
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 

DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE 
OPERARE A SC EURO APAVOL SA 

 

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 

 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

2 
 

 

 

 

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 

 

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE 

OPERARE A SC EURO APAVOL SA, ÎN PERIOADA 2014 - 2020 

 

Colectiv de elaborare (CE): 

Ing. Alexandra DOBA  
Ing. Răzvan DUMITRU  
Ing. Valentina COMAN 

 

Ecolog Cristina RĂDUCANU  
Ecolog Ionuţ STAMAT  
Ecolog Florentina GRIGORESCU  

 

Descrierea documentului şi revizii 

Rev 
Nr. 

Detalii Data Autor 
Verificat 

Aprobat 
Text Calcule 

00 Draft intern Aprilie 2021 CE AD AD - 

01 RIM Aprilie 2021 CE AD AD MN 

Referinţă document: RIM_PRDIAAU_Apavol_rev01 

 

Lista de difuzare 

Rev Destinatar Nr. copie Format Confidenţialitate 

01 

APM Giurgiu 1 Printat, Electronic 

- 
EUROAPAVOL SA 1 Printat, Electronic 

Search Corporation 1 Electronic 

EPC Consultanţă de mediu SRL 1 Electronic 

 

 

Verificat:  Aprobat: 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Alexandra DOBA (AD) 
Director Tehnic 

 
Dr. Ecolog Marius NISTORESCU (MN) 

Director General 
  



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

3 
 

 

 

 

 

 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

4 
 

 

 

CUPRINS 

1 INTRODUCERE ................................................................................................................................... 22 

2 DESCRIEREA PROIECTULUI ......................................................................................................... 26 

2.1 PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI.............................................................. 26 

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI ............................................................................................. 36 

2.3 DESCRIEREA  CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI ....................... 50 

2.3.1 Prezentarea investiţiilor ......................................................................................................... 51 

2.3.2 Lucrări de construcţie ............................................................................................................ 89 

2.3.3 Lucrări necesare organizării de șantier ................................................................................ 96 

2.3.4 Informaţii despre materiile prime, resursele naturale, substanţele sau preparatele chimice 

în perioada de execuţie .......................................................................................................................... 96 

2.4 CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ETAPEI DE OPERARE ................................... 97 

2.4.1 Procese tehnologice................................................................................................................ 97 

2.4.2 Durata etapei de operare ..................................................................................................... 108 

2.4.3 Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii 

energiei necesare asigurării producţiei ............................................................................................... 109 

2.4.4 Informaţii despre materiile prime, resursele naturale, substanţele sau preparatele chimice 

în perioada de operare ......................................................................................................................... 110 

2.5 ACTIVITĂŢI DE DEZAFECTARE ...................................................................................... 112 

2.6 PLANIFICARE/ AMENAJARE TERITORIALĂ ............................................................... 112 

2.7 MODALITĂŢILE PROPUSE PENTRU CONECTARE LA INFRASTRUCTURA 

EXISTENTĂ ............................................................................................................................................ 116 

2.8 ESTIMAREA TIPULUI ŞI CANTITĂŢILOR DE EMISII ŞI DEŞEURI ...................... 117 

2.8.1 Emisii atmosferice ................................................................................................................ 117 

2.8.2 Emisii de poluanţi în mediul acvatic .................................................................................. 122 

2.8.3 Contaminarea solului şi subsolului ..................................................................................... 127 

2.8.4 Zgomot şi vibraţii ................................................................................................................. 127 

2.8.5 Poluanţi biologici .................................................................................................................. 135 

2.8.6 Poluare termică şi radiaţii .................................................................................................... 135 

2.8.7 Deşeuri ................................................................................................................................... 136 

3 CADRUL CONCEPTUAL ŞI METODA DE EVALUARE A IMPACTULUI ..................... 143 

3.1 CADRUL CONCEPTUAL ........................................................................................................ 143 

3.2 ALTERNATIVELE DE PROIECT ........................................................................................ 145 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

5 
 

 

 

3.3 IDENTIFICAREA ŞI CUANTIFICAREA EFECTELOR ................................................. 145 

3.4 IDENTIFICAREA FORMELOR DE IMPACT ................................................................... 146 

3.5 PREDICŢIA IMPACTURILOR ............................................................................................... 146 

3.6 EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTURILOR ......................................................... 148 

3.7 IMPACTUL CUMULATIV ....................................................................................................... 150 

3.8 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI ............................................. 150 

3.9 IMPACT REZIDUAL ................................................................................................................ 150 

3.10 MONITORIZARE ...................................................................................................................... 151 

3.11 SCHIMBĂRI CLIMATICE ....................................................................................................... 151 

4 ANALIZA ALTERNATIVELOR REZONABILE ...................................................................... 153 

4.1 ANALIZA GENERALĂ A ALTERNATIVELOR .............................................................. 153 

4.2 ALTERNATIVELE DE ALEGERE A AMPLASAMENTULUI ..................................... 155 

4.3 ALTERNATIVELE DE REALIZARE A PROIECTULUI (TEHNOLOGICE) .......... 155 

5 DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI . 157 

5.1 APA ................................................................................................................................................ 157 

5.1.1 Apă de suprafaţă ................................................................................................................... 157 

5.1.2 Apă subterană ....................................................................................................................... 166 

5.1.3 Descrierea surselor de alimentare cu apă .......................................................................... 170 

5.2 AERUL .......................................................................................................................................... 173 

5.3 SCHIMBĂRI CLIMATICE ....................................................................................................... 180 

5.3.1 Condiţii de climă şi meteorologie în zona proiectului ..................................................... 180 

5.3.2 Expunerea zonei proiectului la schimbări climatice ........................................................ 180 

5.4 SOLUL ........................................................................................................................................... 188 

5.5 GEOLOGIA SUBSOLULUI .................................................................................................... 192 

5.5.1 Caracteristicile geologice generale ale zonei proiectului ................................................. 192 

5.5.2 Zone importante pentru conservarea valorilor geologice, paleontologice şi speologice

 194 

5.5.3 Zone importante din punct de vedere al prezenţei resurselor de subsol ..................... 194 

5.5.4 Caracterizarea subsolului pe amplasament ....................................................................... 195 

5.5.5 Structura tectonică, activitate seismologică ....................................................................... 195 

5.6 BIODIVERSITATEA ................................................................................................................. 195 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

6 
 

 

 

5.6.1 Prezentarea zonelor de intersectare şi învecinarea proiectului cu ariile naturale protejate

 195 

5.6.2 Prezentarea punctelor de evacuare ale SEAU propuse în raport cu ariile naturale 

protejate de interes comunitar ............................................................................................................ 211 

5.6.3 Informaţii despre flora şi fauna locală ............................................................................... 213 

5.7 PEISAJUL ..................................................................................................................................... 233 

5.8 MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC........................................................................................ 238 

5.8.1 Populaţie ................................................................................................................................ 238 

5.8.2 Starea de sănătate .................................................................................................................. 245 

5.8.3 Condiţii etnice ....................................................................................................................... 250 

5.9 MOŞTENIREA CULTURALĂ ................................................................................................ 251 

5.10 SCURTĂ DESCRIERE A EVOLUȚIEI PROBABILE A STĂRII MEDIULUI ÎN 

CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT .................................................... 255 

6 DESCRIEREA FACTORILOR POSIBIL A FI AFECTAŢI SEMNIFICATIV DE PROIECT

 262 

7 IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER, ASUPRA 

COMPONENTELOR MEDIULUI ......................................................................................................... 266 

7.1 IDENTIFICAREA EFECTELOR ŞI A FORMELOR DE IMPACT .............................. 266 

7.1.1 Construcţia şi operarea proiectului .................................................................................... 266 

7.1.2 Utilizarea resurselor naturale ............................................................................................... 274 

7.1.3 Emisii de poluanţi, zgomot, vibraţii, lumină, căldură şi radiaţii, crearea de disconfort, 

eliminarea şi valorificarea deşeurilor .................................................................................................. 274 

7.1.4 Riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu (de 

exemplu din cauza unor accidente sau dezastre) ............................................................................. 274 

7.1.5 Tehnologii şi substanţe utilizate ......................................................................................... 275 

7.2 APA ................................................................................................................................................ 275 

7.2.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru ...................................................... 275 

7.2.2 Prognozarea impactului ....................................................................................................... 281 

7.2.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 298 

7.3 AERUL .......................................................................................................................................... 301 

7.3.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea impactului asupra 

factorului de mediu Aer ....................................................................................................................... 301 

7.3.2 Impactul prognozat .............................................................................................................. 302 

7.3.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 318 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

7 
 

 

 

7.4 CLIMĂ ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE ................................................................................... 319 

7.4.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea impactului asupra 

factorului de mediu climă .................................................................................................................... 319 

7.4.2 Prognozarea impactului ....................................................................................................... 322 

7.4.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 325 

7.5 SOLUL ........................................................................................................................................... 328 

7.5.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea impactului asupra 

factorului de mediu Sol ........................................................................................................................ 328 

7.5.2 Prognozarea impactului ....................................................................................................... 329 

7.5.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 332 

7.6 GEOLOGIE ................................................................................................................................. 333 

7.6.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea impactului asupra 

factorului de mediu Geologie ............................................................................................................. 333 

7.6.2 Impactul prognozat .............................................................................................................. 334 

7.6.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 335 

7.7 BIODIVERSITATEA ................................................................................................................. 336 

7.7.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea impactului asupra 

compoentelor de Biodiversitate.......................................................................................................... 336 

7.7.2 Concluziile Studiului de Evaluare Adecvată ..................................................................... 346 

7.7.3 Impactul prognozat .............................................................................................................. 348 

7.7.4 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 354 

7.8 PEISAJUL ..................................................................................................................................... 359 

7.8.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea impactului asupra 

factorului de mediu Peisaj ................................................................................................................... 359 

7.8.2 Impactul prognozat .............................................................................................................. 362 

7.8.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 364 

7.9 MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC........................................................................................ 364 

7.9.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea impactului asupra 

Populaţiei, sanătăţii umane şi bunurilor materiale ........................................................................... 364 

7.9.2 Prognozarea impactului asupra mediului social şi economic ......................................... 371 

7.9.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 379 

7.10 MOŞTENIREA CULTURALĂ ................................................................................................ 380 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

8 
 

 

 

7.10.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea impactului asupra 

Moştenirii culturale ............................................................................................................................... 380 

7.10.2 Impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic 

sau asupra monumentelor istorice ..................................................................................................... 381 

7.10.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului ........................................................................ 390 

7.11 IMPACTUL ASUPRA RESURSELOR NATURALE .......................................................... 390 

7.12 IMPACTUL CUMULATIV AL PROIECTULUI ................................................................. 392 

7.13 IMPACTUL POTENŢIAL ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER ............................... 408 

7.14 EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL .......................................................................... 408 

8 DESCRIEREA METODELOR DE PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU 

IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI, INCLUZÂND 

DIFICULTĂŢILE ŞI INCERTITUDINILE .......................................................................................... 411 

9 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI ŞI MONITORIZARE ............ 413 

9.1 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI ............................................. 413 

9.2 MONITORIZARE ...................................................................................................................... 423 

10 SITUAŢII DE RISC ............................................................................................................................ 429 

11 REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC .................................................................................... 431 

Scurtă introducere ..................................................................................................................................... 431 

De ce a fost realizat un studiu de impact asupra mediului? ................................................................ 432 

Ce alţi paşi au fost derulaţi până în prezent în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului? .................................................................................................................................................... 433 

În ce constă proiectul?.............................................................................................................................. 433 

Ce probleme existente rezolvă proiectul? .............................................................................................. 434 

Cum va fi implementat proiectul? .......................................................................................................... 438 

Ce activităţi se vor desfăşura în perioada de operare a investiţiilor? ................................................. 439 

Care este durata de viaţă a investiţiilor propuse? .................................................................................. 440 

Care este producţia şi cu ce resurse se realizează ? .............................................................................. 440 

Ce substanţe periculoase sunt utilizate în perioada de operare a investiţiilor? ................................. 441 

Ce activităţi de dezafectare au fost luate în considerare? .................................................................... 441 

Sunt aceste investiţii incluse în planurile elaborate la nivel local, judeţean sau regional ? .............. 442 

Ce poluanţi vor fi evacuaţi în aer ca urmare a implementării proiectului ? ...................................... 444 

Ce poluanţi vor fi evacuaţi în apă ca urmare a implementării proiectului ? ..................................... 445 

Ce poluanţi pot ajunge pe sol ? ............................................................................................................... 446 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

9 
 

 

 

Implementarea proiectului va conduce la creşterea nivelurilor de zgomot? .................................... 446 

Există riscul unor contaminări biologice? ............................................................................................. 446 

Proiectul generează poluare termică (căldură) sau radioactivă? ......................................................... 447 

Ce deşeuri sunt produse şi cum vor fi gestionate? ............................................................................... 447 

Care este metodologia utilizată pentru evaluarea impactului asupra mediului? ............................... 447 

Există şi alte modalităţi (alternative) de realizare a acestui proiect?................................................... 449 

Care este starea actuală a mediului în zona de implementare a proiectului? .................................... 451 

Care este impactul proiectului? ............................................................................................................... 452 

Impactul proiectului este mai mare dacă se implementează și alte proiecte în zonă? ..................... 453 

Ce măsuri pot fi luate pentru a reduce impactul proiectului? ............................................................. 454 

Ce eficiență au măsurile propuse, pot reduce impactul proiectului? ................................................. 455 

Cum se va verifica impactul proiectului asupra mediului? .................................................................. 455 

Ce alte riscuri prezintă proiectul? ........................................................................................................... 456 

Descrierea dificultătilor ............................................................................................................................ 456 

Concluzii..................................................................................................................................................... 457 

12 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ......................................................................................................... 459 

 

 

INDEX TABELE 

 

Tabelul nr. 2-1 Sinteza investiţiilor propuse în cadrul proiectului pentru infrastructura de alimentare 

cu apă................................................................................................................................................................. 28 

Tabelul nr. 2-2 Investiţii propuse prin proiect pentru infrastructura de alimentare cu apă, centralizate 

pe zona urbană/ zona rurală .......................................................................................................................... 31 

Tabelul nr. 2-3 Sinteza investiţiilor propuse în cadrul proiectului pentru sectorul de apă uzată ......... 32 

Tabelul nr. 2-4 Investiţii propuse prin proiect pentru infrastructura de apă uzată, centralizate pe zona 

urbană/ zona rurală ......................................................................................................................................... 33 

Tabelul nr. 2-5 Staţiile de epurare propuse în proiect şi emisarii acestora .............................................. 44 

Tabelul nr. 2-6 Modul de ocupare a terenurilor în funcţie de categoria de folosinţă ............................ 89 

Tabelul nr. 2-7 Lucrările privind captările de apă propuse în proiect ...................................................... 91 

Tabelul nr. 2-8 Drumuri noi de acces prevăzute în proiect....................................................................... 95 

Tabelul nr. 2-9 Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate în etapa de execuţie . 97 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

10 
 

 

 

Tabelul nr. 2-10 Caracteristicile staţiilor de tratare a apei potabile propuse în proiect ......................... 98 

Tabelul nr. 2-11 Caracteristicile staţiilor de epurare propuse în proiect ................................................ 101 

Tabelul nr. 2-12 Duratele normale de viaţă a investiţiilor ....................................................................... 108 

Tabelul nr. 2-13 Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate în etapa de operare

 .......................................................................................................................................................................... 110 

Tabelul nr. 2-14 Obiective propuse pentru demolare sau conservare ................................................... 112 

Tabelul nr. 2-15 Emisii din surse mobile ................................................................................................... 118 

Tabelul nr. 2-16 Emisii de amoniac estimate în staţiile de epurare propuse în proiect ....................... 119 

Tabelul nr. 2-17 Emisii de COV estimate în staţiile de epurare propuse în proiect ............................ 120 

Tabelul nr. 2-18 Estimarea emisiilor GES ................................................................................................. 122 

Tabelul nr. 2-19 Caracteristicile influentului şi efluentului din aglomerările şi clusterele proiectului 124 

Tabelul nr. 2-20 Încărcarea apelor uzate la intrarea în staţiile de epurare proiectate .......................... 126 

Tabelul nr. 2-21 Rezultatele modelării nivelului de zgomot în cele 5 scenarii considerate ................. 130 

Tabelul nr. 2-22 Tipuri şi cantităţi estimate de deşeuri generate în etapa de execuţie ......................... 137 

Tabelul nr. 2-23 Cantităţi estimate de deşeuri în perioada de operare ................................................... 141 

Tabelul nr. 3-1 Parametrii luaţi în considerare pentru evaluarea impacturilor ..................................... 146 

Tabelul nr. 3-2 Matricea de apreciere a semnificaţiei impactului ............................................................ 149 

Tabelul nr. 5-1 Subtraversări/supratraversări cursuri de apă cadastrate propuse în cadrul proiectului

 .......................................................................................................................................................................... 157 

Tabelul nr. 5-2 Starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă de suprafaţă 

ce vor fi subtraversate/supratraversate ...................................................................................................... 158 

Tabelul nr. 5-3 Starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică a emisariilor staţiilor de epurare

 .......................................................................................................................................................................... 162 

Tabelul nr. 5-4 Starea calitativă şi cantitativă a corpurilor de apă subterană ........................................ 169 

Tabelul nr. 5-5 Tipul de substrat din zonele de operare în care se vor realiza foraje .......................... 195 

Tabelul nr. 5-6 Ariile naturale protejate în care sunt propuse lucrări şi descrierea acestora .............. 198 

Tabelul nr. 5-7 Tipuri de peisaj existente în zona proiectului conform LANMAP2 ........................... 236 

Tabelul nr. 5-8 Dinamica prognozată a numărului de locuitori în localităţile în care se vor realiza 

investiţii pentru infrastructura de apă ......................................................................................................... 240 

Tabelul nr. 5-9 Dinamica prognozată a numărului de locuitori în localităţile în care se vor realiza 

investiţii pentru infrastructura de canalizare .............................................................................................. 241 

Tabelul nr. 5-10 Zone rurale marginalizate în cadrul proiectului ........................................................... 251 

Tabelul nr. 5-11 Monumentele istorice protejate aflate în localităţile din zona proiectului ............... 252 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

11 
 

 

 

Tabelul nr. 5-12 Evoluţie posibilă faţă de situaţia existentă .................................................................... 255 

Tabelul nr. 7-1 Intervenţiile identificate pentru proiectul analizat ......................................................... 266 

Tabelul nr. 7-2 Identificarea situaţiilor în care pot să apară efecte şi impacturi (în principal forme cu 

potenţial semnificativ) asupra factorilor de mediu ca urmare a execuţiei şi operării proiectului ....... 268 

Tabelul nr. 7-3 Principalele efecte potenţiale în etapa de construcţie a obiectivelor şi tipurile de 

intervenţii care le generează ......................................................................................................................... 269 

Tabelul nr. 7-4 Principalele efecte potenţiale în etapa de operare a obiectivelor şi tipurile de intervenţii 

care le generează ............................................................................................................................................ 269 

Tabelul nr. 7-5 Relaţia efecte – impacturi în etapa de construcţie a obiectivelor ................................. 270 

Tabelul nr. 7-6 Relaţia efecte – impacturi în etapa de operare a obiectivelor ....................................... 271 

