avea pante de scurgere transversale ce variază între 1,5 şi 2,5%.
Străzile vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton, iar apele pluviale vor fi dirijate la guri
de scurgere cu sifon si depozit pentru terenuri macroporice sensibile la umezire de unde vor fi
preluate de o reţea de canalizare pluvială.
A.2. Rețeaua de apă potabilă
Rețeaua va alimenta viitoarele construcții pentru locuințe și se va racorda la rețeaua existentă de
distribuție a orașului prin două cămine de branșament, unul pe strada din imediata vecinătate a
stației de alimentare cu apă potabilă (str. T. Stavru) , iar al doilea pe str. Radu Iordăchescu.
Reţeaua de apă potabilă se va realiza din PEID, PE100, SDR 17, Pn 10, Dn 110 în lungime de
1.892 m şi va asigura atât nevoile gospodăreşti şi publice cât şi debitul de incendiu
Cartierul este dotat cu un număr de 6 hidranţi exteriori supraterani Dn 100 pentru combaterea
incendiului.
Pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă au fost prevăzute 21 de cămine pentru vane, goliri sau
aerisiri, cu următoarele dimensiuni
 19 buc. 1,25 x 1,00 h = 1,8 m
 2 buc.: 1,60 x 2,00 h = 1,8 m
Pe rețeaua de apă potabilă s-au prevăzut branșamente pentru viitoarele construcții de locuințe,
branșamente care se compun din conductă de branșament și cămin de branșare.
A.3. Rețeaua de canalizare menajeră
Rețeaua va colecta apele uzate menajere de la viitoarele construcții pentru locuințe și se va racorda
la rețeaua existentă de canalizare menajeră a orașului Cernavodă, în căminul existent din partea de
sud – est a str. Radu Iordăchescu.
Colectarea apelor menajere se va realiza prin intermediul unei reţele de conducte cu lungimea
totală de 1.640 m. Rețeaua de canalizare menajeră se va realiza din tuburi de PVC SN8 cu
diametrul de 250 mm
De asemenea au fost prevăzute căminele de racordare a viitoarelor construcții de locuințe precum
și conducta de racord între căminul de racord și rețeaua colectoare.
Datorită naturii accidentate a terenului, a pantelor mari și a faptului că punctul de racord a rețelei
menajere proiectate la rețeaua existentă se află într-un punct defavorabil din punct de vedere al
sensului natural de curgere al apei uzate, a fost necesară o stație de pompare pentru ape uzate
menajere – SPAU tip prefabricat, complet echipată.
Staţia de pompare ape uzate va fi echipată cu utilaje funcţionale 2 electropompe submersibile, cu
montaj fix (1A + 1R), fiecare cu un debit de 4,0 l/s și Hp = 15 mCA pentru evacuarea apelor uzate
menajere.
A.4. Instalații electrice de iluminat public
Instalațiile electrice de iluminat public vor asigura comanda şi iluminatul exterior aferent
drumurilor, aleilor si spatiilor tehnice exterioare din cadrul cartierului de locuințe.
Pentru iluminatul exterior s-au prevăzut stâlpi de iluminat, repartizaţi astfel: 149 buc stalpi de
otel galvanizat cu înălțimea de 8 metri, montați pe aleile principale; Stâlpii vor fi echipați cu lămpi
cu vapori de mercur având puterea P= 250W fiecare.
Alimentarea si conectarea iluminatului exterior perimetral se face de la trei tablouri de iluminat
exterior.
Montarea stâlpilor se va realiza la aproximativ 30 m unul de celalalt pentru a se asigura un
iluminat la sol de 25-30 lux.
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B. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU REȚELE DE CANALIZARE
PLUVIALĂ, REȚELE TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ MENAJERĂ,
REȚELE ELECTRICE ȘI DE COMUNICAȚII PENTRU FOLOSINȚĂ CASNICĂ
B.1. Rețea canalizare pluvială
Colectarea apelor pluviale de pe străzi și trotuare se va realiza prin intermediul unei reţele de
conducte cu lungimea totală de 1.983 m, din care:


PVC SN 8, Dn 315 – 1208 m;



PVC SN 8, Dn 400 – 394 m;



PAFSIN SN 10.000, Dn 500 - 297 m;



PAFSIN SN 10.000, Dn 600 - 85 m.

Apa pluvială este colectată prin intermediul a 71 de guri de scurgere, din care 11 vor fi duble
(GS13; GS14; GS15; GS25; GS32; GS33; GS 35; GS36; GS39; GS40; GS53).
Apa pluvială va fi transportată până în căminul proiectat CP11 de unde va fi evacuată într-un
bazin de retenție cu un volum de 270 mc.
Bazinul de retenție ape pluviale va fi o construcție din beton armat îngropată, cu dimensiunile în
plan la exterior de 9,30 x 10,30 m și o înălțime de 4,00 m (de la partea inferioară a radierului până
la partea superioară a planșeului). Nivelul maxim al apei in bazin este de 3.20 m de la cota
superioara a radierului.
Soluția de evacuare a apelor pluviale nu face parte din prezentul proiect, aceasta se va stabili de
către beneficiarul lucrărilor.
Reţeaua cuprinde un număr de 60 de cămine de schimbare de direcţie şi vizitare, notate cu CP
1...n.
B.2. Rețea termică pentru încălzire și apă caldă menajeră
În vederea realizării rețelei de distribuție a energiei termice în cartierul de locuințe – Zona Sere sau avut in vedere soluții tehnologice moderne, care constau in utilizarea de conducte si elemente
de conductă preizolate, montate direct în pământ si însoțite de un fir de semnalizare si detecție
avarii.
Parametrii tehnici și funcționali pentru circuitul de încălzire:
-

țeavă din oțel fără sudură laminată la cald, preizolata cu spuma PUR, protejata la exterior cu
manta de polietilena de înaltă densitate;

-

diametre nominale cuprinse intre Dn 40 si Dn150 mm, conform SR 404;

-

material OLT35, conform STAS 8183;

-

parametrii agentului termic Pmax=6 bar, Tmax=95˚C.
Parametrii tehnici și funcționali pentru circuitul de apa calda de consum și recirculație:

-

țeavă din oțel sudata longitudinal, zincata, nefiletata, pentru instalații, preizolată cu spumă
PUR, protejata la exterior cu manta de polietilena de înaltă densitate;

-

diametre nominale cuprinse intre Dn32 si Dn125mm;

-

material OL37, conform STAS 500;

-

parametrii agentului termic Pmax=6 bar, Tmax=60˚C.
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B.3. Rețea electrică folosință casnică
Pentru asigurarea consumului la clădirile din cadrul cartierului de locuinţe Cernavodă zona Sere,
este necesară o putere calculată Pc = 800 kW,
Soluţia de alimentare adoptata in prezentul proiect este o distribuție radială prin intermediul a 5
tablouri de distribuție TD1...TD5.
Fiecare dintre acestea deservește următoarele construcții de locuințe:


Tabloul TD1-deserveste 20 de constructii tip vila cu maxim 5 camere, fiecare dintre
acestea fiind definita ca un consumator conform normativ I7/2011, cap. 3.2.2.2, puterea
instalata fiind 20KW, si coeficientul de utilizare avand valoarea =0,6;



Tabloul TD2-deserveste 21 de constructii tip vilă cu maxim 5 camere, toate celelalte
considerente precizate pentru tabloul TD1;



Tabloul TD3-deserveste 28 de constructii tip vila cu maxim 5 camere, si una statie
pompare ape uzate (regim 1+1, Putere instalata 8,5KW), toate celelalte considerente
precizate pentru tabloul TD1;



Tabloul TD4-deserveste 21 de constructii tip vila cu maxim 5 camere, , toate celelalte
considerente precizate pentru tabloul TD1;



Tabloul TD5-deserveste 2 blocuri de locuinte (P+1) fiecare cu 8 apartamente, un bloc de
locuinte P+3,cu 9 apartamente si un bloc de locuinte P+3 cu 6 apartamente acesti
consumatori fiind definiti in normativ I7/2011, cap. 3.2.2.2, toate celelalte considerente
precizate pentru tabloul TD1

B.4. Rețea comunicații folosință casnică
Rețeaua de comunicații din cadrul proiectului va consta în pozarea tuburilor din PVC și a
căminelor de tragere pentru cabluri. Cablurile de comunicații și conectarea utilizatorilor la rețea nu
face obiectul proiectului, acestea urmând a se realiza de către fiecare operator de rețea de
comunicații din zonă.
- justificarea necesităţii proiectului
Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeana și a semnării Tratatului de Aderare, țara
noastră s-a angajat să se conformeze obligaţiilor legale ce revin din semnarea acestui tratat. În
ceea ce priveşte investiţiile propuse, acestea trebuie să contribuie la conformarea României cu
obligaţiile Tratatului de Aderare în ceea ce priveşte:


Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman;



Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane uzate.

