RAPORT DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI - Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru
protejarea taluzului de evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci, judeţul Bacău
Beneficiar: Coumna BUHOCI, judetul Bacău
Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L. Bacău

RAPORTUL EVALUĂRII IMPACTULUI
ASUPRA MEDIULUI
Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton
pentru protejarea taluzului de evacuarea apelor uzate,
comuna Buhoci, judeţul Bacău

Beneficiar: Comuna BUHOCI judeţul Bacău
Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L. Bacău

2018

1

RAPORT DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI - Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru
protejarea taluzului de evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci, judeţul Bacău
Beneficiar: Coumna BUHOCI, judetul Bacău
Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L. Bacău

Cuprins
INFORMATII GENERALE ....................................................................................................... 4
1.1. Informatii despre titularul proiectului................................................................................ 4
1.2. Informatii despre autorul atestat al raportului evaluării impactului asupra
mediului ........................................................................................................................................ 4
1.3. Denumirea proiectului si localizare ..................................................................................... 4
1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia (constructie,
functionare, demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere) ................................................ 9
1.4.1 Descrierea proiectului ................................................................................................... 9
1.4.2 Organizarea de santier ..................................................................................................... 11
1.4.3 Durata etapei de functionare ........................................................................................... 12
1.4.4 Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite ............................ 12
1.4.5 Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice .................... 12
1.4.6 Informatii despre poluantii care afecteaza mediul, generati de activitatea
propusa........................................................................................................................................ 13
2. PROCESE TEHNOLOGICE ............................................................................................... 14
2.1. Procese tehnologice de productie....................................................................................... 14
3. DEŞEURI ................................................................................................................................ 15
4. IMPACTUL POTENTIAL, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI
DE REDUCERE A ACESTORA ............................................................................................. 17
4.1 Informatii generale despre amplasament .......................................................................... 17
4.1. Apa ....................................................................................................................................... 17
4.1.4. Prognozarea impactului asupra factorului de mediu apă ........................................... 18
4.1.5. Măsuri de protecţie a factorului de mediu apă ........................................................... 18
4.2. Aerul ..................................................................................................................................... 19
4.2.1. Date generale ............................................................................................................. 19
4.2.2. Surse si poluanti generati ........................................................................................... 19
4.2.3. Prognozarea poluării aerului: ..................................................................................... 20
4.4.4. Măsuri de diminuare a impactului: ............................................................................ 20
4.3. Zgomot ................................................................................................................................. 21
4.4 Solul şi subsol........................................................................................................................ 22
4.4.1. Caracterizarea geomorfologica si pedologica ............................................................ 22
4.4.2. Prognozarea impactului asupra solului ...................................................................... 23
2

RAPORT DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI - Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru
protejarea taluzului de evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci, judeţul Bacău
Beneficiar: Coumna BUHOCI, judetul Bacău
Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L. Bacău

4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra solului ...................................................... 24
4.6. Biodiversitatea ..................................................................................................................... 24
4.6.1. Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar/aria de protecţie
specială avifaunistică afectată de implementarea PP- “ROSCI0434 Siretul Mijlociu” ....... 24
4.6.2. Impact prognozat asupra biodiversitatii ..................................................................... 26
4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului ............................................................................. 26
4.7. Peisajul ................................................................................................................................. 29
4.8. Mediul social si economic ................................................................................................... 29
4.9. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural............................................................. 30
5. ANALIZA ALTERNATIVELOR ........................................................................................ 31
5.1. Descrierea alternativelor .................................................................................................... 31
6. EVALUAREA IMPACTULUI PROGNOZAT .................................................................. 32
6.1. Prognozarea impactului ..................................................................................................... 32
6.2. Analiza mărimii impactului ............................................................................................... 33
Caracteristicile planurilor/proiectelor existente propuse sau aprobate ce pot
genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate
afecta aria naturală protejată: .................................................................................................. 34
7. MONITORIZAREA .............................................................................................................. 35
8. SITUATII DE RISC .............................................................................................................. 36
9. DESCRIEREA DIFICULTATILOR ................................................................................... 37
10. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC....................................................................... 38

3

RAPORT DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI - Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru
protejarea taluzului de evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci, judeţul Bacău
Beneficiar: Coumna BUHOCI, judetul Bacău
Elaborator: S.C. Mediu Research Corporation S.R.L. Bacău

INFORMATII GENERALE
1.1. Informatii despre titularul proiectului
Executarea lucrărilor de construire a unui
pereu din beton pentru protejarea taluzului de
evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci,
judeţul Bacău

Denumire investiţie :

Titularul şi beneficiarul investiţiei :

- numele; UAT BUHOCI
- adresa poştală; comuna Buhoci, judeţul Bacău
- numele persoanelor de contact: dl. STOICA
IUSTIN – administrator public, nr. tel.
0234224146

1.2. Informatii despre autorul atestat al raportului evaluării impactului
asupra mediului
o
SC MEDIU RESEARCH CORPORATION SRL, înscris în REGISTRUL UNIC
AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI la pozitia
nr. 8, pentru elaborarea de RM, RIM, BM, RS, EA, sediul în Str.Alexei Tolstoi Nr. 12,
Bacău tel 0745 509779, , email mediuresearch@yahoo.com, mediu.research@gmail.com
o
Dr. Biolog GUŞĂ DELIA-NICOLETA - Expert Evaluator de Mediu, inscris in
REGISTRUL UNIC AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI la pozitia nr. 7, pentru elaborarea de rm, RIM, BM, EA, RS - temporar.
Data întocmirii documentatiei: noiembrie 2018

1.3. Denumirea proiectului si localizare
Categoria de folosinţă a terenului:
Conform CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 183/12.07.2018 – terenul în suprafaţă
de 917mp (cod cadastral 62295) este proprietatea statului român conform extrasului de carte
funciară nr. 62295/2018 în care este intabulat dreptul de servitute de trecere pentru utilități în
vederea realizării investiţiei „sistem de canalizare şi staţie de epurare”.
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→ Regimul juridic – terenul în suprafaţă de 917mp (cod cadastral 62295) este
proprietatea statului român conform extrasului de carte funciară nr. 62295/2018
în care este intabulat dreptul de servitute de trecere pentru utilități în vederea
realizării investiţiei „sistem de canalizare şi staţie de epurare”.
→ Regimul economic – folosinţa actuală – teren neproductiv, terenuri aflate în
extravilan
Suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către proiectul propus:
Obiectivul de investiţii este amplasat , din punct de vedere administrativ pe teritoriul
comunei Buhoci, judeţul Bacău la cca. 5km vest de mun. Bacău.
Accesul din Bacău se realizează pe drumul naţional DN2 şi pe drumul judeţean DJ 252,
poi pe un drum comunal.
Suprafaţa aferentă – 971mp.
Investiţia supusă avizării se află în situl N2000 - “ROSCI0434 Siretul Mijlociu”
(suprafaţa sitului – 2969 ha) , va afecta 0,003% din suprafaţă sitului.
Proiectul RAPORT DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru protejarea taluzului de
evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci, judeţul Bacău are următoarele obiective:
- prezentarea activităţii desfăşurate în perioada de construcţie şi funcţionare pe
suprafaţa amplasamentului;
- prezentarea modificărilor fizice care rezultă din implementarea proiectului;
- prezentarea potenţialelor surse de poluare a factorilor de mediu, cu accent pe
evaluarea impactului proiectului propus asupra apelor subterane;
- evidenţierea impactului pe care această activitate poate să îl producă asupra factorilor
de mediu şi asupra biodiversităţii speciilor care au habitatul în Situl de importanţă
comunitară ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Aceste obiective se realizează prin:
- identificarea amenajărilor de infrastructură necesare în perioada de construcţie,
funcţionare şi dezafectare;
- identificarea surselor care pot afecta calitatea factorilor de mediu;
- identificarea, descrierea şi stabilirea aspectelor care ar putea afecta habitatul speciilor
de plante şi animale care fac obiectul protecţiei şi conservării Sitului de importanţă
comunitară ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cuprins în reţeaua Natura 2000, în
special:
- stabilirea măsurilor de reducere a posibilului impact asupra habitatului speciilor care
fac obiectul protecţiei şi conservării, în special.
Proiectul Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru
protejarea taluzului de evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci, judeţul Bacău are
următoarele obiective:
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→ Proiectul supus avizării constă în executarea lucrărilor de construire a unui pereu
din beton pentru protejarea taluzului în zona de evacuare a apelor uzate de la
staţia de epurarea a comunei Buhoci.
→ Acest proiect face parte din proiectul de interes local „Sistem integrat de
alimentare cu apă şi sistem de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău.
 Scopul investiţiei :
→ Lucrările de investiţii aferente proiectului „Sistem integrat de alimentare cu
apă şi sistem de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău” au fost finalizate
din anul 2015, însă, la obţinerea ulterioară a avizului AN „ Apele Române”
ABA Bacău, a fost necesară refacerea hidrologiei pe tronsonul de
amplasament al râului Siret, încât să se ţină cont de nivelurile şi debitele
maxime înregistrate în anii 2005, 2006, 2008 şi 2010 care au provocat
inundaţii cu efecte distructive de amploare, astfel se impune realizarea unei
consolidări de mal pe râul Siret în zona gurii de vărsare (canalul de evacuare
ape rezultate din procesul de epurare a staţiei de epurare ape uzate) , cu o
lungime de 15m (10m în amonte şi 5m aval faţă de axul evacuării) cu pereu
din beton.
→ valoarea investiției; - 262 456,00 lei cu TVA
→ perioada de implementare propusă - 2 luni de la apariţia ordinului de începere a
lucrărilor.

