MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:
„INFIINTARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE, IN LOCALITATEA SINOE,
COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CONSTANTA”
II. Titular
- numele beneficiarului: Consiliul Local Mihai Viteazu, Judetul Constanta
- adresa titularului: Strada Principala, nr. 46, Mihai Viteazu, jud. Constanta,
Romania
- numarul de telefon/fax: 0241-767130
- cod postal: 907190;
- email: primaria_mv@hotmail.com
III. Descrierea proiectului
Investitia constă în dimensionarea sistemului alimentare cu apa si de
colectare a apei uzate menajere din localitatea Sinoe şi transportarea acesteia în
staţia de epurare ce se va realiza în partea de Sud a localităţii.
Lucrarile propuse se vor executa in jud. Constanta, in localitatea Sinoe,
comuna Mihai Viteazu.
Localitatea Sinoe se afla amplasata in partea de nord a judetului Constanta
aproape de granita cu judetul Tulcea.
Sistemul de colectoare menajere si sistemul de alimentare cu apa se vor
amplasa pe terenul ce se afla in limita strazilor din intravilanul localitatii.
Conform Certificatului de Urbanism nr. 20 din 24.08.2016 (cu prelungirea
valabilitatii pana la 23.08.2018) terenul pe care urmeaza a fi executata lucrarea este
situat in intravilanul localitatii Sinoe, jud. Constanta.
Terenurile pe care se vor amplasa puţurile de captare, gospodăria de apa,
reţelele de apa, canalizare si statia de epurare aparţin Primăriei Mihai Viteazu,
fiind proprietatea domeniului public din punct de vedere juridic sub administraţia
primăriei.
Terenul pe care se va amplasa statia de epurare face parte din domeniul
public al comunei Mihai Viteazu si se afla in administraţia Consiliului Local.
Terenurile pe care se vor amplasa puţurile de captare, Gospodăria de apa,
reţelele de apa si canalizare, de asemenea fac parte din domeniul public al comunei
Mihai Viteazu si se afla in administrarea Consiliului Local.
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Bilant teritorial
Lungimea totala retea alimentare cu apa: L=9 464m
Lungimea totala retea canalizare: L=9 141m
Suprafata ocupata temporar statie de epurare: 1 395 mp
Suprafata ocupata definitiv statie de epurare: 1 000 mp
CUT Statie de epurare: 0.175
POT Statie de epurare: 17.5%
Suprafata ocupata temporar Gospodarie apa: 500 mp
Suprafata ocupata definitiv Gospodarie apa: 450 mp
Suprafata ocupata temporar foraje: 500 mp x 3 = 1 500 mp
Suprafata ocupata definitiv foraje: 400 mp x 3 = 1 200 mp
Suprafata ocupata temporar de conducta descarcare efluent: 300 mp
Regim de inaltime: Parter
Suprafata ocupata temporar de lucrare: 20 000mp
Suprafaţa ocupata definitiv de lucrare: 2 650 mp ( suprafata teren ocupat de
Staţia de Epurare, Gospodaria de Apa si cele trei Puturi forate.
Alimentarea cu apa a localitatii Sinoe, cu un necesar de apa de circa 4l/s
poate fi asigurata prin executarea unor foraje de mica adancime executate in
partea de nord – vest amonte de localitate pe partea stanga a drumului judetean
DJ226 Mihai Viteazu-Sinoe, amonte de zona confluenta a acestuia cu valea de pe
partea stanga afluent al vaii Mihai Viteazu-Sinoe la circa 200m de DJ226.
In aceasta zona apar numeroase izvoare care asigura o curgere permanenta a
apei pe firul de vale, debitul acestora fiind de circa 2.0l/s, conform studiului
hidrogeologic preliminar. Pe o proba recoltata de la aceste izvoare la data
cercetarilor pe teren, in urma analizelor chimic a apei a rezultat ca apa indeplineste
conditiile de potabilitate prevazute de Legea 458/2002 cu nitrati sub 24mg/l.
Pentru asigurarea necesarului de apa de 4l/s pentru localitatea Sinoe se
propune executarea a 3 foraje de explorare-exploatare amplasate la distanta de
circa 150-175m unele de altele, pe un front de captare aproximativ perpendicular
pe directia de curgere a apei subterane si a firului de vale secundar.
Adancimea forajelor va fi de 35.0m si va avea ca obiectiv captarea
orizontului acvifer din depozitele loessoide si de la partea superioara alterata a
sisturilor verzi.
Programul de echipare a forajelor va cuprinde:
• gura de foraj cu sapa Ø400mm pana la baza depozitelor cuaternare si
eventual in zona alterata a sisturilor verzi daca acestea vor fi interceptate.
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• coloana de tubare filtranta Ø180mm PVC cu filtru amplasat sub nivelul
hidrostatic in intervale ce vor fi stabilite la executia forajului in functie de litologia
intalnita.
Avand in vedere prezenta depozitelor loessoide prafoase, pentru a evita
antrenarea particulelor fine care ar produce greutati in exploatarea forajelor, se va
realiza o coloana filtranta din pietris margaritar uniforma in spatele coloanei
filtrante prin montarea de centrori pe coloana filtranta la 5m.
Forajele vor fi executate in sistem hidraulic cu circulatie directa de apa sau
de noroi subtiat si va fi continuat in partea superioara si alterata a sisturilor verzi
5.0-10.0m. Se vor recolta probe la sita din 2 in 2 metri sau la schimbare de strat.
Programul de executia a forajelor si de echipare a acestora se va face cu
consultarea proiectantului care va fi solicitat ori de cate ori apar modificari fata de
datele prevazute in proiect, precum si la probele de debit si de receptie a forajelor.
Dupa finalizarea executiei si denisiparea forajelor se vor face teste de
pompare cu 3 trepte de debit si se va recolta proba de apa pentru determinarea
calitatii apei pentru potabilitate. In functie de rezultatele obtinute se va propune
debitul de exploatare al fiecarui foraj.
Fiecare put va fi dotat cu cabina si pompa. Adancimea medie ca care se vor
realiza este de 35m. Puturile vor fi imprejmuite cu gard formand o incinta de
20x20m, considerata zona de protectie sanitara severa.
Cele trei puturi vor pompa intr-un rezervor suprateran metalic de apa
potabila cu capacitatea de 200mc. Acest rezervor se va realiza din tole metalice si
se va amplasa in gospodaria de apa propusa, care se va amplasa la aproximativ
40m de cel mai apropiat put.
Pornirea si oprirea pompelor din puturile de captare va fi comandata de
nivelul minim respectiv nivelul maxim al apei din rezervotul de inmagazinare, prin
instalarea unor vane cu flotor pe conducta de alimentare a rezervorului.
Tot pe conducta de alimentare a rezervorului, care este o refulare comuna a
celor 3 puturi, se va face si clorinarea apei, prin instalarea unei statii de preparare si
dozare clor, clorinarea apei potabile din rezervor se va realiza cu clor gazos.
Constructia in care se va amplasa statia de clorinare va fi o constructie
usoara, realizata din profile metalice si panouri termoizolante de tip sandwich cu
grosimea de 100mm. Constructia va avea un compartiment separat delimitat de un
perete pentru depozitarea buteliilor de clor. Acest compartiment va fi dotat cu un
sistem de neutralizare cu sprinklere. Astfel statia de clorinare va avea doua
compartimente distincte – un compartient de depozitare si un compartiment care va
contine instalatia de dozare si clorinare.
Gospodaria de apa va mai cuprinde o statie de pompare cu hidrofor care va
mentine presiunea constanta pe reteaua de alimentare cu apa.
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Statia de pompare cu hidrofor va fi compusa din 2 pompe al caror regim de
functionare va fi de 1A+1R, recipient hidrofor cu diafragma, clapeti de retinere,
vane de izolare pompe, manometre, precum si un panou de automatizare.
Pompele vor avea un debit de 5l/s si o inaltime de pompare h=35m. Pompele
vor fi verticale, de tip uscat si vor functiona inecat, nivelul apei din rezervorul de
inmagazinare fiind mai ridicat.
Constructia in care se va amplasa statia de pompare va fi o constructie
usoara, realizata din profile metalice si panouri termoizolante de tip sandwich cu
grosimea de 100mm. Constructia va fi dotata cu ventilator axial precum si cu
conducta de ventilatie si priza de aer.
Deoarece zona in care se va amplasa intreaga gospodarie de apa se afla la o
altitudine mai mare decat intreaga localitate cu aproximativ 10m , masurata fata de
punctul cel mai inalt din localitatea Sinoe, exista posibilitatea ca alimentarea
localitatii sa se realizeze si gravitational. Din acest motiv pe conducta de refulare a
rezervorului se va realiza un by pass prin intermediul caruia se poate ocoli statia de
pompare. De asemenea acest by-pass se mai poate folosi si in situatiile in care sunt
necesare interventii, schimbarea unor echipamente la statia de pompare, dand
posibilitatea izolarii statiei de pompare fara a intrerupe insa alimentarea localitatii
cu apa potabila.
Reteaua de alimentare cu apa se va amplasa pe aceleasi strazi pe care se vor
amplasa si colectoarele menajere. Conductele de apa se vor amplasa paralel cu
strada, pe partea opusa colectoarelor menajere, in spatiul verde sau – unde este
cazul – pe trotuar.
Conducte care constituie sistemul de alimentare cu apa vor fi din Polietilena
de inalta densitate – PEHD, vor avea un diametru exterior nominal DE 110mm,
SDR13.6, PN10 – PE80.
Reteaua de alimentare cu apa va fi prevazuta cu camine de vane la
intersectii, precum si cu hidranti de incendiu supraterani. Aceasta va fi o retea in
principal inelara si partial ramificata.
Astfel, se vor prevedea conducte de alimentare cu apa dupa cum urmeaza:
•
Tronson Strada Mihai Viteazu - lungimea tronsonului este de 2088 m
•
Tronson Strada Particularilor - lungimea tronsonului este de 273 m
•
Tronson Strada Timocului - lungimea tronsonului este de 575 m
•
Tronson Strada Mihai Eminescu - lungimea tronsonului este de 1338 m
•
Tronson Strada Hamangia - lungimea tronsonului este de 427 m
•
Tronson Strada Daliei - lungimea tronsonului este de 367 m
•
Tronson Strada Almojului - lungimea tronsonului este de 422 m
•
Tronson Strada Stufului - lungimea tronsonului este de 500 m
•
Tronson Strada Scolii - lungimea tronsonului este de 850 m
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Tronson Strada Oltenilor - lungimea tronsonului este de 715 m
Tronson Strada Graului - lungimea tronsonului este de 676 m
Tronson Strada Somes- lungimea tronsonului este de 523 m

•
•
•

•
•
•
•

•

Caracteristici tehnice retea alimentare cu apa
diametrul exterior nominal al conductei este de 110mm
material conducta: PEHD
conducta va fi amplasata la o adancime mai mare decat adancimea de inghet.
conducta PEHD se va poza pe un strat de nisip in grosime de minim 10cm.
In lateral si deasupra conductei se va continua stratul de nisip, astfel incat,
peste conducta sa rezulte o grosime minima de 15 cm de nisip. Diferenta de
sapatura se va completa cu pamant compactat 95%
in situatiile in care reteaua va fi amplasata in zona sistemului rutier, se vor
prevedea lucrari de refacere si aducere la starea initiala.