Totodată, în contextul prevederilor Ordinului nr. 88 / 2007 al ANR pentru Serviciile Publice de
Gospodărie Comunală, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice precum și a
Legii nr. 241/ 2006, fără a se limita la acestea, Primăria orașului Cernavodă ca autoritate publică
locală, are ca responsabilitate implementarea de servicii comunitare de utilități publice la nivel
local.
Proiectul promovat de către Primăria orașului Cernavodă, proiect denumit „Execuție lucrări de
infrastructură la cartier locuințe zona sere (străzi, trotuare, rețea alimentare cu apă, rețea
canalizare menajeră și pluvială, rețele termice, rețea iluminat public și casnic)”, are ca
obiectiv general și specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenţi
gradului de acces la servicii publice adecvate de infrastructură rutieră, alimentare cu apă
canalizare pluvială și menajeră, rețea electrică, iluminat public, rețea termică și rețea de
comunicații.
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Proiectul reprezintă dorinţa autorităţii publice locale de a realiza obiectivele strategice prevăzute
în legislația națională și cea europeană, cu impact direct şi major asupra factorului mediu, astfel:
-

proiectul este necesar pentru extinderea şi dezvoltarea infrastructurii şi conformarea cu
standardele europene în domeniul gestionării apelor uzate menajere, asigurându-se în acest
fel dezvoltarea durabilă a localităţii;

-

este în concordanţă cu prevederile strategiei de dezvoltare a județului care prevede
îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă
de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)
Limitele amplasamentului proiectului se regăsește în intravilanul orașului Cernavodă, conform
PUG aprobat prin H.C.L. 242/2014 pe un teren în suprafață de 5.528 mp. Destinația terenului a
fost stabilită prin P.U.Z. nr. 16/2013 pentru construcții de locuințe individuale.
Din punct de vedere al planșelor ce delimitează amplasamentul, acestea sunt următoarele:
1. Plan anexă la Certificat de Urbanism nr. 213/18.08.2017
2. Plan de încadrare în zonă……………………………...I1
3. Plan coordonator. Sc. 1:500…………………………Co1
- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie
etc.)
Lucrările propuse reprezintă realizarea sistematizării pe verticală, a infrastructurii rutiere, a
rețelei de alimentare cu apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a
rețelei de conducte pentru energie termică, a rețelei electrice de joasă tensiune și a rețelei electrice
de iluminat public, a rețelelor de canalizare pluvială, termice și electrice consum casnic. Conform
certificatului de urbanism nr. 213/18.08.2017, proiectul propus va include:
A. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU STRĂZI, TROTUARE, REȚEA DE
ALIMENTARE CU APĂ, REȚEA DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ȘI
REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC
A.1. Sistematizare verticală și infrastructură rutieră
Sistematizarea verticală și infrastructura rutieră va cuprinde lucrările privind realizarea străzilor ce
vor deservi clădirile de locuințe, trotuare şi aleile pietonale.
Străzi noi: Luceafărului: 114 m; Aurorei: 54 m; Terra: 400 m; Saturn: 265 m; Mercur: 683 m;
Jupiter: 236 m; Marte: 273 m; Neptun: 284 m
Străzi existente ce necesită refacere pentru racordarea noilor străzi: T. Stavru: 182 m; I.D.
Chirescu: 83 m; Prelungirea Victoriei: 145 m.
Datorită naturii accidentate a terenului şi a pantelor mari, viitoarele imobile vor fi dispuse în
„terase” paralele având străzi de acces cu declivităţi cuprinse între 0,1 şi izolat 10% (pe str.
Mercur).
Drumurile şi platformele din cadrul cartierului de locuințe vor avea pante de scurgere transversale
ce variază între 1,5 şi 2,5%.
Suprastructura pentru străzi şi spaţiul de parcare de pe str. Terra:
-

Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 – 4cm;

-

Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD20 – 6cm;

-

Strat superior de fundaţie din balast stabilizat cu ciment – 20cm;
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-

Strat inferior de fundaţie din piatră spartă – 30cm;

-

Strat din pământ stabilizat cu 30% piatră spartă compactat la gradul 100% - 20cm.

Suprastructură trotuare şi alei pietonale:
-

Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA8 – 3cm;

-

Strat din beton clasa C12/15 – 10cm;

-

Fundaţie din piatră spartă – 10cm;

-

Strat din pământ stabilizat cu 30% piatră spartă compactat la gradul 100% - 10cm.

Pentru zona insulei centrale cu pavele autoblocante de culoare roşie:
-

Îmbrăcăminte din pavele autoblocante carosabile – 6cm;

-

Şapă mortar M100 pentru pozarea pavelelor – 4cm;

-

Strat din beton de ciment clasa C12/15 – 20cm;

-

Strat de balast conform curbei granulometrice – 25cm.

-

Strat din pământ stabilizat cu 30% piatră spartă compactat la gradul 100% - 20cm.

Pentru zona insulei centrale cu pavele autoblocante de culoare roşie şi gri deschis:
-

Îmbrăcăminte din pavele autoblocante necarosabile – 6cm;

-

Nisip pentru pozarea pavelelor – 4cm;

-

Strat de balast conform curbei granulometrice – 15cm;

-

Rambleu din pământ bine compactat.

Străzile vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton, iar apele pluviale vor fi dirijate la guri
de scurgere cu sifon si depozit pentru terenuri macroporice sensibile la umezire de unde vor fi
preluate de o reţea de canalizare pluvială.
A.2. Rețeaua de apă potabilă
Rețeaua va alimenta viitoarele construcții pentru locuințe și se va racorda la rețeaua existentă de
distribuție a orașului prin două cămine de branșament, unul pe strada din imediata vecinătate a
stației de alimentare cu apă potabilă (str. T. Stavru) , iar al doilea pe str. Radu Iordăchescu.
Reţeaua de apă potabilă se va realiza din PEID, PE100, SDR 17, Pn 10, Dn 110 în lungime de
1.892 m şi va asigura atât nevoile gospodăreşti şi publice cât şi debitul de incendiu
Rețeaua de apă potabilă se va alcătui din conducte PEID, PE 100, SDR 17, fitinguri
corespunzătoare și armături din fontă montate în cămine din beton. Pe traseul conductelor de
alimentare cu apă s-au prevăzut vane de închidere, golire și aerisire.
Cartierul este dotat cu un număr de 6 hidranţi exteriori supraterani Dn 100 pentru combaterea
incendiului.
Pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă au fost prevăzute 21 de cămine pentru vane, goliri sau
aerisiri, cu următoarele dimensiuni
 19 buc. 1,25 x 1,00 h = 1,8 m
 2 buc.: 1,60 x 2,00 h = 1,8 m
Pe rețeaua de apă potabilă s-au prevăzut branșamente pentru viitoarele construcții de locuințe.
Aceste branșamente se compun din conductă de branșament și cămin de branșare
A.3. Rețeaua de canalizare menajeră
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Rețeaua va colecta apele uzate menajere de la viitoarele construcții pentru locuințe și se va racorda
la rețeaua existentă de canalizare menajeră a orașului Cernavodă, în căminul existent din partea de
sud – est a str. Radu Iordăchescu.
Colectarea apelor menajere se va realiza prin intermediul unei reţele de conducte cu lungimea
totală de 1.640 m. Rețeaua de canalizare menajeră se va realiza din tuburi de PVC SN8 cu
diametrul de 250 mm
Rețeaua de canalizare menajeră se va alcătui din conducte PVC cu mufe și garnitură din cauciuc.
Pe traseul conductelor s-au prevăzut cămine din beton la schimbare de direcție sau în aliniament,
la distanțe de maxim 60 m.
De asemenea au fost prevăzute căminele de racordare a viitoarelor construcții de locuințe precum
și conducta de racord între căminul de racord și rețeaua colectoare.
Datorită naturii accidentate a terenului, a pantelor mari și a faptului că punctul de racord a rețelei
menajere proiectate la rețeaua existentă se află într-un punct defavorabil din punct de vedere al
sensului natural de curgere al apei uzate, a fost necesară o stație de pompare pentru ape uzate
menajere – SPAU tip prefabricat, complet echipată.
Staţia de pompare ape uzate va fi echipată cu utilaje funcţionale 2 electropompe submersibile, cu
montaj fix (1A + 1R), fiecare cu un debit de 4,0 l/s și Hp = 15 mCA pentru evacuarea apelor uzate
menajere.
A.4. Instalații electrice de iluminat public
Instalațiile electrice de iluminat public vor asigura comanda şi iluminatul exterior aferent
drumurilor, aleilor si spatiilor tehnice exterioare din cadrul cartierului de locuințe.
Pentru iluminatul exterior s-au prevăzut stâlpi de iluminat, repartizaţi astfel: 149 buc stalpi de
otel galvanizat cu înălțimea de 8 metri, montați pe aleile principale; Stâlpii vor fi echipați cu lămpi
cu vapori de mercur având puterea P= 250W fiecare.
Alimentarea si conectarea iluminatului exterior perimetral se face de la trei tablouri de iluminat
exterior.
Montarea stâlpilor se va realiza la aproximativ 30 m unul de celalalt pentru a se asigura un
iluminat la sol de 25-30 lux.
B. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU REȚELE DE CANALIZARE
PLUVIALĂ, REȚELE TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ MENAJERĂ,
REȚELE ELECTRICE ȘI DE COMUNICAȚII PENTRU FOLOSINȚĂ CASNICĂ
B.1. Rețea canalizare pluvială
Colectarea apelor pluviale de pe străzi și trotuare se va realiza prin intermediul unei reţele de
conducte cu lungimea totală de 1.983 m, din care:


PVC SN 8, Dn 315 – 1208 m;



PVC SN 8, Dn 400 – 394 m;



PAFSIN SN 10.000, Dn 500 - 297 m;



PAFSIN SN 10.000, Dn 600 - 85 m.