 Localizarea administrativ - teritorială
Obiectivul de investiţii este amplasat , din punct de vedere administrativ pe teritoriul comunei
Buhoci, judeţul Bacău la cca. 5km vest de mun. Bacău.
Accesul din Bacău se realizează pe drumul naţional DN2 şi pe drumul judeţean DJ 252, poi pe
un drum comunal.
 Localizarea conform Coordonatelor STEREO 70
Pentru înlesnirea execuţiei lucrărilor au fost întocmite studii topografice în sistemul de
proiecţie STEREO 70.
Nr.pct.
Coordonate Stereo 70
x
y
1
564245.264
653615.209
2
564245.253
653592.377
3
564255.262
653599.452
4
564265.069
653599.105
5
564269.475
653599.550
6
564275.102
653598.971
7
564281.536
653600.305
8
564285.258
653601.778
9
564285.270
653626.329
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S = 971 mp

564260.508

653621.098

Figura 1. Plan de Situaţie
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 Localizarea în raport cu ariile protejate din zonă conform Coordonatelor STEREO 70
→ Investiţia supusă avizării se află în situl N2000 - “ROSCI0434 Siretul
Mijlociu” (suprafaţa sitului – 2969 ha) , va afecta 0,003% din suprafaţă
sitului.

Figure 2.Amplasarea lucrărilor conform coordonatelor Stereo 70 în situl Natura 2000 –
“ROSCI0434 Siretul Mijlociu”
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1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia (constructie,
functionare, demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere)
1.4.1 Descrierea proiectului
→ caracteristice proiectului propus:
Documentaţia tehnică pentru autorizarea finalizării lucrărilor s-a întocmit numai pentru
lucrările de construcţii rămase de executat, corespunzător realizării lucrărilor suplimentare,
respectiv construire unei consolidări de mal pe râul Siret în zona gurii de vărsare a apei epurate
cu o lungime de 15m (10m amonte şi 5m aval faşă de axul de canalului de evacuare) cu pereu
din beton .
Documentaţia tehnică specifică acestor lucrări respectă a fost întocmită respectându-se
prevederile legale pentru „lucrări împotriva inundaţiilor”, astfel:
- conform STAS 4273-83 privind încadrarea în clase de importanţă a construcţiilor şi
instalaţiilor hidrotehnice, prevăzute sunt ca însemnătate funcţională principale, iar ca durată de
exploatare – permanente (definitive).
Din punct de vedere al importanţei social –economice, categoria construcţiilor aferente
aşezărilor omeneşti ( alimentări cu apă şi canalizări) pentru localităţi rurale este 4.
Funcţie de aceste condiţii, lucrările proiectate se încadrează în clasa a IV de importanţă
privind asigurarea împotriva inundării acestora.

Figura 3. Detaliul amplasament
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Memoriul tehnic de specialitate elaborat de către INCDIF- Sucursala Moldova Iaşi,
prevede ca în zona de evacuare , în vederea asigurării stabilităţii acesteia se va realiza o
consolidare de mal din beton C12/15, care se sprijină prin intermediul unei grinzi din beton
simplu C16/20 pe un prism de anrocamente din piatră brută cu greutatea cuprinsă între 2000 şi
1500kg/bucată, prism realizat la cota talvegului existent pe o saltea de fascine de 45 cm grosime.
Organizarea de şantier ( specificată în planul de situaţie) este amplasată adiacent
amplasamentului lucrărilor pe teren neproductiv aparţinând CL Buhoci cu suprafaţa de
100mp. Accesul în incintă se va face din drumul de exploatare existent. – fig.1 - Detaliul
amplasament.
Pentru suprafaţa organizării de şantier va exista obligaţia contractuală ce va fi prevăzută
în caietul de sarcini a antreprenorului/constructorului, de a readuce la starea iniţială suprafaţa
aferentă organizării de şantier. Locaţia acesteia va fi stabilită de comun acord cu autorităţile
implicate în realizarea acestui obiectiv, cu respectarea acordului de mediu/regulamentelor şi a
legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
Amplasarea organizării de şantier va fi realizată într-o singură locaţie.
Organizarea de şantier va cuprinde containere transportabile tip vagon pentru activităţile
administrative şi spatii de depozitare, toaletă ecologică, spatiu de parcare a utilajelor necesare
realizării investiţiei.
De asemenea se va recomanda în caietele de sarcini pentru constructor următoarele:
- Suprafaţa ocupată va fi limitată la stricutul necesar şi va fi împrejmuit pentru a se
asigura securitatea zonei.
- La finalizarea lucrărilor terenul va fi readus la starea iniţială;
- asigurarea dotărilor cu utilităţile necesare desfăşurării în bune condiţii ( facilităţi
igienico-sanitare, containere, pubele colectare selectivă deşeuri, etc.)

Figura 4. Schema de realizare a lucrărilor
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Principalele caracteristici sunt:
→ soluţie constructivă = prism din anrocamente, pe saltea din fascine pe care se
sprijină prin intermediul unei grinzi din beton un pereu de beton de 20cm
grosime;
→ lungime = 15 cm;
→ lăţimea la coronament a prismului de anrocamente = 2,50 m;
→ lăţimea la nivelul fundaţiei = 5,00 m;
→ lăţime saltea fascine = 10,00 m;
→ înclinarea taluz udat = 1:1,50;
→ înclinare taluz pământ pe care se realizează prismul de greutate: 1:1,00;
→ înălţimea prismului de anrocamente = 5,00m;
→ dimensiunile grinda de beton armat b = 0,50m , H = 0,60m
→ înălţimea pereului de beton = 5,00m;
→ înclinare taluz pereu de beton : 1:3,00;
Lucrările de apărări de mal pentru stabilizarea malului stâng al râului Siret în zona gurii
de vărsare, sunt formate dintr-un prism de anrocamente din piatră brută cu greutate cuprinsă
între 200 şi 1500 kg/bucată, având înălţimea de 5,00m şi o lăţime la partea superioară de 2,5m
fundat pe o saltea de fascine cu dimensiunile de 10,0m lăţime şi 45 cm grosime.
Salteaua de fascine este formată dintr-o rogojină de 15 cm grosime, realizată prin alipirea
şi interţeserea sulurilor de fascine de 15 cm diametru, poziţionate transversal faţă de albie,
montată pe un stat de geotextil sintetic neţesut de 400g/mp.
Peste această rogojină se realizează caroiajul de lestare format din două rânduri de
fascine de 15 cm montate la 1m distanţă, primul montat este paralel cu direcţia de curgere a
apei, iar al doilea transversal faţă de primul. Lestarea se face cu piatră brută pentru construcţii de
12-15cm.

 Asigurarea cu utilităţi a obiectivului se va face astfel:
o Lucrările prevăzute nu necesită racordarea la apă curentă, curent electric.
1.4.2 Organizarea de santier
Organizarea de şantier ( specificată în planul de situaţie) este amplasată adiacent
amplasamentului lucrărilor pe teren neproductiv aparţinând CL Buhoci cu suprafaţa de
100mp. Accesul în incintă se va face din drumul de exploatare existent. – fig.1 - Detaliul
amplasament.
Pentru suprafaţa organizării de şantier va exista obligaţia contractuală ce va fi prevăzută
în caietul de sarcini a antreprenorului/constructorului, de a readuce la starea iniţială suprafaţa
aferentă organizării de şantier. Locaţia acesteia va fi stabilită de comun acord cu autorităţile
implicate în realizarea acestui obiectiv, cu respectarea acordului de mediu/regulamentelor şi a
legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
Amplasarea organizării de şantier va fi realizată într-o singură locaţie.
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Organizarea de şantier va cuprinde containere transportabile tip vagon pentru activităţile
administrative şi spatii de depozitare, toaletă ecologică, spatiu de parcare a utilajelor necesare
realizării investiţiei.
De asemenea se va recomanda în caietele de sarcini pentru constructor următoarele:
- Suprafaţa ocupată va fi limitată la stricutul necesar şi va fi împrejmuit pentru a se
asigura securitatea zonei.
- La finalizarea lucrărilor terenul va fi readus la starea iniţială;
- asigurarea dotărilor cu utilităţile necesare desfăşurării în bune condiţii ( facilităţi
igienico-sanitare, containere, pubele colectare selectivă deşeuri, etc.)

1.4.3 Durata etapei de functionare
Durata etapei de construiere este estimata ca fiind de aproximativ 2 luni.
Regimul de funcționare va fi permanent.

1.4.4 Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite
NU ESTE CAZUL
Acest proiect face parte din proiectul de interes local „Sistem integrat de alimentare cu
apă şi sistem de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău.
Apărarea de mal propusă are scop protejarea taluzului în zona de evacuare a apelor uzate
de la staţia de epurarea a comunei Buhoci aflată la 500m. Impactul cumulat generat va fi pozitiv.
În zonă nu sunt prezente alte activităţi în afara celor aferente proiectului descris.