Reteaua de canalizare propusa in localitatea Sinoe este de tip separativ
apele meteorice urmand a fi colectate prin rigole stradale deschise si evacuate in
canalele de irigatii existente in zona.
Se prevede executarea unei retele de canalizare pentru colectarea si
transportul apelor uzate menajere de la gospodariile populatiei, agentilor
economici interesati precum si de la institutiile social - culturale de pe raza
localitatii.
Transportul apei uzate menajere de la gospodariile individuale pana la statia
de epurare se va face prin intermediul unei retele de canalizare din tuburi de PVC
cu mufa si imbinate cu inel de cauciuc, montate subteran in sapatura deschisa,
avand diametrele D250 mm.
Pe reteaua de canalizare s-au prevazut, in localitatea Sinoe 183 camine de
vizitare, la distante de maxim 60 m in aliniament, precum si la orice schimbare a
directiei canalului in plan si in punctele de intersectie cu canalele locale, conform
STAS 3051-1991.
Pentru rezolvarea problemelor legate de deversarea în pârâul ce traverseaza
localitatea a apelor uzate menajere, se propune realizarea unui sistem de colectare
separativ realizat din colectoare principale pe străzile Mihai Viteazu,
Particularilor, Timocului, Mihai Eminescu, Hamangia, Daliei, Almojului,
Stufului, Scolii, Oltenilor, Graului si Somes.
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Stabilirea debitelor de calcul s-a efectuat ţinând seama de tendinţele actuale
de reducere a consumurilor de apă potabilă şi, implicit de reducerea cantităţilor de
apă epurată deversată în emisari naturali:
• Quzimax = 342.628 m3/zi
- debitul zilnic maxim de apa uzata
• Quzimed = 267.1 m3/zi
- debitul zilnic mediu de apa uzata
• Quorarmax = 32.3 m3/h
- debitul orar maxim de apa uzata
Concentraţiile medii ale principalilor impurificatori din apele uzate menajere
provenite de la localitate, sunt:
• 300 mg / l
- consum biochimic de oxigen CBO5 ;
• 286,21 mg / l
- materii în suspensie ;
• 45,79 mg / l
- azot total.
• 11,45 mg/l
- fosfor total
Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate s-au considerat conform
prevederilor NTPA 001-2002 şi anume:
• 15 mg / l
- consum biochimic de oxigen CBO5 ;
• 30 mg / l
- materii în suspensie ;
• 10 mg / l
- azot total.
• 1 mg / l
- fosfor total
In localitatea Sinoe sunt urmatoarele colectoare:
Colectorul de pe strada Mihai Viteazu porneste de la intrarea in localitatea
Sinoe dinspre Nord Vest. Acesta are o lungime de 2210m si se termina la statia de
epurare propusa, amplasata in sudul localitatii. Insumeaza un numar de 48 de
camine.
Colectorul de pe strada Oltenilor pleaca din partea de Sud Est a localitatii
Sinoe si se continua pe strada Mihai Viteazu. Acesta are o lungime totala de 728m.
In acest colector descarca colectorul de pe strada Scolii. Insumeaza un numar de 11
de camine.
Colectorul de pe strada Scolii porneste de la intersectia cu strada Morarilor
si descarca in colectorul de pe strada Oltenilor. In acest colector descarca
colectoarele de pe strazile Mironeasa, Stufului, Daliei Morarilor si Nordului
Acesta are o lungime totala de 730m si insumeaza un numar de 16 de camine.
Colectorul de pe strada Particularilor porneste din partea de Nord a
Localitatii Sinoe si se intersecteaza cu colectorul de pe strada Mihai Viteazul.
Acesta are o lungime totala de 254m si insumeaza un numar de 5 de camine.
Colectorul de pe strada Timocului porneste din partea Nord a Localitatii
Sinoe si se intersecteaza la Sud cu strada Mihai Viteazul. In acest colector descarca
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o portiune din colectorul de pe strada Eminescu. Are o lungime totala de 580m si
insumeaza un numar de 12 de camine.
Colectorul de pe strada Mihai Eminescu este format din trei segmente.
Primul segment de la partea de Vest se descarca la Est in strada Timocului. Al doilea segment porneste de la intersectia cu strada Hamangia si se descarca spre Vest
in colectorul de pe strada Nordului. Al trei-lea segment, cel de la est porneste de la
intersectia cu strada Nordului, cun un camin de capat si se descarca in strada
Stufului. Lungimea totala a celor trei colectoare de pe strada Eminescu este de
1220m. Insumeaza un numar de 30 de camine.
Colectorul de pe strada Stufului acesta porneste la partea de nord de la
intersectia cu strada Eminescu si se indreapta spre Sud pana la intersectia cu strada
Scolii. In acest colector descarca colectorul de pe strada Almojului. Acesta are o
lungime totala de 512m si insumeaza un numar de 10 de camine.
Colectorul de pe strada Daliei acesta porneste la partea de nord de la
intersectia cu strada Almojului, cu un camin de capat si se termina la intersectia cu
strada Scolii. Acesta are o lungime totala de 363m si insumeaza un numar de 8 de
camine.
Colectorul de pe strada Almojului situat in partea de Est a localitatii
porneste de la intersectia cu strada Nordului, cu un camin de capat si se continua
spre Estpana la intersectia cu colectorul de pe strada Stufului. Acesta are o lungime
totala de 425m si insumeaza un numar de 8 de camine.
Colectorul de pe strada Somes situat in partea de Sud a localitatii, porneste
de la intersecta cu strada Graului, cu un camin de capat si se continua spre Est pana
la intersectia cu colectorul de pe strada Mihai Viteazu. Acesta are o lungime totala
de 471m si insumeaza un numar de 10 de camine.
Colectorul de pe strada Graului situat in partea de Sud a localitatii,
porneste de la intersecta cu strada Somes, cu un camid de capat si se continua spre
Est pana la intersectia cu colectorul de pe strada Mihai Viteazu. Acesta are o
lungime totala de 662m si insumeaza un numar de 14 de camine.
Colectorul de pe strada Hamangia situat in partea de Nord a localitatii
porneste de la intersectia cu strada Campiei si se continua spre sud pana la
intersectia cu strada Mihai Viteazu. Acesta are o lungime totala de 406m si
insumeaza un numar de 11 de camine.
Caracteristici tehnice colectoare
• diametrul colectorului este de 250mm
• material colector: PVC-KG
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• caminele sunt din polietilena, prefabricate; capacele caminelor vor fi din
fonta, tip necarosabil.
• colectorul va fi amplasat la o adancime mai mare decat adancimea de inghet.
• conducta PVC se va poza pe un strat de nisip in grosime de minim 10cm; in
lateral si deasupra conductei se va continua stratul de nisip, astfel incat,
peste conducta sa rezulte o grosime minima de 15 cm de nisip. Diferenta de
sapatura se va completa cu pamant compactat 95%.
• in situatiile in care reteaua va fi amplasata in zona sistemului rutier, se vor
prevedea lucrari de refacere si aducere la starea initiala.
Traversarea cursurilor de apa atat cu conductele de alimentare cu apa, cat si
cu colectoarele menajere se va realiza pe podurile existente pe lateralele acestora in
conducte de protectie din otel. Conductele de otel se vor fixa in bride.
In cazul in care in zona de traversare a conductelor nu exista pod, se va
realiza subtraversare a cursului de apa cu foraj orizontal dirijat.
Avand in vedere amplasamentul diferit al celor doua retele, pe parti diferite
ale drumurilor, desi sunt amplasate pe aceleasi strazi, lungimile vor fi diferite, asa
cum reiese din tabelul de mai jos.
Tabel comparativ lungimi conducta pe cele doua retele
Retele

Retea canalizare

Retea apa

Strada

Lungime Conducta
PVC DN250 (m)

Lungime Conducta
PEHD DE110 (m)

MIHAI VITEAZU
OLTENILOR
SCOLII
PARTICULARILOR
TIMOCULUI
MIHAI EMINESCU
STUFULUI
DALIEI
ALMOJULUI
SOMES
GRAULUI
HAMANGIA
Cond. refulare de la Statia de epurare la efluent
Cond. aductiune apa retea
Aductiune apa de la puturi

2210
728
730
254
580
1220
512
363
425
471
662
406
580

2088
715
850
273
575
1338
500
367
422
523
676
427

TOTAL

9141

560
150
9464
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Statia de epurare
Se propune utilizarea unei statii de epurare de tip compact, modular, cu
posibilitatea extinderii capacitatii in cazul unei dezvoltari ulterioare a retelei de
canalizare.
Staţia de epurare propusă se amplasează în sud-estul localităţii, pe malul
parâului Saruri, peste cota de inundabilitate.
Are rolul de a prelua apa uzată de la colectoarele stradale şi de a-i modifica
parametrii fizico-chimici în vederea obţinerii valorilor admise de legislaţia în
vigoare la evacuarea în emisar.
Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2002 şi NTPA 011-2002
este necesară realizarea în cadrul procesului de epurare a următoarelor grade de
epurare:
Nr
crt

Denumire indicator

1.
2.
3.
4.
5.

Cons.biochimic de oxigen (CBO5)
Materii totale în suspensie (MTS)
CCO_Cr
Azot total
Fosfor total

