Mediulu
Mediului
DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 522ll din 30.09.2016
Revizuita la data de 22.05.2018
Ca urmare a notificarii transmisa de SC RAJA SA Constanta, cu sediul in jud.
Constanta, mun. Constanta, str. Calarasi nr.22-24, inregistrata la APM Brasov la nr. 64'12 din
19.04.2018 si a completarilor inregistrate la nr. 7891 din 15.05.2018 privind modificarea
proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de
operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014 - 2020", intocmit spre finantare in cadrul
Programului Operational lnfrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Pioitara 3 - Dezvoltarea
infrastructuii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2.
Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de
asigurare a alimentaii cu apa potabila a polulatiei, propus a fi realizat in jud. Brasov, intravilanul
si extravilanul or. Predeal, in baza:
-OUG nr. 19512005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile si ulterioare;
-OUG nr. 1/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului;

-HG nr.1000/2012 privind reorganizarea gi functionarea Agentiei Nalionale pentru

Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;
-HG nr.,145/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului;
-Ord.MMP nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactu;ui
asupra mediului pmtru proiecte publice si private;
-Ord.MAPM nr.863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
.oUG nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,aprobata cu Legea
nr.4912011:
Ord. MMP nr. 19/20'10 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluatrea
adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar;
APM Brasov in calitate de autoritatea competenta pentru derularea procedurii de
revizuire a etapei de incadrare , in urma:
-analizarii modificarilor aduse proiectului care nu au impact semnificativ asupra mediului
-consultari autoritatilor publice locale desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza
Tehnica, din data de 07.05.2016,
decide revizuirea Deciziei etapei de incadrare nr.522ll din 30'09.20'16.
Modificarile aduse ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in
aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 20'|.4 2020", propus a fi realizat in
jud. Brasov, intravilanul si extravilanul or. Predeal nu se supune evaluarii impactului asupra
mediului si nu se supune evatuarii adecvate.

-

Justificarea prezentei decizii:

l. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare revizuita , in procedura
de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:
- modificarile aduse proiectul se incadreaza in HG nr. 445/2009 pivind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice gi pivate asupra mediului in Anexa 2, la pct:'13, alin. a) Once modificdi
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prevdzute ln
sau extindei, altele decil cele prevezute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiecte-lor
anexa nr. 1 sau in prezenta anexd, deja autotizate, executate sau in curs de a fi executate, care
pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
-tata
Oe proiectul avizat , ele constau in marea majoritate. in
-modificarile nu sunt esentiale
eliminarea unor tronsoane de retele de alimentare cu apa si canalizare ce insumeaza cca. 7,5 km
iar lucrarile suplimentare ce constau in adaugarea a 6 statii de clorinare noi, 6 statii de
pompare noi, 2072 m conducta de refulare nu sunt amplasate in situri Natura 2000;
-lipsa observatiilor din partea publicului interesat ca urmare a mediatizarii titularul in presa locala,
pe pagina web, la sed.iul Primariei Predeal si ca urmare a mediatizarii APM Brasov pe pagina
actului de reglementare in vederea emiterea aprobarii de
web deciziei de revizuire
dezvoltare a proiectului:
-analiza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra
mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 44512009 si cele prevazute in Anexa lll a Directivei
2o14t52liE a Parlamentului European si a Consiliului European din 16 aprilie 2014 de
modificare a Directivei 2O11l92lUE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului;
-incadrarea proiectului in prevederile art. 48 si art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu
modifi carile si completarile ulterioare;
1 . C ara clcrtstc ile pro lectul u i :
a) marimea proiectutui (dimensiunea si conceptia intregului Proiect)
- societatea detine:
- autorizatia de mediu nr. !19112.08.2013 emisa de APM Brasov pentru activitatile de
alimentare cu apa si evacuare ape uzate menajere, in localitatile Predeal, Valea Rasnoavei,
Timisul de Sus, Timisul de Jos si Dambul Morii, cu termen de valabilitate 12.A8.2023;
-autorizatie de gospodarire a apelor nr. 149123.08.2017 privind: Sistemul de alimentare cu
apa si canalizare menajera a Orasuului Predeal si a localitatilor Valea Rasnoavei, Timisul de
Sus, Timusul de Jos, Dambul Morii, emisa de AN Apele Romane.
Prin modificarea proiectului se propun lucrari de reabilitare, extindere si modernizare a
sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare al UAT Predeal' care cuprinde
urmatoarele obiective:
- obiectivul 1 - Surse de apa Valea Azugi, Valea Lambei: Statii de tratare si clorinare Valea
Azugi, Valea Lambei; Reabilitare rezervoaro Predeal; Statie de pompare Joita; Aductiuni
de apa Predeal , conform CU nr. 1O4l05.11.2015 si CU nr. 69/20.04.2016 emise de Primaria

a

i

-

Predeal

;

obiectivul 2 - Retele de alimentare cu apa Predeal, Timisul de sus, Timisul de Jos Dambul Morii; Retele de canalizare Predeal conform CU nr. 165/05.11.20'15 si Retele de
alimentare cu apa Predeal, Dambul Morii, Paraul Rece; Retele de canalizare Predeal'
Paraul Rece; Statie de pomparo si statie de clorare Paraul Rece conform CU 76/06.05.2016