1.4.5 Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice
Având în vedere specificul activităţilor care se desfășoară, practic nu va fi obținută o
producţie.
În perioada de execuţie, materiile prime vor fi cele specifice lucrărilor de construcţie:
beton, ciment, agregate minerale ( sorturi diferite),fascine, armături metalice (sârmă netedă
pentru beton armat, plase sudate pentru beton armat,etc.), emulsie bituminoasă, pământ de
umplutură. Acestea se vor achiziționa de la furnizori locali aflați în zonă şi vor fi aduse pe
amplasament de către furnizor.
Materialele auxiliare utilizate sunt: combustibili pentru transport.
Caietele de sarcini elaborate pentru constructor , în faza de proiectare Proiect Tehnic de
execuţie, vor cuprinde măsuri pentru controlul calităţii materialelor folosite, în vederea
respectării standardelor în vigoare.
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Betonul necesar realizării construcțiilor ( pereului) va fi adus pe amplasament cu
autocisterna specială. Acesta va respecta normele de calitate prevăzut în PTH şi în autorizaţia de
construire.
Tipul de betoane caracteristice acestor constructii sunt:
CLASA
BETONULUI

DESTINATIA
BETONULUI

C 12/15
C 16/20

Beton armat
Beton armat prefabricat

REZISTENTA
CARACTERISTICA
RbK N/mmp
15,0
20,0

CANTITATEA
MINIMA DE
CIMENT mc
300
350

1.4.6 Informatii despre poluantii care afecteaza mediul, generati de
activitatea propusa
În perioada de realizare a lucrărilor descrise anterior se vor utiliza motorină şi benzină –
substanţe încadrate conform OUG 200/2000 în categoriile substanţe inflamabile şi periculoase
pentru mediul înconjurător. În cazul unor deversări accidentale aceste substanţe pot determina
impurificarea factorilor de mediu sol şi apă. Cantităţile de carburanţi din rezervoarele utilajelor
sunt reduse şi nu pot produce poluări majore ale mediului înconjurător.
Lubrifianţi utilizaţi
- Uleiuri minerale pentru autobasculante şi utilajele terasiere - 10 l/lună;
- Vaselină - 1 kg/ lună.
Dintre materialele, combustibilii şi lubrifianţii utilizaţi, următoarele fac parte din
categoria "substanţe şi/sau preparate periculoase": motorină, baterii auto, uleiuri minerale,
vaselină.
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2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. Procese tehnologice de productie
→ Pichetarea lucrărilor consta in materializarea axei si limitele fundațiilor sau a
amprizelor lucrărilor, in funcție de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului
precum si de implementarea unor repere de nivelment in imediata apropiere a lucrărilor.
Pichetarea se face de către Antreprenor pe baza planurilor de execuție, pe care le va
respecta întocmai si se aproba de către Inginer consemnându-se in registrul de șantier.
→ Săpăturile pentru fundații vor fi efectuate conform desenelor de execuție care vor fi
vizate “Bun pentru execuție”. Ele vor fi duse pana la cota stabilita de Inginer in timpul
execuției lucrărilor. Săpăturile pentru șanțuri si rigole vor fi executate cu respectarea
stricta a cotei, pantei si a profilului din planșele cu detalii de execuție (lățimea fundului,
înălțimea si inclinarea taluzelor).
→ Cofrajele - Stabilirea soluției de cofrare si întocmirea detaliilor de execuție este sarcina
Antreprenorului. Cofrajele proiectate trebuie sa fie capabile sa suporte sarcinile si
suprasarcinile fără sa se deformeze. Toate cofrajele trebuie sa fie nivelate in toate
punctele cu o toleranta de +/- 1 cm.
→ Montarea armaturii - Armaturile sunt fasonate conform prevederilor desenelor de
execuție si apoi montate in cofraj.
→ Punerea in opera a betonului - Betoanele curente sunt puse in opera prin batere sau
vibrare, conform prescripțiilor caietului de sarcini speciale. Betonul trebuie pus in opera
înainte de a începe priza, Inginerul va fixa un interval maxim de timp pentru punerea in
opera a betonului după fabricarea acestuia. Betonul care nu va fi pus in opera in
intervalul stabilit sau la care se va dovedi ca a început priza, va fi îndepărtat din șantier.
Betonul trebuie sa fie ferit de segregații in momentul punerii in opera. Daca in timpul
transportului nu a fost amestecat, el poate sa fie amestecat manual la locul de folosire
înainte de turnare. Daca este cazul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care
trebuie sa fie puse in opera prin vibrare si modul cum trebuie sa fie făcuta aceasta
operațiune. La reluarea betonarii, suprafața betonului întărit este ciupita daca este cazul
si bine curățată. Suprafata este abundent udata astfel ca vechiul beton sa fie saturat
înainte de a fi pus in contact cu betonul proaspăt.
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3. DEŞEURI
→ lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației
europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar
acestea vor fi preluate de operatorul de salubritate cu care administratia publica locala are
incheiat contract de prestari servicii.
Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala,
antreprenorul general al lucrarilor va respecta contractele cu operatorii de salubritate locali in
vederea eliminarii deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de
constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, otel-beton), pentru care se propune refolosirea
sau depozitarea sa in cel mai apropiat depozit autorizat. Referitor la deseurile menajere, acestea
vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii organice (resturi
alimentare) rezultate de la personalul de executie.
În faza de constructie se produc pe amplasament deşeuri din grupa 20 – deşeuri
municipale şi asimilabile din comert, acestea vor fi colectate separat :
- 20 01 01 , 20 03 01 – deşeuri menajere sau asimilabile
- 20 01 01 – hârtie şi carton;
- 20 01 08 – deşeuri biodegradabile;
- 20 01 11 – textile ;
- 20 01 39 – materiale plastice.
În ceea ce priveşte estimarea acestor cantităţi, relaţia prin care se determină cantitatea de
deşeuri produsă este – Vd = N x Ip / 1000 = …kg/zi – conform SR 13400/1998, în care Vd –
este volumul/masa deşeurilor produce (t/zi); N = nr. persoane producătoare de deşeuri; Ip =
indicele de producere a deseurilor, (0,6 kg/pers/zi).
În prezent nu se cunosc date referitoare la estimarea numărului total de persoane care va
efectua lucrările de construcţie-montaj. Astfel, necunoscând numărul de angajati, nu se paote
face o estimare a cantităţii de deăeuri.
Colectarea selectivă va intra în sarcina constructorului . Acesta va trebui să ţină o
evidentă strictă a managentului deşeurilor produse, eliminate şi valorificate de pe amplasament.
Conform HG 856/2002 şi respectiv HG 621/2005
Deşeurile tehnologice rezutate din organizarea de şantier se încadrează în următoarele
categorii:
- 17 01 07 - deşeuri din demolări – sub formă de moloz, materiale de construcţie
- Acestea vor fi depuse pe terenuri ale primăriei special amenajate;
- 17 09 04 – deşeuri din pământ excavat
- Acesta va fi depozit în locuri stabilite de către primărie
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- 17 02 01 – deşeuri din lemn ( altele decât traversele de lemn) – rezultate de la realizarea
cofarajelor
- Aceste pot fi revalorificate pentru alte lucrări s-au folosite ca şi „ lemn de foc”
Anvelope sau ulei uzate nu se produc pe amplasament.
Tehnologia de execuţie nu prevedere utilizare aunor substante chimice periculoase, astfel
nu este necesară depozitare acestora în condiţii speciale.
În perioada de funcţionare , lucrările finalizate nu generează deşeuri.
→ substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;
Executia lucrărilor pentru realizarea proiectului se desfăşoară pe o perioada scurtă de timp
maxim 2 luni.
→ modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea
condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
Nu este cazul
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4. IMPACTUL POTENTIAL, ASUPRA COMPONENTELOR
MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA
4.1 Informatii generale despre amplasament
4.1. Apa
O caracteristică a cursurilor de apă este neregularitatea regimului hidrologic. Fiecare
debit, mare sau mic, participă la modelarea albiei. Debitul de formare este debitul constant care
poate crea în albie aceleași transformări cu sens mic de manifestare ca și succesiunea debitelor
natural neuniforme.
Râul Siret (cod cadastral XII - 1) este afluent al Dunării, având următoarele date
morfo - hidrografice:
- suprafaţa bazinului hidrografic F = 44835 km2 din care pe teritoriul României F
-

= 42890 km2
altitudinea medie Hm= 507 m;
lungimea totală a râului L = 706 km din care pe teritoriul României L = 559 km
panta medie a râului i = 1,32 ‰.

Noțiunea de debit de formare se referă la debitul care influențează forma și
evoluția albiei minore, acesta fiind echivalent cu:
- debitul de umplere al albiei minore pe sectoarele stabile ale albiei, responsabil cu
menținerea albiei active;
- debitul mediu multianual cu probabilitatea de depășire de 50%;
- debitul maxim anual, cu probabilitatea de depășire de 50%;
- reprezintă debitul care produce eroziuni, depuneri, vaduri și meandre.
Debitul de formare este considerat ca fiind debitul care apare la intervale de 1,5 2 ani.
Se consideră debit de formare, debitul de apă maxim lunar cu probabilitatea de
depăşire de 50%, rezultând:

-

Qf = 450 m3/s.
În sectorul analizat, referitor la debitele solide se cunosc următoarele :
debitul mediu multianual lichid:Q med multianual = 77,10 mc/s;
debitul de aluviuni în suspensie: R0 = 114 kg/s;
turbiditatea medie: 1,48 kg/mc;
17
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-

debitul de târâre: 131 kg/s;
volumul anual de aluviuni târâte: 539635 tone.