Tabelul nr. 7-7 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă de 

suprafaţă .......................................................................................................................................................... 276 

Tabelul nr. 7-8 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă 

subterană ......................................................................................................................................................... 277 

Tabelul nr. 7-9  Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă 

de suprafaţă .................................................................................................................................................... 278 

Tabelul nr. 7-10 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă 

subterană ......................................................................................................................................................... 279 

Tabelul nr. 7-11 Valorile limită pentru pragurile dintre stările ecologice Foarte Bună şi Bună (FB/B), 

respectiv Bună şi Moderată (B/M) conform Planului Naţional de Management actualizat aferent 

Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea ....................................................................... 296 

Tabelul nr. 7-12 Concentraţii maxime pe diferite intervale de mediere ................................................ 316 

Tabelul nr. 7-13 Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită .......................................... 317 

Tabelul nr. 7-14 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Climă

 .......................................................................................................................................................................... 320 

Tabelul nr. 7-15 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Climă

 .......................................................................................................................................................................... 320 

Tabelul nr. 7-16 Investiţii cu grad ridicat de vulnerabilitate în raport cu variabilele climatice ........... 323 

Tabelul nr. 7-17 Riscuri asociate schimbărilor climatice şi măsuri de adaptare propuse .................... 326 

Tabelul nr. 7-18 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Sol .. 328 

Tabelul nr. 7-19 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Sol 328 

Tabelul nr. 7-20 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Geologie ......................... 333 

Tabelul nr. 7-21 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Geologie ........................ 334 

Tabelul nr. 7-22 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Biodiversitate ................. 336 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

12 
 

 

 

Tabelul nr. 7-23 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentelor de 

biodiversitate .................................................................................................................................................. 344 

Tabelul nr. 7-24 Zonele de manifestare a impactului semnificativ asupra biodiversităţii în etapa de 

construcţie ...................................................................................................................................................... 352 

Tabelul nr. 7-25 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru component Peisaj ................................. 359 

Tabelul nr. 7-26 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Peisaj .............................. 360 

Tabelul nr. 7-27 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Populaţie ......................... 365 

Tabelul nr. 7-28 Matricea de apreciere a sensibilităţii componentei Sănătate umană .......................... 366 

Tabelul nr. 7-29 Matricea de apreciere a sensibilităţii componentei Bunuri materiale ........................ 366 

Tabelul nr. 7-30 Matricea de apreciere a magnitudinii modificărilor pentru componenta Populaţie 368 

Tabelul nr. 7-31 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Sănătate umană ............ 369 

Tabelul nr. 7-32 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Bunuri materiale ........... 369 

Tabelul nr. 7-33 Măsurile de reducere a impactului negativ semnificativ şi estimarea impactului rezidual 

ca urmare a implementării măsurilor .......................................................................................................... 410 

Tabelul nr. 8-1 Indicatori, metodologii şi surse de date utilizate în cadrul analizei vulnerabilităţii 

proiectului la schimbările climatice ............................................................................................................. 411 

Tabelul nr. 9-1 Măsuri pentru evitarea şi reducerea impactului .............................................................. 414 

Tabelul nr. 9-2 Program de monitorizare a impactului asupra biodiversităţii ...................................... 424 

Tabelul nr. 9-3 Plan de monitorizare a componentelor abiotice ............................................................ 427 

 

INDEX FIGURI 

Figura nr. 2-1 Unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt propuse investiţii în cadrul 

proiectului ......................................................................................................................................................... 37 

Figura nr. 2-2 Harta generală a sistemelor de alimentare cu apă incluse în proiect (judeţul Ilfov) ..... 38 

Figura nr. 2-3 Harta generală a sistemelor de alimentare cu apă incluse în proiect (judeţul Ialomiţa) 39 

Figura nr. 2-4 Harta generală a sistemelor de alimentare cu apă incluse în proiect (judeţul Giurgiu) 40 

Figura nr. 2-5 Harta generală a sistemelor de canalizare incluse în proiect (judeţul Ilfov) ................... 41 

Figura nr. 2-6 Harta generală a sistemelor de canalizare incluse în proiect (judeţul Ialomiţa) ............. 42 

Figura nr. 2-7 Harta generală a sistemelor de canalizare incluse în proiect (judeţul Giurgiu) .............. 43 

Figura nr. 2-8 Localizarea staţiilor de epurare propuse în proiect şi emisarii acestora .......................... 45 

Figura nr. 2-9 Amplasarea în teritoriu a SEAU Moviliţa ........................................................................... 46 

Figura nr. 2-10 Amplasarea în teritoriu a SEAU Floreşti-Stoeneşti ......................................................... 47 

Figura nr. 2-11 Amplasarea în teritoriu a SEAU Băneasa ......................................................................... 48 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

13 
 

 

 

Figura nr. 2-12 Amplasarea în teritoriu a SEAU Herăşti ........................................................................... 49 

Figura nr. 2-13 Schema Sistemului  Zonal de Alimentare cu Apă 1 Decembrie ................................... 52 

Figura nr. 2-14 Hara Sistemului de Alimentare cu Apă Dărăşti ............................................................... 54 

Figura nr. 2-15 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Berceni ............................................................. 55 

Figura nr. 2-16 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Voluntari .............................................. 57 

Figura nr. 2-17 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Sineşti ................................................... 60 

Figura nr. 2-18 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Roşiori .............................................................. 62 

Figura nr. 2-19 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Bărcăneşti ........................................................ 63 

Figura nr. 2-20 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Armăşeşti ............................................. 64 

Figura nr. 2-21 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Buturugeni ....................................................... 66 

Figura nr. 2-22 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Bulbucata ............................................. 67 

Figura nr. 2-23 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Toporu ................................................. 70 

Figura nr. 2-24 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Stăneşti ............................................................. 71 

Figura nr. 2-25 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Băneasa ............................................................ 72 

Figura nr. 2-26 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Herăşti .............................................................. 73 

Figura nr. 2-27 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Găiseni .................................................. 74 

Figura nr. 2-28 Harta sistemului de canalizare Gruparea de Aglomerări Dăraşti - 1 Decembrie ........ 76 

Figura nr. 2-29 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Berceni ...................................................... 78 

Figura nr. 2-30 Harta sistemului de canalizare aglomerarea Voluntari – Dascălu ................................. 79 

Figura nr. 2-31 Harta sistemului de canalizare Moviliţa ............................................................................ 82 

Figura nr. 2-32 Harta sistemului de canalizare Cluster Jilavele – Bărcăneşti .......................................... 84 

Figura nr. 2-33 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Buturugeni ................................................ 85 

Figura nr. 2-34 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Buturugeni ................................................ 86 

Figura nr. 2-35 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Băneasa ..................................................... 87 

Figura nr. 2-36 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Herăşti ....................................................... 88 

Figura nr. 2-37 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 1 – amenajarea staţiei de epurare 

Băneasa (pe timp de zi) ................................................................................................................................. 131 

Figura nr. 2-38 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 2 – fronturi de lucru în localitatea 

Stăneşti la execuţia reţelelor de apă (pe timp de zi) .................................................................................. 132 

Figura nr. 2-39 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 3 – funcţionarea gospodăriei de 

apă Bărcăneşti (pe timp de noapte) ............................................................................................................. 133 

Figura nr. 2-40 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 4 – funcţionarea staţiei de epurare 

Băneasa (pe timp de noapte) ........................................................................................................................ 134 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

14 
 

 

 

Figura nr. 3-1 Cadrul conceptual de evaluare a impactului asupra mediului ........................................ 144 

Figura nr. 3-2 Model conceptual aplicat pentru identificarea efectelor şi a formelor de impact ....... 145 

Figura nr. 5-1 Starea chimică a corpurilor de apă de suprafaţă ............................................................... 160 

Figura nr. 5-2 Starea ecologică a corpurilor de apă naturale/Potenţialul ecologic a corpurilor de apă 

puternic modificate........................................................................................................................................ 161 

Figura nr. 5-3 Zonele de interes pentru proiect amplasate în raport cu zonele protejate aferente 

captărilor de apă de suprafaţă şi a apelor subterane utilizate în scop potabil din Bazinul Hidrografic 

Argeş-Vedea ................................................................................................................................................... 164 

Figura nr. 5-4 Zonele de interes pentru proiect amplasate în raport cu zonele protejate aferente 

captărilor de apă de suprafaţă şi a apelor subterane utilizate în scop potabil din Bazinul Hidrografic 

Buzău-Ialomiţa ............................................................................................................................................... 165 

Figura nr. 5-5 Corpurile de apă subterană în raport cu unităţile administrativ-teritoriale de interes 168 

Figura nr. 5-6 Localizarea corpului de apă subterană de adâncime ROAG12 Estul Depresiunii Valahe 

în raport cu UAT-urile vizate de proiect .................................................................................................... 172 

Figura nr. 5-7 Valoarea medie zilnică a concentraţiilor de dioxid de sulf monitorizate în 8 staţii de 

monitorizare din zona proiectului în perioada 2015-2019 ....................................................................... 174 

Figura nr. 5-8 Valoarea medie anuală a concentraţiilor de dioxid de azot monitorizate în 8 staţii de 

monitorizare din zona proiectului în perioada 2015-2019 ....................................................................... 175 

Figura nr. 5-9 Valoarea medie anuală a concentraţiilor de particule în suspensie monitorizate în 7 staţii 

de monitorizare din zona proiectului în perioada 2015-2019 ................................................................. 175 

Figura nr. 5-10 Media zilnică pentru indicatorul SO2 în anul 2017 în judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu

 .......................................................................................................................................................................... 177 

Figura nr. 5-11 Media anuală pentru indicatorul NO2 în anul 2017 în judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu

 .......................................................................................................................................................................... 178 

Figura nr. 5-12 Media anuală pentru indicatorul PM10 în anul 2017 în judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu

 .......................................................................................................................................................................... 179 

Figura nr. 5-13 Creşteri estimate până în 2050 ale temperaturii maxime a lunii iulie, conform modelului 

HadGEM2-CC ............................................................................................................................................... 182 

Figura nr. 5-14 Temperatura maximă estimată a lunii iulie la nivelul anului 2050 conform modelului 

HADGEM2-CC ............................................................................................................................................ 183 

Figura nr. 5-15 Evoluţia cantităţilor anuale de precipitaţii estimate în anul 2050 faţă de condiţiile actuale

 .......................................................................................................................................................................... 184 

Figura nr. 5-16 Cantităţi medii anuale de precipitaţii estimate la nivelul anului 2050 conform modelului 

HadGEM2-CC ............................................................................................................................................... 185 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

15 
 

 

 

Figura nr. 5-17 Harta de risc la inundaţii în zona proiectului pentru scenariul cu probabilitate mică. 

Sursa: ANAR – Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii (http://apele-romane.ro/ro/page/harti-de-

hazard-si-risc) ................................................................................................................................................. 186 

Figura nr. 5-18 Riscul asociat alunecărilor de teren .................................................................................. 187 

Figura nr. 5-19 Tipurile de soluri din zona de realizare a investiţiilor ................................................... 188 

Figura nr. 5-20 Clasele de soluri din zona de realizare a investiţiilor ..................................................... 189 

Figura nr. 5-21 Tipurile de soluri din zona de implementare a proiectului ........................................... 190 

Figura nr. 5-22 Potenţialul de biodiversitate al solului  - 2017 ............................................................... 191 

Figura nr. 5-23 Geologia în zona proiectului (harta geologică 1:200.000) ............................................ 193 

Figura nr. 5-24 Distribuţia investiţiilor propuse în cadrul proiectului în raport cu ariile naturale 

protejate .......................................................................................................................................................... 197 

Figura nr. 5-25 Intersecţii cu ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei - Sistemul zonal de alimentare cu apă 

Armăşeşti (ZO.02) şi Clusterul Jilavele-Bărcăneşti (ZO.02) (aglomerarea Jilavele) ............................. 200 

Figura nr. 5-26 Intersecţii cu ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei -  Clusterul Jilavele-

Bărcăneşti (ZO.02) (aglomerarea Bărcăneşti) ............................................................................................ 203 

Figura nr. 5-27 Intersecţie cu ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei - Clusterul Moviliţa 

(ZO.02) ........................................................................................................................................................... 204 

Figura nr. 5-28 Intersecţii cu ROSPA0146 Valea Câlniştei - Sistemul zonal de alimentare cu apă 

Toporu (ZO.03) ............................................................................................................................................. 205 

Figura nr. 5-29 Intersecţii cu ROSCI0106 şi ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului şi învecinare cu 

ROSCI0138 Pădurea Bolintin Sistem zonal de alimentare cu apă Găiseni (ZO.03) şi Clusterul Floreşti-

Stoeneşti (ZO.03) .......................................................................................................................................... 207 

Figura nr. 5-30 Localizare faţă de situl Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin a obiectivelor din 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Găiseni (ZO.03) şi Clusterul Floreşti-Stoeneşti (ZO.03) ......... 208 

Figura nr. 5-31 Amplasarea lucrărilor din localitatea Băneasa faţă de limitele ROSCI0043 şi 

ROSPA0022 Comana ................................................................................................................................... 210 

Figura nr. 5-32 Localizarea punctelor de evacuare ale SEAU propuse în raport cu ariile naturale 

protejat ............................................................................................................................................................ 212 

Figura nr. 5-33 Clase de acoperire a terenului în zona de implementare a proiectului conform CLC 

2018 ................................................................................................................................................................. 214 

Figura nr. 5-34 Aspecte ale vegetaţiei din zona proiectului – SEAU Floreşti-Stoeneşti, conducta de 

descărcare şi gura de vărsare ........................................................................................................................ 216 

Figura nr. 5-35 Aspecte ale vegetaţiei din zona proiectului – supratraversarea râului Argeş ............. 217 

Figura nr. 5-36 Aspecte ale vegetaţiei din zona pădurii Sineşti ............................................................... 218 

Figura nr. 5-37 Aspectul vegetaţiei prezente în zona conductei de refulare din interiorul sitului 

ROSCI0290 .................................................................................................................................................... 221 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

16 
 

 

 

Figura nr. 5-38 Aspectul vegetaţiei de la gura de vărsare a SEAU Moviliţa ......................................... 222 

Figura nr. 5-39 Aspectul vegetaţiei în zona conductei de colectare de la SEAU Moviliţa ................. 223 

Figura nr. 5-40 Aspectul vegetaţiei în zona de intersecţia a proiectului cu râul Ialomiţa .................... 224 

Figura nr. 5-41 Lucanus cervus identificat mort la marginea vegetaţiei (stânga) şi Cerambix cerdo mort pe 

marginea drumului (dreapta) ........................................................................................................................ 224 

Figura nr. 5-42 Cottus gobio şi Barbus barbus identificaţi la mal (stânga) şi Barbus barbus şi Sabanejewia 

aurata balcanica prinşi în plasă (dreapta) ....................................................................................................... 225 

Figura nr. 5-43 Natrix natrix identificat mort pe marginea drumului .................................................... 225 

Figura nr. 5-44 Pelophylax kl. esculentus identificat pe malul bălţii Slătioarele ......................................... 226 

Figura nr. 5-45 Lacerta viridis identificat pe lângă comuna Manasia ........................................................ 226 

Figura nr. 5-46 Pelophylax ridibundus identificat în vegetaţie, în pădurea situată la sud de Manasia .... 227 

Figura nr. 5-47 Erinaceus roumanicus observat în vegetaţie (stânga) şi Microtus arvalis identificat mort 

(dreapta) .......................................................................................................................................................... 227 

Figura nr. 5-48 Urme de Meles meles ............................................................................................................ 227 

Figura nr. 5-49 Capreolus capreolus identificat în teren (stânga) şi muşuroi vechi de Talpa europaea 

(dreapta) .......................................................................................................................................................... 228 

Figura nr. 5-50 Grup de Upupa epops aflat la sol ........................................................................................ 228 

Figura nr. 5-51 Grup de Cygnus cygnus aflat în repaus pe lac (stânga) şi Falco tinnunculus aflat în repaus 

pe stâlpii electrici (dreapta) ........................................................................................................................... 229 

Figura nr. 5-52 Grup de Himantopus himantopus aflat în repaus pe marginea lacului (stânga) şi Circus 

aeruginosus aflat în zbor (dreapta) ................................................................................................................. 229 

Figura nr. 5-53 Cuiburi de Merops apiaster (stânga) şi Egretta garzetta ridicându-se de la sol (dreapta) 230 

Figura nr. 5-54 Individ de Sitta europaea aflat în repaus (stânga) şi Lanius collurio aflat în repaus în 

coronamentul arborelui (dreapta) ................................................................................................................ 230 

Figura nr. 5-55 Grup de Ciconia ciconia hrănindu-se .................................................................................. 231 

Figura nr. 5-56 Individ de Merops apiaster aflat în repaus (stânga) şi Falco tinnunculus aflat în repaus la sol 

(dreapta) .......................................................................................................................................................... 231 

Figura nr. 5-57 Individ de Alcedo atthis aflat în repaus pe malul canalului (stânga) şi stol de Sturnus 

vulgaris (dreapta) ............................................................................................................................................. 232 

Figura nr. 5-58 Indivizi de Anas platyrhynchos în repaus pe malul râului Ialomiţa (stânga) şi Phalacrocorax 

carbo aflat în repaus (dreapta) ....................................................................................................................... 232 

Figura nr. 5-59 Buteo buteo în zbor spre vest............................................................................................... 233 

Figura nr. 5-60 Fragmentarea peisajului la nivel European conform Raportului Agenţiei Europene de 

Mediu „Landscape fragmentation in Europe ............................................................................................ 234 

Figura nr. 5-61 Variabilitatea fragmentării peisajului în zona proiectului ............................................. 235 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

17 
 

 

 

 Figura nr. 5-62 Tipuri de peisaj din zona proiectului analizat ................................................................ 237 

Figura nr. 5-63 Dinamica numărului de locuitori în UAT-urile incluse în proiect din judeţele Ilfov, 

Ialomiţa şi Giurgiu ......................................................................................................................................... 239 

Figura nr. 5-64 Structura populaţiei pe grupe de vârstă în UAT-urile incluse în proiect din judeţul Ilfov

 .......................................................................................................................................................................... 242 

Figura nr. 5-65 Structura populaţiei pe grupe de vârstă în UAT-urile incluse în proiect din judeţul 

Ialomiţa ........................................................................................................................................................... 242 

Figura nr. 5-66 Structura populaţiei pe grupe de vârstă în UAT-urile incluse în proiect din judeţul 

Giurgiu ............................................................................................................................................................ 243 

Figura nr. 5-67 Numărul de şomeri din UAT-urile incluse în proiect din judeţul Giurgiu în perioada 

2010-2020 ....................................................................................................................................................... 243 

Figura nr. 5-68 Numărul de şomeri din UAT-urile incluse în proiect din judeţul Ialomiţa în perioada 

2010-2020 ....................................................................................................................................................... 244 

Figura nr. 5-69 Numărul de şomeri din UAT-urile incluse în proiect din judeţul Ilfov în perioada 2010-

2020 ................................................................................................................................................................. 244 

Figura nr. 5-70 Mortalitatea la nivelul UAT-urilor incluse în proiect din  judeţele Ilfov, Ialomiţa şi 

Giurgiu ............................................................................................................................................................ 245 