Apa pluvială este colectată prin intermediul a 71 de guri de scurgere, din care 11 vor fi duble
(GS13; GS14; GS15; GS25; GS32; GS33; GS 35; GS36; GS39; GS40; GS53).
Apa pluvială va fi transportată până în căminul proiectat CP11 de unde va fi evacuată într-un
bazin de retenție cu un volum de 270 mc.
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Bazinul de retenție ape pluviale va fi o construcție din beton armat îngropată, cu dimensiunile în
plan la exterior de 9,30 x 10,30 m și o înălțime de 4,00 m (de la partea inferioară a radierului până
la partea superioară a planșeului). Nivelul maxim al apei in bazin este de 3.20 m de la cota
superioara a radierului.
Soluția de evacuare a apelor pluviale nu face parte din prezentul proiect, aceasta se va stabili de
către beneficiarul lucrărilor.
Reţeaua cuprinde un număr de 60 de cămine de schimbare de direcţie şi vizitare, notate cu CP
1...n.
B.2. Rețea termică pentru încălzire și apă caldă menajeră
În vederea realizării rețelei de distribuție a energiei termice în cartierul de locuințe – Zona Sere sau avut in vedere soluții tehnologice moderne, care constau in utilizarea de conducte si elemente
de conductă preizolate, montate direct în pământ si însoțite de un fir de semnalizare si detecție
avarii.
Parametrii tehnici și funcționali pentru circuitul de încălzire:
-

țeavă din oțel fără sudură laminată la cald, preizolata cu spuma PUR, protejata la exterior cu
manta de polietilena de înaltă densitate;

-

diametre nominale cuprinse intre Dn 40 si Dn150 mm, conform SR 404;

-

material OLT35, conform STAS 8183;

-

parametrii agentului termic Pmax=6 bar, Tmax=95˚C.
Parametrii tehnici și funcționali pentru circuitul de apa calda de consum și recirculație:

-

țeavă din oțel sudata longitudinal, zincata, nefiletata, pentru instalații, preizolată cu spumă
PUR, protejata la exterior cu manta de polietilena de înaltă densitate;

-

diametre nominale cuprinse intre Dn32 si Dn125mm;

-

material OL37, conform STAS 500;

-

parametrii agentului termic Pmax=6 bar, Tmax=60˚C.

B.3. Rețea electrică folosință casnică
Pentru asigurarea consumului la clădirile din cadrul cartierului de locuinţe Cernavodă zona Sere,
este necesară o putere calculată Pc = 800 kW,
Soluţia de alimentare adoptata in prezentul proiect este o distribuție radială prin intermediul a 5
tablouri de distribuție TD1...TD5.
Fiecare dintre acestea deservește următoarele construcții de locuințe:


Tabloul TD1-deserveste 20 de constructii tip vila cu maxim 5 camere, fiecare dintre
acestea fiind definita ca un consumator conform normativ I7/2011, cap. 3.2.2.2, puterea
instalata fiind 20KW, si coeficientul de utilizare avand valoarea =0,6;



Tabloul TD2-deserveste 21 de constructii tip vilă cu maxim 5 camere, toate celelalte
considerente precizate pentru tabloul TD1;



Tabloul TD3-deserveste 28 de constructii tip vila cu maxim 5 camere, si una statie
pompare ape uzate (regim 1+1, Putere instalata 8,5KW), toate celelalte considerente
precizate pentru tabloul TD1;



Tabloul TD4-deserveste 21 de constructii tip vila cu maxim 5 camere, , toate celelalte
considerente precizate pentru tabloul TD1;
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Tabloul TD5-deserveste 2 blocuri de locuinte (P+1) fiecare cu 8 apartamente, un bloc de
locuinte P+3,cu 9 apartamente si un bloc de locuinte P+3 cu 6 apartamente acesti
consumatori fiind definiti in normativ I7/2011, cap. 3.2.2.2, toate celelalte considerente
precizate pentru tabloul TD1

B.4. Rețea comunicații folosință casnică
Rețeaua de comunicații din cadrul proiectului va consta în pozarea tuburilor din PVC și a
căminelor de tragere pentru cabluri. Cablurile de comunicații și conectarea utilizatorilor la rețea nu
face obiectul proiectului, acestea urmând a se realiza de către fiecare operator de rețea de
comunicații din zonă.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul şi capacităţile de producţie
Lucrările proiectate reprezintă lucrări de utilități publice: de alimentare cu apă, canalizare
menajeră, canalizare pluvială, drumuri, alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie
termică, iluminat public. Astfel, investiția ce face obiectul prezentei documentații nu prezintă
capacități de producție.
- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)
În prezent, pe amplasamentul propus pentru realizarea investiției nu există instalații sau utilități
publice, acesta fiind liber de sarcini, cu excepția loturilor pentru case unde, pe anumite loturi s-au
realizat câteva construcții.
În prezent, în orașul Cernavodă, în imediata vecinătate a amplasamentului există rețele de utilități
publice cum ar fi: rețea alimentare cu apă, canalizare menajeră/pluvială, energie electrică,
comunicații. etc.
- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul
investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea
În cadrul proiectului propus, alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, drumuri,
alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică, iluminat public, nu vor exista
procese de producție.
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora
În cadrul proiectului propus, nu se vor utiliza materii prime, energie și combustibili. Asigurarea
apei potabile, energiei electrice, energiei termice se realizează prin conectarea lucrărilor ce fac
obiectul prezentei documentații la rețelele de utilități publice existente în zonă.
- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă
Alimentarea cu apă potabilă
Rețeaua proiectată de alimentare cu apă potabilă se va racorda la rețeaua existentă de distribuție a
orașului prin două cămine de branșament, unul pe strada din imediata vecinătate a stației de
alimentare cu apă potabilă (str. T. Stavru) , iar al doilea pe str. Radu Iordăchescu.
Căminele de branșament au fost proiectate conform STAS 6002-88 de tip B2 cu secțiune
rectangulară, L = 2,0 m și l = 1,60 m.
Echiparea căminelor de branșament se va realiza astfel:
 Teu egal cu flanșe Fo, Dn 100 mm;
 Contor apă rece Fo, Qnom. = 0,1 - 13 mc/h;
 Capăt de flanșă PE 100, Pn 10, SDR 17, Dn 110 mm;
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Flanșe OL-Zn, Dn 100;
Vană Fo, Pn 10, cu sertar pană, corp plat cu tijă inox, acționare manuală cu
roată de manevră, Dn 100 mm;