Apele subterane şi de suprafaţă şi utilizarea resurselor de apă
În zona analizată râul SIRET curge pe un pat format din aluviuni, producând eroziunea
malurilor. Cele mai importante modificări se produc în timpul apelor mari, când curgerea în
albia majoră are o direcţie perpendiculară pe direcţia meandrelor, unele ramuri dispărând prin
înnisipare, în timp ce alte ramuri pot apărea mai departe, cu un traseu complet diferit. Panta
râului face ca volumul aluviunilor transportat prin târâre să fie semnificativ, regenerarea
zăcământului de balast fiind relativ rapidă.
Din punct de vedere hidrogeologic în zonă se dezvoltă acvifere freatice cantonate în
terase sau zonele de luncă şi acvifere de adâncime.

4.1.4. Prognozarea impactului asupra factorului de mediu apă
In faza de executie a lucrarilor:
Pentru necesarul de apa potabila al muncitorilor se va dota organizarea de santier si se va
incheia un contract cu o firma distribuitoare de apa plata imbuteliata.
Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.
Apele menajere provenite de la organizarea de santier vor fi colectate in toalete
ecologice asigurate de catre antreprenorul lucrarii. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic, sau
ori de cate ori este necesar, de catre firma care le va pune la dispozitie.
Betoanele necesare lucrărilor specifice nu vor fi produse pe amplasament, acestea
vor fi aduse cu betonieră de la furnizorul local.
In faza de functionare:
Dupa punerea in functiune a obiectivului, acesta nu se constituie intr-o sursa
semnificativa de poluare a apelor de suprafata sau subterane. Scurgerea apelor se va realiza
gravitational.

4.1.5. Măsuri de protecţie a factorului de mediu apă
Deoarece singurele emisii pe factorul de mediu apă sunt cele accidentale, pentru a
preveni aceste situaţii, beneficiarul va menţine utilajele şi mijloacele de transport în stare
corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi semnalată de personalul care le deserveşte
şi remediată în cadrul unităţilor de service specializate.
Măsurile de prevenire sunt cele curente adoptate pe şantierele de construcţii, măsuri ce
cuprind verificarea stării tehnice a utilajelor şi mijloacelor de transport, semnalizări şi marcaje
de circulaţie, eventual bariere.
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Alimentarea cu carburanţi şi reparaţii în spaţii special amenajate – în cadrul organizării
de şantier s-a dispus amplasarea unei platforme metalice pe care se vor efectua aceste operaţiuni.
Această
măsură
are
ca
şi
scop
împiedicarea
infiltraţiilor
de
produse
chimice/sintetice/carburanti/uleiuri în sol şi care ar putea afecta calitatea apelor subterane.
Apele uzate de tip menajer rezultate în timpul desfăşurării lucrărilor de construcţie vor
trebui să se încadreze în prevederile normativelor NTPA 001/2005 privind condiţiile de
evacuare a apelor uzate în receptori naturali şi NTPA 002/2005 – privind condiţiile de evacuare
a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare ale
localităţilor.

4.2. Aerul
4.2.1. Date generale
Zona comunei BUHOCI şi împejurimile sale se caracterizează printr-o climă temperatcontinentală cu nuanţe montane, mai ales în arealul albiei majore şi pe terasele joase ale râului
Siret.
Specificul acestui climat îl constituie variabilitatea sa accentuată în timpul anului,
determinată de poziţia localităţii la interferenţa unor mase de aer cu caracteristici diferite,
predominante fiind masele de aer continental.
Temperatura medie anuală a aerului este de 9°C. Cea mai mare valoare medie lunară se
înregistrează în luna iulie (18,9°C) iar cea mai coborâtă în luna ianuarie (-4,1°C). Valorile
extreme ale temperaturii ( iarna –26,5 0C şi vara + 36,6 0C).
In privinţa precipitaţiilor, cantitatea medie anuală este de cca. 600 mm (cantitatea medie a
lunii ianuarie este de 300 mm, iar pentru luna iulie de 900 mm).
Conform STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheţ, în zona amplasamentului este de
1,00 m, de la cota terenului natural.

4.2.2. Surse si poluanti generati
În zona implementării proiectului nu există surse care să producă impurificarea
semnificativă a aerului atmosferic. Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport
folosite, datorită specificului reliefului de largă deschidere, vor fi dispersate, reducându-se astfel
impactul asupra atmosferei.
Emisiile în atmosferă generate ca urmare a activităţilor propuse prin proiect sunt:
→ pulberile minerale în suspensie, emisii cauzate de transportul agregatelor
minerale sau altor materiale necesare construcţiei;
→ emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere
internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.
Din măsurătorile efectuate în alte locaţii asupra surselor de poluare a aerului rezultă:
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→ pulberi minerale în suspensie care au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiţii de
mediu umed la 28 °C, umiditate relativă de 71%, calm atmosferic), valori sub
limita admisă (0,15 mg/mc);
→ emisii gazoase provenite din arderea combustibilului (motorină) în motoarele cu
ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.
Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care
transportă agregatele minerale şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de extracţie
rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial
poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Emisii de poluanţi generate de surse mobile
Sursa

Vehicule
Utilaje
Total

Debite masice (g/h)
NOx
CH4
COV

CO

N2O

SO2

Part

Cd
[10-3]

Cu
[10-3]

Cr
[10-3]

Ni
[10-3]

Se
[10-3]

Zn
[10-3]

HAP
[10-3]

273,595
2500,81
2774,40

219,13
809,68
1028,8

0,772
66,63
67,40

64,07
512,5
576,5

27,55
293,6
321,2

0,066
0,515
0,581

10,89
87,12
98,01

0,320
2,562
2,882

0,452
3,586
4,038

0,066
0,515
0,581

6,408
51,24
57,65

0
170,14
170,14

1,60
8,71
10,3

52,28
362,8
415,1

Emisiile noxelor provenite de la funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport
din dotare se vor încadra în limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 – Aer atmosferic
în zonele protejate.

4.2.3. Prognozarea poluării aerului:
În etapa de de amenajare a taluzului potenţialele surse de emisii atmosferice sunt :
- excavarea depozitelor litologice în scopul realizării lucrărilor propuse prin proiect;
- traficul generat de lucrările desfăşurate.
Emisiile conţin în principal următorii poluanţi:
- pulberi în concentraţii nesemnificative;
- gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor de la utilajele folosite.
În etapa de funcţionare la nivelul amplasamentului nu există surse care să determine
poluarea factorului de mediu aer.

4.4.4. Măsuri de diminuare a impactului:
Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării
pulberilor de către mijloacele de transport sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de
surse.
Antreprenorul va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:
→ stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari
de pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
→ deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare să se facă cu viteza
de maxim 30 km/h.
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→ asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de
transport pentru a se evita depăşirile LMA;
→ achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;
→ efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilaje
pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.
Poluanţii generaţi sunt din surse punctuale şi surse difuze:
→ emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO2, CO,
SO2, NOx, particule;
→ emisiile difuze sunt gazele de eşapament (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx ,
particule) de la mijloacele de transport.
Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.
Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi configuraţiei zonei care
favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă,
asupra populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi neutru.

4.3. Zgomot
Surse de emisii
Transportul agregatelor minerale, fascinelor şi a celorlate materiale sunt activităţii
generatoare de zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de
transport folosite.
In perioada de executie vor apare surse nesemnificative de zgomot reprezentate de
utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge
70-90 dB(A). In zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru
perioade de referinta de 24h, nu vor depasi 50dB(A).
Distanţa faţă de zona de locuit este de 700-800m astfel impactul zgomotului generat
de utilaje este nesemnificativ.
La trecerea autobasculantelor prin localitati pot apare niveluri ale intensitatii vibratiilor
peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de
factori de influenta. Nivelurile de vibratii se atenueaza cu patratul distantei.
În absenţa măsurătorilor şi prin analogie cu obiective similare, nivelul de zgomot este de
cca. 75 db (A) în imediata apropiere a utilajelor care realizează activitatea de extracţie. Pentru a
se putea aprecia impactul zgomotului produs în afara perimetrului amplasamentului s-au avut în
vedere următoarele:
nivelul de zgomot la sursă – cca. 75 db(A).
nivelul de zgomot la limita incintei – cca. 45 db(A).
Conform STAS 10009/86 valorile maxim admise ale nivelului de zgomot sunt:
65 db(A) la limita incintei.
50 db(A) la limita receptorilor protejaţi.
Măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor
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Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei,
locuitorilor şi locuinţelor din zonă, beneficiarul proiectului va trebui să ia următoarele măsuri:
→ deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se
facă cu viteze de maxim 30 km/h;
→ asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de
transport pentru a se evita depăşirile LMA;
→ efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca
emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.
Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu
legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.
Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că,
impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.