Figura nr. 5-71 Morbiditatea generală în funcţie de numărul populaţiei afectate, sursa: INS ............ 246 

Figura nr. 5-72 Morbiditatea generală pe principalele clase de boli în România, în intervalul 1990-2018, 

sursa: INS ....................................................................................................................................................... 246 

Figura nr. 5-73 Morbiditatea generală pe principalele clase de boli în România, în intervalul 1990-2018, 

sursa: INS ....................................................................................................................................................... 246 

Figura nr. 5-74 Expunerea la PM10, populaţia urbană, UE, 2015 ......................................................... 247 

Figura nr. 5-75 Expunerea la PM10 ............................................................................................................. 248 

Figura nr. 5-76 Rata de incidenţă (%000) anuală a cazurilor de hepatită A la nivel naţional ................ 249 

Figura nr. 5-77 Numărul cazurilor anuale de HVA şi dizenterie la nivel naţional ............................... 249 

Figura nr. 5-78 Distribuţia celor mai numeroase comunităţi etnice în UAT-urile incluse în proiect din 

judeţul Ilfov .................................................................................................................................................... 250 

Figura nr. 5-79 Distribuţia celor mai numeroase comunităţi etnice în UAT-urile incluse în proiect din 

judeţul Ialomiţa .............................................................................................................................................. 250 

Figura nr. 5-80 Distribuţia celor mai numeroase comunităţi etnice în UAT-urile incluse în proiect din 

judeţul Giurgiu ............................................................................................................................................... 251 

Figura nr. 5-81 Localizarea monumentelor istorice posibil afectate de investiţii ................................. 254 

Figura nr. 7-1 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CBO5 provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Herăşti în apele râului Argeş ........................................................................................................... 284 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

18 
 

 

 

Figura nr. 7-2 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CCO-Cr provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Herăşti în apele râului Argeş ........................................................................................................... 285 

Figura nr. 7-3 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Azot total provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Herăşti în apele râului Argeş ........................................................................................................... 286 

Figura nr. 7-4 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Fosfor total provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Herăşti în apele râului Argeş ........................................................................................................... 287 

Figura nr. 7-5 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CBO5 provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Moviliţa în apele râului Ialomiţa ..................................................................................................... 288 

Figura nr. 7-6 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CCO-Cr provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Moviliţa în apele râului Ialomiţa ..................................................................................................... 289 

Figura nr. 7-7 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Azot total provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Moviliţa în apele râului Ialomiţa ..................................................................................................... 290 

Figura nr. 7-8 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Fosfor total provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Moviliţa în apele râului Ialomiţa ..................................................................................................... 291 

Figura nr. 7-9 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CBO5 provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Floreşti-Stoeneşti în apele râului Sabar .......................................................................................... 292 

Figura nr. 7-10 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CCO-Cr provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Floreşti-Stoeneşti în apele râului Sabar .......................................................................................... 293 

Figura nr. 7-11 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Azot total provenit din evacuarea aferentă 

SEAU Floreşti-Stoeneşti în apele râului Sabar .......................................................................................... 294 

Figura nr. 7-12 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Fosfor total provenit din evacuarea 

aferentă SEAU Floreşti-Stoeneşti în apele râului Sabar ........................................................................... 295 

Figura nr. 7-13 Dispersia emisiilor de amoniac estimată la SEAU Floreşti-Stoeneşti ......................... 304 

Figura nr. 7-14 Dispersia emisiilor de benzen estimată la SEAU Floreşti-Stoeneşti ........................... 305 

Figura nr. 7-15 Dispersia emisiilor de metanol estimată la SEAU Floreşti-Stoeneşti ......................... 306 

Figura nr. 7-16 Dispersia emisiilor de amoniac estimată la SEAU Herăşti ........................................... 307 

Figura nr. 7-17 Dispersia emisiilor de benzen estimată la SEAU Herăşti ............................................. 308 

Figura nr. 7-18 Dispersia emisiilor de metanol estimată la SEAU Herăşti ........................................... 309 

Figura nr. 7-19 Dispersia emisiilor de amoniac estimată la SEAU Moviliţa ......................................... 310 

Figura nr. 7-20 Dispersia emisiilor de benzen estimată la SEAU Moviliţa ........................................... 311 

Figura nr. 7-21 Dispersia emisiilor de metanol estimată la SEAU Moviliţa ......................................... 312 

Figura nr. 7-22 Dispersia emisiilor de amoniac estimată la SEAU Băneasa ......................................... 313 

Figura nr. 7-23 Dispersia emisiilor de benzen estimată la SEAU Băneasa ........................................... 314 

Figura nr. 7-24 Dispersia emisiilor de metanol estimată la SEAU Băneasa .......................................... 315 

Figura nr. 7-25 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Jilavele .......................................... 338 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

19 
 

 

 

Figura nr. 7-26 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Moviliţa ........................................ 338 

Figura nr. 7-27 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Sineşti ........................................... 339 

Figura nr. 7-28 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Găiseni ......................................... 339 

Figura nr. 7-29 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Buturugeni ................................... 340 

Figura nr. 7-30 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT 1 Decembrie şi Berceni .............. 340 

Figura nr. 7-31 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Bulbucata, Letca Nouă şi Letca 

Veche ............................................................................................................................................................... 341 

Figura nr. 7-32 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Herăşti .......................................... 341 

Figura nr. 7-33 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Toporu şi Rusuceni .................... 342 

Figura nr. 7-34 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Stăneşti ......................................... 343 

Figura nr. 7-35 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Băneasa......................................... 343 

Figura nr. 7-36 Amplasarea SEAU Băneasa faţă de zonele locuite ........................................................ 375 

Figura nr. 7-37 Amplasarea SEAU Floreşti-Stoieneşti faţă de zonele locuite ...................................... 376 

Figura nr. 7-38 Amplasarea SEAU Herăşti faţă de zonele locuite ......................................................... 377 

Figura nr. 7-39 Amplasarea SEAU Moviliţa faţă de zonele locuite locuite .......................................... 378 

Figura nr. 7-40 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din 

localitatea Băneasa ......................................................................................................................................... 383 

Figura nr. 7-41 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din 

localităţile Onceşti şi Ghizdaru .................................................................................................................... 384 

Figura nr. 7-42 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din 

localitatea Găiseni .......................................................................................................................................... 385 

Figura nr. 7-43 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din 

localitatea Creţuleasca ................................................................................................................................... 386 

Figura nr. 7-44 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din 

localitatea Gagu .............................................................................................................................................. 387 

Figura nr. 7-45 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din 

localitatea Sineşti ............................................................................................................................................ 388 

Figura nr. 7-46 Evacuarea SEAU Floreşti-Stoeneşti în raport cu alte evacuări propuse sau existente cu 

potenţial cumulativ ........................................................................................................................................ 404 

Figura nr. 7-47 Evoluţia concentraţiilor de CBO5 pe râul Ialomiţa între punctul de evacuare existent 

SEAU Fierbinţi Târg şi aval de punctul de evacuare SEAU Movilita ................................................... 405 

Figura nr. 7-48 Evoluţia concentraţiilor de CCO-Cr pe râul Ialomiţa între punctul de evacuare existent 

SEAU Fierbinţi Târg şi aval de punctul de evacuare SEAU Moviliţa ................................................... 405 

Figura nr. 7-49 Evoluţia concentraţiilor de Fosfor total pe râul Ialomiţa între punctul de evacuare 

existent SEAU Fierbinţi Târg şi aval de punctul de evacuare SEAU Moviliţa..................................... 406 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

20 
 

 

 

Figura nr. 7-50 Evoluţia concentraţiilor de Azot total pe râul Ialomiţa între punctul de evacuare 

existent SEAU Fierbinţi Târg şi aval de punctul de evacuare SEAU Moviliţa..................................... 406 

Figura nr. 7-51 Analiza spaţială a amplasării forajelor de alimentare cu apă propuse în proiect în raport 

cu forajele de alimentare cu apă existente sau propuse în alte proiecte ................................................. 407 

Figura nr. 7-52 Poziţia iniţială a conductei şi punctului de evacuare a efluentului SEAU Moviliţa şi 

poziţia rezultată ca urmare a necesităţii evitării a impactului .................................................................. 409 

Figura nr. 11-1 Unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt propuse investiţii în cadrul 

proiectului ....................................................................................................................................................... 437 

Figura nr. 11-2 Staţiile de epurare propuse în proiect şi cursurile de apă în care sunt descărcate apele 

epurate ............................................................................................................................................................. 445 

Figura nr. 11-3 Starea actuală a mediului şi evoluţia sa probabilă .......................................................... 451 

 

ANEXE 

Anexa A – Analiza de opţiuni 

Anexa B – Planuri şi hărţi  



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

21 
 

 

 

ABREVIERI ŞI ACRONIME 

ANB Apa Nova Bucureşti 
ANM Administraţia Naţională de Meteorologie 
APM Agenţia pentru Protecţia Mediului 
DJ Drum judeţean 
DN Drum naţional / Diametru nominal 
FD Fontă ductilă 
GA Gospodărie de apă 
GIS Geographic Information System (Sistem Informaţional Geografic) 
H.C.J. Hotărârea Consiliului Judeţean 
HG Hotărâre de Guvern 
Hp Înălţimea de pompare 
INS Institutul Naţional de Statistică 
LE/l.e. Locuitori echivalenţi 
OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
PATJ Plan de amenajare a teritoriului judeţean 
PE Polietilenă 
PEID Polietilenă de înaltă densitate 
PN Presiune nominală 
POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 
POS Mediu Programul Operaţional Sectorial Mediu 
PVC Policlorură de vinil 
Q Debit 
SEAU Staţie de epurare a apelor uzate 
SN Rigiditate 
SP Staţie de pompare 
SPAU Staţie de pompare a apelor uzate 
STA Staţie de tratare a apei 
UAT Unitate administrativ-teritorială 
UE Uniunea Europeană 
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1 INTRODUCERE 
Prezenta lucrare reprezintă Raportul privind impactul asupra mediului pentru „Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC EURO APAVOL SA, în perioada 

2014 - 2020”, aparţinând SC EURO APAVOL SA. Proiectul va fi depus pentru finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 3 - Obiectiv Tematic 6, program ce 

beneficiază de co-finanţare din partea Uniunii Europene în perspectiva financiară 2014 - 2020. 

Titularul proiectului este SC EURO APAVOL SA, Operator Regional, companie de servicii publice 

care asigură servicii de tratare a apei în scopul potabilizării şi distribuţiei acesteia, colectarea şi epurarea 

apei uzate pentru zona Proiectului (localităţi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu), persoană juridică 

cu sediul în Str. Sg. Gheorghe Dincă, nr. 19-21, camera 11-14, Voluntari, jud. Ilfov, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J23/3171/2010, având CIF RO27778056. 

Prezentul raport a fost elaborat în vederea obţinerii Acordului de mediu pentru realizarea investiţiei. 

Solicitarea Acordului de Mediu a fost înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu cu nr. 

116/13.01.2020. 

În urma parcurgerii etapei de încadrare, APM Giurgiu a emis Decizia etapei de încadrare nr. 116 din 

13.01.2020, conform căreia proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi evaluării 

adecvate. Proiectul se încadrează, conform Legii nr. 292/2018 şi Directivei EIA în Anexa 2 – „Lista 

proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea evaluării impactului asupra mediului” la: categoria 

2 Industria extractivă punctul d) foraje de adâncime cu excepţia forajelor pentru investigarea calităţii 

solului – foraje de alimentare cu apă, categoria 10 Proiecte de infrastructură punctul b) „Proiecte de 

infrastructură urbană” şi punctul j) „Instalaţii de apeducte de lungime mare”, categoria 11 Alte 

proiecte, punctul b) „Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1” 

şi punctul c) „Staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1” şi categoria 

13 „Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor 

prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, 

care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”. Proiectul nu prevede investiţii în 

„Sisteme de captare a apelor subterane sau sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului, acolo unde 

volumul anual de apă captată sau reîncărcată este de cel puţin 10 milioane de metri cubi” (punctul 11, 

Anexa 1) sau „Staţii pentru epurarea apelor uzate de cel puţin 150.000 echivalenţi locuitor” (punctul 

13, Anexa 1). 

Acest Raport a fost elaborat în conformitate cu cerinţele Îndrumarului (nr. 116/04.01.2021) elaborat 

de APM Giurgiu şi cu prevederile actelor normative în vigoare: 

• Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 Aprilie 2014 de 

modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului (inclusv a anexelor); 

• Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului; 

• Ordinul nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de 

evaluare a impactului asupra  mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului 
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în context transfrontalier şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii  de 

proeiecte; 

• Ordinul nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra 

mediului; 

• Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Raportul privind impactul asupra mediului este elaborat conform cerinţelor prevăzute în Anexa nr. 4 

din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului.  

La elaborarea prezentului Raport privind impactul asupra mediului s-au avut în vedere următoarele 

elemente: 

 Documentaţia tehnică elaborată pentru proiect: 

• Studiu de fezabilitate; 

• Strategia de gestionare a nămolului; 

• Studiile hidrogeologice; 

• Studiu hidrochimic şi de tratare a apei; 

• Studiile de inundabilitate; 

• Studiile privind apele uzate industriale; 

• Studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influenţelor negative asupra 

sistemelor de alimentare cu apă şi colectare a apelor uzate ca urmare a schimbărilor 

climatice; 

• Planuri de situaţie, elaborate de către proiectant; 

• Date şi informaţii tehnice referitoare la procese şi la echipamente. 

 Documente emise de instituţii abilitate; 

 Ghiduri: 

• Ghidul Comisiei Europene „Environmental Impact Assessment of Projects - Guidance 

on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 

2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)”, 2017; 

• Ghidul Sectorial Jaspers „Waste Water Tretement Plants and Waste Water Collection 

Systems”, 2013; 

• Ghidurile Sectoriale Jaspers pentru evaluarea impactului asupra mediului: „Captarea apelor 

subterane şi sisteme de alimentare cu apă” şi „Staţii de epurare a apelor uzate şi reţele de 

canalizare”, aprobate prin Ordinul MAP nr. 1825/2016; 

• Seria de ghiduri de bune practici publicată de IAIA, http://www.iaia.org/publications.php 

 Date şi informaţii culese în timpul vizitelor în teren; 

 Literatura de specialitate, studii, anuare, monografii; 

 Legislaţia în domeniu. 

 

http://www.iaia.org/publications.php
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2 DESCRIEREA PROIECTULUI 
2.1 PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC 

EURO APAVOL SA constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea 

apelor uzate care se vor implementa pentru zona de operare a operatorului regional SC EURO 

APAVOL SA, în localităţi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, în zone urbane şi rurale şi care vor 

avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a locuitorilor din aceste zone şi conformarea cu 

prevederile Directivelor UE relevante. 

Scopul proiectului constă în dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă şi apă uzată în 

zona proiectului, în ceea ce priveşte disponibilitatea, fiabilitatea şi calitatea serviciului, prin promovarea 

investiţiilor în sectorul de mediu, în vederea conformării cu prevederile Acquis-ului comunitar şi 

respectării angajamentelor asumate de România pentru acest sector. 

Sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare care fac obiectul proiectului sunt grupate în trei zone 

de operare, după cum urmează: 

• ZO.01 – Zona de operare Ilfov; 

• ZO.02 – Zona de operare Ialomiţa; 

• ZO.03 – Zona de operare Giurgiu. 

Investiţiile propuse pentru sectorul apă au menirea să remedieze situaţia prezentă în sistemele de 

alimentare cu apă. Componentele sistemelor de alimentare cu apă s-au stabilit pe baza unor scheme 

tehnologice corespunzătoare: 

 surse de apă noi sau reabilitarea surselor subterane existente; 

 staţii de tratare noi sau reabilitarea staţiilor de tratare existente; 

 staţii de pompare noi sau reechiparea staţiilor de pompare existente;  

 conducte de aducţiune şi transport noi sau reabilitarea conductelor existente; 

 rezervoare noi sau reabilitarea rezervoarelor existente; 

 reţele de distribuţie noi sau reabilitarea reţelelor existente; 

 sistem SCADA – dispecer şi sistem GIS pentru monitorizarea şi controlul online al sistemului. 

Investiţiile propuse pentru sectorul de apă uzată au drept scop îmbunătăţirea situaţiei prezente 

pentru sistemele de canalizare. Componentele sistemelor de canalizare s-au stabilit astfel încât să se 

îmbunătăţească calitatea efluenţilor evacuaţi de la SEAU în emisari prin realizarea următoarelor tipuri 

de investiţii: 

 Reţea de canalizare nouă sau reabilitarea reţelelor existente; 

 Staţii de pompare a apei uzate noi sau reabilitarea celor existente (inclusiv conductele de 

refulare aferente SPAU-rilor); 

 Staţii de epurare noi sau conectarea la staţii de epurare existente. 

Stabilirea soluţiilor pentru sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul proiectului s-a 

făcut după o analiză amănunţită din punct de vedere tehnic şi economic, care a luat în considerare: 

 Sursele de apă: subterane şi de suprafaţă; 
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 Alegerea surselor de apă în funcţie de parametrii de calitate a acestora pentru a aplica un proces 

de tratare corespunzător şi eficient, pentru a se respecta parametrii de calitate impuşi de 

legislaţia în vigoare; 

 Realizarea de reţele de canalizare pentru o colectare eficientă a apelor uzate; 

 Pentru sistemele de canalizare a apelor uzate şi epurarea acestora s-a ţinut cont de termenele 

asumate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, termene care se referă atât la realizarea 

reţelelor pentru colectarea apelor menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate 

în emisari; 

 Investiţiile pentru sistemele de apă şi canalizare au fost propuse astfel încât costurile 

operaţionale să fie optime. 

În vederea îndeplinirii angajamentelor României asumate prin Capitolul 22 - Mediu din Tratatul de 

Aderare şi respectării legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, proiectul promovează măsuri de 

investiţii în: 

 15 sisteme de alimentare cu apă zonale şi locale;  

 19 aglomerări dintre care 9 aglomerării grupate în 3 clustere şi 6 aglomerării grupate în 2 grupări 

de aglomerări. 