Alimentare cu energie electrică
Pentru asigurarea consumului la clădirile din cadrul cartierului de locuinţe Cernavodă zona Sere,
este necesară o putere calculată Pc = 800 kW.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din reţelele 0,4 KV din imediata vecinătate a
amplasamentului, pe baza soluţiei din Avizul Tehnic de Racordare pentru energie electrică emis
de distribuitorul local, ce se va obține prin grija beneficiarului.
Alimentarea cu energie termică
Alimentarea cu energie termică se va realiza din reţelele din imediata vecinătate a
amplasamentului, pe baza soluţiei din Avizul Tehnic de Racordare pentru energie termică emis de
distribuitorul local, ce se va obține prin grija beneficiarului.
Canalizare menajeră
Rețeaua proiectată de canalizare menajeră se va racorda la rețeaua existentă de canalizare
menajeră a orașului Cernavodă, în căminul existent din partea de sud – est a str. Radu Iordăchescu.
Canalizare pluvială
Soluția de evacuare a apelor pluviale nu face parte din prezentul proiect, aceasta se va stabili de
către beneficiarul lucrărilor.
Evacuarea apelor pluviale din bazinul de retenție se poate realiza prin pompare în firul de vale din
imediata vecinătate a amplasamentului. Soluția de deversare se va stabili în conformitate cu
prevederile NP 133/2013 dar fără a se limita la acesta.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia
investiţiei
În cadrul investiţiei ce are ca obiect realizarea infrastructurii cartierului care va consta în realizarea
sistematizării pe verticală, a infrastructurii rutiere, a rețelei de alimentare cu apă, a rețelei de
canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelei de conducte pentru energie termică, a
rețelei electrice de joasă tensiune și a rețelei electrice de iluminat public, a rețelelor de canalizare
pluvială, termice și electrice consum casnic este necesară decaparea stratului vegetal și
reconfigurarea terenului natural prin lucrări de terasamente.
Vor fi luate toate masurile de precauție necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificată a
drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietăților, terenurilor, copacilor, rădăcinilor,
culturilor, limitelor de proprietate și oricăror alte instalații aparținând companiilor de utilități,
administratorului drumurilor și altor părți implicate, din vecinătatea amplasamentului.
Antreprenorul trebuie să își asigure toate măsurile pentru a preveni poluarea aerului, contaminarea
solului și a apelor, zgomotul și depozitarea deșeurilor în locuri nepermise.
Copacii și/sau altă vegetație care urmează a fi păstrată în conformitate cu planurile sau cu
indicațiile, vor fi protejate împotriva daunelor pe toată perioada execuției lucrărilor.
Antreprenorul va aduce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare apărută ca urmare
a operațiunilor sale.
Deteriorările se referă la toate acțiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi
depozitarea de deșeuri, combustibil sau ulei, precum și avarii la nivelul instalațiilor și
echipamentelor.
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Niciun copac nu va fi doborât sau îndepărtat din zona de lucru fără acord prealabil de la
autorităţile relevante.
Tot lemnul va rămâne în proprietatea deţinătorului terenului şi va fi tăiat şi îndepărtat în
conformitate cu cerinţele sale rezonabile.
Acolo unde ţevile sau căminele sunt aşezate în apropiere de rădăcini de copaci sau ramuri, acestea
nu vor fi tăiate decât dacă este absolut necesar. Rădăcinile şi ramurile nu vor fi tăiate decât
manual. Toate capetele tăiate vor fi vopsite cu o soluție fungică specială pentru prevenirea
putrezirii rădăcinii sau ramurii.
Toate gropile vor fi umplute cu pământ compactat la aceeaşi densitate ca şi terenul înconjurător,
iar suprafaţa va fi finisată la nivelul existent al terenului şi într-o manieră considerată
satisfăcătoare.
Restabilirea drumurilor, trotuarelor, aleilor și a acostamentelor va fi efectuată în conformitate cu
cerinţele Autorităţii Drumurilor şi va fi de calitate identică sau superioară celei originale.
Bordurile, canalele, marginile şi ancadramentele afectate de lucrări vor fi reaşezate cu elementele
existente, cu condiţia să nu fie avariate. Acolo unde elementele existente nu sunt potrivite pentru
refolosire, se vor asigura unităţi înlocuitoare de textură, culoare şi tipuri similare, asemănătoare
celor alăturate şi în conformitate cu prevederile relevante.
Reaşezarea bordurilor, canalelor, marginilor şi ancadramentele va fi în conformitate cu practica
optimă. Bordurile şi canalele vor fi reaşezate pentru a fi conforme cu bordurile şi canalele
alăturate.
La finalizarea lucrărilor pe pământ nepavat, se va mărunți suprafaţa întregului pământ afectat, la
adâncime de cel puţin 300 mm, înainte de a înlocui pământul vegetal, şi va cultiva şi restabili
pământul cât mai aproape de condiţia sa originală.
Suprafeţele ce urmează a fi însămânţate cu iarbă vor fi reduse la strat subţire arabil şi vor fi
curăţate de pietre şi materiale străine mai mari de 50 mm. Sămânţa va fi plantată în anotimpurile
potrivite, distribuită egal şi aplicată într-o proporţie nu mai mică de 6 g/mp pe suprafeţe netede şi
10 g/mp pe suprafeţe în pantă.
Suprafeţele ce urmează a fi acoperite cu iarbă vor fi pregătite ca pentru însămânţare.
Gazonul aprobat va fi aşezat, îmbinat, unit şi bătătorit, iar marginile vor fi umplute cu sol fin
nisipos. Pe suprafaţa în pantă, unde există posibilitatea de alunecare, gazonul va fi aşezat în
diagonală. Orice tasare ce are loc trebuie efectuată corect prin ridicarea gazonului, umplerea cu sol
nisipos şi reaşezarea gazonului în modul specificat mai sus. Orice gazon care se usucă va fi
înlocuit cu unul nou.
Restabilirea pământului nepavat va fi efectuată de către contractant după cum urmează:
a) Pământul vegetal va fi înlocuit şi gradat conform profilurilor de pământ finisat, inclusiv
prevederile privind orice suprafaţă necesară suplimentară;
b) Pietrele şi alte reziduuri vor fi îndepărtate şi depozitate;
c) Munca va fi executată în timpul condiţiilor atmosferice potrivite;
Un îngrăşământ general va fi aplicat în conformitate cu recomandările producătorului.
Se vor reînsămânţa toate zonele în care sămânţa nu se dezvoltă destul de bine.
Toate malurile şi şanţurile vor fi formate şi gradate conform profilului original. Malurile vor fi
formate folosind material din subsol bine consolidat, cu un minim de 100 mm adâncime de
pământ vegetal acoperitor.
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- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
În cadrul proiectului propus, se vor realiza noi căi de acces și modificări ale celor existente în
punctele în care se vor racorda cu cele noi.
Străzi noi: Luceafărului: 114 m; Aurorei: 54 m; Terra: 400 m; Saturn: 265 m; Mercur: 683 m;
Jupiter: 236 m; Marte: 273 m; Neptun: 284 m
Străzi existente ce necesită refacere pentru racordarea noilor străzi: T. Stavru: 182 m; I.D.
Chirescu: 83 m; Prelungirea Victoriei: 145 m.
- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
În cadrul proiectului propus, pe perioada execuției lucrărilor se vor utiliza ca resurse naturale
următoarele materiale:
 agregate: nisip și pietriș la prepararea betonului;
 agregate: balast și piatră spartă la structurile rutiere;
 apă: la prepararea betonului;
 material lemnos - dulapi lemn: la cofraje și sprijiniri.
Pe perioada de funcționare a sistemului de apă se va utiliza ca resursă naturală, apa.
- metode folosite în construcţie
Pentru executarea lucrărilor de infrastructură cartierului, se vor folosi metode clasice de
construire:


terasamente: excavări și umpluturi;



instalații: pozare și îmbinare conducte (mecanic sau prin sudură), fitinguri și accesorii;



civile: montare armături, turnare beton la cămine și bazin de retenție;



mediu: lucrări de amenajare a amplasamentului prin realizarea de spații verzi.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare,
refacere şi folosire ulterioară
Pentru executarea lucrărilor se vor parcurge următoarele faze:
I.

Faza de execuție
a. pregătirea organizării de șantier;
b. identificarea în teren a loturilor pentru imobile și a imobilelor construite;
c. executarea excavațiilor pentru drumuri și rețele de conducte;
d. efectuarea probelor la drumuri și rețele de conducte;
e. executarea umpluturilor pentru amenajarea terenului, inclusiv însămânțări sau plantări
pentru spațiile verzi;

II.

Punerea în funcțiune
a. efectuarea probei finale;
b. predarea lucrărilor executate către Operatorului Regional sau Local de apă/canal,
energie electrică, energie termică;

III.

Exploatarea: sistemului se va realiza de către Operatorului Regional sau Local de
apă/canal, energie electrică, energie termică, prin regulamentul propriu de exploatare.
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IV.

Refacere și folosire ulterioară: la încheierea duratei de exploatare, Operatorul Regional sau
Local de apă/canal, energie electrică, energie termică va decide dacă rețelele de utilități vor
fi înlocuite sau dezafectate:
a. dacă vor fi înlocuite, Operatorului Regional sau Local de apă/canal, energie electrică,
energie termică, prin regulamentul propriu de exploatare va efectua reparațiile
necesare;
b. dacă vor fi dezafectate, Operatorului Regional sau Local de apă/canal, energie
electrică, energie termică, prin regulamentul propriu de exploatare, va efectua lucrările
necesare, materialele rezultate urmând fi transportate ca deșeuri sau materiale
recuperate, iar amplasamentul refăcut la starea inițială;
- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