Concentraţia
în apa uzatã brută,
[mg/l]
300
350
500
30
5

Concentraţia
limitã max. admisă
[mg/l]
25
60
125
15
2

Eficienţa de
epurare nec.
[%]
92,00
83,00
75,00
50,00
60,00

Valorile rezultate impun o epurare mecano-biologică cu nitrificareadenitrificarea apelor uzate.
Obiectele componente asigura epurarea mecano-biologica a apei uzate
colectate, urmand doua fluxuri distincte : linia apei si linia namolului.
Apa uzata menajera de la utilizatori ajunge gravitational in caminul de
distributie/preaplin/by-pass. De aici, in functionare normala apa ajunge in chesonul
SP apa menajera, iar in situatia caderii alimentarii cu energie electrica, pana la
remedierea defectiunii in caminul de evacuare in paraul Saruri. Pentru protectia
pompelor, la intrarea in cheson se prevede un cos filtrant, mobil, cu interstitiul
intre bare mai mic decat canalele de curgere prin pompe.
De la SP apa menajera, apa ajunge prin pompare in statia de epurare, dupa
ce in prealabil s-a masurat debitul. In final apa epurata si dezinfectata este evacuata
din statie in caminele de prelevare probe, iar namolul este trimis prin pompare in
bazinul de colectare si pompare namol. Din caminele de prelevare probe apa
epurata si dezinfectata ajunge in caminul de la limita platformei de epurare si de
aici in paraul Saruri.
Tot in bazinul de colectare namol ajunge apa exfiltrata de la containerul
colector al presei hidaulice si de la containerul de nisip.
Dupa umplerea bazinului bazinului de namol, namolul este pompat in
unitatea de deshidratare cu saci filtru. Namolul deshidratat este depozitat in saci pe
platforma de containere, iar apa exfiltrata din saci ajunge impreuna cu apa
decantata din bazinul de colectare namol si cu apa enajera de la containerul
personalului inapo in chesonul SP apa menajera. Apa tehnologica, pentru incendiu
si spalare este asigurata de la reteaua de alimentare cu apa propusa. Aceasta,
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ajunge prin pompare la containerul personalului pentru grpul sanitar si spalare, la
unitatea de deshidratare namol, la hidrantul din incinta si la alti eventuali
utilizatori.
Suprafaţa ocupata de Staţia de epurare, având in vedere obiectele
tehnologice si reţelele necesare intre acestea, este de 1000 m2, cu un grad de
ocupare de cca. 50%, superior celorlalte tehnologii de epurare si aranjamente a
obiectelor in teren.
Staţia de epurare este calculata pentru următoarele debite:
Qu zi prima etapa =342.628 m3/zi
Qu zi prima etapa =267.10 m3/zi
Qu zi prima etapa =32.30 m3/zi
Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si
concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod
special reţinerea materiilor în suspensie (SS), a substanţelor flotante, eliminarea
substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea
compuşilor azotului şi fosforului.
Soluţia de epurare adoptata are la baza 1 Unitate de epurare compacta
containerizată supraterană din otel inox asigurând procesarea unui debit Qzi
=342.628 m3/zi.
Pentru aceasta, schema de epurare în etapa I cuprinde următoarele obiecte
tehnologice:
• Retele tehnologice
• Camine de canalizare
• Bazin prepompare ape menajere
• Treapta de epurare mecanica primară
• Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere
• Treapta de epurare mecano - biologica
• Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete
• Unitate de stocare si dozare coagulant
• Bazin colectare si pompare sediment
• Unitate de deshidratare sediment
• By-pass general
• Platforma depozitare containere reziduuri
• Container personal şi cameră tablouri
• Instalaţii electrice exterioare
• Platforma deservire obiecte tehnologice
Retele tehnologice
Conducte gravitaţionale (de canalizare) - sunt executate din tuburi si
fitinguri pentru canalizare din PEHD cu Dn 200 si Dn 300.
Conducte sub presiune (de pompare) - sunt executate din tuburi si fitinguri
din PEHD/Pn 6 cu Dn 25, Dn 50, Dn 65, Dn 80 si Dn 100.
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Camine de canalizare
Acestea sunt camine standard (STAS 2448-82), de canalizare, necarosabile,
Dn 1000, cu exceptia caminului de comutare Dn 1500, de la intrarea in statie, cu
racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila,conform profilelor
tehnologice. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de
mentenanta si exploatare.
Treapta de epurare mecanica primară
Grătarul manual pentru un debit de pana la 810 m3/zi este amplasat intr-un
cămin cu diametrul de 1,5 m si adâncimea de 1,50 m. Curăţirea grătarului se face
periodic, la intervale de timp stabilite urmare experienţei de exploatare, manual, cu
ajutorul unei greble.
Reţinerile sunt spălate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, încărcate in
saci/container, evacuate şi depozitate pe platforma de depozitare.
Pentru prevenirea mirosului neplăcut şi realizarea unei fermentări în
profunzime a materialului grosier reţinut, este recomandat să se folosească o dată
la două săptămâni biopreparate sub formă de pudră.
Din căminul grătarului manual, după reţinerea materiilor grosiere, apa uzată
ajunge în separatorul de grăsimi / deznisipator unde are loc separarea particulelor
solide / grăsimilor.
Deznisipatorul / separatorul de grăsimi (pentru etapa finală), cu un volum
util de 4 mc, de tip vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie
gravitaţională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm.
Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si
adâncimea H=3.5 m.
Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii
acestora, într-un Bazin de colectare grasimi (pentru etapa finală) cu volumul util
de 4 mc.
In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice,
biopreparate. Dupa umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o
data la cca 12 luni sau manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile
stabilizate cu biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici).
Corespunzator volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2,0 m si
adancimea H=4 m.
Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe
portabile de nisip, cu rotor in construcţie rezistentă la abraziune, intr-un Bazin de
stocare, spalare si scurgere nisip cu volumul util de 3 mc, prevăzut cu radier
drenant cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei inapoi
in desnisipatior. Nisipul este spălat şi tratat cu biopreparate, în scopul stabilizării
acestuia, iar apa rezultata din spalare se scurge inapoi in desnisipator.
Nisipul spalat, tratat, rezultat, se incarca manual din bazin in saci/containere
si se depoziteaza pe Platforma de depozitare in vederea utilizarii pentru lucrari de
constructie.
Corespunzator volumului util se prevede un bazin cilindric, semiingropat cu
Di=2 m si adancimea H=2,2 m.
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Practic, pe durata de exploatare a Statiei de epurare, nu este nevoie sa se
schimbe stratul filtrant de geotextil. Schimbarea acestuia este necesara numai in
situatia in care acesta este deteriorat accidental.
Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere
Bazinul de egalizare, omogenizare (pentru etapa finală) are o triplă
funcţionalitate:
•
omogenizează compoziţia apelor uzate (care la localităţi mici are o gamă de
variaţie mare) prin capacitatea de înmagazinare a bazinului si prin agitare prin
recircularea unei fracţiuni din debitul pompat
•
preia vârfurile de debit, in special debitele mici din timpul nopţii, prin
înmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure funcţionarea continua a
unităţii de epurare biologica
•
asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de
epurare compacta, containerizata. Pompele sunt prevăzute cu convertor de
frecventa care asigura alimentarea continua a unităţilor de epurare, funcţie de
debitul afluent in bazin (nivelul din bazin)
Volumul util al bazinului este de 50 m3, asigurând acumularea debitului
maxim de apa menajera si rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe
timpul nopţii).
Pentru pomparea apei in treapta de epurare biologica în prima etapă se va
monta o pompă submersibilă pentru ape uzate tip FLYGT SAU SIMILAR cu rotor
canal asigurând un debit de Q =35 m3/h si H=10 mca, cu conductele de refulare
aferente. Pentru pompare unui debit constant pompa este acţionată de un
convertizor de frecvenţă.
Se propune achiziţionarea unei pompe de rezervă.
Sunt prevăzute capace de acces pentru pompele submersibile si capac si
trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare.
De asemenea pentru omogenizarea apelor uzate se va monta un mixer
submersibil din otel inox tip FLYGT SAU SIMILAR, cu sistemul de prindere
aferent pe peretele bazinului. Mixerul este dimensionat pentru capacitatea finală a
staţiei de epurare.
Sunt prevăzute capace de acces pentru pompele submersibile si capac si
trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare.
Pentru pomparea unui debit constant pe întreaga durata a funcţionarii staţiei
de epurare înainte de modulul de epurare se montează un debitmetru
electromagnetic, care asigura o evidenţa si semnalizarea precisă a debitelor de apă
uzată.
Treapta de epurare mecano – biologica
Treapta de epurare mecanica fină consta dintr-un Bloc de epurare
mecanică amplasat la partea superioară a unităţii de epurare mecano – biologice
compacte, containerizate. Deseurile reţinute de grătarul mecanic sunt colectate in
saci si transportate pe Platforma de depozitare.
Treapta de epurare biologica - Etapa I Quzzi = 342.628 m3/zi.
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Treapta de epurare biologica consta dintr-un Bloc de tancuri de epurare
biologica pentru Q uz zi = 342.628 mc/zi aferent unităţii de epurare mecano biologice compacte, containerizate.
Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă,
procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent. Blocul de tancuri este
alcătuit din următoarele componente:
tanc de sedimentare primară
camera de coagulare
tanc de hidroliză - fermentare
tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine
şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante
tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule
fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix
tanc de nitrificare autotrofa
De la grătarul mecanic apa ajunge în camera de coagulare. În această
camera are loc dozarea de polielectrolit, flocularea şi sedimentarea compuşilor pe
baza de fosfor, eliminându-se astfel necesitatea unui decantor secundar.
Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unităţi de stocare si
dozare. Materia sedimentată trece gravitaţional în tancul de sedimentare primară,
dotat cu decantor cu blocuri lamelare, care realizează reţinerea materiilor în
suspensie. Evacuarea sedimentului primar se realizează prin intermediul unei
electropompe de proces care asigura atât evacuarea acestui sediment către bazinul
de colectare si pompare sediment primar cât şi recircularea parţiala a acestuia
pentru susţinerea procesului biologic. Cantitatea de fosfor care rămâne în apă este
cea necesară asigurării unei concentraţii în Ptot conform NTPA 001 dar care asigura
în acelaşi timp fosforul necesar proceselor biochimice care au loc în treapta de
epurare biologică.
În vederea mineralizării substanţelor organice conţinute de sedimentul
primar se introduce un Biopreparat, care realizează fermentarea în profunzime a
materialului decantat.
Datorită aplicării soluţiei cu blocuri lamelare rezultă o reducere substanţială
a spaţiului de decantare dar şi o eficienţă mult mai mare faţă de soluţiile standard.
Apa astfel limpezită trece în compartimentele de aerare unde se realizează
epurarea biologică.
Compartimentul biologic este compus din:
Tanc de fermentare şi hidroliză: se realizează următoarele procese:
o absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie)
o reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5)
o reducerea materiilor în suspensie
o fermentarea produşilor de hidroliză
În acest compartiment se dezvoltă bacterii de tip SAPROFIT (nivelul I al
lanţului trofic) care aderă la mediul plutitor şi reduc materia organică în proporţie
de 40%.
Bacteriile, în această primă etapă elimină de 20 - 30 de ori mai multe enzime
decât pot să consume. Datorită acestui fapt, acest tanc se poate numi fermentator
(incubator de enzime). Din cauza eliberării în apă a unei cantităţi mari de enzime,
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procesele biochimice de eliminare a substanţei organice se desfăşoară în mod
accelerat (intensiv).
Tanc de nitri-denitrificare heterotrofa, cu formarea nivelului II din lanţul
trofic, BACTERIVORE. În acest bazin se realizează:
•
oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză
•
nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii
de amoniu în azotiţi respectiv azotaţi.
Există bacterii heterotrofe care realizează nitrificarea, proces care se
desfăşoară în prezenţa oxigenului insuflat în masa de apă şi bacterii specializate
autotrofe care realizează denitrificarea, obţinând oxigenul necesar metabolismului
din compuşii organici şi cei pe bază de azot. Bacteriile autotrofe pot convieţui în
acelaşi mediu cu bacteriile heterotrofe.
Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80%.
Denitrificarea permite reducerea azotiţilor la azot gazos, care se degajă în
atmosferă.
Tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa - Nivelul III - (se dezvoltă o
bacterie superioara a lanţului trofic CARNIVORE care continuă procesele începute
în zona nivelului II). În plus, se realizează mineralizarea trofică, proces consumator
de oxigen.
Tanc de nitrificare autotrofa - Nivelul IV - zonă în care se dezvoltă cele mai
evoluate microorganisme (CARNIVORE avansate şi DETRIVORE – nivelul IV al
lanţului trofic - bacterii care consumă reziduuri de substanţă organică, metaboliţi,
celule moarte) care practic curăţa sistemul.
Procesele de oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză şi mineralizare
trofică sunt continuate şi în plus apar procese de nitrificare autotrofă.
Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de
mineralizare trofică şi oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză.
Tehnologia permite eliminarea succesivă a substanţelor organice în diferite
stadii ale lanţului trofic, transformându-le în substanţa anorganica.
În tehnologiile convenţionale rezultă nămol activat, care este compus din
masă celulară. În tehnologia propusă această masă celulară se regăseşte pe mediul
plutitor cu aderenţă ridicată la culturile bacteriene, iar substanţa organică care intră
în sistem este consumată şi transformata in materialul celulelor vii iar în ultima
etapă, în nivelul IV, regăsim celulele şi microorganismele detrivore care se hrănesc
cu celulele moarte şi care sunt aderente la suportul plutitor.
Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă
a materiilor organice. Datorita relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor
aflate pe filmul fix in procesele de epurare, nu se formează nămol în exces.
Din bazinul de stocare sediment primar, sedimentul primar decantat poate fi
pompat către instalaţia de deshidratare nămol în saci prevăzută cu sistem de dozare
polielectrolit pentru îmbunătăţirea gradului de deshidratare, sau inapoi in unitatea
de epurare biologica. Supernatantul rezultat in urma procesului de deshidratare,
este reintrodus gravitaţional în circuitul de epurare. Nămolul rezultat este un nămol
mineralizat şi deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platformă de stocare.
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Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete
Aceasta realizeaza dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Se
montează suprateran, imediat după Modul de epurare biologica .
Apa limpezită este dirijată spre unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete, după
care efluentul epurat şi dezinfectat, ce respectă condiţiile de calitate impuse, este
evacuat în emisar, printr-o gura de descarcare realizata din beton. Emisarul este
paraul Saruri parau cu regim de curgere permanenta.
Instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete, montată imediat după treapta
biologică este din oţel inox şi funcţionează cu lămpi neimersate. Razele
ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253,7 nm penetrează masa de lichid,
producând moartea microorganismelor patogene. Eficienţa dezinfecţiei este de
95% - 99%.
Bazin colectare si pompare sediment
Bazinul asigura:
o colectarea sedimentului primar provenit de la cele 2 Unităţi de epurare
biologică (etapa I + etapa a II a)
o decantarea sedimentului primar
o omogenizarea nămolului in vederea deshidratării
o pomparea nămolului la Unitatea de deshidratare cu saci filtru / recircularea
nămolului înapoi in unitatea de epurare biologica
Volumul util al bazinului dimensionat pentru etapa finală este de 50 m3.
In bazin se montează 1 pompa submersibilă de nămol tip FLYGT SAU
SIMILAR cu rotor canal asigurând un debit de 3 – 5 m3/h H = 10 – 8 m si un
Mixer submersibil tip FLYGT SAU SIMILAR.
Sunt prevăzute capace de acces pentru pompa submersibila si mixer si capac
si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare.
Unitate de deshidratare sediment
Capacitatea instalaţiei este de Q=48 Kg substanţa uscata/zi, si se montează
suprateran pe aceeaşi linie cu modulele biologice.
Sedimentul primar, decantat, din Bazinul de colectare si pompare ajunge
prin pompare in Unitatea de deshidratare sediment primar. Aici acesta trece
printr-un Ejector, unde se amesteca cu floculant, după care trece printr-un Mixer
static si apoi prin intermediul unui Distribuitor ajunge in sacii filtranţi. Apa se
scurge in Colectorul lada de la partea inferioara, iar sedimentul deshidratat este
reţinut in sacii cu cărucior.
Substanţele bio - preparatoare si apa din reţea, necesare, sunt introduse in
Rezervor prin intermediul unei Pâlnii si unui Ejector.
Amestecul este omogenizat in Rezervor cu ajutorul unui Mixer.
Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare prin
intermediul unui robinet multifuncţional in Ejectorul de sediment.
Instalaţia de deshidratare sediment în saci realizează reducerea umidităţii
micşorând volumele ce urmează a fi evacuat din Staţia de epurare.
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Sacii filtranţi permit scurgerea apei şi întoarcerea acestuia în fluxul
tehnologic al apei, reţinând sedimentul deshidratat care este deja stabilizat datorită
adaosului de biopreparate. Acest sediment nu mai reprezintă un pericol pentru
sănătatea oamenilor. După umplerea sacilor filtranţi cu sediment şi după
deshidratare, aceştia vor fi depozitaţi pe platforma de containere pentru scurgere,
prevăzută cu grătar de scurgere la partea inferioară. Apa rezultata în urma
deshidratării ajunge gravitaţional în Bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare.
By-pass general
Pentru situaţia căderii alimentarii cu energie electrica a staţiei de epurare
(situaţie de avarie) pentru a evita inundarea necontrolata a zonei se prevede o
conducta cu rol de preaplin si by-pass a platformei staţiei de epurare Dn 300, care
tine cont de debitul maxim posibil.
In prima faza după căderea alimentarii cu energie electrica, apa menajera
afluentă se înmagazinează in Bazinul de prepompare si in reţeaua de canalizare
pana la nivelul preaplinului (-1,5 m), după care deversează, in situaţia in care nu sa remediat defecţiunea electrica, prin conducta de by-pass.
Platforma depozitare containere reziduuri
Aceasta va avea o suprafaţa de S=24 m2 si serveşte pentru depozitarea
temporara a containerelor cu materii solide provenite de la Grătarul mecanic si a
sacilor cu sediment deshidratat de la Unitatea de deshidratare.
Platforma este prevăzuta cu grătar de pardoseala pentru colectarea apei de
ploaie de pe platforma si a apei scurse din containere si saci.
Container personal şi cameră tablouri
Pavilionul tehnologic - administrativ este destinat laboratorului, un birou si
un grup social, facilităţi necesare pentru exploatarea staţiei de epurare.
Pavilionul tehnologic - administrativ este racordat la utilităţi (apa potabila,
energie electrica si canalizare.
Instalaţii electrice exterioare
Pentru necesitaţi de mentenanţă si exploatare se prevede priza pentru lampa
de control la 24 V si priza pentru ventilatorul portabil.
Platforma Statiei de epurare mecano – biologice este prevăzută cu centura
de împământare de protecţie pentru consumatorii electrici si cu iluminat pe timp de
noapte.
- justificarea necesitatii proiectului
In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea
Europeana, conform Directivelor 98/83/CE (Directiva apei potabile) si
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91/271/CEE (Directiva apei uzate urbane) si urmarind imbunatatirea vietii si a
infrastructurii rurale, se impune realizarea sistemului centralizat de alimentare cu
apa.
Poluarea apelor de suprafaţă are influenţă negativă asupra mediului
înconjurător, flora şi fauna acvatică şi terestră fiind afectate, iar poluarea apelor
subterane pune în pericol sănătatea oamenilor prin consumul de apă din fântâni.
Ca urmare a situaţiei existente în zonă, situaţie prezentată mai sus, se
impune realizarea unui sistem stradal de alimentare cu apa si un sistem de
canalizare ce va colecta apele uzate menajere.
Înfiinţarea sistemului integrat de alimentare cu apa si canalizare menajeră cu
statie de epurare în localitatea Sinoe va avea un impact pozitiv asupra civilizaţiei şi
a dezvoltării localitatii şi, implicit asupra mediului înconjurător. Toate aceste
efecte se vor reflecta în creşterea gradului de civilizaţie, într-o mai bună protecţie
şi conservare a mediului înconjurător, motive care stau la baza unei societăţi
dezvoltate.
Alimentarea cu apa a localitatii Sinoe, cu un necesar de apa de circa 4l/s
poate fi asigurata prin executarea unor foraje de mica adancime executate in partea
de nord – vest amonte de localitate pe partea stanga a drumului judetean DJ226
Mihai Viteazu-Sinoe, amonte de zona confluenta a acestuia cu valea de pe partea
stanja afluent al vaii Mihai Viteazu-Sinoe la circa 200m de Dj226.
In aceasta zona apar numeroase izvoare care asigura o curgere permanenta a
apei pe firul de vale, debitul acestora fiind de circa 2.0l/s analiza chimica a apei,
conform studiului hidrogeologic preliminar, pe o proba recoltata de la aceste
izvoare la data cercetarilor pe teren indica o apa care indeplineste conditiile de
potabilitate prevazute de legea 458/2002 cu nitrati sub 24mg/l.
Reteaua de canalizare propusa in localitatea Sinoe este de tip separativ apele
meteorice urmand a fi colectate prin rigole stradale deschise si evacuate in canalele
de irigatii existente in zona.
Se prevede executarea unei retele de canalizare pentru colectarea si
transportul apelor uzate menajere de la gospodariile populatiei, agentilor
economici interesati precum si de la institutiile social - culturale de pe raza
localitatii.
Transportul apei uzate menajere de la gospodariile individuale pana la statia
de epurare se va face prin intermediul unei retele de canalizare din tuburi de PVC
cu mufa si imbinate cu inel de cauciuc, montate subteran in sapatura deschisa,
avand diametrele D250 mm.
Pe reteaua de canalizare s-au prevazut, in localitatea Sinoe 183 camine de
vizitare, la distante de maxim 60 m in aliniament, precum si la orice schimbare a
directiei canalului in plan si in punctele de intersectie cu canalele locale, conform
STAS 3051-1991.
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Necesitatea
o Lipsa unui sistem de colectare, transport şi epurare adecvat. În prezent
colectarea apelor menajere se face rudimentar in fose septice.
o Lipsa unui sistem de alimentare cu apă
o Datorită lipsei sistemelor edilitare corespunzătoare se constată scăderea
alarmantă a populaţiei în zonă, în special a populaţiei tinere.
o Realizarea infrastructurii ar duce, nu în ultimul rând, la creşterea calităţii vieţii
socio-culturale şi la crearea de noi oportunităţi investiţionale din partea agenţilor
economici, în Comună existând instituţii de învăţământ, lăcaşe de cult şi
societăţi comerciale şi asociaţii familiale.
o Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin eliminarea riscului de
contaminare a freaticului si a apelor de suprafata.
o Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin
documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va
asigura conformarea cu: Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate
consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002,
modificata si completata de Legea 311/2004; si cu Directiva 91/271/EEC
privind epurarea apelor uzate urbane, transpusa in legislatia romana prin HG
188/2002, si normele incluse (NTPA 011, NTPA 002, NTPA 001).
Oportunitatea
o Posibilitatea de finantare prin intermediul Submasurii 7.2 – Investitii in crearea
si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica – Infrastructura de apa si
apa uzata.
o Tendinţa globală, atât guvernamentală cât şi nonguvernamentală, de a reduce
gradul de poluare şi de a proteja mediul.
o Orientarea mondială şi naţională de dezvoltare a localităţilor rurale în sensul
conceptului de Dezvoltare Durabilă.
o Existenta in zona a numeroase izvoare care asigura o curgere permanenta a apei
pe firul de vale, debitul acestora fiind de circa 2.0l/s analiza chimica a apei,
conform studiului hidrogeologic preliminar, pe o proba recoltata de la aceste
izvoare la data cercetarilor pe teren indica o apa care indeplineste conditiile de
potabilitate prevazute de Legea 458/2002 cu nitrati sub 24mg/l.
In consecinta, pentru creşterea gradului de confort şi de sănătate al
locuitorilor si pentru o protecţie mai bună a mediului, în satul Sinoe, comuna
Mihai Viteazu, judetul Constanta, este atât necesară cât şi oportună investiţia:
„INFIINTARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA SI
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CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE, IN LOCALITATEA SINOE,
COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CONSTANTA”

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de
situatie si amplasamente)
In piesele desenate depuse impreuna cu dosarul initial inregistrat la APM
Constanta se prezinta modul de planificare a utilizarii suprafetelor.