Pentru sistemele de alimentare cu apă se propun investiţii pentru o populaţie de 216.817locuitori, din 

care aportul proiectului este de 142.289 locuitori,  populaţie prognozată pentru anul 2048, iar pentru 

sistemele de canalizare se propun investiţii pentru o populaţie de 201.197 locuitori (236.779 le) din 

care aportul proiectului este de 76113 locuitori (86.451le).
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Tabelul nr. 2-1 Sinteza investiţiilor propuse în cadrul proiectului pentru infrastructura de alimentare cu apă 

Cod Zona de operare 
Sectorul apă 

Sistemul de 
alimentare 

Lucrări propuse în fiecare localitate 

ZO.01 
Zona de operare 
Ilfov 

Sistemul zonal de 
alimentare cu apă 1 
Decembrie 

Extinderi reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localităţile 1 
Decembrie şi Copăceni. 
1 Decembrie – modernizarea Gospodăriei de apă (GA) 1 Decembrie: extinderea/modernizarea staţiei de clorare, 
rezervor suplimentar de înmagazinare, reabilitare instalaţii hidraulice la rezervorul existent, reabilitarea/extinderea 
capacităţi de pompare in reţeaua de distribuţie, grup pompare nou; conducta de aducţiune apă potabilă din GA 
Jilava la GA 1 Decembrie şi grup de repompare amplasat pe conducta de aducţiune; sistem SCADA; 
Green City – se asigură branşarea la reţeaua de distribuţie 1 Decembrie 
Copăceni – modernizarea GA Copăceni (montare debitmetre electromagnetice, măsurarea clorului rezidual din 
apa potabilă, instalaţii electrice şi de automatizare). 
Apa va fi furnizată din reţeaua de distribuţie a municipiului Bucureşti. 
Diferenţa de apă tratată necesară pentru localitatea Copăceni va fi asigurată din sursa subterana existentă tratată 
în GA Copăceni, staţie de tratare existentă. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Dărăşti 

Dărăşti - modernizarea/extinderea GA Dărăşti (rezervor suplimentar de înmagazinare, extinderea staţiei de 
tratare, montare debitmetre electromagnetice, măsurarea clorului rezidual din apa potabilă, instalaţii electrice şi de 
automatizare, extinderea capacităţii de pompare in reţeaua de distribuţie), echiparea reţelei de distribuţie cu cămine 
de măsură prevăzute cu senzori de clor, presiune şi debitmetre), sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană existentă. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Berceni 

Berceni – realizare conductă de aducţiune de la reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti la GA Berceni; 
modernizarea GA Berceni (extinderea/modernizarea staţiei de clorare, rezervor suplimentar de înmagazinare, 
reabilitare instalaţii hidraulice la rezervorul existent, reabilitarea/extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de 
distribuţie); grup de repompare amplasat pe conducta de transmisie, extinderi reţele apă (reţea de distribuţie), 
inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi; sistem SCADA; 
Apa va fi furnizata din reţeaua de distribuţie a municipiului Bucureşti; 

Sistemul zonal de 
alimentare cu apă 
Voluntari 

Conducte de aducţiune: cămin de branşare la sistemul de distribuţie a Municipiului Bucurest şi conducta de 
aducţiune apă tratată de la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti pentru alimentarea cu apă a GA 
Octavian Goga, de unde vor fi alimentate reţelele de distribuţie din cartierul O. Goga şi a cele trei gospodării de 
apă GA Cosmopolis,  GA Ştefăneştii de Jos şi respectiv GA Ştefăneştii de Sus; conductă de transport apă tratată 
de la GA Ştefăneştii de Sus la reţelele de distribuţie Dascălu şi Gagu; cămin de branşare la sistemul de distribuţie 
a Municipiului Bucureşti şi conducta de aducţiune apă tratată de la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti 
pentru alimentarea cu apă a GA Negru Pontes. 
Voluntari - reabilitare/extindere GA Voluntari-Negru Pontes (staţie clorare, reabilitare rezervor existent, 
rezervor nou de înmagazinare, extindere capacitate de pompare în reţeaua de distribuţie, grup de pompare nou), 
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Cod Zona de operare 
Sectorul apă 

Sistemul de 
alimentare 

Lucrări propuse în fiecare localitate 

realizare GA în Voluntari– O. Goga (staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare, realizare capacităţi de 
pompare), extinderi reţele apă, Sistem SCADA; 
Cosmopolis – se asigură branşarea la conducta de aducţiune 
Ştefăneştii de Jos - modernizare GA  Ştefăneştii de Jos (vane pentru reglarea automată a debitului şi debitmetru 
electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă), extinderi reţele apă; 
Creţuleasca - extinderi reţele apă; 
Ştefăneştii de Sus - reabilitare/extindere GA Ştefăneştii de Sus (extinderea/modernizarea staţiei de clorare, 
reabilitare rezervor existent şi instalaţii hidraulice, rezervor suplimentar de înmagazinare, extindere capacitate de 
pompare), extinderi reţele apă; 
Dascălu - înfiinţare reţele apă; 
Gagu - înfiinţare reţele apă. 
Apa va fi furnizată din reţeaua de distribuţie a municipiului Bucureşti; 

ZO.02 
Zona de operare 
Ialomiţa 

Sistemul zonal de 
alimentare cu apă 
Sineşti 

Sineşti – reabilitarea şi extinderea frontului de captare Sineşti (menţinerea în exploatare a forajului existent F3, 
resăparea forajelor F1 şi F2, 5 noi foraje); conducte de aducţiune, reabilitare şi extindere GA Sineşti (reabilitare 
rezervor existent, rezervor de înmagazinare nou, reabilitare/exindere prin inlocuire grup de pompare în reţea de 
distribuţie, grup de pompare nou către GA Moviliţa), staţie de repompare nouă pe reţeaua de distribuţie, Sistem 
SCADA; 
Moviliţa - reabilitare GA Moviliţa (vană electrică pentru reglarea automată a debitului ce intră în rezervor, 
debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă în gospodaria de apă; echipament de 
măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile), reabilitări şi extinderi reţele apă. 
Apa provine din sursă subterană Sineşti. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Roşiori 

Roşiori - extindere/modernizare GA Roşiori (rezervor de înmagazinare), extinderi reţele apă, sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană existentă. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Bărcăneşti 

Bărcăneşti - realizare front de captare (6 foraje), conducte de aducţiune, înfiinţare GA Bărcăneşti (staţie de 
tratare, rezervor de înmagazinare, staţii de pompare), înfiinţarea reţelei de apă, sistem SCADA. 
Condeeşti - înfiinţarea reţelei de apă. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Armăşeşti 

Armăşeşti - realizare front de captare (5 foraje), conducte noi de aducţiune, conducte noi de apă tratată, înfiinţare 
GA Armăşesti (staţie de tratare, rezervor de înmagazinare, staţii de pompare), înfiinţarea reţelelor de apă, sistem 
SCADA; 
Jilavele - înfiinţarea reţelelor de apă; 
Apa provine din sursă subterană. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

30 
 

 

 

Cod Zona de operare 
Sectorul apă 

Sistemul de 
alimentare 

Lucrări propuse în fiecare localitate 

Z03 
Zona de operare 
Giurgiu 

Sistemul de alimentare 
cu apă Buturugeni 

Buturugeni - reabilitarea şi extinderea frontului de captare Buturugeni (reabilitarea forajelor existente F1 si F2 + 
1 nou foraj), conductă de aducţiune apă brută între forajul nou şi GA, reabilitare şi extindere GA Buturugeni 
(extindere/reabilitare staţie de tratare apă brută, extinderea/reabilitarea capacităţii de pompare în reţeaua de 
distribuţie, reabilitarea instalaţiilor hidraulice la rezervorul existent), extinderi retele apă, sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Bulbucata 

Bulbucata - reabilitarea şi extinderea frontului de captare Bulbucata (resaparea forajelor existente F1 si F2 + 5 
noi foraje), conducte de aducţiune, modernizarea/extinderea GA Bulbucata (extinderea/reabilitarea staţiei de 
tratare apă, reabilitarea instalaţiilor hidraulice la rezervorul existent, reabilitarea/extinderea prin înlocuirea 
capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie Bulbucata şi GA Teişori, grup pompare nou, grup pompare către 
GA Iepureşti şi GA Gorneni,  grup pompare către GA Letca Nouă),  extinderi reţele apă, sistem SCADA; 
Teişori - modernizarea/extinderea GA Teişori (vană electrică pentru reglarea automată a debitului ce intră în 
rezervor, debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului, echipament de măsurare online pentru 
monitorizarea calităţii apei potabile); 
Letca Nouă - modernizarea/extinderea GA Letca Nouă (rezervor înmagazinare nou, reabilitare rezervor 
existent, grup de pompare în reţeaua de distribuţie Letca Veche); 
Iepureşti - modernizarea/extinderea GA Iepureşti (vană electrică pentru reglarea automată a debitului ce intră în 
rezervor, debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului, echipament de măsurare online pentru 
monitorizarea calităţii apei potabile); 
Gorneni - modernizarea/extinderea GA Gorneni (vană electrică pentru reglarea automată a debitului ce intră în 
rezervor, debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului, echipament de măsurare online pentru 
monitorizarea calităţii apei potabile). 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Toporu 

Toporu - extinderea frontului de captare (2 noi foraje), reabilitare foraje existente (2 foraje), conducte de 
aducţiune, modernizarea/extinderea GA Toporu (staţie de tratare, reabilitare rezervoare de înmagazinare 
existente, grup de pompare aducţiune Răsuceni), extinderi/înfiinţări reţele apă, reabilitare prin înlocuirea reţelei 
de apă, sistem SCADA; 
Răsuceni - înfiinţare GA Răsuceni (staţie de dezinfecţie, rezervor de înmagazinare, grup de pompare în reţeaua 
de distribuţie), înfiinţare reţele distribuţie apă. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Stăneşti 

Stăneşti - înfiinţare front captare Stăneşti (1 foraj), conducte de aducţiune, înfiinţare GA Stăneşti (staţie de 
dezinfecţie cu clor, rezervor de înmagazinare, grup de pompare în reţeaua de distribuţie), înfiinţare reţele 
distribuţie apă, sistem SCADA; 
Ghizdaru – înfiinţare reţele distribuţie apă; 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

31 
 

 

 

Cod Zona de operare 
Sectorul apă 

Sistemul de 
alimentare 

Lucrări propuse în fiecare localitate 

Onceşti – înfiinţare reţele distribuţie apă; 
Bălanu - înfiinţare reţele distribuţie apă. 
Apa provine din sursă subterană. 

  

Sistemul de alimentare 
cu apă Băneasa 

Băneasa - realizare front de captare (un foraj), conducte de aducţiune, înfiinţare GA Băneasa (staţie de tratare 

apă ȋn vederea potabilizării, staţie de pompare distribuţie reţea, rezervor de înmagazinare), înfiinţare reţele apă, 
sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Herăşti 

Herăşti - realizare front de captare (4 foraje), conducte de aducţiune, înfiinţare GA Herăşti (staţie de tratare apă 

ȋn vederea potabilizării, statie de pompare distribuţie reţea, rezervor de înmagazinare), înfiinţare reţele apă, sistem 
SCADA. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare 
cu apă Găiseni 

Găiseni - extinderea frontului de captare Găiseni (5 noi foraje), conducte de aducţiune (GA Găiseni – GA Floreşti 

şi GA Floreşti – GA Stoeneşti), modernizarea/extinderea GA Găiseni (staţie de tratare apă ȋn vederea potabilizării, 
extinderea staţie de pompare alimentare GA Floreşti si GA Stoeneşti, grup pompare nou), sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană. 

 

Tabelul nr. 2-2 Investiţii propuse prin proiect pentru infrastructura de alimentare cu apă, centralizate pe zona urbană/ zona rurală 

Zona 
Foraje 

Conducte de 
aducţiune 

Staţii de 
tratare 

Staţii de 
clorare 

Rezervoare 
Staţii de 
pompare 

Reţele de 
distribuţie 

Buc. km Buc. Buc. Buc. Buc. km 
N R E R N R N R N R N R N R 

Urban 0 0 5,6 0 0 0 2 0 3 1 3 1 7,1 - 

Rural 34 9 125,0 0 7 3 2 3 15 8 19 7 343,34 20,2 

Total 34 9 130,6 0 7 3 4 3 18 9 22 8 350,44 20,2 

           N – obiect nou, R – obiect propus spre reabilitare, E - extindere 
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Tabelul nr. 2-3 Sinteza investiţiilor propuse în cadrul proiectului pentru sectorul de apă uzată 

Cod 
Zona de 
operare 

Sectorul de apă uzată 

Aglomerare/ cluster Localităţi 

ZO.01 
Zona de operare 
Ilfov 

Aglomerarea Berceni 
Berceni – realizare reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri, construcţie SPAU transfer, realizarea 
conductelor de refulare şi colector de transfer.  
Apele uzate menajere vor fi epurate în SEAU existentă Glina. 

Gruparea de aglomerări 
Dărăşti – 1 Decembrie 

1 Decembrie - extindere reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri, reabilitare SPAU transfer, conductă refulare 
noua, colector transfer apa uzata 1 Decembrie – Jilava (in SPAU existent Jilava); 
Green City- se asigură racordarea la reţeaua de colectare 1Decembrie 
Dărăşti - reţea noua de canalizare, construcţie SPAU-ri, construcţie SPAU transfer, conductă refulare nouă, 
colector transfer apă uzată Dărăşti - 1 Decembrie; 
Copăceni - extindere reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri, reabilitare SPAU-ri, reabilitare SPAU transfer, 
conducte de refulare noi, reabilitare refulare, colector transfer. 
Epurarea apelor din Aglomerarea 1 Decembrie se va realiza parţial în SEAU existentă 1 Decembrie şi SEAU 
Copăceni (în curs de execuţie), diferenţa de apă uzată colectată din Aglomerarea 1 Decembrie şi Aglomerarea 
Dărăşti va fi evacuată în reţeaua de colectare Apa Nova Bucureşti cu epurare în SEAU existentă Glina. 

Gruparea de aglomerări 
Dascălu - Voluntari 

Voluntari - extinderi reţea de canalizare Voluntari - cartierul Octavian Goga, construcţia SPAU-uri locale, 
realizarea conductei de refulare Voluntari - cartierul Octavian Goga, colector de transfer; 
Cosmopolis - se asigură transferul apei uzate 
Ştefăneştii de Jos – extindere reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri locale, reabilitare SPAU-uri locale, 
reabilitare conducte de refulare şi construcţia unei conducte de refulare noi; 
Dascălu - reţea nouă de canalizare, construcţia SPAU locale, reabilitare SPAU, reabilitarea conductei de refulare 
şi construcţia unei conducte de refulare noi. 
Apele uzate menajere din gruparea Dascălu-Voluntari vor fi epurate partial în SEAU Dascalu, dierenţa de apă 
uzată va fi epurată în SEAU existentă Glina, descarcărea realizându-se într-un colector Apa Nova Bucureşti, zona 
Voluntari. 

ZO.02 
Zona de operare 
Ialomiţa 

Cluster Moviliţa 

Moviliţa – extinderi reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri locale, construcţie SPAU transfer, conductă refulare 
nouă, conductă refulare Moviliţa - SEAU Moviliţa, realizarea unei staţii de epurare noi în localitatea Moviliţa, care 
să preia debitele de apă uzată din toate cele trei aglomerări Sineşti, Moviliţa şi Roşiori; 
Sineşti – extinderi reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri local, construcţie SPAU transfer, conductă refulare 
nouă, conductă refulare şi colector de transfer Sineşti – Moviliţa; 
Roşiori – reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU local, construcţie SPAU transfer, conductă refulare şi 
colector de transfer Roşiori – Moviliţa; 
Apele uzate colectate în aglomerările Sineşti, Moviliţa şi Roşiori vor fi epurate în SEAU nouă Moviliţa. 
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Cod 
Zona de 
operare 

Sectorul de apă uzată 

Aglomerare/ cluster Localităţi 

Cluster Jilavele - 
Bărcăneşti 

Jilavele – reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri locale, construcţie SPAU transfer, construcţie conductă 
de refularei, construcţie conductă de refulare transfer între localităţi Jilavele- Urziceni (reţea de canalizare existentă 
în Municipiul Urziceni); 
Bărcăneşti - reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri, construcţie SPAU transfer, construcţie conductă de 
refulare; construcţie conductă de refulare transfer apă uzată între localităţi, Bărcăneşti – SE Urziceni; 
Apele uzate colectate în aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti vor fi epurate la SEAU existentă Urziceni. 

ZO.03 
Zona de operare 
Giurgiu 

Aglomerarea Buturugeni 

Buturugeni – reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri, construcţie conductă refulare, construcţie SPAU 
transfer, construcţie refulare transfer UAT Buturugeni – UAT Domneşti (descărcare în SEAU existentă 
Domneşti). 
Apele uzate colectate în aglomerarea Buturugeni vor fi epurate la SEAU existentă Domneşti. 

Cluster Floreşti - 
Stoeneşti 

Clusterul Floreşti - Stoeneşti are în componenţă aglomerările Floreşti, Stoeneşti-Palanca, Găiseni şi 
Căscioarele, pentru care se propun: reţele noi de canalizare vacuum, staţii de vacuum, SPAU, cămine de colectare, 
conductă refulare transfer, realizarea unei staţii de epurare noi (SEAU Floreşti - Stoeneşti). 
Apele uzate colectate în Clusterul Floreşti - Stoeneşti vor fi epurate la SEAU nouă Floreşti – Stoeneşti. 

Aglomerarea Băneasa 
Băneasa – reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri, construcţie conductă refulare, realizarea unei staţii de 
epurare noi (SEAU Băneasa). 
Apele uzate colectate în aglomerarea Băneasa vor fi epurate la SEAU nouă Băneasa. 

Aglomerarea Herăşti 
Herăşti - reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU, construcţie conductă refulare, realizarea unei staţii de 
epurare noi (SEAU Herăşti). 
Apele uzate colectate în aglomerarea Herăşti vor fi epurate la SEAU nouă Herăşti. 

 

Tabelul nr. 2-4 Investiţii propuse prin proiect pentru infrastructura de apă uzată, centralizate pe zona urbană/ zona rurală 

Zona 
Colectoare principale Conducte de refulare Retele de canalizare Staţii de pompare. Staţii de epurare 

km km km Buc. Buc. 
N R N R N R N R N R 

Urban 7,64 0 0,86 0 5,11 0 3 0 0 0 

Rural 72,24 0 41,57 4,31 420,21 0 106 9 4 0 

Total 79,88 0 42,43 4,31 425,82 0 109 9 4 0 

                N – obiect nou, R – obiect propus spre reabilitare 
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În ceea ce priveşte necesitatea proiectului, investiţiile propuse vor reprezenta un proiect integrat de 

apă şi apă uzată ce va contribui la realizarea obiectivelor şi rezultatelor specifice Programului 

Operaţional Infrastructura Mare – Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor/ Prioritatea de investiţii 6.ii - Investiţii în sectorul apei, pentru a 

îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene şi pentru a răspunde unor nevoi de 

investiţii identificate de statele membre care depăşesc aceste cerinţe/ Obiectiv Specific 3.2. Creşterea 

nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării 

cu apă a populaţiei. 

Investiţiile identificate în Studiul de Fezabilitate au obiectivul de a dezvolta sectorul de apă şi apă uzată 

din aria de operare a EUROAPAVOL SA, în vederea conformării cu cerinţele directivelor din sector 

şi atingerii ţintelor asumate de România conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, 

particularizate la nivelul localităţilor din aria de operare din judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu. Astfel, 

până în decembrie 2015 era necesară conformarea cu anumiţi parametri ai apei potabile, iar până în 

2018 trebuiau îndeplinite obligaţiile privind colectarea şi tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 

2000 l.e., cu termene intermediare. Proiectul va continua implementarea strategiei de dezvoltare a 

sectorului de apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, în conformitate cu Planul de 

Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Planul 

de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, modificată 

prin Directiva 98/15/CE.  