În prezent nu există date cu privire la alte proiecte existente sau planificate care ar putea intra în
relație cu proiectul propus, astfel, nu au fost necesare măsuri speciale, altele decât cele prevăzute
în documentațiile tehnice.
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Având în vedere specificul proiectului pentru realizarea infrastructurii cartierului care va consta în
realizarea sistematizării pe verticală, a infrastructurii rutiere, a rețelei de alimentare cu apă, a
rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelei de conducte pentru energie
termică, a rețelei electrice de joasă tensiune și a rețelei electrice de iluminat public, a rețelelor de
canalizare pluvială, termice și electrice consum casnic, ce are ca obiectiv general și specific,
atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenţi gradului de acces la servicii
adecvate de utilități publice, nu au existat alternative care să poată fi luate în considerare.
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea
numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)
Ca urmare a implementării proiectului pentru realizarea infrastructurii cartierului, se va asigura
atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenţi gradului de acces la servicii
adecvate de utilități publice.
Astfel, principalul rezultat al proiectului reprezintă creșterea numărului de locuințe, eliminarea
apelor uzate în sistem controlat prin rețele de canalizare, extinderea liniei de distribuție a energiei
electrice și extinderea căilor de transport.
- alte autorizaţii cerute pentru proiect
Avizele necesare autorizării execuţiei lucrărilor sunt prezentate în Certificatul de Urbanism nr.
213/18.08.2017, prezentat anexat acestei documentații
Localizarea proiectului:
Limitele amplasamentului proiectului se regăsește în intravilanul orașului Cernavodă, conform
PUG aprobat prin H.C.L. 242/2014 pe un teren în suprafață de 5.528 mp. Destinația terenului a
fost stabilită prin P.U.Z. nr. 16/2013 pentru construcții de locuințe individuale.
Terenul analizat se află situat în intravilanul orașului Cernavodă, în partea nordică, la ieșirea spre
localitatea Seimeni, în perimetrul delimitat de străzile R. Iordăchescu - T. Stravru, I.D. Chirescu și
DJ 223 Prelungirea Seimeni.
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- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25
februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001
Proiectul propus nu se încadrează în categoria activităților din Anexa 1 din Convenţiei privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie
1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 și nu poate avea un impact transfrontier negativ
semnificativ.
- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:
Din punct de vedere al planșelor ce pot oferi informații, acestea sunt următoarele:
Plan de încadrare în zonă
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Plan anexă la Certificat de Urbanism nr. 213/18.08.2017
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Din punct de vedere al fotografiilor ce pot oferi informații, acestea sunt următoarele:
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-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone
adiacente acestuia
Folosința actuală ale terenului pe care urmează să se amplaseze lucrările este aceea construcții de
locuințe individuale stabilită prin P.U.Z. nr. 16/2013.
-- politici de zonare şi de folosire a terenului
Pentru zona aflată în studiu în vederea realizării infrastructurii cartierului care va consta în
realizarea sistematizării pe verticală, a infrastructurii rutiere, a rețelei de alimentare cu apă, a
rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelei de conducte pentru energie
termică, a rețelei electrice de joasă tensiune și a rețelei electrice de iluminat public, a rețelelor de
canalizare pluvială, termice și electrice consum casnic, nu au fost identificate direcții de dezvoltare
speciale sau alte operațiuni economice cu efect în plan urbanistic, altele decât cele reglementate
prin PUG aprobat prin H.C.L. 242/2014 și P.U.Z. nr. 16/2013.
-- arealele sensibile
Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.
-- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare
Având în vedere specificul proiectului și anume a realizării infrastructurii cartierului, nu există
alternativă care să poată fi luată în considerare din punct de vedere al amplasamentului.
Analiza amplasamentului și reglementările urbanistice au fost efectuate la faza PUG și PUZ.
Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt
disponibile
Caracteristicile impactului potențial decurg în principal din activitățile de execuție a lucrărilor și
de funcționare instalațiilor de utilități.
Se poate considera că impactul în perioada de construcție este pe termen scurt, cel din perioada de
funcționare pe termen lung iar în intervalul de reparații/dezafectare este pe termen scurt.
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O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor
factori:
- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
- disconfort fonic datorat utilajelor: astfel, se va respecta un program de lucru astfel încât
orele de odihnă să fie respectate 20:00 - 7:00;
- disconfort din funcționarea utilajelor (praf, gaze rezultate din arderea conbustibilului): se
vor lua măsuri de prevenire prin udarea pământului rezultat din excavații și se vor utiliza
numai utilaje care se încadrează în normele de emisii;
Din punct de vedere al funcționării rețelelor de utilități se poate identifica:
- disconfort fonic nu va exista deoarece nu sunt surse de producere a zgomotului;
- lucrările propuse vor crește gradul de confort prin furnizarea apei la calitatea de
potabilitate, prin colectarea apelor uzate menajere în condiții optime, colectarea apelor
pluviale, furnizarea energiei electrice și termice.
- impactul asupra faunei şi florei
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora va exista un impact redus, în principal datorită funcționării utilajelor.
Din punct de vedere al funcționării rețelelor de utilități nu va fi afectată flora și fauna.
- impactul asupra solului
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
- poluare accidentală datorită scurgerii de carburanți: se vor lua toate măsurile necesare prin
verificarea tehnică a tuturor utilajelor;
- în cadrul organizării de șantier toate materialele necesare în execuția lucrărilor vor fi
depozitate corespunzător și vor exista toalete ecologice pentru personal;
- deșeurile vor fi colectate și transportate în baza unui contract încheiat cu firma de
salubritate din zonă.
Din punct de vedere al funcționării utilităților publice se poate identifica:
- poluare accidentală prin infiltrații din rețeaua de canalizare menajeră: se vor efectua
inspecții periodice pe rețeaua de canalizare, iar toate defectele apărute se vor remedia în cel
mai scurt timp posibil.
- impactul asupra folosinţelor
Prin implementarea proiectului nu va fi necesară schimbarea folosințelor actuale și anume străzi și
drumuri, domeniu public din vecinătatea amplasamentului.
Străzile existente ce necesită refacere pentru racordarea noilor străzi vor fi T. Stavru: 182 m; I.D.
Chirescu: 83 m; Prelungirea Victoriei: 145 m.
- impactul asupra bunurilor materiale
Prin implementarea proiectului nu se vor afecta major bunuri materiale.
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
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-

deteriorări accidentale datorită utilajelor: se vor lua toate măsurile necesare pentru
evitarea deteriorărilor. Antreprenorul va aduce la starea inițială, pe cheltuiala
proprie, orice deteriorare apărută ca urmare a operațiunilor sale;

Din punct de vedere al funcționării utilităților publice:
-

deteriorări accidentale prin apariția de avarii: defectele apărute se vor remedia în cel
mai scurt timp posibil.

- impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
-

poluare accidentală datorită scurgerii de carburanți: se vor lua toate măsurile
necesare prin verificarea tehnică a tuturor utilajelor;

-

în cadrul organizării de șantier toate materialele necesare în execuția lucrărilor vor
fi depozitate corespunzător și vor exista toalete ecologice pentru personal;

-

deșeurile vor fi colectate și transportate în baza unui contract încheiat cu firma de
salubritate din zonă.

Din punct de vedere al funcționării utilităților publice:
-

poluare accidentală prin infiltrații din rețeaua de canalizare: se vor efectua inspecții
periodice pe rețeaua de canalizare, iar toate defectele apărute se vor remedia în cel
mai scurt timp posibil.

- impactul asupra calităţii aerului
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
-

disconfort din funcționarea utilajelor (praf, gaze rezultate din arderea
combustibilului): se vor lua măsuri de prevenire, prin udarea pământului rezultat
din excavații și se vor utiliza numai utilaje care se încadrează în normele de emisii;

Din punct de vedere al funcționării utilităților publice se poate identifica:
-

lucrările propuse vor crește gradul de confort prin colectarea apelor uzate menajere
în condiții optime.

- impactul asupra climei
Prin implementarea proiectului nu există riscul unor modificări climatice.
- impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
-

disconfort fonic datorat utilajelor: astfel, se va respecta un program de lucru astfel
încât orele de odihnă să fie respectate 20:00 - 7:00;

Din punct de vedere al funcționării utilităților publice se poate identifica:
-

disconfort fonic și vibrații nu va exista deoarece nu sunt surse de producere a
zgomotului și a vibrațiilor;
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- impactul asupra peisajului şi mediului vizual
Prin implementarea proiectului se va interveni asupra peisajului și a mediului vizual prin
reamenajarea și reconfigurarea amplasamentului de la stadiul actual (dezorganizat) la un stadiu
organizat.
O dată cu începerea lucrărilor de amenajare și apoi de exploatare a infrastructurii cartierului,
cadrul natural și antropic va fi modificat în sens pozitiv. Impactul asupra cadrului natural și
antropic va fi mai acut în perioada de construcție, când măsurile de mascare a lucrărilor nu vor fi
suficient de eficiente, ulterior impactul urmând a se va îmbunătăți treptat.
Apariția șantierului va însemna înlocuirea cadrului natural și antropic actual, plin de mișcare și de
componente precum:


zone în curs de excavare;



construirea obiectelor sistemului de canalizare;



oameni angrenați în diferite activități;



utilaje de diferite dimensiuni și culori.