Amplasarea in zona a obiectivului

Situatie amplasare puturi si Gospodarie apa
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Situatie amplasare statie epurare si descarcare in paraul Saruri

Nr. pct.
1.
2.
3.
4.

TABEL COORDONATE GOSPODARIE APA
X
Y
794784.64915
355449.31663
794795.81510
355459.33275
794815.83740
355437.01196
794804.67146
355426.99583

TABEL COORDONATE (Stemp=1395 mp) din care:
Statie Epurare – 1000 mp si Organizarea de Santier – 395 mp
Nr. pct.
X
Y
1.
796074.3162
353691.3335
2.
796105.5912
353670.9204
3.
796085.1781
353639.6454
4.
796053.9031
353660.0585

Nr. pct.
1.
2.
3.

TABEL COORDONATE FORAJE
X
Y
794448.7983
355433.6685
794606.6531
355466.5144
794740.7573
355614.8991

TABEL COORDONATE CONDUCTA DESCARCARE DIN
STATIE EPURARE IN EMISAR
Nr. pct.
X
Y
1.
796095.3846
353655.2829
2.
796578.6810
353534.1945

- formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale
de constructie etc.)
Investitia constă în dimensionarea sistemului alimentare cu apa si de
colectare a apei uzate menajere din localitatea Sinoe şi transportarea acesteia în
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staţia de epurare ce se va realiza în partea de Sud a localităţii.
Planurile de incadrare si de situatie au fost depuse impreuna cu dosarul
initial inregistrat la APM Constanta.
Componentele investitiei si materialele folosite la acestea au fost detaliate
mai sus si constau in principal din:
- alimentare cu apa prin intermediul a 3 foraje de mica adancime, prin
intermediul unei gospodarii de apa si a retelei de apa potabila
- reteaua de canalizare pentru colectarea si transportul apelor uzate menajere
de la gospodariile populatiei, agentilor economici, etc. la statia de epurare si
descarcarea in emisar.
Elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacitatile de productie;
Principalele capacitati ale sistemului de alimentare cu apa
Numarul de locuitori estimati
Consum specific pentru nevoi gospodaresti
Debitul zilnic maxim de apa
Debitul zilnic mediu de apa
Debitul orar maxim de apa
Lungime retea de distributie

1780
100 l/zi
325,98 m3/zi
255,7 m3/zi
32.99 m3/h
9464 m

Principalele capacitati ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:
Numarul de locuitori estimati
Consum specific pentru nevoi gospodaresti
Debitul zilnic maxim de apa uzata
Debitul zilnic mediu de apa uzata
Debitul orar maxim de apa uzata
Lungime retea de canalizare
Numar de camine

- descrierea instalatiei si
amplasament (dupa caz)
Nu este cazul.

1780
100 l/zi
325,98 m3/zi
255,7m3/zi
32.99 m3/h
9141 m
183 buc.

a

fluxurilor

tehnologice

existente

pe

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de
specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea,
capacitatea
Flux alimentare apa
Apa captata (4 l/s) prin intermediul celor 3 puturi va ajunge prin intermediul
unei conducte de legatura, in rezervorul suprateran metalic de apa potabila cu
capacitatea de 200mc.
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Pe conducta de alimentare a rezervorului, care este o refulare comuna a celor
3 puturi, se va face si clorinarea apei, prin instalarea unei statii de preparare si
dozare clor, clorinarea apei potabile din rezervor se va realiza cu clor gazos.
Gospodaria de apa va mai cuprinde o statie de pompare cu hidrofor care va
mentine presiunea constanta pe reteaua de alimentare cu apa.
Conducte care constituie sistemul de alimentare cu apa vor fi din Polietilena
de inalta densitate – PEHD, vor avea un diametru exterior nominal DE 110mm,
SDR13.6, PN10 – PE80.
Reteaua de alimentare cu apa va fi prevazuta cu camine de vane la
intersectii, precum si cu hidranti de incendiu supraterani. Aceasta va fi o retea in
principal inelara si partial ramificata.

Flux evacuare ape uzate
Apa uzata menajera de la utilizatori ajunge gravitational in caminul de
distributie/preaplin/by-pass. De aici, in functionare normala apa ajunge in chesonul
SP apa menajera.
De la SP apa menajera, apa ajunge prin pompare in statia de epurare, dupa
ce in prealabil s-a masurat debitul.
In final apa epurata si dezinfectata este evacuata din statie in caminele de
prelevare probe, iar namolul este trimis prin pompare in bazinul de colectare si
pompare namol.
Din caminele de prelevare probe apa epurata si dezinfectata ajunge in
caminul de la limita platformei de epurare si de aici in paraul Sarii.
22

Tot in bazinul de colectare namol ajunge apa exfiltrata de la containerul
colector al presei hidaulice si de la containerul de nisip.
Dupa umplerea bazinului bazinului de namol, namolul este pompat in
unitatea de deshidratare cu saci filtru. Namolul deshidratat este depozitat in saci pe
platforma de containere, iar apa exfiltrata din saci ajunge impreuna cu apa
decantata din bazinul de colectare namol si cu apa menajera de la containerul
personalului inapoi in chesonul SP apa menajera.
Apa tehnologica, pentru incendiu si spalare este asigurata de la reteaua de
alimentare cu apa propusa. Aceasta, ajunge prin pompare la containerul
personalului pentru grupul sanitar si spalare, la unitatea de deshidratare namol, la
hidrantul din incinta si la alti eventuali utilizatori.
Flux statie de epurare
Apa uzata menajera ajunge in Caminul de distributie/preaplin/by-pass de la
intrarea pe platforma Statiei de epurare. Mai departe, in functionare normala, prin
intermediul caminului colector, apa ajunge in grătarul manual.
Dupa retinerea grosieră a materiilor solide in suspensie in Gratarul manual,
apa ajunge, prin intermediul Caminului colector , in Desnisipator/separator, unde
se retin nisipul si grasimile.
In continuare apa uzata epurata mecanic se deverseaza in Bazinul de
egalizare, omogenizare si pompare.
De aici apa este pompata in treapta de epurare biologica, unde se elimina
substanţele organice biodegradabile şi compuşii azotului şi fosforului.
Sedimentul primar rezultat din Blocurile cu tancuri de epurare biologica
ajunge prin pompare/gravitaţional in Bazinul de colectare si pompare sediment
(nămol).
In final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatile de
dezinfectie cu ultraviolete.
Apa rezultata, epurata si dezinfectata este evacuata apoi in caminele de
prelevare probe si de aici prin intermediul căminului colector in emisar
Sedimentul primar decantat in Bazinului de colectare si pompare namol este
pompat in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si/sau inapoi in unitatile de
epurare biologica pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare.
Sedimentul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare este transportat cu
caruciorul si depozitat pe Platforma de containere.
Apa decantata rezultata din decantarea namolului in Bazinului de colectare si
pompare namol, ajunge gravitational inapoi in chesonul Bazinului de egalizare,
omogenizare şi pompare,
Apa colectata de sifonul Platformei de containere ajunge gravitational in
caminul colector si de aici in Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare
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Grasimile retinute in Desnisipator/separator ajung gravitational in Bazinul
de colectare grasimi.
Nisipul decantat in Denisipator/separator este pompat in Bazinul de spălare
si scurgere nisip.
Apa uzata rezultata din Pavilionul tehnologic-administrativ este colectata in
Căminul colector .
Apa potabila sub presiune, preluata din reţeaua de apa potabila de la limita
platformei, asigura necesităţile tehnologice pentru Grătarul mecanic, Unitatea de
deshidratare, necesităţile de spălare/incendiu pentru hidranţi si apa potabila pentru
laboratorul si grupul social din Pavilionul administrativ.
Obiectele componente asigură epurarea mecano-biologică a apei uzate
colectate, urmând două fluxuri distincte: linia apei, linia nămolului şi linia
nisipului si grasimilor.
Linia apei constă din:
• reţinerea materiilor grosiere in grătarul manual
• reţinerea nisipului si grăsimilor in deznisipator/separator grăsimi ;
• egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de
egalizare, omogenizare.
• alimentarea în mod continuu prin pompare şi cu o plaja de debite
corespunzătoare a staţie de epurare mecano – biologică compactă, containerizata
supraterană
• reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în blocurile de tancuri
aferente staţie de epurare mecano – biologică compactă, containerizata supraterană,
instalaţie ce poate realiza şi nitrificarea-denitrificarea apelor uzate prin secvenţe de
exploatare corespunzătoare, dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor
pe bază de azot
• dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizează într-o
instalaţie ataşată staţiei de epurare mecano – biologică compactă, containerizata
supraterană. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării, din cauza
formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică
• controlul calităţii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul
căminului de prelevare probe
Linia nămolului constă din:
• evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară aferent unităţii
compacte de epurare tip Resetilovs (modul biologic de epurare) într-un Bazin de
colectare si pompare. Un lucru deosebit de important îl constituie absenţa
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nămolului în exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare
biologică cu unitatea compactă tip Resetilovs.
Linia nisipului si grăsimilor constă din:
• evacuarea nisipului colectat in Denisipator/separator grăsimi prin pompare
in Bazinul de spălare si scurgere nisip
• spălarea si scurgerea nisipului in Bazinul de spălare si scurgere nisip si
evacuarea gravitaţională a apei de spălare in Denisipator/separator grăsimi, iar a
nisipului in saci cu ajutorul căruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere
• colectarea gravitaţională a grăsimilor in Bazinul de colectare grăsimi
• evacuarea grăsimilor colectate prin vidanjare
Pentru evidentierea celor mentionate mai sus, s-a atasat Plan Flux tehnologic
Statie de epurare.
- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare
a acestora;
Materiile prime necesare realizarii lucrarilor sunt:
• Balast
• Nisip
• Piatra sparta
• Lemn
• Beton
Pentru manipularea pamantului (excavare si transport) se va folosi un
excavator si o autobasculanta, pentru transport materiale se va folosi un
autocamion care vor utiliza ca si combustibil motorina.
- racordarea la retelele utilitare existente in zona;
Alimentarea cu energie electrica
Functionarea statiei de epurare presupune racordarea acesteia la reteaua de
energie electrica a localitatii. Pavilionul tehnologic - administrativ este destinat
laboratorului, un birou si un grup social, facilităţi necesare pentru exploatarea
staţiei de epurare.
Energia electrica la statia de epurare se va prevede in vederea asigurarii
necesarului de forta pentru instalatiile de epurare precum si pentru instalatia de
iluminat exterior cu care va fi dotata statia.
Necesarul de consum pentru statia de epurare este de: 45 kW
Pentru instalaţiile de forţă ale staţiei de epurare se prevede instalarea unui
post de transformare.
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Alimentarea cu apa
Executia unui sistem nou de alimentare cu apa care sa acopere intreaga
localitate ia in considerarea realizarea unui sistem de alimentare cu apa si include
urmatoarele lucrari:
−
Amplasarea unei gospodarii de apa
−
Forarea a 3 puturi noi
−
Echiparea tuturor puturilor cu pompe submersibile
−
Executia unei statii de tratare a apei (clorare), cladire si instalatii
−
Executia unui rezervor de 200 mc
−
Reabilitarea retelei de apa existente
−
Extinderea retelei de apa existente, pentru intreaga localitate
Alimentarea cu apa tehnologica
In vederea asigurarii necesarului de apa tehnologica si de incendiu se
prevede realizarea unui bransament la reteaua de apa potabila a localitatii.
Bransamentul pentru apa tehnologica si incendiu se va dimensiona in vederea
asigurarii unui debit de 5 l/s.
In curtea statiei de epurare se va realiza un camin de bransament, din beton
armat, ce va contine un apometru pentru contorizarea consumului de apa si doi
robineti de izolare.
Apa tehnologica va ajunge prin pompare la containerul personalului pentru
grupul sanitar si spalare, la unitatea de deshidratare namol, la hidrantul din incinta
si la alti eventuali utilizatori.
Evacuarea apelor uzate
Pentru rezolvarea problemelor legate de deversarea in paraul ce traverseaza
localitatea a apelor uzate menajere, se propune realizarea unui sistem de colectare
separativ realizat din colectoare principale pe strazile Mihai Viteazu, Particularilor,
Timocului, Mihai Eminescu, Hamangia, Daliei, Almojului, Stufului, Scolii,
Oltenilor, Graului si Somes, colectoare ce au fost detaliate mai sus.
Reteaua de canalizare menajera va descarca gravitational in Statia de epurare
si de aici apa epurata se va descarca in efluent si anume parauri Saruri curs de apa
cu curgere permanenta.
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de
executia investitiei
Refacerea amplasamentului dupa implementarea proiectului se va realiza
conform proiectului tehnic de executie.
In situatiile in care retelele de apa sau de canalizare vor fi amplasate in zona
sistemului rutier, se vor prevedea lucrari de refacere si aducere la starea initiala.
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- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
Nu este cazul, se vor folosi caile de acces existente.
Reteaua de alimentare cu apa se va amplasa pe aceleasi strazi pe care se vor
amplasa si colectoarele menajere. Conductele de apa se vor amplasa paralel cu
strada, pe partea opusa colectoarelor menajere, in spatiul verde sau – unde este
cazul – pe trotuar.
- resursele naturale folosite in constructie si functionare
Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:
• piatră, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor,
nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului
• apă – resursa folosita atat in constructie cat si in functionare
- metode folosite in constructie
Etape realizare retea exterioara de apa/canalizare
- lucrari preliminare: pichetaj si jalonare
- executie transee
- realizare pat de pozare
- transport si depozitare tuburi
- verificare materiale
- manevrare tuburi
- nivelare fund transee
- montarea tuburilor de polietilenă inclusiv a pieselor de racordare cu
conductele existente – dupa caz
- montarea tuburilor şi pieselor de polietilenă
- procedee de îmbinare – prin sudura la cald
- fazele de probe şi de punere în funcţiune
- montare camine prefabricate din polietilena
- realizare umpluturi
- readucere la starea initiala (spatiu verede, trotuar, drum)
- transport pamant in exces
- receptia si urmarirea calitati lucrarilor
In ceea ce priveste Etapele de realizare a Statie de epurare, acestea presupun
lucrari obisnuite de constructie si constau in:
- lucrari de terasamente
- montaje cofraje si armaturi
- betonare
- montare echipamente statie epurare
- lucrari alimentare cu utilitati
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Sistemele constructive vor respecta standardele in vigoare.
Constructorul va respecta în organizarea procesului de lucru normele de
protecţie a muncii în vigoare în România mai ales cele elaborate de Ministerul
Transporturilor şi de Ministerul Muncii ce sunt specifice domeniului de activitate.
Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de
Construire si in conditiile stabilite de aceasta.
In vederea realizarii calitatii constructiei in toate etapele de concepere,
realizare, exploatare si postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului
calitatii prevazut in Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii.
Sistemul calitatii se compune din:
• Reglementarile tehnice in constructii
• Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor
• Agremente tehnice pentru noi produse si procedee
• Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si
constructiilor
• Conducerea si asigurarea calitatii in constructii
• Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea
de constructii
• Activitatea metrologica in constructii
• Receptia constructiilor
• Comportarea in exploatare
• Postutilizarea constructiilor
• Controlul de stat al calitatii in constructii
- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in
functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara
Pe perioada executiei constructiilor se va respecta cu strictete proiectul
pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului.
Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua
toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul
inconjurator conform normelor in vigoare.
Principalele faze de amenajare au fost prezentate mai sus, si contau in:
• retea exterioara de apa/canalizare
- lucrari preliminare: pichetaj si jalonare
- executie transee
- realizare pat de pozare
- transport si depozitare tuburi
- verificare materiale
- manevrare tuburi
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- nivelare fund transee
- montarea tuburilor de polietilenă inclusiv a pieselor de racordare cu
conductele existente – dupa caz
- montarea tuburilor şi pieselor de polietilenă
- procedee de îmbinare – prin sudura la cald
- fazele de probe şi de punere în funcţiune
- montare camine prefabricate din polietilena
- realizare umpluturi
- readucere la starea initiala (spatiu verede, trotuar, drum)
- transport pamant in exces
- receptia si urmarirea calitati lucrarilor
•
-