-

emise de Primaria Predeal,

Modificari aduse proiectului:
> pentru Sistemul de alimentare cu apa Predeal sunt propuse urmatoarele investitii:

-Reabiiitare sursa de apa Valea Azuqii - care consta in reabilitarea constructiilor si instalatiilor de
captare existente, pentru asigurarea preluarii debitului de 15 l/s, respectiv: reabilitare baraj
frontal, bazin disipator, pasarela de acces, scara de pesti, deznisipator orizontal, conducta de
spalare care deverseaza in albie si conducta de aductiune gravitationala;
-Reabilitare conducta de aductiune de la sursa Glaiarie la complexul de inmagazinare Joita, cu
conducta din PEID, Dn 500 mm, PN 10, L = 4680 m;
-Reabilitare conducta de transport apa de la rezervorul Susai (V = '1000 mc) la rezervorul Cioplea
(V = 100 mc), din PEID, PNl0, Dn 250 mm, t= 1427 m, prin inlocuirea conductei;
refacere constructii si inlocuire instalatii
1000 mc)
-Reab11alejezervo1-slgal (V
hidromecanice;
refacere constructii si inlocuire instalatii
-Reabilitare rezervor Cioolea (V = 100 mc)
hidromecanice;
refacere constructii si inlocuire instalatii
-Reabilitare rezervor Nedioqlu (V = 100 mc)
hidromecanice;

=

-
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-BggDtXlgtg_teZervolJSlla (V = 750 mc) - refacere constructii si inlocuire instalatii hidromecanice;
-EgAbjllare rezgrvgl_&lla V = 100 mc) - refacere constructii si inlocuire instalatii hidromecanice;
-BgaUititare rezeru lsila (V = 4000 mc) - reabilitarea camerei de vane;
-B9a$Ilare-EZervgf_Ghetzel (V = 100 mc) - lucrari in vederea eliminarii pierderilor de apa prin
conductele de preaplin si reabilitare camera de vane;
-Reabilitare rezervor Mihai Viteazu (V = 700 mc) - lucrari in vederea eliminarii pierderilor de apa
prin conductele de preaplin si reabilitare camera de vane;
-neaUititare
-inlocuirea echipamentelor hidrometrice din SP Joita cu
(3+1) electropompe cu Q = 401/s, H = 90 mCA, inclusiv instalatiile hidraulice aferente grupurilor
de pompare;
-Reabilitare retea de distributie aoa ootabila, cu conducte din PEID PE100 RC PN10 cu diametre
inclusiv bransamentele
cuprinse intre 110 mm si 200 mm, in lungime totala de 12 428
aferente;
-Statie noua de tratare a aoei ootabile pe amplasamentul celei existente la Valea Azugii: statia de
tratare existenta se va demola si se va realiza o noua statie de tratare a apei potabile compusa
din'. camin de masurare a debitului/parametrilor de apa bruta; statie de reactivi carc esle
compusa din instalatia pentru stocarea, prepararea si dozarea reactivului de coagulare, cu
capacitatea de stocare a acestuia pentru min. 30 zile si urmatoarele echipamente: siloz de
stocare reactiv in pudra, unitate de preparare solutie prevazuta cu mixere si posibilitatea de
determinare a concentratiei Solutiei preparate, 1+1 unitati de pompare: camere de reactie cu
coagutantul_- bazin de reactie cu volumul necesar asigurarii uni timp efectiv de reactie de 5 min,
prevazut cu mixer; camere de reactie cu floculantul - 2 bazine de floculare cu volumul necesar
asigurarii uni timp efectiv de reactie de 15 min, prevazute cu mixer; bazine de flocularedecantare; statie de pompare admisie apa; slatb de filtrare prevazuta cu 5 unitati de filtrare,
conectate in paralel, cu o capacitate individuala maxima de 14 mc/h; statie de electro-cloinare
pentru dezinfectia finala - prevazuta cu 1 instalatie de dozare a hipocloritului si instalatie de
neutralizare pierderi de clor; camin de masurare debit si parametrii apa potabila; linia namolului
care va cuprinde: concentrator gravitational, bazin tampon apa-namol ingrosat, unitate de
dezhidratare mecanica a namolului ingrosat tip centrifuga;
-S!4X_!9i_dg_dglgre - 7 buc, cate una pentru fiecare rezervor si una pentru dezinfectarea apei
fumizate consumatorilor de la Paraul Rece, direct din conducta de aductiune apa bruta de la
Glajarie catre complexul de inmagazinare Joita. Statiile vor fi de electro-clorinare in care
dezinfectia apei se face cu solutie de hipoclorit de sodiu si vor cuprinde: sistem de generare
electrolitica a hipocloritului, rezervor de saramura, rezervor produs, pompe dozatoare, sistem de
ventilatie;
-Statie noua de pomoare aoa potabila SP1 pentru alimentarea cU apa a zonei Paraul Rece 1
buc., Q = 10 l/s, H=35 mCA, care se va amplasa in aceeasi incinta cu statia de clorare SCl,
adiacent strazii Valea Rasnoavei (DN 73) ;
-Extindere retea de diskibutie apa potabila, cu conducte din PEID PE100 RC PN10 cu diametre
110 mm si 200 mm, in lungime totala de 4278m, inclusiv bransamente la consumatori;
-sistem SCADA pentru instalatiile de tratare, pompare, inmagazinare si transport al apei;

statie

fi,

-

-

)