Modificările menționate nu se vor menține și în faza de exploatare.
Prin realizarea investiției propuse, vor apărea componente antropice cum ar fi drumurile,
imobilele, stâlpii de iluminat, aceste elemente modificând peisajul observabil prin următoarele
aspecte:


negative:
- dispariția caracterului natural al amplasamentului actual;
- apariția construcțiilor noi.



aspecte pozitive:
- senzația curățenie și ordine dacă infrastructura va fi corect întreținută iar populația
va fi corect informată și va conștientiza importanța rolului deținut în managementul
infrastructurii (drumuri, apă, canal, energie electrică);
- realizarea unei infrastructuri care să ofere un mod civilizat de trai.
- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Prin implementarea proiectului nu se va afecta patrimoniul istoric și cultural.
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor
afectate)
Proiectul nu va avea un impact extins, față de zona sa de incidență și anume intravilanul orașului
Cernavodă, în partea nordică, la ieșirea spre localitatea Seimeni, în perimetrul delimitat de străzile
R. Iordăchescu - T. Stravru, I.D. Chirescu și DJ 223 Prelungirea Seimeni..
- magnitudinea şi complexitatea impactului
Proiectul va avea un impact redus din punct de vedere al complexității și magnitudinii.
Pe parcursul executării lucrărilor prin:
-

activitățile igienico-sanitare ale personalului de execuție;

-

depozitarea și manipularea diverselor materiale în cadrul organizării de șantier;
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Pe parcursul exploatării:
- senzația curățenie și ordine dacă infrastructura va fi corect întreținută;
- realizarea unei infrastructuri care să ofere un mod civilizat de trai.
- probabilitatea impactului
Proiectul va avea un impact relativ ridicat din punct de vedere al probabilității, atât pe parcursul
executării lucrărilor cât și în perioada de exploatare. Totodată se vor lua toate măsurile necesare
pentru diminuarea și evitarea oricăror deteriorări asupra mediului.
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului
Pe parcursul execuției lucrărilor proiectul va avea un impact cu durată scurtă, frecvență redusă și
total reversibil.
În perioada de exploatare, proiectul va avea un impact de lungă durată, frecvență redusă și
ireversibil.
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului
Având în vedere faptul că proiectul nu prezintă un impact negativ semnificativ asupra mediului,
nu vor fi necesare măsuri speciale de evitare, reducere sau ameliorare altele decât:
V.

Faza de execuție
f. pregătirea organizării de șantier;
g. identificarea în teren a loturilor pentru imobile și a imobilelor construite;
h. executarea excavațiilor pentru drumuri și rețele de conducte;

VI.

i.

efectuarea probelor la drumuri și rețele de conducte;

j.

executarea umpluturilor pentru amenajarea terenului, inclusiv însămânțări sau plantări
pentru spațiile verzi;

Punerea în funcțiune
c. efectuarea probei finale;
d. predarea lucrărilor executate către Operatorului Regional sau Local de apă/canal,
energie electrică, energie termică;

VII.

Exploatarea: sistemului se va realiza de către Operatorului Regional sau Local de
apă/canal, energie electrică, energie termică, prin regulamentul propriu de exploatare.

VIII.

Refacere și folosire ulterioară: la încheierea duratei de exploatare, Operatorul Regional sau
Local de apă/canal, energie electrică, energie termică va decide dacă rețelele de utilități vor
fi înlocuite sau dezafectate:
c. dacă vor fi înlocuite, Operatorului Regional sau Local de apă/canal, energie electrică,
energie termică, prin regulamentul propriu de exploatare va efectua reparațiile
necesare;
d. dacă vor fi dezafectate, Operatorului Regional sau Local de apă/canal, energie
electrică, energie termică, prin regulamentul propriu de exploatare, va efectua lucrările
necesare, materialele rezultate urmând fi transportate ca deșeuri sau materiale
recuperate, iar amplasamentul refăcut la starea inițială;
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- natura transfrontieră a impactului
Proiectul propus, nu se încadrează în categoria activităților din Anexa 1 din Convenţiei privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie
1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 și nu poate avea un impact transfrontier negativ
semnificativ.
IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor
în mediu
Lucrările prevăzute prin proiect au și scopul pentru reținerea și evacuare a apelor uzate menajere și
dispersia poluanților în mediu prin realizarea unei infrastructuri adecvate (drumuri, rețea
apă/canal, rețea energie electrică și termică).
1. Protecţia calităţii apelor:
- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
-

poluare accidentală datorită scurgerii de carburanți: se vor lua toate măsurile
necesare prin verificarea tehnică a tuturor utilajelor;

-

în cadrul organizării de șantier toate materialele necesare în execuția lucrărilor vor
fi depozitate corespunzător și vor exista toalete ecologice pentru personal;

-

deșeurile vor fi colectate și transportate în baza unui contract încheiat cu firma de
salubritate din zonă.

Din punct de vedere al funcționării utilităților publice:
-

poluare accidentală prin infiltrații din rețeaua de canalizare: se vor efectua inspecții
periodice pe rețeaua de canalizare, iar toate defectele apărute se vor remedia în cel
mai scurt timp posibil.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute
Apele uzate vor fi colectate prin racorduri de canalizare și evacuate în canalizarea publică de
canalizare iar de aici transportate la stația de epurare existentă.
2. Protecţia aerului:
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
-

disconfort din funcționarea utilajelor (praf, gaze rezultate din arderea motorinei):

Din punct de vedere al funcționării utilităților publice se poate identifica:
-

lucrările propuse vor crește gradul de confort prin colectarea apelor uzate menajere
în condiții optime.

-

amenajarea drumurilor prin asfaltare va reduce major emisiile de praf în atmosferă;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă
Se vor lua măsuri de prevenire, prin udarea pământului rezultat din excavații și se vor utiliza
numai utilaje care se încadrează în normele de emisii;
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3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
- sursele de zgomot şi de vibraţii
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
-

disconfort fonic datorat utilajelor;

Din punct de vedere al funcționării utilităților publice se poate identifica:
-

disconfort fonic și vibrații nu va exista deoarece nu sunt surse de producere a
zgomotului și a vibrațiilor;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Masuri de reducere:
 interzicerea lucrărilor de construcţii pe timpul nopţii si restricţii in timpul orelor de
odihna, in zonele sensibile;
 identificarea structurilor construite vulnerabile amplasate în zona lucrărilor și utilizarea
de echipamente sau metode de siguranţă; practicarea săpăturii manuale în zonele
vulnerabile;
4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
- sursele de radiaţii
Proiectul propus, nu include surse de radiații.
- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor
Deoarece proiectul propus, nu include surse de radiații, nu sunt necesare amenajări și dotări pentru
protecția împotriva radiațiilor.
5. Protecţia solului şi a subsolului:
- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice
Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada
acestora se poate identifica:
-

poluare accidentală datorită scurgerii de carburanți: se vor lua toate măsurile
necesare prin verificarea tehnică a tuturor utilajelor;

-

în cadrul organizării de șantier toate materialele necesare în execuția lucrărilor vor
fi depozitate corespunzător și vor exista toalete ecologice pentru personal;

-

deșeurile vor fi colectate și transportate în baza unui contract încheiat cu firma de
salubritate din zonă.

Din punct de vedere al funcționării utilităților publice:
-

poluare accidentală prin infiltrații din rețeaua de canalizare: se vor efectua inspecții
periodice pe rețeaua de canalizare, iar toate defectele apărute se vor remedia în cel
mai scurt timp posibil.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului
Masuri de reducere a impactului în perioada execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau
dezafectării:
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Întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor si utilajelor pentru construcţii si a
vehiculelor de transport materiale de construcţie;
Întreţinerea, alimentarea cu combustibil, spălarea vehiculelor si operaţiile de
reparaţii/întreţinere a utilajelor sa se efectueze la locaţii prevăzute cu dotări adecvate de
prevenire scurgerilor de produse poluante sau, pentru situaţii accidentale, masuri de
limitare a infiltrării acestora in sol.
Implementarea unui program de inspecţie, in vederea efectuării de intervenţii rapide si
eficiente pentru remedierea problemelor depistate;

Masuri de reducere a impactului în perioada exploatării lucrărilor:


întreținerea corespunzătoare a căilor rutiere, a rețelei de apă, canalizare menajeră și
pluvială, a rețelei de energie electrică și termică.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.
- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii
şi ariilor protejate
Deoarece proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, nu sunt necesare
lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane,
respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există
instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc
Proiectul propus, este un proiect de interes public, implementat în intravilanul orașului Cernavodă,
în partea nordică, la ieșirea spre localitatea Seimeni, în perimetrul delimitat de străzile R.
Iordăchescu - T. Stravru, I.D. Chirescu și DJ 223 Prelungirea Seimeni.
Din datele deținute proiectul nu afectează monumente istorice și de arhitectură sau alte zone
asupra cărora există un regim de restricție sau zone de interes tradițional.
- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor
protejate şi/sau de interes public
Deoarece proiectul nu afectează monumente istorice și de arhitectură sau alte zone asupra cărora
există un regim de restricție sau zone de interes tradițional, nu sunt necesare lucrări, dotări și
măsuri pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.
8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate
Deşeurile pot rezulta în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj și se estimează a fi
următoarele:


deşeuri din construcţii: cod 17
- pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;
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- deşeuri de materiale de construcţie, cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a unor

şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;
- deşeuri metalice, în cantităţi rezultate din montaj şi altor subansamble, din activitatea

de întreţinere a utilajelor de la organizarea de şantier cod 17 04;


deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20
- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 01 rezultate din

activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;
- deşeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curentă

de pe şantier;
- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din

activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;
- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 20 02.



deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16
- deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice şi cablurilor electrice -

cod 16 02;
- deşeuri de la baterii şi acumulatori - cod16 06;

Deşeurile pot rezulta și în perioada de exploatare, din cadrul imobilelor, clasate ca deșeuri
menajere.
- modul de gospodărire a deşeurilor
Pentru deșeurile rezultate din cadrul activității de execuție a lucrărilor:
- Surplusul de excavaţie constând în piatră sfărâmată şi eventual pământ vegetal se va utiliza
de către primărie pentru diferite lucrări de construcţii şi pietruirea drumurilor; cantităţile
rămase vor fi transportate şi depozitate în locurile indicate de către autorităţile competente.
- Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi
materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.
- Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi
cantităţile de deşeuri generate.
- Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri pe teritoriul României se
va aplica deşeurilor periculoase şi nepericuloase.
- Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin
autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare
temporară/tratare/valorificare/eliminare.
- Ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator,
avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor, şi se iau toate măsurile necesare.
Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate
corespunzător.
Pentru deșeurile rezultate din cadrul activității de exploatare (activități gospodărești):
- Pentru fiecare imobil se va recomanda colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale
alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate;
- Colectarea deșeurilor menajere se va realiza în baza contractelor individuale cu operatorul
zonal.
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9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse
Pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de execuție a lucrărilor se va
folosi combustibili.
În cadrul activităţilor de exploatare nu se produc substanţe sau preparate chimice periculoase.
- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi
asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei
Pe perioada execuției lucrărilor sau pe perioada de exploatare/reparații sau dezafectare, se vor lua
măsuri de prevenire a scurgerii combustibilului pe sol prin efectuarea reviziilor tehnice la utilaje și
instruirea personalului pentru manevrarea combustibilului.
Scurgerile de combustibil, uleiuri şi lubrifianţi de la diverse utilaje sunt prevenite prin sistemele de
etanşare sau chiar dublă etanşare sau vor fi reţinute în vase colectoare.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu
Beneficiarul investiţiei nu are in dotare aparatură pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu
deoarece proiectul nu generează prin funcționarea acestuia a emisiilor de poluanți.
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.)
Directiva IPPC
Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cunoscută sub
denumirea de Directiva IPPC, au fost transpuse în legislaţia naţională prin OUG nr.152/2005
privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr.84/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul
poluării provenită de la activităţile specificate în Anexa I a Directivei 96/61/CE. Această anexă nu
menţionează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu de prezentare.
Directiva SEVESO
Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate
substanțe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala prin HG nr.804/2007
privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoase, Ordinul nr.1084/2003 privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă
pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase și
respectiv, a accidentelor majore produse, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul propus nu se încadrează în domeniul avut în vedere de HG 804/2007 cu modificările
H.G. nr.1.033/2013.
Directiva COV
Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV)
rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de
distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG 568/2001 privind
stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din
depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină,
modificată şi completată prin HG 893/2005, cu modificările și completările ulterioare.
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Proiectul nu intră sub incidenţa acestei directive.
Directiva LCP
Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la
instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG
nr.440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi
proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.
Proiectul propus nu se încadrează în categoria instalaţiilor mari de ardere.
Directiva - Cadru Apă
Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, și
Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane uzate privind apa au fost
transpuse în legislaţia naţională prin legea nr.310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Implementarea proiectului va asigura respectarea prevederilor din Legea apelor nr.107/1996 cu
modificările şi completările ulterioare, prin realizarea unui management corect al apei potabile și a
apelor uzate şi prevenirea scurgerilor de poluanţi în sol în timpul construcţiei şi exploatării astfel
încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.
Directiva - Cadru Aer
Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului.
Proiectul propus nu va afecta calitatea aerului, având doar influenţă temporară locală în perioada
de construcţie.
Directiva - Cadru Deşeuri
Directiva Cadru privind deşeurile a fost transpusă în legislaţia României prin OUG nr.78/2000
privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 426/ 2001, modificată şi completată de OUG
nr.61/2006, aprobată prin Legea 27/2007, HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, precum şi prin alte
reglementări.
Deşeurile rezultate din perioada de construcţie și exploatare vor fi colectate în sistem selectiv şi
transportate de pe amplasament de către o firmă specializată.
VII. Lucrări necesare organizării de şantier:
- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier
Organizarea de şantier cuprinde amenajări temporare pentru:


parcul de utilaje, autovehicule, autocisterne;



depozitarea, pieselor, materialelor, pieselor de schimb;



depozitarea temporară a deşeurilor de diferite categorii;



spaţii necesare personalului de conducere şi tehnic;



spaţii în care să fie efectuate reparaţii;



spaţii necesare personalului de pază;

Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind:


curăţarea şi nivelarea terenului



amenajarea platformelor;



construcţii provizorii (containere prefabricate);
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îngrădirea incintei;

- localizarea organizării de şantier
Amplasamentul pentru organizarea de șantier va fi stabilit împreună cu beneficiarul lucrărilor și se
vor lua în considerare următoarele:


accesul la rețeaua de drumuri;



disponibilitatea terenului (domeniu public);

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier
Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier decurg din:


ocuparea terenului;



amenajarea platformelor;



depozitarea deşeurilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier,
urmată de refacerea terenului la starea inițială.
- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în
mediu în timpul organizării de şantier
În zona organizării de şantier, apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele autovehiculelor.
Totodată, se produce zgomot de la autovehicule şi de la activităţi de depozitare, manevrare,
reparaţii.
- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu
Se vor lua măsuri de verificare tehnică a utilajelor pentru a evita emisii mari datorate unor
defecţiuni.
Depozitarea materialelor şi depozitarea deşeurilor vor fi realizate astfel încât acestea să nu ajungă
pe sol şi să nu fie sub influenţa precipitaţiilor, pentru a evita infiltraţiile de poluanţi în sol.
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:
- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz
de accidente şi/sau la încetarea activităţii
La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe
amplasament.
Platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară.
Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către
un depozit conform.
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări
accidentale
În cazul unor scurgeri de combustibil sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi
prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa
subterană.
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În cazul unor defecțiuni pe rețeaua de apă potabilă sau pe rețeaua de canalizare, Operatorul
Regional sau Local va interveni pentru remedieri conform regulamentului de exploatare.
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei
Închiderea, dezafectarea sau demolarea instalației se va realiza de către Operatorul Regional sau
Local, conform regulamentului de exploatare.
- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a
terenului
Dacă după trecerea duratei de exploatare se va decide dezafectarea, activităţile specifice vor
include demontarea şi îndepărtarea elementelor.
Reabilitarea mediului va include:
- Excavarea şi îndepărtarea elementelor constructive (cămine și conducte);
- Curăţarea terenului de posibile resturi de materiale de construcție;
- Umplerea excavaţiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora;
-

Aşezarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului astfel încât să permită desfăşurarea
activităţilor agricole anterioare pe terenurile reabilitate.
IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de
planificare a utilizării suprafeţelor
1. Plan de încadrare în zonă..............................................................................................1
A. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU STRĂZI, TROTUARE, REȚEA DE
ALIMENTARE CU APĂ, REȚEA DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ȘI
REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC
A.1. Sistematizare verticală și infrastructură rutieră
Plan de configurare drumuri. Sc. 1:500………………………………………………….1PLCOFIG
A.2. Rețeaua de apă potabilă
Plan de situație apă potabilă. Sc. 1:500…………………………………………………...………A1
A.3. Rețeaua de canalizare menajeră
Plan de situație canalizare menajeră. Sc. 1:500…………………………………………………..M1
A.4. Instalații electrice de iluminat public
Plan de situație iluminat public. Sc. 1:500…………………………………………………......…E0
B. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU REȚELE DE CANALIZARE
PLUVIALĂ, REȚELE TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ MENAJERĂ,
REȚELE ELECTRICE ȘI DE COMUNICAȚII PENTRU FOLOSINȚĂ CASNICĂ
B.1. Rețea canalizare pluvială
Plan de situație canalizare pluvială. Sc. 1:500…………………………………………………..P1
B.2. Rețea termică pentru încălzire și apă caldă menajeră
Plan de situație rețea termică. Sc. 1:500………………………………………………………...T1
B.3. Rețea electrică folosință casnică
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Plan de situație rețea electrică. Sc. 1:500………………………………………………….....E0-C
B.4. Rețea comunicații folosință casnică
Plan de situație rețea electrică. Sc. 1:500………………………………………………….....E0-C
2. Schemele-flux pentru:
- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare
Proiectul propus nu are în componență procese tehnologice sau instalații de poluare, astfel, nu au
fost necesare scheme de flux tehnologic.
3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului
Pentru proiectul propus autoritatea publică nu a stabilit alte piese desenate pentru protecția
mediului, altele decât cele prezentate.
X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă
pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare
adecvată, memoriul va fi completat cu:
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
Limitele amplasamentului proiectului îl reprezintă intravilanul orașului Cernavodă, în
partea nordică, la ieșirea spre localitatea Seimeni, în perimetrul delimitat de străzile R.
Iordăchescu - T. Stravru, I.D. Chirescu și DJ 223 Prelungirea Seimeni, obiectele din cadrul
investiţiei proiectate urmând a fi amplasate conform PUG aprobat prin H.C.L. 242/2014 pe un
teren în suprafață de 5.528 mp. Destinația terenului a fost stabilită prin P.U.Z. nr. 16/2013 pentru
construcții de locuințe individuale.
Coordonatele geografice Stereo 70 ale proiectului
Punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nord
321553.4430
321530.7090
321497.3360
321496.9310
321476.2520
321470.6550
321440.6490
321339.4290
321287.3290
321161.7380
321150.7320
321151.9790
321167.2710
321210.4420
321254.4230
321279.1580
321290.5340
321300.1170