Investiţiile propuse continuă contribuie la: 

 Conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului 

uman, cu modificările ulterioare, transpusă în legislaţia naţională de Legea nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile – republicare, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

• creşterea gradului de deservire a populaţiei la sistemul public de alimentare cu apă în 

conformitate cu Directiva 98/83/CE din punct de vedere al calităţii apei de la  34.37% fara 

Proiect, reprezentând 74.528 locuitori, la 100 % după Proiect, reprezentând  216.817 locuitori, 

raportaţi la aria Proiectului anul 2048; 

• creşterea gradului de acoperire de la 69,94% înainte de Proiect, corespunzător 

pentru 151.634locuitori, la 100 % după Proiect, corespunzător pentru 216.817 locuitori, 

raportati la aria Proiectului 2048 

• asigurarea sursei/tratării apei având calitatea conformă cu Directiva 98/83/CE pentru 50 

localităţi, reprezentând 65,63 % din populaţia ariei Proiectului. 

• Populaţia din aria proiectului care va beneficia de apă de calitate în conformitate cu Directiva 

98/83/CE după Proiect – 216.817 locuitori. 

 Conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE, cu modificările ulterioare, cu privire la 

colectarea şi tratarea apelor uzate orăşeneşti şi evitarea descărcărilor de apă uzată neepurată în 

emisari, astfel:  

• creşterea nivelului colectării şi epurării apelor uzate, respectiv îmbunătăţirea calităţii efluenţilor, 

în 4 aglomerări, 2 grupări de aglomerări (6 aglomerări incluse) şi 3 clustere (9 aglomerări 

incluse), de la   63,49% la 100 %, raportat la aria Proiectului 2048; 

• creşterea nivelului de acoperire în aglomerări mai mari de 10.000 LE de la 76,30 % fara Proiect  

la 100% cu Proiect,raportat la aria Proiectului 2048; 
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• creşterea nivelului de acoperire în aglomerări între 2.000 - 10.000 LE de la 8,39 % fara Proiect 

la 100 % cu Proiect, raportat la aria Proiectului 2048; 

Populaţia echivalenta din aria proiectului care va fi racordată la retelele de canalizare cu Proiect – 

236.779 locuitori echivalenti,  raportat la aria proiectului 2048 

 Îmbunătăţirea sistemelor de management al apei şi apei uzate prin: 

• reducerea infiltraţiilor în reţelele de canalizare din aria Proiectului de la 20,65 % înainte de 

Proiect la 20,18 % după Proiect;  

• reducerea procentului de apă non profit în aria Proiectului de la 23,29 % înainte de Proiect la 

19,46 % după Proiect; 

• optimizarea funcţionării şi operării sistemelor de apă şi canalizare în 15 sisteme de alimentare 

cu apă şi în 4 aglomerări, 2 grupări de aglomerări (6 aglomerări incluse) şi 3 clustere (9 

aglomerări incluse); 

• introducerea de sisteme SCADA zonale şi a unui sistem SCADA regional (pentru controlul 

întregii arii de operare) şi prevederea SCADA local pentru toate obiectele noi/reabilitate; 

 Îmbunătăţirea modului de gestionare a nămolului din 1 aglomerare. 
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2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Proiectul analizat, de nivel regional, se desfăşoară pe teritoriul administrativ (intravilan şi extravilan) a 

unui oraş şi a 46 de sate din 24 de comune din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, astfel: 

 Oraşe – Voluntari, jud. Ilfov; 

 Sate - Ştefăneştii de Sus, Creţuleasca, Gagu, Dărăşti, 1 Decembrie, Copăceni, Berceni, Dascălu, 

Ştefăneştii de Jos (Jud. Ilfov), Slătioarele, Condeeşti, Cătruneşti, Lilieci, Moviliţa, Sineşti, Roşiori, 

Jilavele, Armăşeşti, Bărcăneşti (Jud. Ialomiţa), Poşta, Palanca, Căscioarele, Ghizdaru, Bălanu, 

Onceşti, Cărpenişu, Teişori, Făcău, Stâlpu, Gorneni, Milcovăţ, Letca Veche, Tomuleşti, Cucuruzu, 

Miloşeşti, Buturugeni, Floreşti-Stoieneşti, Găiseni, Băneasa, Herăşti, Bulbucata, Iepureşti, Letca 

Nouă, Răsuceni, Toporu, Stăneşti (Jud. Giurgiu). 

Deoarece în cazul unora dintre sistemele din judeţul Ilfov se va realiza conectarea la sistemul de 

alimentare cu apă sau sistemul de canalizare al Municipiului Bucureşti, anumite componente ale 

proiectului sunt situate parţial pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În figura 2-1 sunt prezentate unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt propuse investiţii în 

cadrul proiectului. 

Investiţiile propuse în proiect se împart în două tipuri, în funcţie de modul de ocupare a terenului, 

astfel: 

• Investiţii care ocupă temporar o anumită suprafaţă de teren, doar în etapa de execuţie – acestea 

sunt în general lucrările de pozare a conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv 

conductele de evacuare a apelor din SEAU în emisari; 

• Investiţii care vor ocupa permanent o anumită suprafaţă de teren – staţii de tratare, gospodării de 

apă, staţii de pompare, staţii de epurare. 

Obiectivele noi sunt propuse a fi amplasate pe terenuri aparţinând domeniului public. Conductele sunt 

în general propuse pe marginea drumurilor existente. 

În ceea ce priveşte amplasarea obiectivelor în raport cu ariile naturale protejate, conform analizei GIS, 

au fost identificate intersecţii cu limitele a 6 arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 

2000) şi apropierea de alte 3 situri Natura 2000, cel mai apropiat dintre acestea fiind amplasat la cca. 3 

m faţă de zona proiectului. Detalii cu privire la amplasarea acestor lucrări faţă de ariile naturale 

protejate şi impactul potenţial asupra acestora sunt prezentate în capitolul 12 Elemente de evaluare 

adecvată. 

Informaţii privind localizarea obiectivelor în raport cu patrimoniul cultural sunt prezentate în secţiunea 

5.9 a prezentului Raport. 
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Figura nr. 2-1 Unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt propuse investiţii în cadrul 

proiectului 
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Figura nr. 2-2 Harta generală a sistemelor de alimentare cu apă incluse în proiect (judeţul Ilfov) 

 

 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

39 
 

 

 

 
Figura nr. 2-3 Harta generală a sistemelor de alimentare cu apă incluse în proiect (judeţul Ialomiţa) 
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Figura nr. 2-4 Harta generală a sistemelor de alimentare cu apă incluse în proiect (judeţul Giurgiu) 
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Figura nr. 2-5 Harta generală a sistemelor de canalizare incluse în proiect (judeţul Ilfov) 
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Figura nr. 2-6 Harta generală a sistemelor de canalizare incluse în proiect (judeţul Ialomiţa) 
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Figura nr. 2-7 Harta generală a sistemelor de canalizare incluse în proiect (judeţul Giurgiu) 
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În cadrul proiectului se propune realizarea a patru staţii noi de epurare a apelor uzate. 

Localizarea punctelor de descărcare şi a emisarilor fiecăreia dintre staţiile de epurare a apelor uzate 

prevăzute în proiect este prezentată în tabelul următor şi în Figura nr. 2-8. 

Tabelul nr. 2-5 Staţiile de epurare propuse în proiect şi emisarii acestora 

SEAU 

Nr. 
locuitori 
deserviţi 

(LE) 

Qu 
zi 

max 
(l/s) 

Qu zi 
max 

(m3/h) 
Emisar 

Debitul 
emisarului 

– Q5% 
(m3/s) 

Coordonate 
punct de 

descărcare în 
emisar 

Moviliţa 7.870 15,84 57,03 
Râul Ialomiţa – cod 

cadastral XI-1 
42,7 

X: 618440,117 
Y: 334783,980 

Floreşti - Stoeneşti 14.224 25,29 91,03 
Râul Sabar – cod 
cadastral X-1.24 

2,72 
X: 554298,364 
Y: 334783,980 

Băneasa 3.310  7,30 26,28 Canalul Comasca - 
X: 588051,549 
Y: 283685,555 

Herăşti 2.666 5,07 18,25 
Râul Argeş – cod 

cadastral X-1 
19,6 

X: 609201,240 
Y: 300347,523 

 

Modul de amplasare în teritoriu a staţiilor de epurare propuse în proiect este prezentat în Figurile nr. 

2-9 -2-12. 

Detalii cu privire la localizarea altor obiective importante propuse în cadrul proiectului (ex. staţii de 

tratare a apei potabile) sunt incluse în secţiunea 2.3.1. 
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Figura nr. 2-8 Localizarea staţiilor de epurare propuse în proiect şi emisarii acestora 
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Figura nr. 2-9 Amplasarea în teritoriu a SEAU Moviliţa 
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Figura nr. 2-10 Amplasarea în teritoriu a SEAU Floreşti-Stoeneşti 
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Figura nr. 2-11 Amplasarea în teritoriu a SEAU Băneasa 
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Figura nr. 2-12 Amplasarea în teritoriu a SEAU Herăşti
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2.3 DESCRIEREA  CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI 

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apă sunt: 

• înfiinţarea de sisteme noi de alimentare cu apă; 

• asigurarea continuităţii, calităţii şi siguranţei în furnizarea serviciului de alimentare cu apă prin 

înfiinţarea unor sisteme de apă zonale/regionale constând din aducţiuni care vor asigura cantitatea 

de apă conform cerinţei, calitate şi controlul surselor conform normelor în vigoare; 

• extinderea reţelelor de alimentare cu apă, precum şi reabilitarea reţelelor actuale acolo unde sunt 

necesare recalibrări în vederea creşterii gradului de branşare al populaţiei; 

• reabilitarea rezervoarelor existente în vederea asigurării siguranţei în exploatarea sistemelor; 

• construirea de staţii de tratare apă, pentru asigurarea calităţii apei potabile conform reglementărilor 

actuale; 

• branşarea la sisteme de alimentare cu apă tratată acolo unde este posibil şi eficient; 

• toate capacităţile pentru sursele de apă, facilităţile de tratare, stocare, pompare  şi conductele de 

aducţiune pentru apa brută/tratată sunt dimensionate la nivelul de dezvoltare maxim din perioada 

2020-2045; 

• reţelele de distribuţie sunt dimensionate hidraulic pentru cerinţa de apa maximă în perioada 2020-

2045; 

• lungimea reţelelor de distribuţie este dezvoltată la nivelul accesibil al tramei stradale existente; 

• realizarea unui sediu dispecer regional. 

Sursele noi de alimentare cu apă sau reabilitarea surselor existente ce captează ape subterane vor avea 

capacităţi reduse, fiind propuse în localităţi mici.  

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apă uzată sunt: 

• creşterea gradului de racordare la sistemele de canalizare prin extinderea reţelelor de canalizare 

existente; 

• înfiinţarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale peste 2.000 LE constând în realizarea de 

colectoare principale, staţii pompare şi conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioară a 

sistemului pe măsura creşterii gradului de racordare; 

• deversarea apelor uzate menajere în reţele centralizate de colectare şi epurare acolo unde este 

posibil şi eficient din punct de vedere al costului; 

• construcţia a 2 staţii de epurare zonale ce vor deservi următoarele două clustere: Moviliţa şi 

Floreşti-Stoeneşti; 

• construcţia a 2 staţii de epurare locale ce vor deservi aglomerările Herăşti şi Băneasa; 

• toate capacităţile de epurare, colectoarele principale şi colectoarele de transfer sunt dimensionate 

la nivelul de dezvoltare maxim în perioada 2020-2045; 

• reţelele de colectare sunt dezvoltate la nivelul actual accesibil al tramei stradale. 

În cadrul proiectului se propune realizarea a patru staţii noi de epurare a apelor uzate, după cum 

urmează: 

1. SEAU Moviliţa (7.870 LE) – va deservi aglomerările Sineşti, Moviliţa şi Roşiori din cadrul 

clusterului Moviliţa; 
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2. SEAU Floreşti-Stoeneşti (14.224 LE) – va deservi aglomerările Stoeneşti-Palanca, Floreşti, Găiseni 

şi Căscioarele din cadrul clusterului Floreşti-Stoeneşti; 

3. SEAU Băneasa (3.310 LE) – va deservi aglomerarea Băneasa; 

4. SEAU Herăşti (2.666 LE) – va deservi aglomerarea Herăşti. 

 

2.3.1 Prezentarea investiţiilor 

Sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare care fac obiectul proiectului se află în trei zone de 

operare, după cum urmează: 

• ZO.01 – Zona de operare Ilfov; 

• ZO.02 – Zona de operare Ialomiţa; 

• ZO.03 – Zona de operare Giurgiu; 

Din punct de vedere tehnic, sistemele de alimentare cu apă prevăzute vor conţine următoarele: 

• Surse subterane, branşări la surse de apă tratată regionale existente; 

• Conducte de aducţiune, rezervoare de înmagazinare, staţii de tratare complexe a apei, dezinfecţie 

finală şi staţii de pompare; 

• Reţele de distribuţie; 

• Sisteme SCADA pentru monitorizarea şi controlul online al sistemelor de alimentare cu apă. 

Pentru aceasta se vor prevedea dotări pentru monitorizare: debite, presiuni, conţinut de clor, 

funcţionare staţii de tratare, staţii de pompare şi rezervoare. 

Sistemele de colectare şi tratare a apelor uzate vor conţine următoarele: 

• Reţele de canalizare, conducte colectoare; 

• Staţii vacuum; 

• Staţii de pompare a apelor uzate cu refulări; 

• Staţii de epurare a apelor uzate; 

• Sisteme SCADA pentru monitorizarea şi controlul online al sistemelor de colectare şi epurare a 

apelor uzate menajere. Pentru aceasta se vor prevedea dotări pentru monitorizare: debite, infiltraţii, 

funcţionare staţii de pompare apă uzată şi staţii de epurare. 

În secţiunile următoare sunt prezentate investiţiile propuse pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, 

precum şi pentru fiecare sistem de canalizare. 

 

2.3.1.1 Infrastructura de alimentare cu apă 

2.3.1.1.1 Zona de operare Ilfov – ZO.01 

2.3.1.1.1.1 Sistemul Zonal de Alimentare cu apă 1 Decembrie 

Sistemul de alimentare cu apă 1 Decembrie asigură în prezent alimentarea cu apă a localităţilor 1 

Decembrie şi Copăceni. 

După elaborarea analizelor de opţiuni s-a propus ca în cadrul sistemului zonal de alimentare cu apă 1 

Decembrie să intre şi Cartierului Green City din localitatea 1 Decembrie. 
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Astfel, în cadrul proiectului pentru Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă 1 Decembrie sunt prevăzute 

investiţii în următoarele localităţi: 1 Decembrie (plus Cartierul Green City) şi Copăceni. 

 
Figura nr. 2-13 Schema Sistemului  Zonal de Alimentare cu Apă 1 Decembrie 

 

În prezent, sistemul zonal de alimentare cu apă 1 Decembrie dispune de următoarea infrastructură: 

 Sistemul de alimentare cu apă 1 Decembrie:  

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană 1 Decembrie: 7 foraje, Q=31,4 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 932 m;  

• Staţia de tratare Q=22 l/s compusă dintr-un grup de oxidare a fierului şi amoniului şi un grup 

de filtrare. Nu este funcţională; 

• Staţie de clorinare, Q=22 l/s; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 900 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, 

cu turaţie variabilă + pompă de incendiu: Q=2x14,20 l/s, H= 30 mCA, P=7,5 kW; Q=10 l/s, 

H=30 mCA; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 - 160 mm şi lungime totală de 27.120 m. 

 Sistemul de alimentare cu apă Green City: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană - 2 foraje, Q=9,00 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 450 m;  

• Staţie de clorinare, Q=18 l/s; 

• Rezervoare de înmagazinare: două rezervoare, volum total de 600 m3, construcţii subterane; 
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• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, 

cu turaţie variabilă + pompă de incendiu: Q=2x45 m3/h, H=52-77 mCA, P=11 kW; Q=10 

l/s, H=30 mCA; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 250 - 110 mm şi lungime totală de 9.600 m. 

 Sistemul de alimentare cu apa Copăceni: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Copăceni, Q=6 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 314 m;  

• Staţie de tratare Q=6 l/s;  

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 300 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, 

cu turaţie variabilă + pompă de incendiu, Qpompa=30 m3/h, H=55 mCA; 

• Distribuţia de la staţia de pompare la reţeaua de apă existentă se face printr-o conductă 

De=160 cu o lungime de L=700 m; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 - 160 mm şi lungime totală de 11.599 m. 

Lucrările propuse în cadrul acestui sistem sunt reprezentate de: 

 Sistemul de alimentare cu apă 1 Decembrie (inclusiv Cartierul rezidenţial Green City şi parţial 

Copăceni): 

• Conductă de aducţiune apă potabilă din Gospodăria de apă (GA) existentă Jilava (apă furnizată 

din reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti) la GA 1 Decembrie - PEID DE 280 mm, 

cu lungimea de cca. 5,6 km; 

• Grup de repompare amplasat pe conducta de aducţiune, 2A+1R, Q = 49,25 l/s; Pi=45 kW; 

• Extinderea gospodăriei de apă 1 Decembrie: 

o Extinderea/modernizarea staţiei de clorare apă pentru dezinfecţie în vederea potabilizării, 

echipament nou: Q= 49,25 l/s; 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V=1.000 m3; 

o Reabilitare instalaţii hidraulice la rezervorul existent V=900 m3; 

o Reabilitarea/extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(3A+1R+1In), Q= 62,49 l/s, Pi=92,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q=20 l/s; 

• Reabilitare reţele de distribuţie cu lungimea de cca. 4 km; 

• Extinderi reţele apă, cu lungimea de cca. 16 km, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, 

branşamente şi hidranţi;  

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată s-au prevăzut următoarele tipuri de lucrări speciale: 

• subtraversări de drum naţional, drum judeţean, cursuri de apă şi cale ferată; 

• 2 subtraversări de râu. 

Pe traseul conductelor de distribuţie apă tratată s-au prevăzut următoarele tipuri de lucrări speciale: 9 

subtraversări de drum. 

 Sistemul de alimentare cu apă Copăceni: 
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• Extinderi reţele apă, cu lungimea de cca. 4,1 km, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, 

branşamente şi hidranţi; 

• Extinderea gospodăriei de apă Copăceni: 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă potabilă; 

o Măsurarea clorului rezidual din apă potabilă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie s-au prevăzut 3 subtraversări de drum. 

 

2.3.1.1.1.2 Sistemul de alimentare cu apă Dărăşti 

Sistemul de alimentare cu apă Dărăşti va deservi circa 5.014 locuitori din localitatea Dărăşti. 

 
 Figura nr. 2-14 Hara Sistemului de Alimentare cu Apă Dărăşti 

 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Dărăşti – 4 foraje;  

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 606 m;  

• Staţie de tratare pentru reducerea amoniului pentru un debit de 10,6 l/s; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 450 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 pompe centrifuge cu ax 

vertical din care o pompă este cu turaţie variabilă + pompă de incendiu; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 -160 mm şi lungimea totală de 11.266 m. 

Lucrările propuse în localitatea Dărăşti sunt reprezentate de: 

• Extinderea gospodăriei de apă Dărăşti: 
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o Rezervor suplimentar de înmagazinare V = 200 m3; 

o Extinderea staţiei de tratare în Dărăşti Q=14,29 l/s; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 

o Măsurarea clorului rezidual din apa potabilă; 

o Instalaţii electrice şi de automatizare; 

o Extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou (2A); Q= 

13,33 l/s, P=8 kW; 

• În vederea măsurării debitului, presiunii şi a concentraţiei de clor din reţeaua de distribuţie se 

vor monta cămine de măsură echipate cu senzori de clor, presiune şi debitmetre = 2 buc (un 

cămin debitmetru şi un cămin clor şi presiune); 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

 

2.3.1.1.1.3 Sistemul de alimentare cu apă Berceni 

Sistemul de alimentare cu apă Berceni va deservi circa 12.841 locuitori din localitatea Berceni. 