Statie de epurare:
lucrari de terasamente
montaje cofraje si armaturi
betonare
montare echipamente statie epurare
lucrari alimentare cu utilitati

Dupa darea in exploatare a puturilor a gospodariri de apa, a retelei de apa, a
canalizarii menajere si a statiei de epurare acestea vor fi intretinute periodic in
vederea bunei functionari a acestora.
- relatia cu alte proiecte existente sau planificate
La ora actuală, în localitatea Sinoe nu există reţea de distribuţie a apei
potabile.
Satul Sinoe din comuna Mihai Vitezu nu dispune actualmente de un sistem
centralizat de canalizare a apelor uzate menajere si nici de stație de epurare a
acestora.
Apele uzate din gospodăriile taranesti sunt absorbite din latrinele individuale
in sol sau evacuate direct in rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale.
Pentru a evita construirea numeroaselor fose septice in intravilanul localitatii
care ar constitui de asemenea surse potentiale de poluare pentru mediul
inconjurator sau utilizarea modalitatilor enumerate anterior este necesara si
oportuna construirea unei retele de colectare a apelor uzate menajere rezultate si a
unei statii de epurare performante care sa satisfaca cerintele de calitate ale apei
epurate impuse de Compania Nationala Apele Romane S.A.
Locuinţele sunt prevăzute în general cu bazine de acumulare improvizate,
fără posibilitaţi de vidanjare, creându-se posibilitatea infiltrării apelor uzate în
pânza freatică.
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În cazul unităţilor agroindustriale şi a unor instituţii publice există bazine de
acumulare vidanjabile, apa uzată fiind evacuată fără nici un tratament mecanobiologic.
În această situaţie realizarea unui sistem integrat de alimentare cu apa si
canalizare cu staţie de epurare este impetuos necesară pentru respectarea
condiţiilor de mediu, localitatile neavand in prezent nici un sistem de colectare si
epurare a apelor uzate.
De aceea, in aceasta perioada se derulează investiţia pentru realizarea
alimentării cu apă a comunei Mihai Viteazul în baza Submasurii 7.2 – Investitii in
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Obiectivul investitiei este realizarea unor investitii durabile care vor fi
integrate in infrastructura existenta si corelate cu investitiile viitoare, in vederea
conformarii cu cerintele legislatiei in vigoare si considerand un tarif suportabil
pentru consumatorii finali (populatie).
Scenarii propuse:
1.
Realizarea unui sistem nou de alimentare cu apa si canalizare a
apelor uzate menajere de pe intreaga suprafata a localitatii Sinoe.
Realizarea alimentarii cu apa potabila a localitatii prin intermediul unor
puturi de captare de mica adancime, puturi situate in imediata vecinatate a
localitatii.
Realizarea si dimensionarea unei statii de epurare modulare in localitatea
Sinoe pentru debitul total colectat din aceasta localitate cu posibilitatea de
extindere pe viitor pentru ambele localitati.
Apele uzate colectate din localitatea Sinoe se vor colecta gravitational in
statia de epurare din aceiasi localitate prin reteaua de canalizare propusa.
In acest mod se vor satisface integral nevoile populatiei in vederea evacuarii
in conditii corespunzatoare a apelor uzate menajere iar riscul poluarii apelor
freatice si a solului se va diminua semnificativ.
2.
Realizarea unui sistem de alimentare cu apa din puturile
existente, a unei statii de pompare si a unui sistem de canalizare a apelor
uzate menajere de pe intreaga suprafata a localitatii Sinoe.
Realizarea alimentarii cu apa potabila a localitatii Sinoe prin intermediul
unei statii de pompare care sa preia apa din puturile existente in localitatea Mihai
Viteazu si sa o pompeze in sistemul de alimentare cu apa al localitatii Sinoe.
Alimentarea cu apa a localitatii Sinoe in acest mod presupune si realizarea unei
statii de clorinare si a unui rezervor de inmagazinare al apei pentru localitatea
Sinoe.
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Realizarea si dimensionarea unei statii de epurare modulare in localitatea
Sinoe pentru debitul total colectat din aceasta localitate cu posibilitatea de
extindere pe viitor pentru ambele localitati.
Apele uzate colectate din localitatea Sinoe se vor colecta in statia de
pompare propusa in statia de epurare din aceiasi localitate prin reteaua de
canalizare propusa.
In acest mod se vor satisface integral nevoile populatiei in vederea evacuarii
in conditii corespunzatoare a apelor uzate menajere iar riscul poluarii apelor
freatice si a solului se va diminua semnificativ.
Dezavantajele acestui scenariu sunt reprezentate de gradul de uzura al
sistemului de alimentare cu apa existent, de efortul financiar major datorat
investitiei si asumarea riscului ca aceasta sa nu se incadreze in plafoanele de
eligibilitate a fondurilor europene nerambursabile, ducand astfel la imposibilitatea
finantarii.
Scenariul recomandat este realizarea alimentarii cu apa potabila a localitatii
prin intermediul unor puturi de captare de mica adancime, puturi situate in
imediata vecinatate a localitatii si realizarea si dimensionarea unei statii de epurare
modulare in localitatea Sinoe pentru debitul total colectat din aceasta localitate cu
posibilitatea de extindere pe viitor pentru ambele localitati, dupa cum a fost descris
la punctul 1, si prezentat in detaliu in memoriu.
Scenariul recomandat are o serie de avantaje din punct de vedere al
incadrarii investitiei in plafoanele de eligibilitate in vederea finantarii acesteia din
fondurile europene nerambursabile, in speta Fondul European pentru Agricultura
PNDR 2014-2020
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu,
extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii
de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea
apelor uzate si a deseurilor)
In urma realizarii proiectului se va realiza un sistem nou de alimentare cu
apa si de canalizare a apelor uzate menajere de pe intreaga suprafata a localitatii
Sinoe, apa uzata menajera ce trece prin statie de epurare indeplinind conditiile
impuse de legislatia in vigoare pentru deversarea in emisar – paraul Saruri.
De asemenea, prin realizarea proiectului se creaza locuri de munca – pentru
asigurarea functionarii statiilor de epurare, a gospodariri de apa si a puturilor
pentru alimentare gospodarire de apa.
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- alte autorizatii cerute pentru proiect
Conform Certificatului de Urbanism nr. 20 din 24.08.2016, pe langa actul de
reglementare eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta mai sunt
necesare urmatoarele avize / autorizatii:
• Aviz alimentare cu apa
• Aviz alimentare cu energie electrica
• Aviz R.A.J.D.P. Constanta
Localizarea proiectului:
- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta
Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context
transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin
Legea nr. 22/2001;
Nu este cazul, distanta in linie dreapta din centrul satului Sinoe pana la cel
mai apropiat stat vecin, Ucraina este de peste 65 km iar pana la Bulgaria de peste
100 km.

Amplasament sat Sinoe, judet Constanta
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- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte
informatii privind:

Amplasament sat Sinoe, com. M.Viteazu

▪ folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe
zone adiacente acestuia;
Localitatea Sinoe se afla amplasata in partea de Nord a judetului Constanta
aproape de granita cu judetul Tulcea.
Sistemul de colectoare menajere si sistemul de alimentare cu apa se vor
amplasa pe terenul ce se află în limita străzilor din intravilanul localitatii.
Staţia de epurare se va amplasa în sudul localităţii Sinoe pe un teren cu
suprafaţa de 1000 mp.
Terenul pe care se amplasează cele doua retele se află în administraţia
domeniului public.
Terenul pe care urmează să se amplaseze staţia de epurare se află în
administraţia Consiliului Local Mihai Viteazul.
În cazul în care lucrările vor afecta terenuri private, Consiliul Local îşi
asumă răspunderea de a rezolva situaţia juridică a acestora (expropieri, acordul
proprietarilor, despăgubiri).
▪ politici de zonare si de folosire a terenului;
Nu este cazul.
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▪ arealele sensibile:
O parte din obiectivele proiectului sunt localizate in situl de interes
comunitar ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie, declarat pentru
protectia si conservarea speciilor de pasari cuibaritoare, migratoare si a celor care
ierneaza in cadrul acestei arii naturale protejate.
▪ detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in
considerare.
Nu este cazul, toate reţelele edilitare vor trece exclusiv pe terenul definit ca
public sau privat, aflat în administrarea Consiliului Local al localitatii Mihai
Viteazul. Terenul pe care urmează să se amplaseze staţia de epurare se află în
administraţia Consiliului Local Mihai Viteazul.
În cazul în care lucrările vor afecta terenuri private, Consiliul Local îşi
asumă răspunderea de a rezolva situaţia juridică a acestora (expropieri, acordul
proprietarilor, despăgubiri).
Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii
sunt disponibile. O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in
considerare a urmatorilor factori:
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei,
calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului
vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre
aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect,
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si
temporar, pozitiv si negativ);
Se preconizeaza faptul ca activitatile desfasurate in etapa de constructie
reprezinta in principal un potential impact asupra factorilor de mediu. De asemenea
operatiile de intretinere/reparatii pot prezenta temporar si local un impact asupra
mediului.
Se poate considera ca in general impactul in perioada de constructie este
caracterizat astfel:
• caracteristicile impactului: temporar; direct si indirect, in functie de receptor
si procesul de executie;
• natura impactului: secundar;
• magnitudinea si complexitatea impactului: redusa;
• durata impactului: pe termen scurt, strict pe perioada de executie;
• scara: locala;
• frecventa: nerepetabil dupa executia proiectului;
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• reversibilitatea impactului: reversibil.
Impactul generat de lucrarile propuse prin proiect este atat direct cat si
indirect, reversibil.
Scara la care se poate manifesta impactul este locala, acesta neavand caracter
transfrontalier.
In perioada de exploatare/operare a investitiilor propuse, potentialul impact
asupra factorilor de mediu poate fi rezultat strict ca urmare a unei
defectiuni/accident sau reparatii, caracteriticile impactului fiind temporar,
indirect/direct, secundar, cu magnitudine redusa, pe termen scurt si reversibil.
Pe perioada de executie a lucrarilor impactul potential este redus, va fi local,
numai in zona organizarii de santier si la punctele de lucru. Lucrarile se vor
executa, etapizat, pe fronturi de lucru.
In ceea ce priveste impactul asupra comunitatilor umane, lucrarile
propuse de prezentul proiect vor influenta in sens pozitiv comunitatile din zona,
voar avea un impact pozitiv in faza de operare, insa pot induce un usor disconfort
pentru populatie in perioada de executie.
Impactul asupra factorilor de mediu se va resimti in perioada de
constructie si va fi temporar, urmand ca in faza de operare sa aiba un impact
pozitiv asupra tuturor factorilor de mediu: apa, sol si subsol, aer, fauna si flora,
peisaj.
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ
asupra mediului
Constructorul va lua toate masurile pentru a preveni si va fi responsabil
pentru remedierea efectelor de poluare sau de afectare a factorilor de mediu, care
pot rezulta din operatiunile sale.
Impactul asupra elementelor de mediu este redus, numai pe perioada
lucrarilor, adica pe termen scurt, nu prezinta complexitate si nici magnitudine
geografica.
Ca masuri generale, pentru perioada de executie, recomandam urmatoarele:
• se vor asigura in cadrul organizarii si la punctele de lucru containere sanitare
cu bazine etanse vidanjabile;
• se va asigura colectarea selectiva a deseurilor in cadrul organizarii de
santier;
• deseurile din constructii si materialele excavate in exces vor fi transportate
in cel mai scurt timp la locatiile indicate de primarie;
• se vor utiliza utilaje si echipamente cu nivel redus de noxe si zgomot;
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• lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor se vor realiza numai in cadrul
unitatilor specializate;
• toti recipientii si rezervoarele utilizate pentru depozitarea combustibililor vor
fi amplasate in interiorul unor zone ingradite in cadrul organizarii de santier,
impermeabile;
• in perioadele secetoase, pentru a evita imprastierea pulberilor in atmosfera
se va asigura stropirea periodica a materialelor in organizarea de santier si la
punctul de lucru, a drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru;
• se va realiza o instruire a angajatilor cu privire la aspectele de mediu:
conditiile generale de protectia mediului, gestionarea deseurilor, modul de actiune
in caz de poluare accidentala, protejarea zonelor verzi din jurul organizarii de
santier sau de la punctele de lucru, intretinerea utilajelor, curatenia pe santier,
protectia asezarilor, protectia apelor de suprafata, etc.;
Masurile prevazute in perioada de operare sunt prezentate mai jos:
• reziduurile rezultate din operatiile de intretinere vor fi transportate in
depozite de deseuri conforme imediat dupa finalizarea lucrarilor;
• se va realiza verificarea periodica a instalatiilor statiei de epurare, precum si
a retelelor de apa, de canalizare, caminelor de vizitare si statiilor de pompare ape
uzate;
• se vor respecta indicatorii de calitate prevazuti in legislatia specifica, a
masurilor din Autorizatia de gospodarire a apelor emisa pentru functionarea acestei
investitii;
- natura transfrontiera a impactului.
Nu este cazul, scara la care se poate manifesta impactul este locala, acesta
neavand caracter transfrontalier.
Pe perioada de executie a lucrarilor impactul potential este redus, va fi local,
numai in zona organizarii de santier si la punctele de lucru. Lucrarile se vor
executa, etapizat, pe fronturi de lucru.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si
dispersia poluantilor in mediu
1. Protectia calitatii apelor
- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
In perioada constructiei, surse de poluanti a factorului de mediu apa pot fi:
• posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea
rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport
utilizate
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• orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafata, pe sol sau în
apele subterane
• emisii de poluanti (NOx, CO2, SO2) si particule in atmosfera, caracteristice
traficului de lucru, care pot ajuge in apa prin intermediul precipitatiilor.
• intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor;
• depozitarea temporara necorespunzatoare a deseurilor menajere si a
materialelor.
In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict
interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice în apele de suprafata sau
subterane.
Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va
vidanja periodic de catre o firma specializata.
In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de
carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele
necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui
tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control,
respectiv:
• respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente,
pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si
echipamentelor;
• operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe
amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;
• dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri
si utilizarea acestora in caz de nevoie.
De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot
fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, de aceea ele trebuie
depozitate in spatii inchise sau acoperite.
Apa necesara umectarii drumurilor tehnologice, in caz de necesitate, va fi
asigurata prin aprovizionare cu cisterne de la o sursa autorizata, asigurarea acesteia
intrand in sarcina contractorului.
In cadrul organizarii de santier se vor asigura pubele pentru colectarea
selectiva a deseurilor similare celor menajere; pentru colectarea deseurilor va fi
incheiat un contract cu operatorul de salubritate local.
La finalizarea lucrarilor pamantul de excavatie in exces si alte materiale de
constructii vor fi transportate in locatii indicate de autoritatea locala;
In faza de operare, sursele potentiale de poluare a apelor de suprafata si
subterane sunt:
• sursa principala de poluare a apelor de suprafata in faza de operare o
reprezinta scurgerile de apele uzate menajere datorate avarierii retelelor;
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• depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrarile de reparatii
si intretinere a retelelor de canalizare si caminelor;
• scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si utilajele folosite in
operatiile de reparatii si intretinere.
Sursele potentiale de impurificare a apelor in perioada de operare vor fi
reduse la minim prin functionarea statiei de epurare propusa prin proiect.
In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada de
operare nu vor fi poluari accidentale ale apelor. In aceste conditii, prin
functionarea statiei de epurare la parametrii proiectati se asigura deversarea in
emisar a apelor uzate epurate care sa nu depasesca concentratiile admisibile la
principalii indicatori de calitate.
Reziduurile rezultate din operatiile de curatare a retelelor de canalizare si/sau
curatarea obiectelor statiei de epurare vor fi colectate in recipienti si transportate la
depozitul de deseuri conform.
Se va realiza verificarea periodica a instalatiilor statiilor de epurare, precum
si a retelelor de apa si canalizare, caminelor de vizitare si statiilor de pompare.
Se vor respecta indicatorii de calitate prevazuti in legislatia specifica, a
masurilor din Autorizatia de gospodarire a apelor emisa pentru functionarea acestei
investitii.
In cazul producerii de scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si
utilajele folosite in operatiile de intretinere si reparatii se va asigura dotarea cu
material absorbant si dotarea cu mijloace de interventie. Solul contaminat va fi
transportat la depozitele de deseuri autorizate.
In cazul constatarii unei avarii la echipamentele investiei se vor lua
urmatoarele masuri:
• se iau masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii
pagubelor
• se determina, se inlatura cauzele care au condus la aparitia incidentului sau
se asigura o functionare alternativa
• se repara sau se inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat,
• se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi,
pana la terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale.
- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate
prevazute.
Ca urmare a situaţiei existente în zonă, se impune realizarea unui sistem
stradal de canalizare ce va colecta apele uzate menajere si le va directiona catre
statia de epurare proiectata, în vederea obţinerii valorilor admise de legislaţia în
vigoare la evacuarea în emisar.
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Se propune utilizarea unei staţii de epurare de tip compact, modular, cu
posibilitatea extinderii capacităţii în cazul unei dezvoltări ulterioare a reţelei de
canalizare. Soluţia de epurare adoptata are la baza 1 Unitate de epurare compacta
containerizată supraterană din otel inox asigurând procesarea unui debit Qzi
=342.628 m3/zi.
Staţia de epurare propusă se amplasează în sud-estul localităţii, pe malul
parâului Saruri, peste cota de inundabilitate.
Obiectele componente asigură epurarea mecano-biologică a apei uzate
colectate, urmând două fluxuri distincte : linia apei şi linia nămolului.
2. Protectia aerului
- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;
In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici
specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica
manevrarea materialelor de constructii, lucrari de forare si prelucrarea solului) si
mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).
Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt
nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.
Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de executie va fi
reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fractiunea PM10.
O proportie insemnata a lucrarilor include operatii care se constituie in surse
de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului,
materialelor balastoase si a cimentului/asfaltului si a celorlalte materiale, precum
sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare),
lucrari de infrastructura.
O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului,
fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit
interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.
In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi
influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele,
indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament
evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii
interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi 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),
bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.
Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in
marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.
Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie
vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie
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în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea
prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului
cu materiale.
Pentru asigurarea prevenirii poluarii aerului in perioada de executie vor fi
luate urmatoarele masuri:
• transportul materialelor si a pamantului in exces/materialelor de constructii
pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelata;
• in perioadele secetoase, pentru a evita imprastierea pulberilor in atmosfera
se va asigura stropirea periodica a materialelor depozitate temporar in cadrul
organizarii de santirer, a drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de
lucru;
• curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarilor de santier si
punctelor de lucru (indepartarea pamantului si a nisipului) pentru a preveni
formarea prafului
• pe perioada realizarii lucrarilor se va asigura revizia tehnica a utilajelor si
autovehiculelor; la realizarea lucrarilor for fi utilizate utilaje si autovehicule
performante care asigura respectarea legislatiei in vigoare privind emisiile de noxe;
• se va asigura optimizarea traseelor de transport material;
• realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor;
• se va reduce viteza de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele
pentru transportul materialelor;
• se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor care pot
genera emisii de particule.
Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.
In perioada de operare activitatea desfasurata nu constituie o sursa de
poluare a aerului.
Ca o masura de reducere a poluarii in perioada de operare se vor realiza
inspectii periodice ale retelei de canalizare pentru a se detecta la timp orice
disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea
mirosurilor neplacute/altor defectiuni.
Ca masuri preventive de reducere a poluarii, pentru statia de epurare propusa
se recomanda:
• Eliminarea namolului de pe amplasament, in conformitate cu solutia
prevazuta in proiect;
• Controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului si
monitorizarea parametrilor acestor procese;
• Structura acoperita pentru tratarea si stocarea namolului;
• Evitarea traversarii zonelor rezidentiale – trasee alternative pentru
transportul namolului pana la destinatia finala.
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- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.
In perioada de constructie, surselor caracteristice activitatilor de pe
amplasamentul lucrarilor propuse nu li se pot asocia concentratii in emisie, fiind
surse libere, deschise.
Prin urmare, nu se impune realizarea unor instalatii pentru retinerea si
dispersia poluantilor in atmosfera, cu exceptia celor cu care sunt dotate
utilajele/vehiculele utilizate in realizarea lucrarilor si care se supun reglementarilor
specifice.
De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul
transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru
prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene /
containere adecvate tipului de material transportat, etc.
Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica
poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.
Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin
proiect, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.
Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru
utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat
acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.
In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de
carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri
ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale
utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea
eventualelor defectiuni.
Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de
utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la
construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand
cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de
carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.
Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport
si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau
manevrele nejustificate.
Organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea
programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia functie de situatiile
specifice aparute va permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supra-aglomerari
de mijloace de transport si utilaje in organizarea de santier.
Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare
instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.
Impactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi
redus deoarece perioada de constructie este relativ scurta iar echipamentele si
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utilajele utilizate vor fi performante, corespunzatoare si moderne.
In perioada de operare activitatea desfasurata nu constituie o sursa de
poluare a aerului, astfel ca nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia
poluantilor in atmosfera.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
- sursele de zgomot si de vibratii;
Sursele de zgomot prezente pe amplasamentul proiectului propus sunt
reprezentate de fondul natural si de activitatile specifice localitatii.
In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din
exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele
de transport care tranziteaza incinta.
Conditiile de propagare depind in primul rand de natura utilajelor, dar si de
factori externi suplimentari (absorbtia undelor acustice/vibratiilor de catre sol,
cladiri sau vegetatia existenta, viteza si directia vantului, topografia terenului s.a).
Intensitatea emisiei fonice scade proportional cu cresterea distantei fata de
sursa, cu gradul de denivelare a terenului, cu gradul de ocupare a terenului cu
vegetatie si cu starea atmosferica.
Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a
utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter
temporar si nu au efecte negative asupra mediului.
Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice
omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.
Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de
administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din
zonele imediat invecinate.
Se vor avea in vedere urmatoarele masurile de protectie impotriva
zgomotului si vibratiilor in timpul executiei lucrarilor:
• se va asigura, in cazul efectuarii operatiilor de intretinere si reparatii,
reducerea la minim a traficului utilajelor si mijloacelor de transport in zonele
locuite;
• efectuarea lucrarilor de intretinere a utilajelor la timp pentru ca deteriorarile
pieselor in miscare sa nu mareasca nivelul de zgomot;
• folosirea unor utilaje (suflante, pompe, motoare etc) si autovehicule
silentioase, cu niveluri reduse de zgomot si vibratii;
• toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile
de zgomot in mediu, conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in
mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;
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• daca in proximitarea zonelor de lucru sunt scoli sau spitale se vor monta
panouri fonoabsorbante;
• programul de lucru va fi diurn; se va asigura respectarea graficului de
executie.
In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa de poluare
sonora.
Eventualele surse de poluare sonora pe perioada de operare a investitiei sunt
reprezentate de lucrari de reparatii si intretinere sau indepartarea avariilor la
tronsoane de retea, prin functionarea autovehiculelor de transport materiale si
utilajele necesare pentru realizarea lucrarilor. In timpul desfasurarii activitatii de
reparatii si intretinere, nivelul de zgomot echivalent masurat in conditii legale, se
va incadra in valorile limita legale cuprinse in SR 10009:2017, fapt pentru care
activitatile desfasurate nu vor constitui surse de poluare fonica zonala care sa
produca disconfort fizic si/sau psihic.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si
vibratiilor.
In perioada de constructie se vor lua masuri de reducere a zgomotului si
vibratiilor. Respectarea acestora nu va face necesara realizarea de amenajari si
dotari specifice pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa de poluare
sonora.
4. Protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii
Lucrarile proiectate nu constituie surse de radiatii.
Pentru perioada lucrarilor de constructii echipamentele utilizate, prin
motoarele electrice in functiune, genereaza radiatii electromagnetice care se
situeaza insa la un nivel prea scazut pentru a avea impact negativ asupra mediului
si zonelor locuite.
Atat lucrarile propuse a fi executate, cat si echipamentele folosite la executia
lor nu genereaza radiatii ionizante.
In perioada de operare nu vor fi generate radiatii.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
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5. Protectia solului si a subsolului:
- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;
In cadrul lucrarilor de constructii desfasurate se manifesta un impact fizic
asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi
efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru retelele de apa si canalizare,
pentru foraje, pentru gospodarirea de ape si pentru statia de epurare.
Principalele surse sunt:
• scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita
functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de
santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament.scurgeri
accidentale de apa uzata;
• gospodarirea incorecta a deseurilor
• amenajarea necorespunzatoare a depozitelor de materiale utilizate.
Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se
scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare
parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol
depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de
sol, acolo unde aceasta se va preta.
In faza de constructie, Constructorul va lua toate masurile pentru a preveni si
va fi responsabil pentru remedierea efectelor de poluare sau de afectare a factorilor
de mediu, care pot rezulta din operatiunile sale.
Dupa finalizarea lucrarilor se vor realiza lucrari de refacere in scopul
aducerii la starea initiala a amplasamentelor proiectului.
In perioada de exploatare sursele potentiale de poluare a solului sunt
urmatoarele:
• Deseurile rezultate din operatiile de intretinere a statiei de epurare, a
conductelor de canalizare, din intretinerea conductelor de alimentare cu apa, alte
componente deterioare ale sistemelor de alimentare cu apa/canalizare;
• Contaminarea solului prin infiltrarea de scurgeri din canalizare.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu
sol/subsol in perioada de constructie sunt prezentate in continuare:
• se recomanda ca organizarea de santier sa fie dotata cu containere sanitare
• este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in
spatiile naturale (pe sol)
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• spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone
special amenajate pentru astfel de operatiuni
• utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite
conform proiectului
• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea
evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni
ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera
• depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure
securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul
de a evita pierderile si poluarea accidentala
• operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor
executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin
recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici
autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a
uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea
uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a
fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea
uleiurilor uzate)
• reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de
santier se fac în locuri special amenajate cu platforme betonate
• vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a
deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi
ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate
direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza
contractelor incheiate cu firme specializate.
• se vor asigura materiale absorbante pentru situatiile de poluare accidentala
cu carburanti sau uleiuri de la mijloacele de transport sau de la utilaje
Ca si masuri generale prevazute in scopul protejarii solului in cazul
efectuarii unor operatii de intretinere sau reparatii:
• organizarea de santier va ocupa o suprafata cat mai restransa;
• utilizarea cabinelor ecologice vidanjabile pe durata executiei.
• mentinerea curateniei pe amplasament;
• evitarea depunerii pe sol a diferitelor materiale utilizate;
• orice material utilizat va fi depozitat in spatii inchise;
• intretinerea corespunzatoare si verificarea periodica a utilajelor utilizate in
vederea eliminarii posibilitatii de scurgere de combustibil sau ulei.
In cazul constatarii unei avarii la retelele de canalizare se vor lua
urmatoarele masuri:
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• se iau masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii
pagubelor,
• se determina, se inlatura cauzele care au condus la aparitia incidentului sau
se asigura o functionare alternativa,
• se repara sau se inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat,
• se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi,
pana la terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale.
In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si
„subsol” nu va fi afectat de poluare.
Ca urmare a soluţiilor tehnice prevazute, privind evacuarea apelor menajere
si pluviale, se apreciază ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze
solul si subsolul zonei, astfel nu se estimeaza un impact asupra solului si subsolului
cauzat de lucrarile propuse.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Amplasamentul este situat partial (puturile forate, gospodaria de apa si statia
de epurare cu conducta de descarcare) in perimetrul ariei naturale protejate Natura
2000: ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie. In acelasi timp in
conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 20 din 24.08.2016 (cu prelungirea
valabilitatii pana la 23.08.2018) terenul pe care urmeaza a fi executata lucrarea este
situat in intravilanul localitatii Sinoe, jud. Constanta, proprietate a comunei Mihai
Viteazu – domeniul public si are categoria de folosinta arabil.
Pe amplasamente nu au fost identificate areale sensibile care pot fi alterate
de proiect. Amplasamentele fiind situate in intravilan sunt afectate puternic de
activiatatile antropice precum pasunatul si alte activitati agricole, depozitari
neconforme de deseuri, locuire umana, retele electrice si de transport rutier (DJ
226 Corbu – Sinoe – Mihai Viteazu).
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Amplasarea puturilor forate, gospodariei de apa si a statiei de epurare cu conducta de
deversare fata de ariile natural protejate