Est
742623.7450
742571.3560
742585.4970
742576.3230
742534.3650
742527.5310
742475.7920
742535.0860
742424.4760
742495.3290
742506.1410
742515.0290
742537.5080
742585.6370
742644.1850
742685.6420
742691.7430
742685.7640
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

321307.1580
321308.1520
321314.5690
321313.6710
321318.4390
321334.1190
321334.0470
321438.3550
321453.7930
321485.4640
321501.5870
321542.2220

742687.1790
742699.3240
742702.4430
742713.4680
742712.0420
742711.2720
742715.3150
742673.7100
742669.1340
742653.8620
742647.2070
742628.7800

Conform certificatului de urbanism nr. 213/18.08.2017, proiectele propuse sunt următoarele:
A. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU STRĂZI, TROTUARE, REȚEA DE
ALIMENTARE CU APĂ, REȚEA DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ȘI
REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC
A.1. Sistematizare verticală și infrastructură rutieră
Sistematizarea verticală și infrastructura rutieră va cuprinde lucrările privind realizarea străzilor ce
vor deservi clădirile de locuințe, trotuare şi aleile pietonale.
Străzi noi:


Luceafărului: 114 m;



Aurorei: 54 m;



Terra: 400 m;



Saturn: 265 m;



Mercur: 683 m;



Jupiter: 236 m;



Marte: 273 m;



Neptun: 284 m

Străzi existente ce necesită refacere pentru racordarea noilor străzi:


T. Stavru: 182 m;



I.D. Chirescu: 83 m;



Prelungirea Victoriei: 145 m.

A.2. Rețeaua de apă potabilă
Reţeaua de apă potabilă se va realiza din PEID, PE100, SDR 17, Pn 10, Dn 110 în lungime de
1.892 m şi va asigura atât nevoile gospodăreşti şi publice cât şi debitul de incendiu
Cartierul este dotat cu un număr de 6 hidranţi exteriori supraterani Dn 100 pentru combaterea
incendiului.
Pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă au fost prevăzute 21 de cămine pentru vane, goliri sau
aerisiri, cu următoarele dimensiuni
 19 buc. 1,25 x 1,00 h = 1,8 m
 2 buc.: 1,60 x 2,00 h = 1,8 m
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A.3. Rețeaua de canalizare menajeră
Colectarea apelor menajere se va realiza prin intermediul unei reţele de conducte cu lungimea
totală de 1.640 m. Rețeaua de canalizare menajeră se va realiza din tuburi de PVC SN8 cu
diametrul de 250 mm
Datorită naturii accidentate a terenului, a pantelor mari și a faptului că punctul de racord a rețelei
menajere proiectate la rețeaua existentă se află într-un punct defavorabil din punct de vedere al
sensului natural de curgere al apei uzate, a fost necesară o stație de pompare pentru ape uzate
menajere – SPAU tip prefabricat, complet echipată.
Staţia de pompare ape uzate va fi echipată cu utilaje funcţionale 2 electropompe submersibile, cu
montaj fix (1A + 1R), fiecare cu un debit de 4,0 l/s și Hp = 15 mCA pentru evacuarea apelor uzate
menajere.
A.4. Instalații electrice de iluminat public
Pentru iluminatul exterior s-au prevăzut stâlpi de iluminat, repartizaţi astfel: 149 buc stalpi de
otel galvanizat cu înălțimea de 8 metri, montați pe aleile principale; Stâlpii vor fi echipați cu lămpi
cu vapori de mercur având puterea P= 250W fiecare.
Montarea stâlpilor se va realiza la aproximativ 30 m unul de celalalt pentru a se asigura un
iluminat la sol de 25-30 lux.
B. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU REȚELE DE CANALIZARE
PLUVIALĂ, REȚELE TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ MENAJERĂ,
REȚELE ELECTRICE ȘI DE COMUNICAȚII PENTRU FOLOSINȚĂ CASNICĂ
B.1. Rețea canalizare pluvială
Colectarea apelor pluviale de pe străzi și trotuare se va realiza prin intermediul unei reţele de
conducte cu lungimea totală de 1.983 m, din care:


PVC SN 8, Dn 315 – 1208 m;



PVC SN 8, Dn 400 – 394 m;



PAFSIN SN 10.000, Dn 500 - 297 m;



PAFSIN SN 10.000, Dn 600 - 85 m.

Apa pluvială este colectată prin intermediul a 71 de guri de scurgere, din care 11 vor fi duble
(GS13; GS14; GS15; GS25; GS32; GS33; GS 35; GS36; GS39; GS40; GS53).
Bazinul de retenție ape pluviale va fi o construcție din beton armat îngropată, cu dimensiunile în
plan la exterior de 9,30 x 10,30 m și o înălțime de 4,00 m (de la partea inferioară a radierului până
la partea superioară a planșeului). Nivelul maxim al apei in bazin este de 3.20 m de la cota
superioara a radierului.
Soluția de evacuare a apelor pluviale nu face parte din prezentul proiect, aceasta se va stabili de
către beneficiarul lucrărilor.
B.2. Rețea termică pentru încălzire și apă caldă menajeră
În vederea realizării rețelei de distribuție a energiei termice în cartierul de locuințe – Zona Sere sau avut in vedere soluții tehnologice moderne, care constau in utilizarea de conducte si elemente
de conductă preizolate, montate direct în pământ si însoțite de un fir de semnalizare si detecție
avarii.
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Parametrii tehnici și funcționali pentru circuitul de încălzire:
-

țeavă din oțel fără sudură laminată la cald, preizolata cu spuma PUR, protejata la exterior cu
manta de polietilena de înaltă densitate;

-

diametre nominale cuprinse intre Dn 40 si Dn150 mm, conform SR 404;

-

material OLT35, conform STAS 8183;

-

parametrii agentului termic Pmax=6 bar, Tmax=95˚C.
Parametrii tehnici și funcționali pentru circuitul de apa calda de consum și recirculație:

-

țeavă din oțel sudata longitudinal, zincata, nefiletata, pentru instalații, preizolată cu spumă
PUR, protejata la exterior cu manta de polietilena de înaltă densitate;

-

diametre nominale cuprinse intre Dn32 si Dn125mm;

-

material OL37, conform STAS 500;

-

parametrii agentului termic Pmax=6 bar, Tmax=60˚C.

B.3. Rețea electrică folosință casnică
Pentru asigurarea consumului la clădirile din cadrul cartierului de locuinţe Cernavodă zona Sere,
este necesară o putere calculată Pc = 800 kW,
Soluţia de alimentare adoptata in prezentul proiect este o distribuție radială prin intermediul a 5
tablouri de distribuție TD1...TD5.
B.4. Rețea comunicații folosință casnică
Rețeaua de comunicații din cadrul proiectului va consta în pozarea tuburilor din PVC și a
căminelor de tragere pentru cabluri. Cablurile de comunicații și conectarea utilizatorilor la rețea nu
face obiectul proiectului, acestea urmând a se realiza de către fiecare operator de rețea de
comunicații din zonă.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar
Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes
comunitar în zona proiectului
Din datele obținute, în zona de studiu pentru proiect nu s-a identificat prezența speciilor și
habitatelor de interes comunitar.
d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar
pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar
Deoarece proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice și nu s-au
identificat prezența speciilor și habitatelor de interes comunitar, rezultă că proiectul nu are nu are
legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de
interes comunitar.
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e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din
aria naturală protejată de interes comunitar
Deoarece proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice și nu s-au
identificat prezența speciilor și habitatelor de interes comunitar, rezultă că proiectul nu prezintă
impact potenţial asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.
f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată
Având în vedere caracteristicile proiectului, nu sunt necesare alte informații decât cele prezentate
în vederea evaluării adecvate.

Semnătura şi ştampila
SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL

ing. Nicolae Ștefan Mucica
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