Eliminare investitii Sistemul de alimentare cu apa TIMISU DE JOS - DAMBU MORII
ce propunea realizarea unei Statii de tratare (filtrare si electroclorare) pentru captarea
existenta Valea Lambei si extindere retea de distributie apa potabila, cu conducte din
PEID PE100 RC PN10 cu diametre 110 mm, in lungime totala de 1 101 m, inclusiv
bransamente la consumatori;

>

pentru Sistemul de canalizare menaiera

al

aglomerarii Predeal sunt propuse

urmatoarele investitii:
-Reabilitare retea de canalizare menaiera, cu conducte PVC, SN8, cu diametre cuprinse intre
200 mm si 500 mm, in lungime totala de 3'114 m, inclusiv racordurile aferente;
-Eliminare Reabilitare colector principal din beton, Dn 600 mm, prin camasuire la interior cu

polietilena,L=1725m;

ca

-Erdindere retea de
, cu conducte PVC, SN8, Dn 250 mm, in lungime totala
racordurile
aferente;
de l 490 m, inclusiv
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-

de refulare intre '10 si 130

m.

18 statii de pompare ape uzate menajeie,
plastic echipate cu 1+1 pompe, avand inaltimea

, din PEID, PN10, Dn g0
mm, in lungime totala de 6774m;
-Sistem-SCADA pentru statiile de pompare cu instalatii de automatizare si transmitere la distanta,
pentru gestionarea integrata a sistemelor de canalizare.
Tehnologia de executiei a retelor de apa presupune parcurgerea urmatoarele faze:
-trasarea axului conductei si fixarea reperelor de nivelment, necesari in perioada de executie a
lucrarilor;
desfacerea pavajului existent din ampriza retelelor (daca este cazul);
-executarea sapaturilor si a sprijinirilor (daca este cazul) excavatiile rezultate urmand a se
depozita pe aceeasi parte a strazii si partial transportate in depozite intermediare;
-executia patului din nisip pentru pozarea conductelor;
Jansarea si montarea conductelor si bransamentelor;
-executia caminelor de vane conform proiectului;
-executia hidrantilor de incendiu conform proiectului;
-realizarea probei de presiune si remedierea eventuala a defectiunilor;
-executia umpluturii transeii cu material excavat si compactarea acestuia;
-montarea grilei de semnalizare albastre;
-transportul excedentului de pamant;
-refacerea pavajului carosabilului (daca este cazul);
+eceptia si punerea in functiune.
Tehnologia de executie a retetelor de canalizare presupune parcurgerea urmatoarele faze:
-trasarea axului canalului si fixarea reperelor de nivelment, necesari in perioada de executie a
lucrarilor;
-desfacerea pavajului existent din ampriza retelelor;
-executarea sapaturilor si a sprijinirilor - excavatiile rezultate urmand a se depozita pe aceeasi
parte a strazii si partial transportate in depozite intermediare;
-executia patului din nisip pentru pozarca tuburilor;
-lansarea si montarea tuburilor canalului si racordurilor;
€xecutia caminelor;
-verificarea etanseitatii canalului, conform prevederilor STAS 3051-91 ;
-executia umpluturii transeii cu material excavat si compactarea acestuia;
-montarea grilei de semnalizare maro;
-transportul excedentului de pamant;
-refacerea pavajului carosabilului.
Executia retelelor se va realiza pe tronsoane, in ffux continuu, din aval spre amonte. Pe
toata durata executiei lucrarilor, constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea circulatiei,
parapeti de-a lungul transeelor, podete pietonale. Pe timpul noptii, zona de lucru va fi
semnalizata luminos.
Tehnologia de executie a lucrarilor de constructii presupune:
-executia lucrarilor de cofrare, armare, tumarea betoanelor, precum si calitatea materialelor
folosite cu respectarea prevederilor Normativului pentru executia lucrarilor din beton armat.
- prepararea in statii centralizate si autorizate a betonului si folosirea armaturilor indicate de
proiect.
La executarea sapaturilor se vor avea in vedere urmatoarele:
-sa se mentina echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor pe o
distanta suficienta pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sa nu fie influentata;
-sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa de fundatie;
-sa se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor.
-sapaturile se vor executa manual.
Pentru mentinerea acoperirii cu beton a armaturii se vor folosi distantieri din material plastic.
lnainte de tumarea betonului se vor face urmatoarele verificari:
-respectarea dimensiunilor din proiect la cofraje, rigiditatea si etanseitatea lui;
-concordanta armaturii cu prevederile proiectului;
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-montarea pieselor de trecere pentru conducte;
-existenta vibratoarelor cu rezerya ne@sara in cazul unei eventuale defectiuni.