 
Figura nr. 2-15 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Berceni 

 

Infrastructura existentă în localitatea Berceni este alcătuită din: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Berceni, 2 foraje, Q=12,65 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 710 m;  

• Staţie de tratare Q=12 l/s care cuprinde pe linia apei un grup de oxidare, un grup de filtrare 

sub presiune. Nu este funcţională; 

• Staţie de clorinare, Q=12 l/s; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 500 m3, de tip 

suprateran; 
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• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 pompe centrifuge, cu 

turaţie variabilă + pompă de incendiu + 1 pompă verticală: Qpompa =22 – 60 m3/h, P=7,5 

kW; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 40 -280 mm şi lungimea totală de 12.273 m. 

Lucrările propuse în localitatea Berceni sunt reprezentate de: 

• Cămin de conectare la reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti, Q=40,20/s;  

• Conductă de transmisie apă potabilă din reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti la GA 

Berceni, PEID DE 280, cu lungimea de cca. 6,9 km; 

• Grup de repompare amplasat pe conducta de transmisie, 1A+1R, Q=40,20 l/s, Pi=15 kW; 

• Extinderea gospodăriei de apă Berceni: 

o Extinderea/modernizarea staţiei de clorare apă pentru dezinfecţie în vederea 

potabilizării, echipament nou Q=40,20 l/s; 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V=1.000 m3; 

o Reabilitare rezervor de înmagazinare V=500 m3; 

o Extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(3A+1R+1In), Q= 57,61 l/s, P=92,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 

l/s; 

• Reabilitări reţea de distribuţie, cu lungimea de cca. 2,4 km; 

• Extinderi reţele apă, cu lungimea de cca. 29,8 km. De asemenea sunt prevăzute debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Berceni; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

De-a lungul conductei de aducţiune apă tratată s-au prevăzut 2 subtraversări de canal. 

De-a lungul conductelor de distribuţie s-au prevăzut următoarele lucrări speciale: 

• 6 subtraversări de drum; 

• 4 subtraversări de râuri şi canale/podeţe. 

 

2.3.1.1.1.4 Sistemul zonal de alimentare cu apă Voluntari 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Voluntari asigură alimentarea cu apă a oraşului Voluntari (inclusiv 

Cartierul rezindenţial Cosmopolis) şi a localităţilor rurale Ştefăneştii de Jos, Ştefăneştii de Sus, 

Creţuleasca, Dascălu şi Gagu şi va deservi cca. 126.631 locuitori. 
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Figura nr. 2-16 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Voluntari 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

 Voluntari - Sectorul: Ştefăneşti, Nicolae Bălcescu şi Negro Pontes; 

• Sursa de apa: 

o Front de captare apă brută subterană Voluntari – 11 foraje; 

o Aducţiuni lungime = 770 m; 

o Racord de branşare Apa Nova Bucureşti (ANB);  

• Dezinfecţie cu soluţie de hipoclorit direct în conductele de aducţiune apă brută;  

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 2.500 m3, de tip 

semiîngropat; 

• Staţie de pompare în reţeaua de distribuţie, grup de pompare 3+1 electropompe orizontale, cu 

turaţie fixă; 

• Reţea de distribuţie alimentată din Gospodaria de apă  – reţea realizată din conducte PEID, 

L=70.939 m. 

 Voluntari - Sectorul Octavian Goga: 

• Sursa de alimentare cu apă: 

o Reţeaua de distribuţie cu apă a cartierului Pipera; 

o Reţeaua de distribuţie cu apă a cartierelor Ştefăneşti, Nicolae Bălcescu şi Negro Pontes; 

• Reţea de distribuţie existentă este realizată din conducte PEID, L=20.729 m; 

• Reţea de distribuţie în execuţie – se va realiza din conducte PEID cu diametre Dn 140 – 200 

mm, L=4.359 m. 

 Voluntari - Sectorul Pipera: 
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• Sursa de alimentare cu apă: 

o Branşament la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Bucureşti, Dn 100 mm, pozat în 

str. Petricani nr. 11A; 

o Branşament la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Bucureşti, Dn 150 mm, pozat la 

intersecţia Aleea Privighetorilor cu str. Erou Iancu Nicolae; 

o Branşamen la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Bucureşti, Dn 150 mm, pozat Pod 

CFR Constanţa, Porsche, nu este operat; 

• Reţele de distribuţie realizate din conducte PEID având Dn=50-400 mm, L=52.962 m. 

 Voluntari - Sectorul Henri Coandă: 

• Sursa de apă brută: racord de branşare lot 1 – racord branşare ANB; 

• Reţea de distribuţie în lungime totală de 9.309 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Cămin de branşare la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti, Q= 200 l/s; 

• Conductă de aducţiune apă tratată de la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti pentru 

alimentarea cu apă a GA Octavian Goga, de unde vor fi alimentate reţelele de distribuţie din 

cartierul O. Goga şi cele trei gospodării de apă GA Cosmopolis, GA Ştefăneştii de Jos şi GA 

Ştefăneştii de Sus: 

- Aducţiune apă tratată ANB GA Octavian Goga cca. 3,4 km; 

- Aducţiune apă tratată tronson GA Octavian Goga – camin de bransare Cosmopolis 

cca. 4,5 km; 

- Aducţiune apă tratată tronson cămin branşare Cosmopolis – camin de ramifictaie CV1, 

cca. 1,7 km; 

- Aducţiune apă tratată tronson cămin de ramificaţie CV1 – GA Ştefaneştii de Jos, cca. 

2,1 km; 

- Aducţiune apă tratată tronson camin de ramificaţie CV1 – GA Ştefaneştii de Sus, cca. 

2,8 km. 

• Aducţiune apa potabilă de la GA Ştefăneştii de Sus la reţelele de distribuţie Dascălu şi Gagu, 

cu lungimea de cca. 8,3 km, 

• Conductă transport apă potabilă de la reţeaua de distribuţie Dascălu la reţeaua de distribuţie 

Gagu, cca. 0,7 km, 

• Cămin de branşare la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti, Q= 30 l/s, Q= 50 l/s; 

• Conductă de aducţiune apă tratată de la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti pentru 

alimentarea cu apă a GA Voluntari (Gheorghe Dinca), cu lungimea de cca. 2,2 km; 

• Extinderea Gospodăriei de apă Voluntari - Negru Pontes: 

o Realizare staţie de clorare apă pentru dezinfecţie, Q= 79,95 l/s; 

o Reabilitare rezervor existent V=2.500 m3; 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V=500 m3; 

o Extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(4A+1R+1In),  Q=86,74 l/s, P=132 kW pentru norma de incendiu Q= 20 l/s; 
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• Realizarea Gospodăriei de apă Voluntari – Octavian Goga: 

o Realizare staţie de clorare apă pentru dezinfecţie, Q=260,76 l/s; 

o Rezervoare de înmagazinare V=2x1.440 m3; 

o Realizare capacităţi de pompare: 

- în reţeaua de distribuţie Goga zona Pipera, grup pompare nou (4A+1R+1In),  

Q=132,85 l/s, P=132 kW pentru norma de incendiu Q=50 l/s; 

- în reţeaua de distribuţie Goga zona veche Voluntari, grup pompare nou 

(4A+1R+1In),  Q=78,40 l/s, P=132 kW pentru norma de incendiu Q=30 l/s; 

- spre GA Cosmopolis, GA Ştefăneştii de Jos şi GA Ştefăneştii de Sus, grup 

pompare nou (3A+1R), Q=108,02 l/s, P=88 kW; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Ştefăneştii de Jos: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervoare; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă 

în gospodaria de apă; 

• Extinderea Gospodăriei de apă Ştefăneştii de Sus: 

o Extinderea/modernizarea staţiilor de clorare apă pentru dezinfecţie în vederea 

potabilizării, echipament nou Q= 40,68 l/s; 

o Reabilitarea rezervorului existent - instalaţii hidraulice; 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V=600 m3; 

o Extindere capacităţi de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(3A+1R+1In), Q =48,758 l/s, P=78,00 kW pentru norma de incendiu Q=6 l/s; 

o Staţie de pompare în reţeaua de distribuţie Dascălu, grup pompare nou 

(2A+1R+1In), Q = 24,21 l/s, P=37kW pentru norma de incendiu Q=5 l/s; 

• Înfiinţare reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi, în 

localităţile Dascălu şi Gagu. Reţeaua are lungimea de cca. 26 km;  

• Extinderi reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi, în 

localităţile Voluntari (Cartierul Octavian Goga), Ştefăneştii de Jos, Creţuleasca şi Ştefăneştii de 

Sus. Lungimea reţelei este de cca. Voluntari 7,2 km; Stefăneşti 4,8 km; 

• Reabilitare reţele de distribuţie în Voluntari şi Ştefăneştii de Jos; 

• Realizarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

De-a lungul conductei de aducţiune apă tratată pentru Voluntari (cartierul Octavian Goga), 

Cosmopolis, Ştefăneştii de Jos şi Dascău s-au prevăzut următoarele lucrări speciale: 

• 3 subtraversări de drum; 

• 2 subtraversare de canal; 

• 1 subtraversare de cale ferată. 

De-a lungul conductelor de distribuţie în oraşul Voluntari - cartierul Octavian Goga s-au prevăzut 

următoarele lucrări speciale: 

• 1 subtraversare de drum; 

• 1 subtraversare de râu. 
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De-a lungul conductelor de distribuţie în localitatea Ştefăneştii de Jos s-au prevăzut 12 subtraversări 

de drum. 

De-a lungul conductelor de distribuţie în localităţile Dascălu şi Gagu s-au prevăzut următoarele lucrări 

speciale: 

• 7 subtraversări de drum; 

• 3 subtraversări de râuri şi canale. 

 

2.3.1.1.2 Zona de operare Ialomiţa – ZO.02 

2.3.1.1.2.1 Sistemul zonal de alimentare cu apă Sineşti 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Sineşti va deservi circa 5.175 locuitori din comuna Sineşti 

(localităţile Cătruneşti, Lilieci, Sineşti) şi comuna Moviliţa (localitatea Moviliţa). 

 
Figura nr. 2-17 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Sineşti 

 

Infrastructura existentă din cadrul acestui sistem este alcătuită din: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Sineşti, 3 foraje Q=5,35 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 715 m;  

• Staţie de clorinare; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, echipată cu 2 grupuri de pompare; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 – 110 mm şi lungimea totală de 29.000 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 
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• Reabilitarea şi extinderea frontului de captare Sineşti: 

o Menţinerea în exploatare a forajului existent F3 (adâncime 80 m), Q=2,6 l/s, înlocuire 

echipamente de pompare Q=2,75 l/s, comandă, monitorizare şi control, reabilitare cabină 

foraj; 

o Resăparea forajelor F1 şi F2 (adâncime 80 m), Q=2,6 l/s, inclusiv echipamente de 

pompare Q=2,75 l/s, comandă, monitorizare şi control, cabină foraj; 

o Extindere front de captare cu 5 (cinci) foraje (adâncime 80 m), Q=2,6 l/s, echipate cu câte 

o pompă submersibilă Qp= 2,75 l/s, inclusiv cabine foraj echipate, comandă, monitorizare 

şi control; 

• Conductă de aducţiune apă brută între foraje si GA: DE63mm cu lungimea de cca. 0,9 km, 

DE110mm cu lungimea de cca. 1,3 km, DE140mm cu lungimea de cca. 0,4 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Sineşti - GA Moviliţa, PEID PE100 DE 140 mm, cu 

lungimea de cca. 11,9 km; 

• Reabilitare şi extindere Gospodaria de apă Sineşti: 

o Rezervor  înmagazinare nou 1 x 300 m3; 

o Reabilitare rezervor existent 1 x 200 m3; 

o Staţie nouă de tratare apă brută Q=17,24 l/s; 

o Reabilitare/exindere prin înlocuire grup de pompare în reţeaua de distribuţie Sineşti, grup 

pompare nou (2A+1R+1In), Q=17,24 l/s, Pi=26,5 kW pentru norma de incendiu Q=5 

l/s; 

o Grup de pompare nou către GA Moviliţa, grup pompare nou (1A+1R), Q=8,02 l/s, Pi=22 

kW. 

• Reabilitare Gospodaria de apă Moviliţa: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervor; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă în 

gospodaria de apă; 

o Echipament de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile. 

• Staţie de repompare nouă (1A+1R), Q=7,18 l/s, Pi=15 kW, amplasată pe reţeaua de distribuţie 

existentă; 

• Reabilitare reţea apă, în localitatea Sineşti cu lungimea de cca. 0,25 km; 

• Extinderi reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în 

localitatea Moviliţa, cu lungimea de cca. 24,2 km; 

• Realizarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Sineşti – GA Moviliţa au fost prevăzute următoarele 

lucrări speciale: 

• 3 subtraversări de canal; 

• 3 subtraversări de drum; 

De-a lungul conductelor de distribuţie din localitatea Moviliţa s-au prevăzut următoarele lucrări 

speciale: 

• 4 subtraversări de drum; 
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• 1 subtraversări de râuri şi canale. 

 

2.3.1.1.2.2 Sistemul de alimentare cu apă Roşiori 

Sistemul de alimentare cu apă Roşiori va deservi circa 2.157 locuitori din localitatea Roşiori. 

 
Figura nr. 2-18 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Roşiori 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Roşiori;  

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 85 m, De 110 mm şi 160 mm;  

• Staţie de tratare Q=8 l/s; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 300 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 3 pompe (2+1) cu ax vertical 

tip Grundfos; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 - 160 mm şi lungimea totală de 10.026 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Extinderea Gospodăriei de Apa Roşiori, prin realizarea unui rezervor nou de înmagazinare V 

= 1 x 150 m3 şi modernizarea staţiei de clorinare existentă, prin montarea unei celule de masură 

clor rezidual, pentru a permite modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de 

debit; 

• Reabilitare reţea de distribuţie, cu lungimea de cca. 0,3 km; 

• Extinderi reţele apă cu lungimea de cca. 6,3 km. Sunt prevazute de asemenea debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Roşiori; 
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• Realizarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

De-a lungul conductelor de distribuţie din localitatea Roşiori s-au prevăzut 5 subtraversări de drum. 

 

2.3.1.1.2.3 Sistemul de alimentare cu apă Bărcăneşti 

Sistemul de alimentare cu apă Bărcăneşti va deservi circa 3.583 de locuitori, din localităţile Bărcăneşti 

şi Condeeşti. 

 
Figura nr. 2-19 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Bărcăneşti 

 

În prezent Comuna Bărcăneşti nu dispune de sistem de alimentare cu apă potabilă.  

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Realizare front de captare, 6 (şase) foraje cu Hforaj = 100 m, echipate cu câte o pompă 

submersibilă având Q= 2,75 l/s, inclusiv cabine de foraj echipate, comandă, monitorizare 

şi control; 

• Conducte de aducţiune între frontul de captare şi gospodăria de apă, PEID, DE 63 - 140 

mm, cu lungimea de cca. 2,3 km; 

• Gospodărie de apă nouă Bărcăneşti, ce va cuprinde: 

o Staţie de tratare apă brută Q=13,14 l/s;   

o Rezervor de înmagazinare de 700 m3; 

o Staţie de pompare în reţea de distribuţie, grup pompare nou (2A+1R+1In), Q=25,15 l/s, 

Pi=26,5 kW pentru norma de incendiu Q=5 l/s; 

• Înfiinţare reţele apă cu lungimea de cca. 44 km. Sunt prevăzute de asemene inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localităţile Bărcăneşti şi Condeeşti; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

De-a lungul conductelor de distribuţie din localitatile Bărcăneşti şi Condeeşti s-au prevăzut 

următoarele lucrări speciale: 
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• 12 subtraversări de drum; 

• 7 subtraversări de canal; 

 

2.3.1.1.2.4 Sistemul zonal de alimentare cu apă Armăşeşti 

Sistemul de alimentare cu apă Armăşeşti va deservi circa 5.422 locuitori, din localităţile Armăşeşti, 

Malu Roşu şi Nenişor (comuna Armăşeşti), Jilavele şi Slătioarele (comuna Jilavele). 

 
Figura nr. 2-20 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Armăşeşti 

 

În prezent în aceste localităţi nu există sisteme de alimentare şi nici investiţii în derulare (faza de 

proiectare şi/sau execuţie). 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Realizare front de captare, 5 (cinci) foraje cu H foraj=100 m, care vor asigura debitul total 

de Q=16,69 l/s + 10% rezervă operaţională, echipate cu câte o pompă submersibilă 

Qp=3,75 l/s, inclusiv cabine foraj echipate, comandă, monitorizare şi control; 

• Conducte de aducţiune apă brută noi între foraje şi GA cu lungimea de cca. 2,5 km, De 75 

– 160 mm; 

• Conducta de transport apă tratată De 200: GA Armăşeşti – distribuţie Jilavele: PEID, 

DE200, cu lungimea de cca. 4,3 km; 
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• Realizarea Gospodăriei de apă Armăşesti: 

o Staţie de tratare apă brută Q = 16,69 l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 2 x V = 800 m3; 

o Staţie de pompare în reţeaua de distribuţie Armăşeşti, grup pompare nou (2A+1R+1In), 

Q =14,38 l/s, Pi=20,50 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

o Staţie de pompare în reţeaua de distribuţie Jilavele, grup pompare nou (2A+1R+1In), 

Q=17,22 l/s, Pi=28kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

• Înfiinţare reţele apă cu lungimea de cca. 67,3 km (cca. 27 km in comna Armasesti si 40,3 km 

in comuna Jilavele). De asemenea sunt prevăzute debitmetre, traductoare de presiune, 

branşamente şi hidranţi în localităţile din comunele Armăşeşti şi Jilavele; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din comuna Armăşeşti s-au identificat următoarele lucrări 

speciale: 

• 64 subtraverări de drum; 

• 2 subtraversări de râu. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din comuna Jilavele s-au identificat 16 subtraversări de drum şi 2 

de canal. 