4.4 Solul şi subsol
4.4.1. Caracterizarea geomorfologica si pedologica
Zona perimetrului este situată pe cursul mijlociu, în albia râului Siret, încadrându-se în
unitatea morfologica Podişul Moldovei, caracterizată printr-un relief colinar, cu altitudini
cuprinse între 400 - 600 m, ce scad de la nord la sud.
De remarcat că pentru valea Siretului, este caracteristic acumularea depozitelor
aluvionare în lungul şesului, sub forma unei succesiuni de conuri de dejecţie.
Datorită acestui fapt, se poate trage concluzia că în sectorul subcarpatic al râului, se
menţine tendinţa de agradare a albiei, tendinţă instalată o dată cu începerea acumulării actualului
complex aluvionar al şesului.
De asemenea este de semnalat faptul că, deşi există o sensibilă tendinţă de creştere a
fâşiei active a albiei majore (albia majoră joasă în care migrează şi pendulează albia minoră) din
amonte spre aval şi deci a ratei de deplasare laterală a albiei (cuprinsă între 4…16,5 m/an)
confluenţele perturbă o asemenea tendinţă.
Albia râului Siret este supusă unor permanente modificări în profil transversal şi
longitudinal. Procesele de acreaţie laterală au fost evaluate a avea extinderi de 4…16 m/an
existând tendinţe de agradare (aluvionare) cu o medie de cca. 2 m/ 30 ani.
Solul prezent pe amplasament
Solurile din zonă sunt reprezentate în principal de cernoziomuri levigate și soluri cenușii
de pădure, între care apar intercalate soloneţuri și soloceacuri, care se extind în special în zonele
joase. Soluri mai puţin răspândite la nivel zonal sunt cernoziomurile podzolite, cenușii și brunecenușii de pădure specifice zonelor înalte din vestul și sudul judeţului, iar în lunci apar solurile
aluviale.
În zona de luncă sunt prezente soluri tinere şi aluviuni recente precum şi cantităţi diferite
de pietrişuri fluviatile; conţinutul scăzut de materie organică, apa freatică aproape de suprafaţa
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terenului, inundabilitatea anuală şi conţinutul ridicat de schelet determină trecerea acestor
terenuri la categorii de folosinţă inferioare (păşuni şi neproductiv).
Învelişul de soluri de pe amplasament este uniform, reprezentat în totalitate de
aluviosoluri entice-calcarice, în alternanţă cu aluviosoluri entice-calcarice-prundice din zonele
de grinduri sau entice-calcarice-gleice din lungul unor albii părăsite. Structurarea materialelor
pământoase este nerealizată, iar textura este variabilă dar domină cea de la nisipoasă la
lutonisipoasă.
La suprafaţa terenului există un strat solificat de praf argilos cafeniu, urmat de o lentilă
de nisip argilos cafeniu, lentilă care face trecerea, la adâncimea de – 0,8 m CTN, la stratul de
aluviuni grosiere ale terasei joase, format din pietriş neuniform, mare – mic, cu nisip cafeniu.
Geomorfologia
Perimetrul analizat este situat pe cursul mijlociu al râului Siret, aparţinând regiunii
extracarpatice.
Din punct de vedere fizico-geografic, zona analizată este situată în Podişul Moldovei.
Geologia
Sub aspect geologic zona aparţine de Platforma Moldovenească.
La suprafaţă se remarcă depozite sarmaţiene aproape orizontale, alcătuite din pământuri
argiloase cu intercalaţii nisipoase, în general cvasi-impermeabile, cu grosimi variabile între 0,7
… 3 m. În cuvertura sedimentară, slab ondulată a platformei s-au separat patru etaje structurale:
 paleozoicul (Siberian), constituit din argile şistoase, negricioase şi
calcaroase.
 Mezozoicul (Jurasic mediu şi Cretacic superior), constituit din gresii
calcaroase, silicioase şi calcare marnoase.
 Paleogenul (Eocen mediu) constituit din gresii calcaroase, marne şi
calcare.
 Neogenul (Badenian şi Sarmaţian) constituit din nisipuri marnoase,
gipsuri şi anhidrid, marne calcaroase, nisipuri şi gresii oolitice.
În zona studiată râul SIRET sapă în malul stâng afectând zonă cu efecte negative asupra
conductei de evacuare a sistemului de epurare ape uzate amplasată in această zonă.Motiv pentru
care este necesară realizarea acestei investiţii.

4.4.2. Prognozarea impactului asupra solului
Forme de impact posibile asupra solului:
- degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor - se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa terminarea
lucrarilor si refacerea acestor arii;
- Deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere
imediata;
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In perioada de executie se vor face verificari periodice si ori de cate ori se considera necesar, al
utilajelor utilizate.

4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra solului
Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol,
antreprenorul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
 activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor
auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici
specializaţi;
 personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea
acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
 utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi
îndepărtate de pe amplasament;
 pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate,
uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

4.6. Biodiversitatea
4.6.1. Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar/aria de
protecţie specială avifaunistică afectată de implementarea PP“ROSCI0434 Siretul Mijlociu”
În cadrul studiului de evaluare adecvată este evaluat impactul asupra fiecărei specii şi
fiecărui habitat de interes comunitar din aria naturală protejată de interes avifaunistic sau
comunitar posibil afectată de implementarea proiectului propus, astfel încât să se asigure
obiectivele de conservare a acesteia şi integritatea reţelei Natura 2000.
Obiectivele de conservare a siturilor Natura 2000 au în vedere menţinerea şi restaurarea
statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar si sunt stabilite
prin planurile de management aprobate la nivel national. Stabilirea obiectivelor de conservare sa făcut ţinându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar
(reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc).
Situl Natura 2000 ROSCI0434 Siretul Mijlociu a fost desemnat prin prin ORDIN nr. 46
din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea
siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000
în România
Ţinând cont de faptul că structura unui ecosistem este definită de totalitatea factorilor
abiotici (climă, relief, sol, ape de suprafaţă şi freatice) şi biotici (faună şi floră) care contribuie la
realizarea cadrului natural, trebuie menţionat că lucrările din cadrul proiectului contribuind la
reducea fenomenului de erodare a malurilor râului SIRET vor contribui la conservarea
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suprafeţelor habitatelor terestre, având astfel un impact pozitiv asupra ROSCI0434 Siretul
Mijlociu, pe termen mediu şi lung.
Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării ROSCI0434 Siretul
Mijlociu, dar contribuie la menţinerea caracteristicilor ecosistemelor din zona de implementare.
 Investiţia supusă avizării se află în situl N2000 - “ROSCI0434 Siretul Mijlociu”
(suprafaţa sitului – 2969 ha) , va afecta 0,003% din suprafaţă sitului.
 CUSTODE – AGENTIA NAŢIONALĂ
PROTEJATE

A ARIILOR NATURALE

Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării ROSCI0434 Siretul
Mijlociu, dar contribuie la menţinerea caracteristicilor ecosistemelor din zona de implementare.
Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru
patru specii de vertebrate, paru specii de amfibieni şi trei specii de peşti de interes conservativ.
Structura habitatelor este definită de caracterul geografic, ecologic, fitosociologic al fitocenozei
şi descrierea acesteia pe straturi.
Dintre clasele de habitate existente pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSCI0434
Siretul Mijlociu (râuri – lacuri, pajişti naturale, stepe, culturi, păşuni, păduri de foioase), în
vecinătăţile amplasamentului proiectului supus analizei sunt prezente următoarele tipuri de
habitate:
-râuri, lacuri – râul Siret;
-pajiști naturale - pe ambele maluri ale râului Siret.
Fauna specifică habitatelor de pe malurile râului Siret în zona amplasamentului
proiectului şi zonele limitrofe acestui amplasament este caracteristică pajiștilor naturale din
luncile râurilor, nu a fost identificat tipul de habitat ce consztituie obiectivul managementului
conservativ - 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.
Fauna acvatică este constituită din numeroase specii de nevertebrate şi vertebrate.
Din analiza aspectelor etologice şi fenologice ale celor 7 specii de fauna (1 specie de mamifer Lutra lutra – vidra);, 1 specie de amfibian - Emys orbicularis – broasca țestoasă europeană de
baltă şi 5 specii de peşti - Aspius aspius – avat, Barbus meridionalis - mreană vânătă, moioagă,
Cobitis taenia – zvârlugă, Gobio kessleri – porcușor de nisip, Sabanejewia aurata - câră, fâță). )
care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ţinând cont de
condiţiile de habitat din zona amplasamentului proiectului, se poate estima că:
• pe acest amplasament poate fi prezentă specia de amfibian Bombina bombina
(buhai de baltă cu burta roşie);
• în zonele învecinate amplasamentului s-a identificat o vegetatie ierboasă (pionieră)
cu arbusti
Din punct de vedere al vegetatie în imediata vecinătate a perimetrului ( pe malul drept a
râului Siret) până la plaja care permite accesul în perimetrul analizat aflat în albia minoră a
râului SIRET semnalăm existenţa unei vegetaţii primară (pioneră), de-a lungul cursului de apă,
dominată de specii lemnoase higrofile, grupate in asociaţii cum ar fi: Salicetum purpurae, sau
Salicetum triandrae, care in funcţie de dimensiunile luncii, ocupau porţiuni mai mult sau mai
puţin extinse.
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Vegetaţia ierboasă identificată în sectorul de plaja care permite accesul în perimetrul
analizat aflat în albia minoră a râului Siret apar specii caracteristice (alianţele Nanocyperion şi
Polygono-chenopodion- Centaurium pulchellum, Centunculus minimus, Cyperus fuscus, Elatine
alsinastrum se dezvolta in zona prundişului, nisipului sau nisipului malos, ajunsă la zi numai in
perioadele cand apele ating cotele minime (iulie-septembrie).