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,
monumentelor naturii si ariilor protejate.
Dotarile moderne si masurile prevazute in proiect pentru evitarea poluarii
factorilor de mediu apa, aer, sol sunt suficiente pentru a reduce la minimum nivelul
potentialului impact indirect asupra biodiversitatii.
In particular o importanta deosebita o are calitatea apei epurate si
dezinfectate care ajunge in caminul de la limita platformei de epurare si de aici in
paraul Saruri. Astfel, mentinerea standardelor de calitate a apelor epurate deversate
in receptorul natural (NTPA 001/2005, NTPA 011/2005) sunt esentiale pentru
protectia ecosistemelor acvatice (lacul Sinoe) din avalul statiei de epurare.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile
umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone
asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes
traditional etc.;
In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct
de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului
produs de intensificarea activitatii in zona, de desfasurarea efectiva a lucrarilor de
constructii si de particulele de praf ce pot fi generate in timpul executiei.
In cazul in care obiecte de interes sunt descoperite in timpul lucrarilor, toate
lucrarile vor inceta in imediata apropiere a obiectelor gasite si vor fi consultate
autoritatile competente.
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Nu vor fi afectate obiective de interes public.
Din punct de vedere economic, impactul este pozitiv, lucrarile contribuie la
angajare de personal in sectorul constructii dar si pe perioada de operare.
In timpul exploatarii, impactul va fi unul pozitiv prin implementarea
proiectului „Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare cu statie
de epurare in localitatea Sinoe, comuna Mihai Viteazu, judetul Constanta”prin:
• Creşterea confortului populaţiei şi îmbunătăţirea sănătăţii
• Dezvoltarea infrastructurii ce va permite facilităţi ageţilor economici şi
crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea serviciilor
• Salubrizarea şi revitalizarea
• Crearea unui sistem centralizat de canalizare cu soluţii funcţionale.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a
obiectivelor protejate si/sau de interes public.
In vederea asigurarii evitarii producerii de disconfort populatiei pe perioada
realizarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri:
• se vor utiliza doar echipamente si utilaje cu nivel redus de zgomote si
vibratii;
• se va asigura stropirea fronturilor de lucru in vederea reducerii emisiilor de
particule din atmosfera;
• materialul excavat in exces va fi transportat in locurile indicate de
autoritatea locala;
• la finalul fiecarei zile, se va curata murdaria, pietrisul sau orice alt material
rezultat in urma executarii lucrarilor si spalarea cu apa, dupa caz;
• toate vehiculele care transporta asfalt, beton, agregate si pamant de orice tip
vor trebui echipate cu scuturi protectoare si maturi si vor trebui curatate inainte de
folosirea drumurilor publice - toate vehiculele care au cauciucurile sau caroseriile
murdare cu namol vor trebui spalate inainte de folosirea drumurilor publice;
• programul de lucru va fi diurn;
• se vor monta panouri indicatoare in zona de realizare a lucrarilor prin care se
va informa populatia cu privire la durata lucrarilor, programul de lucru si adresa
organizarii de santier.
Adoptarea de bune practici si respectarea datelor de proiect cu privire la
activitatile de constructie vor duce la diminuarea impactului asupra comunitatilor
locale.
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8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie
vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi
aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus
asupra mediului. Principalele surse sunt:
• materialele de constructie - piatra, bucati de asfat, pamant, nisip, pietris
rezultate din sapaturi pe strazi/drumuri, dupa caz;
• materiale excavate in exces;
• activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier: deseuri menajere, de
ambalaje, plastic, hartie/carton, textile, sticla, metal, lemn.
Pot exista si surse de deseuri periculoase in perioada de executie, acestea
fiind reprezentate de uleiuri uzate, filtre, acumulatori uzati, echipamente de
protectie contaminate (manusi etc).
Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:
• impactul vizual – se disipează în ansamblul general al amplasamentului
• impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu
se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea
In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate
în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi
opţiunile de gestionare – posibil valorificabil şi/sau posibil de eliminate:

Denumirea deşeului
Beton
Fier şi otel
Amestecuri metalice
Deşeuri de lemn
Materiale plastice
Pământ fertil şi roci rezultate din
săpăturile pentru fundaţii, drumuri
si platforme, camine colectoare,
vane, trasee electrice, etc.
Uleiuri de ungere uzate din
categoriile:
• Uleiuri minerale neclorurate de
motor, de transmisie şi de ungere
• Alte uleiuri de motor, de
transmisie şi de ungere

Codul
deşeului –
conf. HG
856/2002
17 01 01
17 04 05
17 04 07
17 02 01
17 02 03
17 05 05

13 02 05*

Opţiuni de gestionare
Starea fizică
(Solid-S,
Posibil
Posibil de
Lichid- L,
valorificabil
eliminat
Semisolid-SS
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S

X

X

L

X

X

13 02 08*
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Denumirea deşeului
absorbanţi, materiale filtrante
(inclusiv filtre de ulei fără altă
specificaţie), materiale de lustruire,
îmbrăcăminte de protecţie
contaminată cu substanţe
periculoase
absorbanţi, materiale filtrante,
materiale de lustruire şi
îmbrăcăminte de protecţie, altele
decât cele specificate la 15 02 02*
filtre de ulei
anvelope scoase din uz
baterii cu plumb
alte baterii şi acumulatori
Ambalaje de hartie şi carton
Ambalaje de materiale plastice
Hartie/carton
Deseuri de sticla
Materiale plastice
Metale
Deşeuri municipale amestecate deseuri menajere generate
activitatea personalului

Codul
deşeului –
conf. HG
856/2002

Opţiuni de gestionare
Starea fizică
(Solid-S,
Posibil
Posibil de
Lichid- L,
valorificabil
eliminat
Semisolid-SS

15 02 02*

S

X

X

15 02 03

S

X

X

16 01 07*
16 01 03
16 06 01*
16 06 05
15 01 01
15 01 02
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

X
X

20 03 01

S

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai
multe proprietati periculoase.

-

-

In timpul exploatarii deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de:
deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale
• 19 08 01 deşeuri reţinute pe site
• 19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare
• 19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti
• 19 08 99 alte deşeuri nespecificate
deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz
industrial - 19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site
deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01
absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de
protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02* - cod 15 02 03
deseuri de ambalaje:
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• 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton
• 15 01 02 ambalaje de materiale plastice
• 15 01 04 ambalaje metalice
• 15 01 07 ambalaje de sticla
In perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase.
- modul de gospodarire a deseurilor.
Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011
privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru
categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.
Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în
condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a
proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau
valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din
punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de
activitati.
Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru
preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv
pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri inerte sau de
deşeuri periculoase.
Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja
periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.
In perioada de operare se pot genera deseuri rezultate din operatiile de
reparatii si intretinere a retelelor de alimentarea cu apa si canalizare, a statiei de
epurare, etc.
In perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase.
Se vor avea in vedere masurile de reducere si/sau reciclare a deseurilor
generate, pentru fluxurile de deseuri ce vor rezulta pe amplasamentul lucrarilor se
vor asigura toate facilitatile necesare depozitarii/stocarii temporare a acestora pana
la valorificarea sau eliminarea definitiva.
Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform
prevederilor legale in vigoare.
Pentru fiecare tip de deseu vor fi prevazute masuri de valorificare/eliminare
definitiva prin incheierea de contracte cu firme autorizate in acest sens. Transportul
deseurilor catre facilitatile de tratare si eliminare finala se va realiza cu mijloacele
firmelor autorizate contractate.
Namolul deshidratat este depozitat in saci pe platforma de containere iar apa
exfiltrata din saci ajunge impreuna cu apa decantata din bazinul de colectare namol
si cu apa menajera de la containerul personalului inapoi in chesonul SP apa
menajera.
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Deseurile rezultate vor fi transportate la depozitul de deseuri conform cel
mai apropiat.
Activitatile din cadrul acestui obiectiv de investitii vor fi monitorizate din
punct de vedere al protectiei mediului, monitorizare ce va cuprinde obligatoriu
gestiunea deseurilor.
Operatorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa
realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii
provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.
9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si
preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.
Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si
mijloacele de transport din cadrul organizarii de santier se vor executa doar in
locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a
uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare
activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.
Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de
transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate
si autorizate.
Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri
periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.
- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase
si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii
populatiei.
Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor folosi substante si
preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in
perioada de exploatare a acestuia.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in
mediu.
Pentru monitorizarea calitatii apei subterane s-a prevazut realizarea a doua
foraje de observatie / monitorizare, conform Legii apelor 107/1995, art. 17, pct.d,
modificata cu Legea 310/2004.
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Pe perioada executiei constructiilor se vor respecta normele pentru
protectia mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe
care o va raporta agentiei de protectia mediului conform solicitarilor acesteia.
Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in
perioada constructiei poate solicita monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de
zgomot in zonele adiacente organizarii de santier.
De asemenea, in cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea
masurilor impuse cu privire la:
- depozitarea corecta a deseurilor
- functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si
efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare
tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise
- curatirea rotilor mijloacelor de transport la iesirea din organizarea de santier
pentru a nu produce disconfort pe drumurile publice
- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca
acestea sa fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului
- restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de
prezentare
In perioada de operare
Conform NTPA 002/2005 apele uzate evacuate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statiile de epurare nu trebuie sa contina:
1. Materii in suspensie, in cantitati si dimensiuni care pot constitui un factor
activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni
curgerea normala
2. Substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt
realizate retelele de canalizare si echipamentele si conductele din statiile de epurare
a apelor uzate;
3. Substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala
sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare
a apelor uzate sau care impreuna cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum
sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solventi,
dicloretilena si alte hidrocarburi clorurate, apa sau namolul din generatoarele de
acetilena;
4. Substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din
canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retele lorde canalizare si
a statiilor de epurare;
5. Substante cu grad ridicat de periculozitate;
6. Substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja
mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;
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7. Substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar in conditiile diluarii
realizate in reteaua de canalizare si in statia de epurare, determina prin descarcarea
lor o data cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;
8. Substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau
de tratare a namolului;
9. Substante organice greu biodegradabile.
Apele uzate provenite de la unitatea medicala, precum si de la orice fel de
intreprinderi si institutii care prin specificul activitatii lor pot produce
contaminarea cu agenti patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca in
retelele de canalizare ale localitatilor si in statiile de epurare numai in conditiile in
care s-au luat toate masurile de dezinfectie/sterilizare prevazute de legislatia
sanitara in vigoare.
Se va monitoriza calitatea apei trimestrial sau conform cerintelor actului de
reglementare emis de Agentia pentru Protectia Mediului.
VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor
acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC,
SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directivacadru a deseurilor etc.)
Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin
documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va
asigura conformarea cu:
•
Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului
uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002 privind calitatea apei
potabile, modificata si completata de Legea 311/2004, Legea nr.124/2010 pentru
aprobarea Ordonantei nr. 11/2010 si Ordonanta nr. 1/2011, HG 974/2004 si
ordinele subsecvente ale Ministerului Sanatatii.
•
Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane,
modificata si completata de Directiva 98/15/EC, transpusa in legislatia romana prin
HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate, completata si modificata de Hotararea de Guvern nr.
352/21.04.2005 si Hotararea de Guvern nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul
protectiei mediului, si normele incluse (NTPA 011, NTPA 002, NTPA 001).
VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;
Pe perioada executarii constructiilor se vor lua masuri de limitare a
propagarii materialelor de constructii, prin imprejmuirea terenului pe limitele de
proprietate (pentru statia de epurare).
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In interiorul limitei de proprietate se va amplasa pe perioada executarii
constructiilor un WC ecologic, care se va vidanja periodic de catre o firma
specializata.
Va fi necesara amenajarea zonei pentru depozitarea materialelor de
constructii (conducte, fiting-uri, etc.)
In interiorul limitei de proprietate se vor amplasa pubele pentru depozitarea
deseurilor rezultate din procesul de constructie si container prefabricat mobil
pentru personalul de lucru.
Racordul la utilitati in cadrul organizarii de santier, pentru alimentare cu apa
si alimentare cu energie electrica se va face din retelele de utilitati existente in
zona, conform indicatiilor avizelor.
- localizarea organizarii de santier;
Organizarea de santier se va realiza pe terenul detinut de Consiliul Local
Mihai Viteazu, in imediata apropiere a Statiei de epurare propuse prin proiect.
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de
santier;
Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de
santier nu este semnificativ, deoarece organizarea se va desfasura pe perioada
premergatoare executarii noilor constructii si implica imprejmuirea terenului
pentru a evita raspandirea materialelor de constructii pe terenurile vecine,
pozitionarea unui grup sanitar ecologic, cat si amplasarea unor pubele pentru
depozitarea deseurilor rezultate din procesul constructiv.
In perioada lucrarilor de organizare de santier, principalele surse de poluare
a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere,
autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in
urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu
continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule in suspensie si
compusi organici volatili metalici).
Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca, a regulamentului de
executie, precum si a normelor organizare si desfasurare a activitatii in cadrul
organizarii de santier fac ca impactul asupra factorilor de mediu sa fie redus la
minim.
La capitolul IV a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de
mediu in perioada constructiei proiectului.
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- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;
Nu este cazul, deoarece utilajele si mijloacele de transport cu care se vor
realiza lucrarile in cadrul organizarii de santier vor fi omologate conform normelor
in vigoare.
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in
mediu.
Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va
vidanja periodic de catre o firma specializata.
Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a
deseurilor provenite de la organizarea de santier, care vor fi depozitate in pubele,
fiind interzisa depozitarea deseurilor direct pe sol.
Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii
corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a
se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie
realizate prin firme specializate şi autorizate.
Organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru
compusi petrolieri care vor fi utilizate in caz de nevoie.
Imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.
Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte
normative:
• Legea 90/1996 privind protecţia muncii
• Norme generale de protecţia muncii
• Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în
construcţii – ed. 1995
• Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
înălţime
• Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului
de protecţie individuală
• Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994
• Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a
lucrării.
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VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste
informatii sunt disponibile:
- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea
investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;
Refacerea amplasamentului dupa implementarea proiectului se va realiza
conform proiectului tehnic de executie.
In situatiile in care retelele de apa sau de canalizare vor fi amplasate in zona
sistemului rutier, se vor prevedea lucrari de refacere si aducere la starea initiala.
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de
poluări accidentale;
Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:
• controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier:
instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;
• verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;
• verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a
placutelor indicatoare cu însemne de pericol – unde este cazul;
• realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita
zonele de lucru;
• controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;
• întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor
fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va
prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru
minimizarea efectelor.
Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de
constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si
Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul
deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de
executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în
constructii.
In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele
de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele
folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz
recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor;
Eventuala dezafectare/demolare a constructiei consta în executarea
urmatoarelor lucrari:
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• dezmembrarea constructiei, cu recuperarea si valorificarea materialelor
refolosibile;
• demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de
ex.: drumuri, umpluturi, etc.);
• recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;
• umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.
Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari
fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.
Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face
conform normativelor în vigoare.
Datorita faptului ca sunt probabilitati reduse ca in timpul exploatarii sa se
produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea
amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea
materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau
deseuri reciclabile.
- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării
ulterioare a terenului.
In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea / demolarea
constructiei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi,
aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea
covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării
deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate
Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie anexe ale
Certificatului de Urbanism au fost depuse la Agentia pentru Protectia Mediului
Constanta odata cu depunerea initiala a dosarului de solicitare a Acordului de
Mediu.
Se anexeaza:
• Plan Flux tehnologic Statie de epurare
• Coordonate STEREO 1970 aferente retelei de alimentare cu apa
• Coordonate STEREO 1970 retea apa de la foraje la gospodarire apa
• Coordonate STEREO 1970 aferente retelei de canalizare
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X. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE
INIŢIALA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE
EVALUARE ADECVATA, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU:
•
Descrierea succinta a proiectului şi distanţa faţa de aria naturala
protejata de interes comunitar, cu precizarea coordonatelor geografice (STEREO
70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub
forma de vector in format digital cu referinţa geografica, in sistem de proiecţie
naţionala Stereo 1970 sau ca un tabel in format electronic conţinand coordonatele
conturului (X,Y) in sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970;
Localizare si date tehnice:
Prin prezentul proiect se propune realizarea:
- alimentarii cu apa potabila a localitatii prin intermediul unor puturi de
captare; construirea gospodariei de apa si a retelei de conducte de distributie a apei
potabile;
- realizarea si dimensionarea unei statii de epurare modulare pentru debitul
total colectat din localitatea Sinoe; realizarea sitemului de canalizare reprezentat
prin rigole de captare a pluvialului si sistemul de conducte subterane de colectare a
apelor uzate menajere.
Organizarea de santier, cu caracter temporar, va fi localizata in proximitatea
amplasamentului statiei de epurare.
Inventarul de coordonate in sistem de proiectie Stereo 1970
TABEL COORDONATE GOSPODARIE APA
Nr. pct.
X
Y
1.
794784.64915
355449.31663
2.
794795.81510
355459.33275
3.
794815.83740
355437.01196
4.
794804.67146
355426.99583
TABEL COORDONATE (Stemp=1395 mp) din care:
Statie Epurare – 1000 mp si Organizarea de Santier – 395 mp
Nr. pct.
X
Y
1.
796074.3162
353691.3335
2.
796105.5912
353670.9204
3.
796085.1781
353639.6454
4.
796053.9031
353660.0585
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Nr. pct.
1.
2.
3.