 

2.3.1.1.3 Zona de operare Giurgiu – ZO.03 

2.3.1.1.3.1 Sistemul de alimentare cu apă Buturugeni 

Sistemul de alimentare cu apă Buturugeni va deservi circa 2432 locuitori, din localităţile Buturugeni şi 

Poşta. 
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Figura nr. 2-21 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Buturugeni 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Buturugeni, 2 foraje Q=4,76l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 280 m;  

• Staţie de tratare Q=5,4 l/s; 

• Staţie de clorinare; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 500 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţia de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare cu pompe verticale; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 50 - 200 mm şi lungimea totală de 13.500 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reabilitarea şi extinderea frontului de captare Buturugeni: 

o Reabilitarea forajelor existente F1 şi F2 (Hforaj=195 m), inclusiv înlocuire echipamente de 

pompare Q=3,75 l/s, comandă, monitorizare şi control, reabilitare cabine foraj; 

o Extindere front de captare cu 1 (un) foraj, Hforaj=160m, pentru asigurarea debitului total 

Q=7,75 l/s + 20% rezerva operaţională, echipat cu pompă submersibilă, cabină foraj, 

comandă, monitorizare şi control; 

• Realizarea conductei de aducţiune apă brută între forajul nou şi GA, DE63mm, cu lungimea 

de cca. 0,4 km; 

• Reabilitare şi extindere Gospodaria de apă Buturugeni: 

o Extindere/reabilitare staţie de tratare apă brută Q=7,56 l/s; 
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o Reabilitarea instalaţiilor hidraulice la rezervorul existent; 

o Extinderea/reabilitarea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(2A+1R+1In), Q=14,11 l/s; 

• Reabilitare reţele existente, cu lungimea de cca. 3 km; 

• Extinderi reţele apă cu lungimea de cca. 2,25 km. De asemenea sunt prevăzute debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Buturugeni; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie au fost prevăzute 5 subtraversări de drum şi 8 subtraversări de 

canale. 

 

2.3.1.1.3.2 Sistemul zonal de alimentare cu apă Bulbucata 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Bulbucata va deservi 7.023 locuitori din trei UAT-uri, după cum 

umrează: UAT Bulbucata (localităţile Bulbucata, Teişori şi Facău), UAT Iepureşti (localităţile Iepureşti, 

Stâlpu şi Gorneni) şi UAT Letca Nouă (localităţile Letca Nouă, Milcovăţ şi Letca Veche) . 

 
Figura nr. 2-22 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Bulbucata 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Bulbucata, 2 foraje Q=5,50l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 252 m;  

• Staţie de tratare Q=6l/s; 

• Staţie de clorinare; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 m3, de tip 

suprateran; 
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• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 1+1 pompe verticale; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 32 – 160 mm şi lungimea totală de 6.824 m. 

Lucrările propuse în cadrul Sistemului zonal de alimentare cu apă Bulbucata sunt reprezentate de: 

• Reabilitarea şi extinderea frontului de captare Bulbucata: 

o Resăparea forajelor existente F1 şi F2, Hforaj=120m, înlocuire echipamente de pompare 

Q=3,50 l/s, comandă, monitorizare şi control, reabilitare cabină foraj; 

o Extindere front de captare, 5 (cinci) foraje, Hforaj=120 m, pentru asigurarea debitului total 

de Q=22,07 l/s + 10% rezervă operaţională, echipate cu câte o pompă submersibilă 

Qp=3,50 l/s, inclusiv cabine foraj echipate, comandă, monitorizare şi control; 

• Conducte de aducţiune apă brută de la frontul de captare la GA Bulbucata, DE 75-200 

mm, cu lungimea de cca. 4,9 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Teişori, De 90 mm, cu lungimea 

de cca. 2,5 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Letca Nouă, De 160 mm, cu 

lungimea de cca. 9,3 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Iepureşti cu ramificaţie către GA 

Gorneni, De 75-110 mm, cu lungimea de cca. 12,4 km; 

• Conducte de transport apă potabilă GA Letca Nouă – reţea de distribuţie Letca Veche, 

De110 mm, cu lungimea de cca. 8,3 km; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Bulbucata: 

o Înlocuirea staţiei de tratare apă în vederea potabilizării, Q=22,04 l/s; 

o Reabilitarea instalaţiilor hidraulice la rezervorul existent;  

o Reabilitarea/extinderea prin înlocuire a capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie 

Bulbucata şi GA Teişori, grup pompare nou (2A+1R+1In), Q = 12,47/s, Pi=6 kW pentru 

norma de incendiu Q= 5 l/s; 

o Grup pompare către GA Iepureşti şi GA Gorneni (1A+1R), Q = 6,35 l/s, Pi=22kW; 

o Grup pompare către GA Letca Nouă (2A+1R), Q =9,89 l/s, Pi=12kW. 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Teişori: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervor; 

o Montare debitmetre electromagnetice pentru măsurarea debitului de apă influentă în 

gospodaria de apă şi măsurarea debitului de apă la ieşire; 

o Echipament de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Letca Nouă: 

o Rezervor înmagazinare nou 1 x 100 m3; 

o Reabilitare rezervor existent – monitorizare şi control; 

o Grup de pompare în reţeaua de distribuţie Letca Veche (2A+1R+1In), Q=11,66 l/s, 

Pi=22kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Iepureşti: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervor; 
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o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă în 

gospodaria de apă; 

o Echipamentul de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Gorneni: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervor; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă în 

gospodaria de apa; 

o Echipamentul de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile; 

• Reabilitări reţele de distribuţie Bulbucata cu lungimea de cca. 3,1 km; 

• Extinderi reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în 

sistemul zonal Bulbucata cu lungimea de cca. 16,7 km (Bulbucata –4,1 km, Letca Veche – 12,6 

km). 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Iepureşti – GA Gorneni au fost 

prevăzute: 3 subtraversări de drum, 2 subtraversari de canal şi 2 subtraversări de cursuri de apă. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Teişori au fost prevăzute: 2 

subtraversări de râu şi 3 subtraversare de drum. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Letca Nouă au fost prevăzute: 1 

subtraverasre de canal si o subtraversare de drum. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Letca Nouă – reţea distribuţie Letca Veche au fost 

prevăzute: 2 subtraversări de râu . 

Pe traseul conductelor de distribuţie din localitatea Bulbucata au fost prevăzute 8 subtraversări de 

drum (6 pe extindere şi 2 pe reabilitare). 

Pe traseul conductelor de distribuţie din localitatea Letca Veche au fost prevăzute 5 subtraversări de 

drum. 

2.3.1.1.3.3 Sistemul zonal de alimentare cu apă Toporu 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Toporu va deservi 4.482 locuitori şi are în componenţă două 

UAT-uri: comuna Toporu (localităţile Toporu şi Tomuleşti) şi comuna Răsuceni (localităţile Răsuceni 

şi Cucuruzu). 
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Figura nr. 2-23 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Toporu 

 

Descrierea infrastructurii existente în comuna Toporu: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Toporu, 2 foraje Q=8 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 40 m;  

• Staţie de clorinare; 

• Rezervoare de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 2 x 300 m3, de 

tip suprateran; 

• Staţia de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare cu 3 pompe verticale tip 

Pentax, cu caracteristicile Q = 6 – 27 m3/h; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 – 200 mm şi lungimea totală de 14.428  PEID şi 7.240 

m conducte din metal. 

Comuna Răsuceni nu dispune de sistem de distribuţie apă potabilă. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Extinderea frontului de captare Toporu: 

o Extindere front de captare, 2 (două) foraje cu adancimea de 80 m, echipate cu câte o 

pompă submersibilă, echipamente hidraulice, cabine de foraj, comandă, monitorizare şi 

control; 

o Reabilitare foraje existente – echipamente de monitorizare şi control; 

• Conductă de aducţiune apă brută între foraje şi GA DE 90mm, cu lungimea de cca. 0,9 

km; 
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• Conductă de aducţiune apă tratată între GA Toporu – GA Răsuceni, De 125 mm, cu 

lungimea de cca. 10,8 km; 

• Extinderea Gospodăriei de apă Toporu: 

o Staţie de tratare apă brută în vederea potabilizării, Q= 13,48 l/s; 

o Reabilitare rezervoare existente – monitorizare şi control;  

o Grup de pompare aducţiune Răsuceni 1A + 1R, pompe Q= 6,47 l/s, Pi =15kW; 

• Înfiinţarea Gospodăriei de apă Răsuceni: 

o Staţie de dezinfecţie, Q=6,47 l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 400 m3; 

o Grup de pompare în reţeaua de distribuţie (2A+1R+1In) Q=14,20 l/s, Pi=22 kW pentru 

norma de incendiu 5  l/s; 

• Extinderi/înfiinţări reţele de apă în sistemul zonal Toporu (Toporu şi Răsuceni) cu 

lungimea de cca. 13,4 km Toporu şi 25,2 km in Rasuceni.  De asemenea au fost prevăzute 

debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi;  

• Reabilitare prin înlocuirea reţelei de apă cu lungimea de cca. 4.840 m, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Toporu; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de aducţiune din Toporu şi Răsuceni au fost prevăzute: 3 subtraversări de drum, 

5 subtraversare de canal, 1 subtraversări de râu, 1 subtraversare de cale ferată. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din Răsuceni şi Cucuruzu au fost prevăzute: 29 subtraversări de 

drum şi 4 subtraversări de râu şi canale. 

 

2.3.1.1.3.4 Sistemul de alimentare cu apă Stăneşti 

Sistemul de alimentare cu apa Stăneşti are în componenţă localităţile Stăneşti, Ghizdaru, Onceşti şi 

Bălanu şi va deservi 2.825 de locuitori. 

 
Figura nr. 2-24 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Stăneşti 
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În prezent această localitate nu dispune de sistem de distribuţie şi alimentare cu apă potabilă. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Înfiinţarea frontului de captare Stăneşti, prin realizarea unui foraj, pentru asigurarea debitului 

total de 8,09 l/s, Qforaj= 15 l/s, H foraj=300 m, echipat cu electropompă submersibilă Q=8,1 

l/s, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare şi control; 

• Conductă de aducţiune apă brută între foraj şi GA, cca. L= 35 m, De 140 mm; 

• Conductă de transport apă tratată PEID De 110-160 mm, cu lungimea de cca. 7,5 km; 

• Înfiinţarea Gospodăriei de apă Stăneşti: 

o Staţie de dezinfecţie cu clor, Q=8,09  l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 400 m3; 

o Grup de pompare în reţeaua de distribuţie (2A+1R+1In) Q=16,43 l/s, Pi=15 kW, norma 

de incendiu 5 l/s; 

• Înfiinţare reţele distribuţie apă cu lungimea de cca. 24,5 km. Sunt prevăzute debitmetre, 

traductoare de presiune, braşamente şi hidranţi în localităţile Stăneşti, Ghizdaru, Onceşti şi 

Bălanu; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie au fost prevăzute: 5 subtraversări de drum judeţean, 1 

subtraversare de cale ferată, 1 subtraversare de canal de irigaţii. 

2.3.1.1.3.5 Sistemul de alimentare cu apă Băneasa 

Sistemul de alimentare Băneasa are în componenţă localitatea Băneasa şi va deservi 3.042 locuitori. 

 
Figura nr. 2-25 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Băneasa 
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Comuna Băneasa nu dispune de sistem de alimentare cu apă potabilă. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Realizare front de captare, 1(un) foraj cu Hforaj=300 m, echipat cu o pompă submersibilă 

având Q= 10 l/s,  inclusiv cabină foraj echipată, comandă, monitorizare şi control; 

• Conductă de aducţiune apă brută front captare - gospodaria de apă, PEID, DE 125 mm, cu 

lungimea de cca. 40 m; 

• Realizarea unei Gospodării de apă: 

o Staţie de tratare apă în vederea potabilizării, Q=9,45 l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 500 m3; 

o Staţie de pompare distribuţie reţea 2A+1R+1In, Q=18,31 l/s, Pi=25,5 kW, normă de 

incendiu 5 l/s. 

• Înfiinţare reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în 

localitatea Băneasa, cu lungimea de cca. 25,6 km; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din localitatea Băneasa au fost prevăzute 14 subtraversări de 

drum. 

2.3.1.1.3.6 Sistemul de alimentare cu apă Herăşti 

Sistemul de alimentare cu apă Herăşti va asigura necesarul de apă potabilă pentru 2.567 locuitori din 

localitatea Herăşti. 

 
Figura nr. 2-26 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Herăşti 

 

Comuna Herăşti nu dispune în prezent de sistem de alimentare cu apă potabilă. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 
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• Realizare front de captare, 4 (patru) foraje cu Hforaj=60 m, echipate cu câte o pompă 

submersibilă având Q=2,25 l/s, inclusiv cabine foraj echipate, comandă, monitorizare şi 

control; 

• Aducţiune front captare – gospodaria de apă, PEID, DE 63-110 mm, cu lungimea de cca. 1 

km; 

• Realizarea unei Gospodării de apă: 

o Staţie de tratare apă în vederea potabilizării, Q=6,91 l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 400 m3; 

o Staţie de pompare distribuţie reţea 2A+1R+1In, pompe Q=14,68 l/s, Pi=15 kW, norma 

de incendiu 5 l/s; 

• Înfiinţare reţele apă cu lungimea de cca. 16,6 km. Sunt prevăzute de asemenea debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Herăşti; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din localitatea Herăşti au fost prevăzute 6 subtraversări de drum. 

 

2.3.1.1.3.7 Sistemul zonal de alimentare cu apă Găiseni 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Găiseni va deservi două UAT-uri: UAT Găiseni (localităţile 

Găiseni, Căscioarele şi Carpenişu) şi UAT Floreşti (localităţile Floreşti, Stoieneşti şi Palanca), cu o 

populaţie de cca. 14.457 locuitori. 

 
Figura nr. 2-27 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Găiseni 
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Descrierea infrastructurii existente: 

 Sistemul de alimentare cu apă Găiseni: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană, 4 x 100 m, Q=20 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 480 m;  

• Staţie de clorinare, Q=20l/s; 

• Două rezervoare de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă, V=700 m3, de tip suprateran; 

• Staţia de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 - 200 mm şi lungimea totală de 30.095 m. 

 Sistemul de alimentare cu apă Floreşti: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană – 2 foraje, H=90 m, Q=10 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 135 m;  

• Staţie de clorinare, Q=10 l/s; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 m3; 

• Staţia de pompare, 2 pompe Q=4,5 l/s, P=2,5 kW; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63-160 mm şi lungimea totală de 21.116 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Extinderea frontului de captare Găiseni cu 4 (patru) foraje, Hforaj=185m, Qforaj= 5,5 l/s, 

echipate cu câte o pompă submersibilă, inclusiv cabine foraj, comandă, monitorizare şi control; 

• Conducte de aducţiune apă brută - GA, PEID DE 90 - 180 mm, cu lungimea de cca. 1,61 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Găiseni - GA Floreşti, De 225 mm, cu lungimea de 

cca. 10,4 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Floreşti - GA Stoieneşti, De 140 mm, cu lungimea de 

cca. 2,5 km; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Găiseni: 

o Staţie de tratare apă în vederea potabilizării, Q=43,81 l/s; 

o Extinderea staţiei de pompare - alimentare GA Floreşti şi GA Stoeneşti, grup pompare 

nou (2A+1R), Q=27,86 l/s, Pi=33 kW; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de aducţiune au fost prevăzute: 2 subtraversări de canal şi 8 subtraversări de 

râu. 

 

2.3.1.2 Infrastructură de apă uzată 

2.3.1.2.1 Zona de operare Ilfov – ZO.01 

Pentru infrastructura de apă uzată în zona de operare Ilofv – ZO.01 sunt incluse investiţii în Gruparea 

de aglomerări 1 Decembrie – Dărăşti,  Aglomerarea Berceni şi Gruparea de aglomerări Voluntari – 

Dascălu. 
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2.3.1.2.1.1 Gruparea de aglomerări 1 Decembrie – Dărăşti 

Gruparea de aglomerări 1 Decembrie – Dărăşti va avea în componenţă aglomerările 1 Decembrie şi 

Dărăşti şi va deservi o populaţie prognozată de 24.324 locuitori (24.903 LE). 

 
Figura nr. 2-28 Harta sistemului de canalizare Gruparea de Aglomerări Dăraşti - 1 Decembrie 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

 Localitatea 1 Decembrie: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 10.692 m;  

• Staţii de pompare: 6 bucăţi; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 3457 m;  

• Staţie de epurare Quz zi med = 1.440 m3/zi, 4000 LE, emisar râul Argeş. 

 Cartierul rezidenţial Green City: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 4.042 m;  

Apa uzată colectată ajunge într-un cămin cu de grătare, unde sunt reţinute materialele grosiere, apa 

uzată fiind apoi deversată într-o lagună/lac aflat imediat lângă ampalsamentul fostei staţii de epurare. 

Apele uzate menajere colectate sunt periodic vitanjate de către ECOGREEN şi descărcate în reţeaua 

ANB, căminul de colectare şi  reţeaua de canalizare sunt curăţate deasemenea periodic. 

 Localitatea Copaceni 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 4.980 m;  
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• Staţii de pompare: 4 bucăţi; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 910,40 m;  

• Staţie de epurare Quz zi med = 290 m3/zi, 3.246 LE, emisar râul Argeş. 

În prezent în aglomerarea Dărăşti nu există sistem de colectare şi epurare a apelor uzate menajere. 

Pentru realizarea investiţiei se propune menţinerea în operare a SEAU 1 Decembrie 4.000 LE şi SEAU 

Copăceni 3.246 LE pentru epurarea parţială a apelor uzate colectate în Aglomerarea 1 Decembrie şi 

evacuarea diferenţei de ape uzate colectate în Aglomerarea 1 Decembrie şi Aglomerarea Dărăşti în 

reţeaua de colectare ANB cu epurare în SEAU Glina, asftel încât să preia debitele de apă uzată 

prognozate pentru anul 2045 provenite din aglomerările 1 Decembrie şi Dărăşti. 

Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt reprezentate de:  

• Extindere reţea de canalizare 1 Decembrie, cu lungimea de cca. 24,4 km; 

• Realizare reţea de canalizare Dărăşti, cu lungimea de cca.14,5 km; 

• Extindere reţea de canalizare Copăceni, cu lungimea de cca. 5,7 km; 

• SPAU 1 Decembrie – 8 bucăţi; 

• SPAU Copăceni – 6 bucăţi; 

• SPAU Dăraşti – 5 bucăţi, inclusiv cea de refulare către ANB (SPAU 5); 

• Reabilitare SPAU Copăceni – 3 bucăţi: SPAU1, SPAU2, SPAU3 existente; 

• Reabilitare SPAU transfer 1 Decembrie către SEAU 1 Decembrie şi ANB; 

• Conductă refulare nouă 1 Decembrie, cu lungimea de cca. 3,2 km; 

• Conductă refulare nouă Copăceni, cu lungimea de cca. 3,6 km; 

• Conductă refulare nouă Dărăşti, cu lungimea de cca. 1,5 km; 

• Reabilitare conducte refulare Copăceni, cu lungimea de cca. 2,8 km;  

• Colector transfer apă uzată Dărăşti -1 Decembrie, cu lungimea de cca. 4,4 km; 

• Colector transfer apă uzată 1 Decembrie – Jilava, cu lungimea de cca. 6,5 km; 

• Colector transfer apă uzată Copăceni, cu lungimea de cca. 0,4 km. 

Pe traseul conductelor de canalizare din localitatea 1 Decembrie au fost prevăzute 3 subtraversări de 

drum. 

Pe traseul conductelor de canalizare din localitatea Copăceni au fost prevăzute  2 subtraversări de 

drum. 

2.3.1.2.1.2 Aglomerarea Berceni 

Aglomerarea Berceni are în componenţă localitatea Berceni. Dimensionarea sistemului a fost realizată 

pentru o populaţie prognozată de 12.841 locuitori (13.906 LE). 
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Figura nr. 2-29 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Berceni 

 

În prezent în această aglomerare nu există sistem de colectare şi epurare a apelor uzate menajere. 