4.6.2. Impact prognozat asupra biodiversitatii
Lucrările specifice de realizare a pereului şi taluzului pot genera efecte potenţial
negative asupra ihtiofaunei în perioada de depunere a pontelor din cauza faptului că:
- habitatul caracteristic este, cursul de apă al râului Siret;
- lucrările ce se efectuează submers determină creşterea turbidităţii apei Siretului
atât în zona lucrărilor cât şi în aval de aceasta.
- Creşterea turbidităţii determină apariţia unor efecte directe (împiedică
respiraţia, blochează branhiile, produce moartea peştilor prin asfixie) şi
indirecte prin modificările pe care le produce asupra apei: diminuarea
luminozităţii, reducerea fotosintezei, creşterea temperaturii prin intensificarea
absorbţiei calorice,reţinerea în apă a unei cantităţi mai mici de oxigen,
diminuarea productivităţii ecosistemelor.
Din analiza aspectelor ecologice, etologice şi fenologice ale specii şi habitatelor care
constituie obiectivele de conservare din ROSCI0434 Siretul Mijlociu,lucrările propuse pot
va avea următoarele efecte:
 impact asupra speciilor de amfibieni specificate în formularul standard ROSCI0434
Siretul Mijlociu:
o pe amplasament şi în zona limitrofă amplasamentului proiectului, pe termen
scurt (perioada lucrărilor de realizarea a pereului şi taluzului), activitatea va
avea impact negativ nesemnificativ (nu sunt afectate resursele de hrană)
o impact neutru pe termen mediu şi lung;
 impact neutru (0 ) asupra speciilor de mamifere specificate în formularul standard
ROSCI0434 Siretul Mijlociu deoarece acestea nu sunt prezente în zona perimetrului
analizat dar nici în vecinătate:
 Pentru reducerea impactului proiectului asupra speciilor de peşti ( datorită creşterii
turbidităţii râului Siret în această zonă) recomandăm ca lucrările descrise să nu se
desfăşoare în perioadele de depunere a pontelor şi de vulnerabilitate, adică perioada
01 aprilie – 01 octombrie.

4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului
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Pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună se propun
următoarele măsuri:
 Lucrările care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții submerse, sau
în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și desfășura în afara
perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
conservativ (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31
martie;
 Toate etapele lucrărilor se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de
instituţiile de avizare nominalizate în Certificatul de Urbanism.
Conditii obligatorii de respectat necesare pentru desfăşurare activităţii


Lucrările care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții submerse, sau
în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și desfășura în afara
perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
conservativ (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31
martie;
 Toate etapele lucrărilor se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de
instituţiile de avizare nominalizate în Certificatul de Urbanism.
 Vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces.
 Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi.
 Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora,
iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat.
 Se interzic schimburile de lubrifianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul
tehnologic, pe suprafeţele perimetrelor neimpermeabilizate.
 Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe
toată perioada lucrărilor, astfel încât să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.
 Titularul/beneficiarul va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor
categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu.
 Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a
împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de
circulaţie pe drumurile balastate.
 Zonele de lucru vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea
accidentelor.
 Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea
coturi artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate.
 Nu se vor crea baraje artificiale.
Se va evita poluarea apei de suprafaţă şi subterane prin interzicerea intrării în incintă a
utilajelor cu pierderi de carburanţi sau lubrifianţi, interzicerea spălării utilajelor în cursul de apă
şi efectuarea reparaţiilor la unităţi de profil.
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Având în vedere că nu există impact asupra speciilor şi habitatelor care constituie
obiectivul protectiei si conservarii in siturilor ROSCI0434 Siretul Mijlociu propunem o serie de
masuri ce vor fi luate în considerare în vederea diminuării potențialelor efecte în perioada de
funcționare.
Măsurilor necesare de reducere a oricărui impact asupra factorilor de mediu
Factor de
Măsuri de reducere a impactului
Resp.
Supraveghere
mediu
implementare
Zgomot din
Restricţii referitoare la orele de lucru, Beneficiar
Autoritățile
activ. de constr. utilizarea unor amortizoare de
zgomot
abilitate: APM,
montaj
pentru
echipamente, furnizarea
de
Garda de Mediu,
informaţii
pentru public, pentru a se
SGA, Custodele
respecta SR 10009/1998
ariei.
Pulberi (Praf)
Excavaţii
supravegheate,
acoperirea Beneficiar
Autoritățile
camioanelor care transportă material excavat.
abilitate: APM,
Se vor instala structuri tip portal ce vor
Garda de Mediu,
pulveriza
apa
pe
pământul
din
SGA, Custodele
autobasculantele care vor trece pe sub ele,
ariei.
pentru a forma o crustă care să împiedice
antrenarea pământului de curenţii de aer;
Ihtiofaună
Autoritățile
Lucrările de realizare a pereului şi Beneficiar
abilitate: APM,
taluzului generează apariţia turbidităţii
Garda de Mediu,
râului Siret cu impact negativ asupra
SGA, Custodele
speciilor de peşti. Din acest motiv
ariei.
recomandăm ca lucrările de execuţie a
pereului şi taluzului să evite cursul râului
în perioadele de depunere a pontelor,
adică perioada 01 aprilie – 01 octombrie.
In perioadele de depunere a pontelor şi în
perioada de vulnerabilitate să nu se
efectueze activităţi ce interesează cursul
apei în portiunea apropiata a malului.
Apă
Pentru a se evita poluările accidentale ale Beneficiar
Autoritățile
apei de suprafaţă şi implicit a apei freatice
abilitate: APM,
Indiferent de cauzele poluării acesteia, va fi
Garda de Mediu,
semnalată imediat la Direcţia Apelor Siret –
Direcția Apelor
Sistemul de Gospodărire a Apelor şi Garda
Siret, Custodele
de Mediu.
ariei.
Gestionarea
Refolosirea pe şantier, pe cât posibil, a Beneficiar
Autoritățile
materialului
materialului inert excavat, in aceeaşi zona
abilitate: APM,
excavat
pentru refacerea habitatelor
Garda de Mediu,
Evacuarea excavaţiilor în exces, după
SGA, Custodele
examinarea corespunzătoare, la depozite de
ariei.
deşeuri inerte;
Protecţia
Acces blocat la proprietăţile adiacente
Beneficiar
Autoritățile
proprietăţilor
Furnizarea de informaţii către public;
abilitate: APM,
adiacente
solicitarea accesului temporar
Garda de Mediu,
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Sănătatea
populaţiei şi a
personalului

Managementul tehnic şi al resurselor corect Beneficiar
executat. Elaborarea planului de intervenţie
în caz de poluări accidentale.

SGA, Custodele
ariei.
Autoritățile
abilitate: APM,
Garda de Mediu,
SGA, Custodele
ariei.

4.7. Peisajul
În ansamblul lui peisajul local este unul de origine antropică, generat atât de luarea în
cultură a terenurilor pentru cultivarea plantelor agricole cât şi pentru păşunat.
Peisajul de pe amplasamentul staţiei de epurare este reprezentat de o vegetaţie săracă
constituită din ierburi crescute pe un sol aluvionar neproductiv. Urmează apoi terenurile
propreietate privată care sunt folosite pentru cultivarea de cereale sau leguminoase.
Suprafetele de teren pentru realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect sunt situate in
extravilanul comunei Buhoci.
Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si se vor
realiza in zonele cu functiuni permise.
Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt
riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

4.8. Mediul social si economic
Proiectul supus avizării constă în executarea lucrărilor de construire a unui pereu din
beton pentru protejarea taluzului în zona de evacuare a apelor uzate de la staţia de epurarea a
comunei Buhoci.
Parte din proiectul de interes local „Sistem integrat de alimentare cu apă şi sistem de
canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău.
Lucrările de investiţii aferente proiectului „Sistem integrat de alimentare cu apă şi sistem
de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău” au fost finalizate din anul 2015, însă, la obţinerea
ulterioară a avizului AN „ Apele Române” ABA Bacău, a fost necesară refacerea hidrologiei pe
tronsonul de amplasament al râului Siret, încât să se ţină cont de nivelurile şi debitele maxime
înregistrate în anii 2005, 2006, 2008 şi 2010 care au provocat inundaţii cu efecte distructive de
amploare, astfel se impune realizarea unei consolidări de mal pe râul Siret în zona gurii de
vărsare (canalul de evacuare ape rezultate din procesul de epurare a staţiei de epurare ape uzate)
, cu o lungime de 15m (10m în amonte şi 5m aval faţă de axul evacuării) cu pereu din beton.
In perioada de executie are loc un impact negativ la modul cel mai general, dar a carui
durata este limitata la 2 luni – perioada de executie a lucrarilor.
Impactul negativ in perioada de executie se va exercita asupra:
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- calitatii aerului, prin generare unor de emisii suplimentare de praf si noxe produse de
gazele de esapament de la motoarele mijloacelor mecanice de transport si utilajelor,posibil
apelor prin perturbarea scurgerii naturale a apelor in zonele lucrarilor la canalizarea pluviala , si
prin majorarea turbiditatii râului Siret în zona frontului de lucru.
Asupra populatiei din asezarile situate in apropierea santierelor apare prin disconfort
creat de poluarea fonica, luminoasa, vibratii si emisiile de noxe.
Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural nu exista deoarece lucrarile sunt
executate pe un drum existent , nefind vorba de lucrari care sa presupuna demolari sau extinderi
ale suprafetelor carosabile fata de cele existente .