Prin proiect s-au prevazut urmatoarele:
-Antreprenorul este responsabil cu organizarea de santier pentru personalul sau si pentru
depozitarea echipamentelor si a utilajelor necesare pentru a finaliza lucrarile;
Jocatiile definitive, limitele organizarii de santier si rutele de acces in santier vor fi stabilite prin
proiectul Organizarii de santier;
-locatia pentru organizarea de santier pentru lucrarile propuse prin proiect sa fie pe cat posibil in
zone cat mai indepartate de zonele rezidentiale pentru a reduce disconfortul produs populatiei,
pe durata executarii lucrarilor;
-amplasamentul organizarii de santier va fi pus la dispozitia Antreprenorului de autoritatea locala;
-in cadrul organizarii de santier se vor asigura facilitati de alimentare cu apa si colectare a apelor
uzate rezultate din cadrul activitatii.
-pe toata perioada de realizare a lucrarilor trebuie mentinut accesul riveranilor pe proprietatile
private, accesul mijloacelor de transport in comun, a pompierilor, a salvarilor, a transportului
utllitar etc.;
-blocarea accesului vehiculelor la proprietatile din zona se va face pe o perioada cat mai scurta.
Daca este necesar, accesul temporar va fi permis cu ajutorul unor placi din otel plasate deasupra
sapaturilor.
-Anteprenorul va asigura imprejmuirea organizarii de santier. La finalizarea lucrarilor terenul
ocupat temporar de organizarea de santier va fi adus la starea initiala.
Pentru a permite buna desfasurare si fara intrerupere a lucrarilor de executie propuse, se
vor amplasa/monta/realiza/amenaja/asigura urmatoarele:
- birourile de santier, zone pentru materiale si stocare a utilajelor;
- cai temporare de acces, incluzind si drumuri provizorii de ocolire, care pot fi necesare;
- imprejmuirea pentru organizarea de santier;
- imprejmuiri temporare, pentru a inchide aria unde se efectueaza lucrari;
- panou de informare;
- facilitati pentru depozitarea temporara a materialelor;
- echipamente, utilaje si personal;
- apa pentru baut in recipient imbuteliate si pentru nevoi igienico sanitare;
- grupuri sanitare cu bazin etans vidanjabil;
- colectarea selectiva si eliminarea deseurilor menajere si similare celor menajere;
Se vor avea in vedere actiuni si masuri adecvate in cazuri de urgenta, incluzand:
-echipamente de prim ajutor;
-persoana(e) pregatita(e) sa acorde primul ajutor;
-comunicarea si transportul la cel mai apropiat spital de urgenta;
+chipament de monitorizare;
+chipament de salvare;
-echipament impotriva incendiilor;
-sisteme de comunicatie cu cea mai apropiata brigada de pompieri.
Dupa finalizarea lucrarilor, Constructorul va fi responsabil pentru operatiunile de dezafectare a
organizarii de santier si de refacere a amplasamentului.
Masuri generale, pentru etapa de finalizare a lucrarilor:
-indepartarea utilajelor si echipamentelor;
-colectarea deseurilor rezultate, transportul, valorificarea/eliminarea acestora prin
intermediul societatilor autorizate;
-curatarea si ecologizarea zonei lucrarilor;
dezafectarea si curatarea suprafetei de teren folosite pentru organizarea de santier prin
indepartarea spatiilor temporare pentru personalul aferent (containere administrative,
cabine ecologice vidanjabile/containere sanitare, spatii special amenajate pentru stocarea
deseurilor, imprejmuri etc).
b) cumularea cu alte proiecte la momentul verificarii amplasamentelor nu erau in
derulare alte proiecte care sa interfereze cu proiectul supus analizei; Modificarile aduse
proiectului nu ocupa alte amplasamente.Pentru perioada de executie a proiectului in zonele
invecinate cu amplasamentele proiectului nu s-au identificat proiecte similare care sa determine
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un impact cumulat pe aceleasi cai de propagare -aer, corpuri de apa de suprafata, de adancime,
pe sol , subsol si biodiversitate.

natunare - nu este cazul;modificarile aduse proiectului nu implica
un consum suplimentar de resurse fata de cel reglementat initial.
d) productla de deseurt Modificarile aduse proiectului nu duc la schimbarea tipurilol si
cantitatilor de deseuri estimate initial.
Ele vor fi pe perioada realizarii investitiei de tipul:
-materialele de constructie piaka, bucati de asfat, pamant, nisip, pietris rezultate din
sapaturi pe strazi/drumuri, dupa caz;
-materiale excavate in exces;
{eseuri menajere, de ambalaje, plastic, hartie/carton, textile, sticla, metal, lemn.
-uleiuri uzate, filtre, acumulatori uzati, anvelope uzate, echipamente de protectie
contaminate (manusi etc).

c) utitizarea renurselor

-

-

Prin proiect s-au provazut urmatoarele:

- se va intocmi in conformitate cu HG nr. 85612002 pivind

gestiunea deseurilor si pentru
periculoase,
aprobarea listei cupinzind deseuile, inclusiv deseile
cu modificarile si completarile
ulterioare, evidenta gestiunii deseurilor;
-activitatile din cadrul obiectivelor de investitii vor fi monitorizate din punct de vedere al protectiei
mediului, monitorizare care va cuprinde si gestiunea deseurilor;
- s-au prevazut pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor, in cadrul organizarii de santier si
la punctele de lucru, care vor fi eliminate/valorificate cu societati autorizate din punct de vedere al
protectiei mediului;
-lucrarile de reparatii si inketinere, schimburile de uleiuri ale utilajelor si autovehiculelor de
transport se vor realiza numai in cadrul service-urilor autorizate;
-modul de gestionare a deseurilor generate pe amplasament va fi stabilit prin Planul de
gestionare a deseurilor elaborat de Constructor;
-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;
-pentru fiecare tip de deseu vor fi prevazute masuri de valorificare/eliminare definitiva prin
incheierea de contracte cu societati autorizate in acest sens; transportul deseurilor catre punctele
de tratare si eliminare finala se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfoft
Modificarile propuse in proiect nu conduc la susrse semnificative de impact suplimentar.
- pe perioada derularii lucrailor emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;
substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de
Ord. MAPM nr. 46211993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 1041201'l,
iar nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/88 si Ord. MS nr.
11912014 pivind aprobarea Normelor de igiena si sanalafe publica pivind mediul de viata al
populatiei;
Conform memoriului de prezentare au fost prevazute urmatoarele masuri:
- pentru protectia calitatii APELOR:
Pe perioada realizarii investitiilor vor fi luate urmatoarolele masuri:
-in cadrul organizarilor de santier pentru uzul personalului se recomanda a fi prevazute
containere sanitare (prevazute cu doua grupuri sanitare) si containere echipate cu un rezervor de
inmagazinare a apei potabile si hidrofor, urmand ca apa uzata sa fie colectata intr-un bazin etans
vidanjabil; apa uzata vidanjata se va evacua in statia de epurare Predeal;
-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;
-la punctul de lucru, pentru toaletele ecologice se va incheia un contract cu o firma specializata
pentru igienizarea acestora;
-se vor asigura materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor poluari
accidentale cu uleiuri sau produse petroliere:
-in cadrul organizarii de santier se vor asigura pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor
similare celor menajere; deseurile generate va fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRA$OV
Adresa Str.Politehnicir, nr.3, Brapov, Cod 500019
E-mail: office(Daombv.anom.ro: Tel/Far. 0268.419013, 0268.41'292

la linalizarea lucrarilor pamantul de excavatie in exces si alte materiale de constructii vor fi
transportate in locatii indicate de autoritatea locala;
{oti recipientii si rezervoarele utilizate pentru depozitarea combustibililor vor fi amplasate in
interiorul unor zone indiguite, impermeabile, proiectate sa retina 100% din volumul rezervorului.;
-se va asigura cu societati autorizate intretinerea corespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor
pentru transport materiale.
ln faza de exploatare a investitiilor vor fi luate urmatoarele masuri :
- operatorul va monitoriza descarcarile de ape uzate in retelele de canalizare, in scopul verificarii
respectarii conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate si implementarii
principiului "poluatorul plateste";
-in scopul operarii in siguranta a sistemului de canalizare, agentii economici vor descarca apele
uzate in retelele de canalizare, cu respectarea indicatorilor de calitate prevazuti de HG 188/2002
pentru aprobarea unor norme pivind condiliile de descdrcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu
modificarile si completarile ulterioare - NTPA 002.
-reziduurile rezultate din operatiile de curatare a retelelor de canalizare vor fi colectate in
recipienti si transportate la depozitul de deseuri conform;
-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.
. pentru protectia calitatii AERULUT:

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;
- 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, evitandu-se pe cat posibil zonele
rezidentiale;
+ealizarea 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;
lmpactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi redus deoarece
perioada de constructie este relativ scurta iar echipamentele si utilajele utilizate vor fi
performante, corespunzatoare si modeme.
ln peioada de operare activitatea desfasurata nu constituie o sursa de poluare a aerului.
ln faza de exploatate a investitiei vor fi luate urmatoarele masuri :
-lnspectii periodice ale retelei de canalizare pentru a se detecta la timp orice disfunctionalitati si
adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute/altor defectiuni.
. pentru protectia calitatii SOLULUI si SUBSOLULUI:
Masuri de reducere a poluarii in perioada de executie
-se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare;
-la finalizarea lucrarilor se va asigura curatarea amplasamentelor, readucerea la folosinta initiala
a terenurilor ocupate temporar de organizarea de santier, refacerea trotuarului si reamenajarea
spatiilor verzi, in vederea aducerii la starea initiala, dupa caz;
-reparatiile si intretinerea utilajelor si a autovehiculelor de transport si schimbul de ulei se vor
realiza cu societati autorizate;
-parcarea autovehiculelor se va face doar in cadrul organizarii de santier;
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ituatiile de poluare accidentala cu carburanti sau

itaje.

a lucrari de refacere in scopul aducerii la starea

umuri, gospodaria de apa, etc.
r fi luate urmatoarele masuri :