TABEL COORDONATE FORAJE
X
Y
794448.7983
355433.6685
794606.6531
355466.5144
794740.7573
355614.8991

TABEL COORDONATE CONDUCTA DESCARCARE DIN
STATIE EPURARE IN EMISAR
X
Y
Nr. pct.

1.
2.

796095.3846

353655.2829

796578.6810

353534.1945

• Suprafata ocupata temporar de lucrare: 20 000mp
• Suprafaţa ocupata definitiv de lucrare: 2 650 mp (suprafata teren ocupat de Staţia
de Epurare, Gospodaria de Apa si cele trei Puturi forate.
• Suprafata afectata de proiect exprimata procentual, fata de SROSPA0031= 508302 ha:
S= 0,000052 % din ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie
Obiectivele propuse sunt situate partial (puturile forate, gospodaria de apa si
statia de epurare cu conducta de descarcare) in interiorul sitului de protectie
speciala avifaunistica ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.
Conductele din reteaua de alimentare cu apa si cele de canalizare sunt pozitionate
in interiorul localitatii Sinoe, in afara ariilor naturale protejate, in lungul retelei de
drumuri existente.

Pozitionarea puturilor forate, a gospodariei de apa si a statiei de epurare cu conducta de
descarcare fata de ariile naturale protejate de interes comunitar
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Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
Ariile naturale de interes comunitar cu care se suprapune obiectivul
analizat:
ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie
Ariile naturale de interes comunitar din vecinatatea obiectivul analizat:
In vecinatatea amplasamentelor obiectivelor prevazute prin proiect nu se
regasesc alte arii naturale protejate.
Distantele masurate in linie dreapta de la amplasamentele puturilor forate,
gospodaria de apa si statia de epurare cu conducta de descarcare pana la limita
comuna a ROSCI0065 Delta Dunarii cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii sunt
urmatoarele:
 Cca.1,3 km. de la conducta de descarcare pana la limita sitului de
importanta comunitara
 Cca. 1,76 km de la statia de epurare si organizarea de santier pana la
limita sitului de importanta comunitara
 Cca. 5,1 km de la puturile forate si gospodaria de apa pana la limita
sitului de importanta comunitara.

•
Justificarea daca proiectului propus nu are legatura directa cu sau nu
este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes
comunitar
In prezent exista Plan de Management actualizat si aprobat pentru
Rezervatia Biosferei Delta Dunarii care include si obiectivele de conservare ale
siturilor Natura 2000: ROSCI0065 Delta Dunarii, ROSCI0066 Delta Dunarii zona marina si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.
Proiectul analizat nu are legatura directa cu managementul ariilor naturale
protejate de interes comunitar mentionate anterior.
•
Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de
interes comunitar in zona proiectului
In urma verificarii amplasamentului nu s-a constatat prezenta speciilor de
plante sau habitate mentionate in anexele la O.U.G. nr. 57/2007 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Vegetatia de pe amplasamente este reprezentata de specii cu valoare
conservativa redusa, dominante fiind speciile herbacee, cu o buna reprezentare in
taxoni ruderali si segetali, data fiind localizarea terenurilor (intravilan) si utilizarea
acestora (culturi, islaz, locuire umana).
61

Pe terenurile lipsite de culturi, dar utilizate ca islaz si loc de depozitare a
deseurilor, vegetatia este exclusiv herbacee, cu caracteristici de stepa secundara,
degradata accentuat prin ruderalizare. Cele mai reprezentative specii ce compun
covorul vegetal sunt urmatoarele: Botriochloa ischaemum, Onopordon acanthium,
Carduus acanthoides, Carduus thoermeri, Centaurea diffusa, Centaurea
solstitialis, Artemisia austriaca, Elymus repens, Cynodon dactylon, Euphorbia
seguieriana, Verbascum phlomoides, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium,
Poa bulbosa, Bromus mollis, Eryngium campestre, Salsola kali ssp. ruthenica,
Melilotus officinalis, Achillea setacea, Lactuca serriola, Chondrilla juncea,
Cichorium intybus, Taraxacum officinalis, Capsella bursa-pastoris, Lepidium
draba, Plantago lanceolata, Diplotaxis muralis.
Speciile sunt lipsite de valoare conservativa si semnificatie sozologica, nici
una dintre acestea nu face parte din lista taxonilor periclitati din Cartea Rosie a
Plantelor Vasculare din Romania (Dihoru si Negrean, 2009).
Proiectul se suprapune partial cu aria naturala protejata ROSPA0031 Delta
Dunarii si Complexul Razim-Sinoie, fiind localizat la limita vestica a acestuia.
In acest context, mentionam faptul ca pe amplasamente nu au fost
evidentiate habitate propice de adapost si reproducere pentru speciile de pasari
obiective de conservare ale ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul RazimSinoie, enumerate in formularul standard al respectivei arii natural protejate de
interes comunitar.
De asemenea, amplasamentele nu reprezinta zone importante de hranire
pentru speciile de pasari de interes comunitar mentionate in formularul standard al
ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie datorita faptului ca acestea
sunt localizate in localitatea Sinoe unde prezenta umana si impactul antropic dat de
activitatile socio-economice se manifesta permanent.
Avand in vedere importanta declarata a sitului, mentionata in formularul
standard al acestuia, si anume: situl este important pentru cuibarire, in perioada de
migratie si pentru iernat pentru o serie de specii de pasari, aceste terenuri vizate de
proiect, din limita vestica a sitului, nu constituie habitate propice pentru speciile
cuibaritoare (cu exceptia speciilor antropofile care cuibaresc in localitati:
randunele, lastuni, vrabii, berze, cucuvele, gugustiuci, porumbei, ciori, grauri),
migratoare sau pentru speciile care ierneaza in cadrul sitului.
In zona amplasamentelor au fost observate urmatoarele specii de pasari
reprezentative pentru zonele rurale si agricole din Dobrogea: Passer domesticus,
Passer montanus, Passer hispaniolensis, Corvus cornix, Corvus frugilegus, Corvus
monedula, Streptopelia decaocto, Columba livia domestica, Pica pica, Sturnus
vulgaris, Oenanthe oenanthe, Oenanthe isabellina, Alauda arvensis, Calandrella
brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Anthus campestris, Motacilla flava,
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Motacilla alba, Hirundo rustica, Delichon urbica, Falco tinnunculus, Buteo buteo,
Buteo lagopus, Circus cyaneus, Athene noctua si Ciconia ciconia.
In zonele prevazute pentru constructia statiilor de alimentare cu apa si de
epurare nu au fost identificate specii de amfibieni si reptile, mentionate in anexele
la O.U.G. 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, care sa necesite
masuri speciale de protectie sau relocare.
Amplasamentele obiectivelor propuse prin proiect nu se suprapun cu
ROSCI0065 Delta Dunarii, in zona studiata nefiind identificate specii si habitate
care reprezinta obiective de conservare mentionate in formularul standard al
acestui sit de importanta comunitara.
Referitor la speciile de mamifere mentionam faptul ca pe amplasamente nu
au fost evidentiate habitate propice de adapost si reproducere pentru speciile de
mamifere de interes conservativ. Speciile comune de mamifere prezente sau posibil
prezente pe amplasamente sunt urmatoarele: Ratus norvegicus, Mus musculus, Mus
spicilegus, Microtus arvalis, Talpa europea si Vulpes vulpes.
Nu au fost identificate aglomerari de pasari acvatice din speciile mentionate
in formularul standard al sitului de protectie speciala avifaunistica Delta Dunarii si
Complexul Razim-Sinoie, in special cele care ierneaza in zona deltaica, atat pe
amplasamente cat si in vecinatatea acestora, care sa sugereze ca terenurile vizate de
proiect ar prezenta un interes deosebit pentru odihna si hranire.
•
Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi
habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
Realizarea obiectivelor si functionarea acestora nu presupune aparitia de
factori ce ar putea conduce la un impact potential semnificativ asupra ariei naturale
protejate de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul RazimSinoie.
In perioada de realizare a obiectivelor, impactul potential al proiectului
asupra speciilor din aria naturala protejata de interes comunitar (ROSPA0031
Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie) este reprezentat de forajele de
explorare-exploatare ale celor trei puturi din care se va alimenta localitatea Sinoe
cu apa potabila, realizarea retelei de apa potabila si a celei de canalizare, lucrarile
de constructie a gospodariei de apa si a statiei de epurare. Dat fiind faptul ca
lucrarile (inclusiv organizarea de santier) se vor desfasura in intravilan, nu va
exista un impact semnificativ asupra habitatelor si speciilor din cadrul ariei
naturale protejate, deoarece habitatele sunt in mare parte antropizate, iar
compozitia specifica este influentata de activitatile umane desfasurate si in prezent.
Impactul potential asupra vegetatiei poate fi resimtit mai ales in perioada
executarii lucrarilor de constructie, prin afectarea directa a unor suprafete de teren
ocupate in mare parte de specii ruderale (buruieni).
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In perioada lucrarilor de constructie exista posibilitatea deranjarii temporare
a indivizilor apartinand speciilor de fauna terestra (micromamifere caracteristice
terenurilor arabile) si de avifauna din zona investitiei, datorita prezentei
muncitorilor, functionarii utilajelor si intensificarii nivelului de zgomot.
Speciile sinantrope de pasari vor reutiliza suprafetele de teren ocupate
temporar dupa incheierea lucrarilor si incetarea factorilor perturbatori. Compozitia
avifaunei va ramane neschimbata dupa incetarea lucrarilor de constructie,
predominante fiind speciile adaptate la prezenta umana si la activitatile agricole
desfasurate in zona, printre acestea regasindu-se si specii de pasari mentionate in
formularul standard al sitului de protectie speciala avifaunistica.
Potentialul impact provocat de realizarea obiectivului asupra sitului Natura
2000 este nesemnificativ, manifestandu-se doar pe durate scurte de timp si strict
localizat la nivelul zonelor de lucru.
Functionarea obiectivelor va avea un potential impact pozitiv asupra
biodiversitatii, in special prin eliminarea deversarilor necontrolate a apelor uzate
menajere si a poluarii solului, subsolului si apelor subterane si de suprafata datorita
utilizarii foselor septice. Apele uzate neepurate de asemenea pot constitui focare de
infectie pentru mamiferele salbatice precum si pentru avifauna, iar infiintarea unei
statii de epurare si a retelei de canalizare va reduce semnificativ impactul asupra
tuturor componentelor de mediu.

•
Alte informaţii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea
adecvata.
Nu este cazul.
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