4.9. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural
In zona propusă pentru investiţie nu sunt valori ale patrimoniului cultural, nici elemente
culturale sau etnice care să fie afectate şi să necesite protecţie.
De asemenea, amplasamentul este liber de sarcini, neavând valoare arheologică şi
neafectând vreun monument istoric.
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5. ANALIZA ALTERNATIVELOR
5.1. Descrierea alternativelor
Analiza alternativelor s-a făcut ţinând cont de:
factorii legislativi
factorii de natură funcţională (utilitatea obiectivului).
S-au propus următoarele variante alternative:
Alternativa 0 - menţinerea amplasamentului în stadiul de folosită actual. În acest caz
terenul îşi va menţine încadrarea în cadrul funcţionalităţii zonale ca suprafaţa inclusă în
categoria teren neproductiv.
Alternativa impusă este justificată de faptul că, proiectul supus avizării constă în
executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru protejarea taluzului în zona de
evacuare a apelor uzate de la staţia de epurarea a comunei Buhoci.
Acesta face parte din proiectul de interes local „Sistem integrat de alimentare cu apă şi
sistem de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău.
Lucrările de investiţii aferente proiectului „Sistem integrat de alimentare cu apă şi sistem
de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău” au fost finalizate din anul 2015, însă, la obţinerea
ulterioară a avizului AN „ Apele Române” ABA Bacău, a fost necesară refacerea hidrologiei pe
tronsonul de amplasament al râului Siret, încât să se ţină cont de nivelurile şi debitele maxime
înregistrate în anii 2005, 2006, 2008 şi 2010 care au provocat inundaţii cu efecte distructive de
amploare, astfel se impune realizarea unei consolidări de mal pe râul Siret în zona gurii de
vărsare (canalul de evacuare ape rezultate din procesul de epurare a staţiei de epurare ape uzate)
, cu o lungime de 15m (10m în amonte şi 5m aval faţă de axul evacuării) cu pereu din beton.
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6. EVALUAREA IMPACTULUI PROGNOZAT
6.1. Prognozarea impactului
O scurta descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a urmatorilor factori:
- impactul asupra populaţiei, sanataţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor bunurilor
materiale, calitaţii şi regimului cantitativ al apei, calitaţii aerului, climei, zgomotelor şi
vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra
interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect,
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi
negativ):
Factori de mediu
Populaţie
Sanatate umana
Flora şi fauna
Sol
Bunurilor materiale
Apa
Aer
Clima
Zgomot şi vibraţii
Peisaj şi mediu
vizual
Patrimoniul istoric
şi cultural

Direct/
Indirect
D
D
D
D
D
I
D
D
D

Natura impactului- perioada de construire
Secundar/
Pe termen Permanent/
Cumulativ
scurt, mediu Temporar
sau lung
S
S
T
C
S
T
S
S
T
S
S
T
S
S
T
S
S
T
S
S
T
S
S
T
S
S
T

-

-

-

Pozitiv/
Negativ
N*
N*
N*
N**
N*
N*
N*
N*
N*

-

-

* - slab
** - moderat
*** - puternic
Factori de mediu
Populaţie
Sanatate umana
Flora şi fauna
Sol
Bunurilor materiale
Apa
Aer
Clima
Zgomot şi vibraţii
Peisaj şi mediu

Natura impactului- perioada de functionare
Direct/
Secundar/
Pe termen Permanent/
Indirect
Cumulativ
scurt, mediu Temporar
sau lung
D
S
L
P
D
C
L
P
I
S
L
P
D
S
M
P
D
S
L
P
I
S
S
T
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Pozitiv/
Negativ
P
P
P
P
P
P
-
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vizual
Patrimoniul istoric
şi cultural

-

-

-

-

-

-

extinderea impactului (zona geografica, numarul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):
local, numai in zona de lucru;
magnitudinea şi complexitatea impactului: impact redus, pe perioada executiei proiectului;
probabilitatea impactului: redusa, numai pe perioada executiei;
durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact nesemnificativ pe perioada executiei
proiectului si de functionare a obiectivului;
masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:
Proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului.
Natura transfrontiera a impactului: lucrarile propuse nu au efecte transfrontialiere.

6.2. Analiza mărimii impactului
Pentru caracterizarea stării de calitate a factorilor de mediu în ansamblu s-au elaborat
modele de apreciere globală menite să sintetizeze aprecierile sectoriale asupra calităţii fiecărui
factor de mediu.
Metodele utilizate pentru evaluarea globală se numesc metode de interpretare, dar pot fi
privite şi ca metode de integrare.
Metodele de evaluare globală sunt, în general, de tipul multicriteriu şi pot reprezenta
abordări de tip cantitativ cât şi calitativ.
Estimarea efectelor asupra mediului are la bază o “mărime” care se determină luând în
consideraţie nivelul unor indicatori de calitate ce caracterizează efectele.
Transformarea aspectelor calitative în mărimi cuantificabile se face printr-o metodă care
permite agregarea şi medierea lor pe o scară de tipul:
“+”  influenţă pozitivă;
“0”  fără influenţă;
“-”  influenţă negativă.
Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se exprimă prin indici de calitate IC, care
caracterizează efectele sub formă de mărimi cantitative E.
Indicii de calitate pentru fiecare factor de mediu analizat se calculează cu relaţia:
I
IC 
E
Semnul şi mărimea indicilor de calitate calculaţi au următoarele semnificaţii:
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a. apele de suprafaţă şi acviferele, nu vor fi afectate semnificativ, nivel +1,
având în vedere faptul că ne aşteptăm la o îmbunătăţire a calităţii apei.
b. biodiversitatea nu va suferi un impact deosebit. În perioada de funcţionare
va constitui un factor favorabil creşterii biodiversităţii în regiune,
determinând astfel apariţia de relaţii interspecifice noi, cu efect pozitiv
asupra integrităţii ariei protejate.
c. solul şi subsolul, nu vor suferi un impact semnificativ, iar acesta va fi doar
pe timp limitat in perioada realizării construcțiilor, nivel 0 având în vedere
faptul că pe amplasamentul analizat presiunea antropică a fost exercitată
anterior.
Se apreciaza ca impactul negativ generat in perioada de constructie nu va avea o
magnitudine semnificativa. In perioada de constructie impactul maxim se va manifesta numai in
zona executiei lucrarilor.
Magnitudinea impactului negativ se reduce proportional cu indepartarea de sursele
generatoare.
Impactul negativ este apreciat ca fiind „de o complexitate redusa”.
Principalii factori care pun probleme si care trebuie monitorizati cu atentie si pentru care
trebuie propuse masuri de atenuare riguroase sunt zgomotul si emisiile de noxe generate de
activitatile de constructie .
Impactul pozitiv are in schimb un caracter complex, avand in vedere necesitatea
realizării unei astfel de lucrare de apărare de mal în acestă zonă şi pentru protecţia şi buna
funcţionare a staţiei de epurare a comunei.

Caracteristicile planurilor/proiectelor existente propuse sau aprobate ce pot
genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care
poate afecta aria naturală protejată:
→ Acest proiect face parte din proiectul de interes local „Sistem integrat de
alimentare cu apă şi sistem de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău.
→ Apărarea de mal propusă are scop protejarea taluzului în zona de evacuare a
apelor uzate de la staţia de epurarea a comunei Buhoci aflată la 500m. Impactul
cumulat generat va fi pozitiv.
→ În zonă nu sunt prezente alte activităţi în afara celor aferente proiectului descris.
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7. MONITORIZAREA
Monitorizarea presupune supragherea activităţilor desfăşurate având ca obiectiv principal
minimizarea impactului produs de această activitate asupra mediului înconjurător şi un control
periodic, cu o frecvenţă corespunzătoare, care să urmărească modul cum se conformează
autorităţile locale în perioada de colectare, epurare şi evacuare ape menajere epurate. Personalul
de pe amplasamentul staţiei de epurare are în vedere funcţionarea corectă a staţiei, iar
eventualele defecţiuni sunt remediate rapid. De asemenea, inspecţia tehnică a staţiei se va face
periodic.
Implementarea proiectului se va realiza de către titularul de plan, iar planul de protecţia
mediului va cuprinde:
 managementul deşeurilor:
o eliminarea corespunzătoare a deşeurilor produse pe amplasament;
 protecţia atmosferei:
o monitorizarea traficului auto;
o efectuarea reviziilor tehnice periodice la utilajele din dotare astfel încât
noxele eliminate în atmosferă să se încadreze în limitele legale.
 protecţia solului şi subsolului:
o realizarea corectă a lucrărilor de taluzare a malului;
o interzicerea abandonării deşeurilor sau depozitarea acestora în locuri
neautorizate şi sancţionarea nerespectării acestei prevederi;
 conservarea biodiversităţii:
o respectarea prevederilor avizului Agenţiei Nationale a Ariilor Naturale
Protejate.
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8. SITUATII DE RISC
Analiza situatiilor de risc se prezinta astfel:
 riscuri naturale (cutremur, inundaţii, secetă, alunecări de teren etc.);
 accidente potenţiale (analiza de risc);
 analiza posibilităţii apariţiei unor accidente industriale cu impact semnificativ
asupra mediului, inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniţele
ţării;
 planuri pentru situaţii de risc;
 măsuri de prevenire a accidentelor.
Respectarea celor mai bune tehnici disponibile in domeniu reprezinta cea mai buna
solutie pentru evitarea riscurilor.
Intervenţia rapidă/prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă
Declaratie de Mediu
MGA Manualul sistemului de management al mediului
001 Evaluarea aspectelor de mediu si dispunerea analizei
002 Managementul si actualizarea prevederilor normative, legislative si ale
003 Politica, obiective si scopuri legate de mediu
004 Formare, sensibilizare si competente
005 Comitete de siguranta, sanatate si mediu
006 Comunicare
007 Managementul documentatiei si inregistrarilor
008 Exploatarea instalatiei
009 Managementul Intretinerii
010 Managementul combustibilului
011 Managementul emisiilor in atmosfera
012 Managementul deseurilor
013 Managementul ciclului apei
014 Managementul substantelor periculoase
015 Managementul si controlul societatilor externe
016 Modalitati de calificare a furnizorilor
017 Interventii in caz di accidente si/sau situatii de urgenta
018 Supraveghere si masuratori
019 Managementul activitatilor de control al calibrarii instrumentelor
020 Neconformitati mediu, actiuni corective si preventive
021 Audit al sistemului de management al mediului
022 Reexaminarea conducerii
La aceasta documentatie se vor adauga instructiunile de functionare, fascicolele informative si
toate documentele de inregistrare a sistemului.
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Beneficiarul va respecta prevederile H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de
apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la
construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare
operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor. Beneficiarul de exploatare va colabora la
întocmirea Planului de apărare împotriva inundaţiilor.
În concordanţă cu profilul de activitate al unităţii cauzele care pot determina poluarea
mediului determinate de funcţionarea anormală a utilajelor utilizate la excavarea, încărcarea şi
transportul solului şi depozitelor litologice excavate.