-mentinerea curateniei pe amplasament;
-evitarea depunefii pe sol a diferitelor materiale utilizate;
-orice material utilizat va fi depozitat in spatii inchise;
-intretinerea corespunzatoare si verificirea periodta
a utilajelor utilizate in vederea eliminarii
posibilitatii de scurgere de combustibil sau ulei.
+nasuri de reducere a ZGOMOTULUI sl VIBRATIILOR :
se vor avea in vedere urmatoarele masurile de protectie impohiva zgomotului
si vibratiilor in
timpul executiei lucrarilor:
-se v-a 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
)mot;
, motoare etc) si autovehicule silentioase, cu
le referitoare la emisiile de zgomot
de zgomot in mediu produse de

-daca in proximitarea zonelor de lucru sunt scoli sau spitale
se vor monta panouri

fonoabsorbante;

ura respectarea graficului de executie.

pentru proiectul in cauza, inclusiv
tiilor stiintifice

ietati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de
nta astfel incat sa nu existe risc de accident.
itia de noi riscuri.
climatice prezentate, in general proiectul este

i
inundatii, cresterea temperaturii/varuri de

precipitatiilor extreme,cresterea
sponibilitatea apei,etc.
tiilor medii anuale si extreme,

cardur

Pentru fiecare risc rezultat ca urmare a hazardelor climatice identificate
in cadul proiectului au
daptare la schimbarile climatice aferente:
: susrse noi de apa, surse de apa rehabilitate, statii de tratare,

etc.

-sBlg!rulg_dg_aanalzalg

:

conductele vor

avea

materiale adecvate, durabile, rezistente la
mpare vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie,
urare
ii in cazul
larea
lizare prin
ditiilor de

pentru
retelelor
- vidanjor,asi

cantitativa a apetor uzate indusriat" d"...r*t"'i?'ri,l',jil;'"'35"X?,1Hl'ltffil?1trj1tilffi|sJ
statia de epurare Predeal existenta va fi utilizat in silvicultura, statia oJ
epur# eiistenta preoeat
este noua si realizata prin alt proiect cu alte surse de finantare ri oilprn"
oeionitorizarea
procesului de tratare
ol activ,
I
de. katare biologica;
;monitorizarea pro""srl

biologica,
reamorsa
asigurarea de namol activ,

reamorsarea treptei biologice;etc.
g) riscurile pentru sanatatea umana

reintroducerea

bacterii

-

in

piocesul

nu este cazul; proiectul si modificarile aduse acestuia nu
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2. Localizarea proiectelor:
2.1. utilizarea existenta a terenului - conform cU nr. 164/05.11.20'1s si cU nr.76106.05.2016
emise de Primaria Predeal obiectivul 1 se va derula pe domeniul public, terenul are folosinta
actuala ,constructii tehnico-edilitare" si destinatia conform PUG/2016 ,dotai constructii tehnicoedilitare strazi, zona protyectie drumui, CFR, zone vezi, terenui, padure" , iar conform CU nr.
165/05.1 1 .2015 si CU 69/20.04.2016 emise de Primaria Predeal obiectivul 2 se va derula pe
domeniul public si privat, terenul avand folosinta actuala
"constructii tehnico-edilitare", si
destinatia conform PUG/2016 ,Zona constructii tehnico-edilitare, drumui nationale si comunale,
padure';
2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa
a acestora conform Avizului de gospodarire a apelor nr. 9 din 14.02.2018 modificator al
avizului nr. 37120.05.2016 emis de Administratia Nationala Apele Romane ,,lucraile propuse se
incadreaza in schema directoare de amenajare si management a Bazinulul Hidrografic Olt si nu
influenteaza negativ regimul de scurgere al apelor subterane si de suprafata';Obiectivele se
coreleaza sub aspect hidrotehnic si edilitar cu lucrarile existente, raspunzand tehnic si functional
nevoilor actuale, inclusiv in corelarea cu alte programe de dezvoltare din zona.
2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenlie deosebita pentru:
a) zonele umede - nu este cazul;
b) zonele cosriere - nu este cazul;
c) zonele montane si cele impaduale - nu este cazul;
d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul;

-

-

-

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de
protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.
nu este cazul;
0 zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007
privind regimul a ilor naturale protejate, conseruarea habitatelor naturale, a florei si a
faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea
nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a lll-a
zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor
nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea

-

-

Normelor speciale privind caraclerul

si

marimea zonelor

de protectie sanitan

si

hidrogeologica - amplasamentul studiat se afla partial la limita cu situl Natura 2000 'ROSCI
0013 Bucegi" distanta 9, 5 m ; nu se mai realizeaza nici o investitie in siturile Natura 2000

'ROSCI 0195 Piatra Mare" si "ROSCI 0207 Postavarul";
g) ariile in care standatdele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja
depasile - nu este cazul;
h) ariile dens populate proiectul se va implementa in intravilanul si extravilanul
localitatii Predeal, pe domeniul public;
-lucrarile propuse vor influenta in sens pozitiv comunitatile din zona, vor avea un impact
pozitiv in laza de operare, dar vor induce un usor disconfort pentru populatie pe perioada
executarii lor;
-zgomotul suplimentar indus de utilajele in functiune va fi temporar si se va produce numai
pe perioada de executie a lucrarilor;
Jucrarile pot determina intreruperea temporara a accesului pe unele strazi, in perioada de
inlocuire sau extindere a conductelor., dar vor fi de scurta durata;
-zgomotele si vibratiile se vor produce in perioada de executie a lucrarilor, dar timpul de
executie va fi restrictionat, respectiv pe timpul noptii activitatea va inceta;
-avand in vedere tipul lucrarilor si tehnologia de executie utilizata se estimeaza ca
posibilitatea de atingere a unor situatii critice de sanatate a populatiei va fi nesemnificativa;
-nu se prognozeaza un impact negativ semnificativ asupra asezarilor umane si a altor
obiective din zona.
-pe perioada de executie a lucrarilor impactul potential este redus si local in zona
organizarii de santier.
i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

-
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si numarul persoanelor afectate _

masurile
rilor de mediu si protectia factorului uman;
cazul;

prin proiect au fost prevazute toate masurile
proiectului sa nu existe impact asupra factorilor

_,

d) probabilitatea impaclului

proiect;

e) durata, frecventa
durata impactului va fi scurta.

ll'

si

- redusa, doar pe perioada executarii

reversibilitatea impactutui

-

lucrarilor prevazute de

pe perioada executarii lucrarilor

Motivele care au stat ra baza deciziei etapei de incadrare,

evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

in procedura

de

U.G. nr. 5712007 privind regimut ariilor naturale
florei gi faunei sdlbatice, cu modificdrile 9i
e afla partial ta limita cu situl Natura 200b
ai realizeaza nici o investitie in siturile Natura
iinvestitii
propuse sunt amptasate in

.rr,:3jfJiil

Modificarite aduse proiectutui nu ocupa
afara siturilor Natura 2000.
"0"
-conform memoriului de prezentare realizarea proiectului
nu releva impact negativ semnificativ
asupra speciilor si habitatelor care au stat la baza desemnarii
siturilor ttitura zot'o ;nbscl ooi3
Bucegi', "Roscl 0195 piatra Mare'si "Roscl o2oz Fostivarul,,
din urmatoarele considerente:
- prin implementarea proiectului nu se reduce suprafata
habitatelor si/sau numarul
exemplarelor speciilor de interes comunitar;
prin implementarea proiectului nu se fragmenteaza habitatele
de interes
comunitar;

-

-

- implementarea proiectului nu are un impact negativ asupra factorilor care
determina mentinerea starii de conservare favorabile a arliroi
naturar 6iJt"j"t" de interes
comunitar;
conform memoriului de prezentare au fost recomendate urmatoarele
masuri pentru protectia

biodiversitatii:
-in perioada de realizare a investitiilor

-organizarile de santier vor fi amplasate la exteriorul siturilor
Natura 2000, astfel incat
depozitarea materialelor necesare si a deseurilor rezultate sa nu
afectezelria protejata de
interes comunitar;
-suprafata de teren ocupata temporar in perioada de constructie
va fi limitata la strictul

necesar;

ajatilor cu privire la aspectele de mediu: conditiile

-intretinerea drumurilor de acces;
-evitarea contaminarii solului cu materiale utilizate in cadrul statiilor
de tratare;
-evacuarea imediata a deseurilor de orice natura rezultate din
activitatiie de reparatie
intretinere a retereror de arimetare cu apa si a retereror de canarizarJ;
-pentru implementarea proiectului initial societi tea a obtinut aviz
favorabil N. 217to2.08.2016
emis de Fundatia Carpati si aviz favorabil nr. 49t27 .06.2016 emis de noministratia parcul
Natural
Bucegi;
-cu-privire la implementarea proiectului initial Biroul CFM din cadrul
ApM Brasov a emis punct de
vedere favorabi I nr. 27 46 I 0 1, Ot. 20,l 6 si 2Z 461 OS.O}.2O 1 6;
de incadrare s_a constatat ca proiectul analizat
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Conditiile de realizare a proiectului:

/ se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu
modificdri si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificirile si completirile ulterioare;
/ Se va respecta proiectul inaintat spre avizare gi conditiile mentionate in Certificatele de
Urbanism eliberate de Primaria Orasului Predeal, in avizele si notificarile anexate acestora;
r' Pe tot parcursul executie lucrdrilor se vor respecta condiliile impuse prin toate actele de
reglementare emise de autoritatile implicate, respectiv ANAR prin Avizul de gospodarire a apelor
nr. 9 din 14.02.2018 modificator al avizului nr. 37120.05.2016;
pe tot parcursul derulirii lucrlrilor propuse prin proiect se vor respecta prevederile
legislatiei de mediu in vigoare, conditiile impuse prin toate actele de reglementare emise de
autoritltile implicate gi proiectul inaintat spre avizare:
degeurile rezultate la laza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu
posibilitati de eliminare/valorificare cu societdli autorizate; vor fi evacuate ritmic, fdrd a bloca cdile
de acces pietonale 9i shadale;
se vor lua mdsuri pentru evitarea poluerii solului, prin depozitarea pe suprafele
impermeabile a materialelor gi a degeurilor rezultate in urma implementarii proiectului;
se vor limita in timp toate lucrarile propuse prin proiect;
se va asigura salubrizarea zonei gi mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces,
pe toata perioada realizirii proiectului;
in vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, in
perioada realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii:
-utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa, etc.) cu care se va acoperi
pamantul excavat, pana la reutilizarea sau transportarea lui;
-utilizarea apei, penku suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare,
in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni
active mai mult de doua zile consecutiv;
-pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a indepartat stratul vegetal, la
finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;
-minimizarea activitatilor generatoare de praf ;
-se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de
constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;
-curatarea vehiculelor care ies de pe santier;
-oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;
in cazul unor poluiri accidentale proiectantul 9i constructorul raspund in solidar;
se vor respecta prevederile OUG nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Lg. N.4912011 cu
modificarile si completarile ulterioare;
se intezice folosirea de substante chimice, toxice pentru mediul ambiant, in apropierea
cursurilor apelor de suprafata si pe malurile acestora, care prin deversare accidentala sa
afecteze fauna si flora din zona;
se vor ridica bariere eficiente in jurul amplasamentului constructiilor ctlre se vor edifica, in
vederea minimizarii emisiilor de praf, se va stropi aria santierului , dupa caz; incarcaturile care
intra si ies din santier vor fi acoperite cu perdele impermeabile la praf; accesul pe drumurile
publice se va face doar cu mUloace de transport salubre;

/

/

r'
/
/
r'

r'
/

/

/

r' se va evita deranjarea speciilor de fauna protejate in timpul lucrarilor de reabilitare si
modernizare retele apa-canal, cazul in care acesta se hranesc in vecindtatea amplasamentului;
r' se va interzice folosirea oriclrei substante cu efect insecticid sau raticid pe amplasament,
cat gi in vecinetate;
/ se va pestra vegetatia subarbustivd din jurul amplasamentului penhu a crea loc de cuiberit
ptr. anumite specii de interes comunitar;
r' interzicerea cu desivdrgire a arderii vegetatiei uscate;
/ drumurile de acces gi tehnologice, toate zonele a cdror suprafata (inveligul vegetal) a fost
afectate, vor fi refdcute 9i vor fi redate folosintelor initiale;
r' se interzc urmatoarele:
- orice forma de recoltare,capturare, ucidere, distrugere, sau vatamare a exemplarelor aflate
in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
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-

pertgrbarea intentiOnata

in cursul perioadei de hranire,

reproducere, de crestere,

de

hibernare si de migratie;
sunt goale);
- deteriorarea J/sau culegerea cuiburilor si/sau a oualor (chiar daca
Producere sau odigna;
, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu
in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
burile in orice scop ale exemplarelor luate din
natura, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
ln conformitate cu prevederile oUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu
, cu modificarile si completarile ulterioare, art 15
modificari si completari prin Legea
tente pentru protectia mediului daci
tzllit .), .rdti obliialia de a
de reglementare' precum 9i asupra
intervin elemente noi, necunoscute
iterii acestuia, inainte de realizarea
oriceror modificdri ale condiliilor care au stat
modificerii;
ln cazul unor polu5ri accidentale proiecta
Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr' 1

int

nr
not
I

.i,

I

ntul act, titularul va notifica

autoritatea
pentru
competenta pentru proteclia mediului, care va face un control de specialitate
(3)
verificarea reipecterii prwlderilor Deciziei etapei de incadrare, conform art' 49, alin'
din Ord. MMP nr. tiSlZOtO privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private'
procesui-verbal de constatare intocmit se anexeaza si face parte integJalq gi!
procesul-verbal de receplie la terminarea lucririlor, conform art. 49, alin' (4) din ord' MMP
ir- 135/201o privind apr-obarea Metodologie i de aplicare a Evaluarii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private
-....
prezenta
lnainte de punerea in funcliune a investitiilor pentru care s-a obtinut
de mediu/
decizie, titularul eite oUtigai si depuni solicitarea pentiu emiterea autorizaliei
revizuirea celi
rire o.U.G. nr.195/2005 privind proteclia

'

I

existente'

rdinului nr.'1798/2007, pentru aprobarea
ile si completarile ulterioare.

condiliile in care nu interuin modificdri ale da
obligalii:
Co"ioi, pr"r"aerilor Ordinuiui MMP 135/2OlO, titularul de proiect are urmetoafelepentru
protectia
art. 3g, atin. 1, de a notifica in scris autoritatea competenta
mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupe
de
emiterea oeclLi etapei de incadrare, dar inainte de oblinerea aprobdrii

o
.

dezvoltare;

de
art. 40, de a notifica in scris autoritatea competenta emitentS a aprobdrii
dupd
dezvoltare oespre orice modificare sau extindere a proiectului surveniti

emiterea aproberii de dezvoltare
prezenta decizie poate ii .ont".i.ti-in conformitate cu prevederile f.G 1i-1M?009 si ale Legii
contenciosului istrativ nr. 554/2004, cu modifiCarile si completarile ulterioare
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