9. DESCRIEREA DIFICULTATILOR
Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat fără dificultăţi tehnice sau practice.
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10. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
Executarea lucrărilor de construire a unui
pereu din beton pentru protejarea taluzului de
evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci,
judeţul Bacău

Denumire investiţie :

Titularul şi beneficiarul investiţiei :

- numele; UAT BUHOCI
- adresa poştală; comuna Buhoci, judeţul Bacău
- numele persoanelor de contact: dl. STOICA
IUSTIN – administrator public, nr. tel.
0234224146

Categoria de folosinţă a terenului:
Conform CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 183/12.07.2018 – terenul în suprafaţă
de 917mp (cod cadastral 62295) este proprietatea statului român conform extrasului de carte
funciară nr. 62295/2018 în care este intabulat dreptul de servitute de trecere pentru utilități în
vederea realizării investiţiei „sistem de canalizare şi staţie de epurare”.
→ Regimul juridic – terenul în suprafaţă de 917mp (cod cadastral 62295) este
proprietatea statului român conform extrasului de carte funciară nr. 62295/2018
în care este intabulat dreptul de servitute de trecere pentru utilități în vederea
realizării investiţiei „sistem de canalizare şi staţie de epurare”.
→ Regimul economic – folosinţa actuală – teren neproductiv, terenuri aflate în
extravilan
Suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către proiectul propus:
Obiectivul de investiţii este amplasat , din punct de vedere administrativ pe teritoriul
comunei Buhoci, judeţul Bacău la cca. 5km vest de mun. Bacău.
Accesul din Bacău se realizează pe drumul naţional DN2 şi pe drumul judeţean DJ 252,
poi pe un drum comunal.
Suprafaţa aferentă – 971mp.
Investiţia supusă avizării se află în situl N2000 - “ROSCI0434 Siretul Mijlociu”
(suprafaţa sitului – 2969 ha) , va afecta 0,003% din suprafaţă sitului.
Proiectul RAPORT DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru protejarea taluzului de
evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci, judeţul Bacău are următoarele obiective:
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-

prezentarea activităţii desfăşurate în perioada de construcţie şi funcţionare pe
suprafaţa amplasamentului;
prezentarea modificărilor fizice care rezultă din implementarea proiectului;
prezentarea potenţialelor surse de poluare a factorilor de mediu, cu accent pe
evaluarea impactului proiectului propus asupra apelor subterane;
evidenţierea impactului pe care această activitate poate să îl producă asupra factorilor
de mediu şi asupra biodiversităţii speciilor care au habitatul în Situl de importanţă
comunitară ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

Aceste obiective se realizează prin:
- identificarea amenajărilor de infrastructură necesare în perioada de construcţie,
funcţionare şi dezafectare;
- identificarea surselor care pot afecta calitatea factorilor de mediu;
- identificarea, descrierea şi stabilirea aspectelor care ar putea afecta habitatul speciilor
de plante şi animale care fac obiectul protecţiei şi conservării Sitului de importanţă
comunitară ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cuprins în reţeaua Natura 2000, în
special:
- stabilirea măsurilor de reducere a posibilului impact asupra habitatului speciilor care
fac obiectul protecţiei şi conservării, în special.
Proiectul Executarea lucrărilor de construire a unui pereu din beton pentru
protejarea taluzului de evacuarea apelor uzate, comuna Buhoci, judeţul Bacău are
următoarele obiective:
→ Proiectul supus avizării constă în executarea lucrărilor de construire a unui pereu
din beton pentru protejarea taluzului în zona de evacuare a apelor uzate de la
staţia de epurarea a comunei Buhoci.
→ Acest proiect face parte din proiectul de interes local „Sistem integrat de
alimentare cu apă şi sistem de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău.
 Scopul investiţiei :
→ Lucrările de investiţii aferente proiectului „Sistem integrat de alimentare cu
apă şi sistem de canalizare comuna Buhoci, judeţul Bacău” au fost finalizate
din anul 2015, însă, la obţinerea ulterioară a avizului AN „ Apele Române”
ABA Bacău, a fost necesară refacerea hidrologiei pe tronsonul de
amplasament al râului Siret, încât să se ţină cont de nivelurile şi debitele
maxime înregistrate în anii 2005, 2006, 2008 şi 2010 care au provocat
inundaţii cu efecte distructive de amploare, astfel se impune realizarea unei
consolidări de mal pe râul Siret în zona gurii de vărsare (canalul de evacuare
ape rezultate din procesul de epurare a staţiei de epurare ape uzate) , cu o
lungime de 15m (10m în amonte şi 5m aval faţă de axul evacuării) cu pereu
din beton.
→ valoarea investiției; - 262 456,00 lei cu TVA
→ perioada de implementare propusă - 2 luni de la apariţia ordinului de începere a
lucrărilor.
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 Localizarea administrativ - teritorială
Obiectivul de investiţii este amplasat , din punct de vedere administrativ pe teritoriul comunei
Buhoci, judeţul Bacău la cca. 5km vest de mun. Bacău.
Accesul din Bacău se realizează pe drumul naţional DN2 şi pe drumul judeţean DJ 252, poi pe
un drum comunal.
Dintre masurile speiale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:
Zonele periculoase vor fi marcate cu indicatoare de circulatie inscriptionate;
Toate utilajele, dispozitivele si mecanismele vor fi verificate in conformitate cu
normele in vigoare;
Asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie
a muncii in vigoare din “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii “ editia
1993 cap 1 – 41;
Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectia muncii prezentate nu vor avea
un carcater limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
prevenirea eventualelor accidente de munca.
Constructorul va trebui să respecte, la toate instalaţiile şi utilajele folosite, limitele
noxelor prevăzute în normativele în vigoare la data execuţiei. Nivelul de zgomot pentru utilaje
nu trebuie să depăşească 55 dB.
Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectie a muncii si de protectie
impotriva incendiilor.
Organizarea de santier (grupul social + baza de productie) se va amplasa in zona de
comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate caile de acces, sursele de apa, energie electrica,
pentru necesitatile santierului.
Constructorul va raspunde de protectia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in zona
de lucru impotriva fumului, efectului substantelor chimice, materialelor bituminoase, a
combustibililor si lubrifiantilor.
Materialele de constructie cum ar fi: balastul, nisipul, elementele prefabricate se vor
putea depozita si in incinta organizarii de santier, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie.
Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe
timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la
inceput.
In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte si
spatii provizorii:
- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule;
- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);
- platou depozitare material;
- spatiu destinat depozitarii deseurilor;
- spatiu destinat reparatiilor de utilaje.
Transportul materialelor se va realiza cu autobasculante cu prelate pentru a preveni
poluarea.
La iesirea autobasculantelor/autovehiculelor/utilajelor din organizarea de santier, se vor
spala rotile acestora.
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Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinand cont de
conditiile in care se realizeaza lucrarile, de modenizari, reparatii si consolidari.
Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de
foc.
Pentru reducerea impactului asupra faunei şi florei din zonă sunt recomandate următoarele:
 toate etapele lucrările se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică prezentată
şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare
nominalizate în certificatul de urbanism;
 vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces – pentru a evita impactul asupra
ecosistemelor terestre care s-au dezvoltat la nivelul teraselor râului Siret şi a speciilor din
aceste zone;
 pentru evitarea impurificării factorilor de mediu şi implicit a schimbării condiţiilor de
biotop:
o este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau
cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi – pentru a evita poluarea mediului
lotic al râului Siret sau a solului la nivelul terasei;
o personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a
acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat la societăţi
specializate;
o de asemenea se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor
folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa perimetrului;
o toate intervenţiile privind întreţinerea sau reparaţia utilajelor terasiere sau a
celor de transport se vor realiza doar la unităţi specializate;
o efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto,
pe toată perioada lucrărilor, astfel încât să se încadreze în prevederile NRTA
4/1998;
o administratorul societatii va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea
corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de
personalul angajat;
o administratorul societatii nu va permite angajaţilor să depoziteze deşeuri în
ecosistemele naturale din albia râului Siret;
o beneficiarul/titularul va urmări evitarea pierderilor de materiale din
utilajele de transport.
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