Lucrările propuse în cadrul proiectului pentru aglomerarea Berceni sunt reprezentate de:  

• Realizare reţea de canalizare Berceni, cu lungimea de cca. 48 km; 

• Realizare SPAU Berceni – 14 bucăţi; 

• Realizare conductă refulare, cu lungimea de cca. 5,5 km; 

• Realizare SPAU transfer Berceni; 

• Realizare conductă refulare de transfer, cu lungimea de cca.  3,47 km. Descarcarea apelor uzate 

menajere se va face intr-un camin ANB ce va fi amplasat la limita administrativa a comunei 

Berceni, de aici in reteaua ANB si apoi in SEAU Glina. 

Pe traseul conductelor de canalizare au fost prevăzute: 3 subtraversări de drum şi 2 subtraversări de 

canal. 

Pe traseul conductei de refulare vor fi necesare: 2 subtraversări de drum şi 1 subtraversare de canal. 

 

2.3.1.2.1.3 Gruparea de aglomerări Voluntari - Dascălu 

Gruparea de aglomerări Voluntari - Dascălu are în componenţă aglomerările Voluntari, Cartierul 

Cosmopolis, Ştefăneştii de Jos şi Dascălu. Dimensionarea sistemului a fost realizată pentru o populaţie 

prognozată de 125.608 locuitori (156.335 LE). 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

79 
 

 

 

 
Figura nr. 2-30 Harta sistemului de canalizare aglomerarea Voluntari – Dascălu 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

Aglomerarea Voluntari 

 Voluntari (cartierul Pipera): 

• Reţea de colectare ape uzate, lungime totală =31.734 m;  

• Staţii de pompare: 12 bucăţi; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 2.702 m;  

• Punct de descarcare în reţeaua de canalizare a municipiului Bucureşti, amplasament Petricani; 

 Voluntari (cartierul Octavian Goga): 

• Reţea de colectare ape uzate existentă, lungime totală = 13.768 m; 

• Reţeaua de colectare apă uzată pluvială existentă lungime totală = 2.199 m; 

• Reţea de colectare ape uzate în execuţie, lungime totală = 4.342 m; 

• Staţii de pompare: 3 bucăţi; 

• Staţii de pompare în execuţie: 6 bucăţi; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 1.916 m;  

• Puncte de descarcare în reţeaua de canalizare a municipiului Bucureşti, amplasament Petricani 

şi Şoseau Colentina; 

 Voluntari (cartierele Negru Pontes, Ştefăneşti şi Nicolae Bălcescu): 

• Reţea de colectare ape uzate, Ltotal=62.327 m;  

• Staţii de pompare: 1 bucată; 
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• Conducte de refulare, lungime totală = 8 m;  

• Punct de descarcare în reţeaua de canalizare a municipiului Bucureşti, amplasament Şoseaua 

Colentina; 

 Voluntari (cartierul Henri Coandă): 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 17.611 m;  

• Conductă refulare, lungime totală = 1.012 m;  

• Staţie de epurare: Glina; 

 Aglomerarea Ştefăneştii de Jos: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 8.197 m;  

• Staţii de pompare; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 2.224 m;  

• Staţie de epurare Quz zi med = 372.96 m3/zi, PE= 2.718 locuitori, emisar Lacul Creţuleasca; 

 Aglomerarea Cartier Cosmopolis: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 3.220 m;  

• Conductă refulare spre Ştefăneşti, lungime totală = 2.400 m;  

• Staţie de epurare Ştefăneştii de Jos; 

• Staţie de epurare Tunari. 

 Aglomerarea Dascălu: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 4.593 m;  

• Staţii de pompare 

• Conducte de refulare, Ltotal = 176 m;  

• Staţie de epurare Quz zi med = 200 m3/zi, Le=1.650 

• Evacuare efluent: L=120 m 

• Emisar: pârâul Runcu care se descarcă apoi în Valea Mostiştea 

Lucrările propuse în Gruparea de aglomerări Voluntari - Dascălu sunt reprezentate de:  

• Extinderi reţea de canalizare Voluntari - cartierul Octavian Goga, cu lungimea de cca. 5,1 km;  

• Extindere reţea de canalizare Ştefăneştii de Jos, cu lungimea de cca. 14,8 km 

• Reţea de canalizare Dascălu, cu lungimea de cca. 17,1 km 

• SPAU locale Voluntari – 3 bucăţi;  

• SPAU locale Ştefăneştii de Jos – 8 bucăţi; 

• SPAU locale reabilitate Ştefăneştii de Jos – 4 bucăţi; 

• SPAU locale Dascălu –5 bucăţi 

• Reabilitare SPAU Dascălu – 1 bucată;  

• Conductă refulare Ştefăneştii de Jos, cu lungimea de cca. 3,7 km; 

• Reabilitare conducte refulare Ştefăneştii de Jos, cu lungimea de cca. 1,1 km; 

• Conductă refulare Dascălu, cu lungimea de cca. 2,3 km; 
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• SPAU transfer – 3 bucăţi (SPAU7 Goga, SPAU 2 Goga şi SPAU 3 Lăcrămioarei); 

• Conducte refulare şi colectoare de transfer – deversarea apelor uzate menajere din cartierele 

Pipera, Negru Pontes, N. Bălcescu, Ştefăneştişi Cosmopolis în reţeaua de canalizare APA NOVA, 

cu lungimea de cca. 7,7 km: 

- Colector gravitational Pafsin Dn 600mm, cca. 1,23 km; 

- Conducta refulare SPAU 7 Goga fontă ductilă Dn 500 mm, cca. 0,34 km 

- Colector gravitational Dn 700 mm, cca. 1,04 km; 

- Conducta refulare SPAU 2 Goga fontă ductilă Dn 500 mm, cca. 1,05 km; 

- Colector gravitaţional Pafsin Dn  600 mm, cca.  1,23km; 

- Conducta refulare SPAU 3 fontă ductilă Dn 600 mm, cca. 2,8 km. 

• Reabilitare SPAU transfer Dascălu; 

• Conductă transfer apă uzată Dascălu, cu lungimea de cca. 8,4 km. 

Pe traseul colectorului este necesara subtraversarea autostrăzii A3. 

Apele uzate menajere din gruparea Dascălu-Voluntari vor fi epurate în SEAU Dascalu existentă 1.650 

LE şi SEAU Glina, descarcărea realizându-se într-un colector Apa Nova Bucureşti, zona Voluntari. 

Pe traseul conductelor de canalizare din localitatea Ştefăneştii de Jos au fost prevăzute următoarele 

subtraversări: 11 subtraversări de drum. 

Pe traseul conductelor de refulare din localitatea Ştefăneştii de Jos au fost prevăzute: 1 subtraversare 

de drum şi 1 supratraversare de râu.  

Pe traseul conductelor de canalizare din localitatea Dascălu au fost prevăzute următoarele 

subtraversări: 1 subtraversare de drum. 

Pe traseul colectorului vor fi necesare: 1 subtraversare de drum şi 1 subtraversare de canal. 

 

2.3.1.2.2  Zona de operare Ialomiţa – ZO.02 

2.3.1.2.2.1 Cluster Moviliţa  

Clusterul Moviliţa are în componenţă aglomerările Sineşti, Moviliţa şi Roşiori. Acesta va deservi o 

populaţie prognozată de 7.332 locuitori (7.870 LE). 
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Figura nr. 2-31 Harta sistemului de canalizare Moviliţa 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

 Aglomerarea Sineşti: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 11.700 m; 

 Aglomerarea Moviliţa: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 7.300 m;  

• Staţii de pompare: 1 bucată; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 164 m; 

 Aglomerarea Roşiori: aglomerarea nu dispune de sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor 

uzate. 

Lucrările propuse în clusterul Moviliţa sunt:  

• Extinderi reţea de canalizare Moviliţa, cu lungimea de cca.  27,5 km; 

• Extinderi reţea de canalizare Sineşti, cu lungimea de cca. 16,2 km; 

• Reţea de canalizare Roşiori, cu lungimea de cca. 16,5 km; 

• SPAU local Moviliţa – 8 bucăţi; 

• SPAU transfer Moviliţa – 1 bucată; 

• SPAU local Sineşti – 6 bucăţi; 

• SPAU transfer Sinesti – 1 bucată; 
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• SPAU local Roşiori; 

• SPAU transfer Roşiori – 1 bucată; 

• Conducte refulare Moviliţa, cu lungimea de cca. 3,1 km 

• Conductă refulare Sineşti, cu lungimea de cca. 2,7 km; 

• Conductă refulare şi colector de transfer Sineşti – Moviliţa, De 180 mm, cu lungimea de cca. 

12,1 km (din care colector de transfer Sinesti – Movilita cca. 4,3 km) 

• Conductă refulare şi colectoare de transfer Roşiori – Moviliţa, De 160 mm, cu lungimea de 

cca. 4,8 km; 

• Conductă refulare Moviliţa – SEAU Moviliţa, cu lungimea de cca. 0,6 km; 

• Realizarea unei staţii de epurare nouă cu capacitate de 7.870 LE în localitatea Moviliţa, care să 

preia debitele de apă uzată din toate cele trei aglomerări. Emisarul staţiei de epurare este râul 

Ialomiţa; 

• Conductă de refulare în emisar De 280 mm, cu lungimea de cca. 11 km.  

Pe traseul reţelelor de canalizare din Sineşti au fost prevăzute 16 subtraversări de drum. 

Pe traseul conductelor de refulare din Sineşti vor fi necesare 7 subtraversări de drum şi 6 subtraversari 

de râu/canal. 

Pe traseul reţelelor de canalizare din Moviliţa vor fi necesare 5 subtraversări de drum. 

Pe traseul conductelor de refulare din Moviliţa va fi necesară 1 subtraversare de drum şi 1 subtraversare 

de râu. 

Pe traseul colectorului vor fi necesare următoarele lucrări speciale: 1 subtraversare de drum, 1 

subtraversare de canal. 

 

2.3.1.2.2.2 Clusterul Jilavele-Bărcăneşti 

Clusterul Jilavele-Bărcăneşti are în componenţă aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti şi va asigura 

necesarul pentru o populaţie estimată de 6.824 L.E. 

Aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti nu dispun în prezent de sistem de colectare şi tratare a apelor uzate. 
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Figura nr. 2-32 Harta sistemului de canalizare Cluster Jilavele – Bărcăneşti 

 

Lucrările propuse în Clusterul Jilavele – Bărcăneşti sunt:  

• Reţea de canalizare Bărcăneşti, cu lungimea de cca. 42,6 km; 

• Reţea de canalizare Jilavele, cu lungimea de cca. 39,3 km; 

• SPAU locale Jilavele – 9 bucăţi; 

• SPAU transfer Jilavele – 1 bucată; 

• SPAU Bărcăneşti – 11 bucăţi; 

• SPAU transfer Bărcăneşti – 1 bucată; 

• Conducte refulare Bărcăneşti, cu lungimea de cca. 7,6 km; 

• Conducte refulare Jilavele, cu lungimea de cca. 3,1 km; 
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• Colector transfer apă uzată între localităţi Jilavele – Urziceni, cu lungimea de cca. 8,9 km; 

• Colector transfer apă uzată între localităţi Bărcăneşti - SEAU Urziceni (existentă), cu lungimea de 

cca. 9,1 km. 

Apele uzate colectate în aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti vor fi transferate şi epurate la SEAU 

existentă Urziceni. 

Pe traseul reţelei de canalizare din Jilavele au fost prevăzute 7 subtraversări de drum si 2 de canal. 

Pe traseul reţelei de canalizare din Bărcăneşti au fost prevăzute: 8 subtraverări de drum, 5 subtraversări 

de canal. 

Pe traseul colectorului JIlavele – reţea canalizare Urziceni au fost prevăzute: 3 subtraversări de drum, 

5 subtraversări de canal, 1 subtraversare de cale ferată, 1 subtraversare de râu. 

Pe traseul conductei de refulare din Barcăneşti au fost prevăzute: 9 subtraversări de canal. 

 

2.3.1.2.3  Zona de operare Giurgiu – ZO.03 

2.3.1.2.3.1 Aglomerarea Buturugeni 

Aglomerarea  Buturugeni are în componenţă localităţile Buturugeni şi Poşta şi va deservi o populaţie 

prognzată de 2.432 locuitori (2.661 LE). 

 
Figura nr. 2-33 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Buturugeni 

 

În prezent aglomerarea Buturugeni nu dispune de un sistem de colectare şi tratare a apelor uzate. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reţea de canalizare Buturugeni, cu lungimea de cca. 26,5 km; 

• SPAU Buturugeni – 4 bucăţi;  

• Conductă de refulare Buturugeni, cu lungimea de 4,7 km (inclusiv colectorul cu descarcare in 

SEAU Domnesti). 
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• Conductă de refulare transfer UAT Buturugeni – SEAU Domneşti (existentă), cu lungimea de 

cca. 3,2 km,  

• SPAU transfer (SPAU5) – 1 bucată. 

Având în vedere că staţia de epurare Domneşti are capacitate suficienta pentru a prelua apele uzate 

din alte aglomerări, în cadrul proiectului s-a propus colectarea apelor uzate din aglomerarea Buturugeni 

şi epurarea în staţia de epurare Domneşti. 

Pe traseul conductelor de canalizare vor fi necesare 5 subtraversări de drum şi 2 subtraversari de canal. 

Pe traseul colectorului s-a indentificat 1 subtraversare de râu. 

 

2.3.1.2.3.2 Clusterul Floreşti-Stoeneşti 

Clusterul Floreşti - Stoeneşti are în componenţă aglomerările Floreşti, Stoeneşti-Palanca, Găiseni şi 

Căscioarele. Sistemul a fost domensionat pentru o populaţie prognozată de 13.359 locuitori (14.224 

LE). 

 
Figura nr. 2-34 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Buturugeni 

 

În prezent clusterul Floreşti - Stoeneşti nu dispune de un sistem centralizat de colectare şi tratare a 

apelor uzate. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reţea de canalizare Vacuum, cu lungimea de cca. 85,9 km; 

• Staţii de Vacuum – 5 bucăţi; 

• SPAU – 5 bucăţi;  
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• Cămine de colectare; 

• Conducte de refulare transfer ce leagă staţiile de vacuum de staţia de epurare, cu lungimea de 

cca. 16,7 km; 

• Realizarea unei staţii de epurare cu capacitatea de 14.224 L.E. în Floreşti-Stoeneşti şi 

descărcarea apelor uzate din cele două aglomerări în această staţie de epurare. Emisarul staţiei 

de epurare este râul Sabar; 

• Conductă de refulare în emisar De 315 mm, cu lungimea de cca. 0,5 km. 

•  

2.3.1.2.3.3 Aglomerarea Băneasa 

Aglomerarea Băneasa are în componenţă localitatea Băneasa şi va asigura necesarul pentru o populaţie 

prognozată de 3.042 locuitori (3.310 LE). 

 
Figura nr. 2-35 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Băneasa 

 

Aglomerarea Băneasa nu dispune în prezent de un sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor 

uzate. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reţea de canalizare Băneasa, cu lungimea de 25,5 km 

• SPAU Băneasa – 5 bucăţi 

• Conductă refulare Băneasa, cu lungimea de 0,75 km. 
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• Realizarea unei staţii de epurare cu capacitatea de 3.310 LE în localitatea Băneasa, având ca emisar 

canalul Comasca;  

• Conductă de refulare în emisar De 160 mm, cu lungimea de cca. 0,6 km. 

Pe traseul conductelor de canalizare s-a identificat un număr de 4 subtraversări de drum. 

 

2.3.1.2.3.4 Aglomerarea Herăşti 

Aglomerarea Herăşti are în componenţă localităţile Herăşti şi Miloşeşti şi va deservi o populaţie 

prognozată de 2.567 locuitori (2.666 LE). 

 
Figura nr. 2-36 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Herăşti  

 

Aglomerarea Herăşti nu dispune în prezent de un sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor 

uzate. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reţea de canalizare Herăşti, cu lungimea de cca. 17,2 km; 

• SPAU Herăşti -  4 bucăţi; 

• Conductă refulare Herăşti, cu lungimea de cca. 1,4 km; 

• Realizarea unei staţii de epurare cu capacitatea de 2.666 LE în localitatea Herăşti, având ca emisar 

râul Argeş; 

Conductă de refulare în emisar De 160 mm, cu lungimea de cca. 0,6 km. 
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2.3.2 Lucrări de construcţie 

2.3.2.1 Cerinţe privind utilizarea terenurilor 

Proiectul prevede realizarea/reabilitarea următoarelor tipuri de lucrări de construcţie: captări de apă, 

conducte pentru alimentare cu apă, conducte pentru canalizare, gospodării de apă, staţii de tratare a 

apei şi staţii de epurare. 

Pentru identificarea tipurilor de areale sensibile din zona proiectului ce se suprapun cu investiţiile 

propuse, a fost realizată o analiză spaţială a proiectului în raport cu categoriile de folosinţă a terenului 

conform Corine Land Cover (CLC) 2018. Trebuie făcută însă precizarea că nu în toate cazurile situaţia 

CLC reflectă fidel situaţia din teren, dată fiind scara destul de mare la care este realizat. 

Toate tipurile de lucrări, atât cele ce vor afecta temporar suprafaţa terenurilor (lucrări de realizare şi 

reabilitare a conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare), cât şi cele ce vor ocupa permanent 

suprafeţe de teren (construcţiile aferente componentele noi ale proiectului, respectiv staţii de epurare, 

gospodării de apă/staţii de tratare, staţii de pompare, foraje), se vor realiza în principal în zone 

antropice şi în zone cu terenuri agricole. În ceea ce priveşte intersecţia cu zonele împădurite, aceasta 

este reprezentată de conducte ce se vor realiza pe drumurile din interiorul zonelor forestiere. Proiectul 

nu presupune scoaterea de suprafeţe din fondul forestier. Amplasarea traseelor conductelor nu implică 

dificultăţi majore datorate prezenţei arborilor în culoarul de lucru, amplasarea urmând a se face în zona 

de siguranţă a drumului, care are dimensiuni variabile, condiţionate de relief, dar care în cea mai mare 

parte nu conţine arbori. În ceea ce priveşte intersecţia categoriilor Cursuri/Corpuri de apă şi Mlaştini 

interioare, aceasta este reprezentată în principal de traversările cursurilor de apă, ce se vor realiza în 

principal subteran, prin foraj dirijat, fără afectarea cursurilor de apă. 

Tabelul nr. 2-6 Modul de ocupare a terenurilor în funcţie de categoria de folosinţă 

Lucrări 
proiectate 

Mod de 
ocupare 

Categorie de utilizare a terenului 
Suprafaţa 

(ha) 
Cod 

CLC2018 
Denumire 

Conducte 
reţele de 

canalizare 
Temporar 

111 Zone continue urbane 0,48 

112 Zone discontinue urbane 60,46 

121 Unităţi comerciale şi industriale 1,39 

131 Zone de extragere a mineralelor 0,04 

133 Zone construite 2,05 

211 Terenuri arabile neirigate 12,55 

231 Păşuni 3,55 

242 Culturi complexe 12,35 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 1,71 

311 
Păduri de foioase (traseul conductei se 
desfăşoară pe drumurile din interiorul 

pădurilor) 
0,45 

324 Zone de tranziţie cu tufărişuri 0,19 

411 Mlaştini interioare 0,91 

511 Cursuri de apă 0,77 

512 Corpuri de apă 0,59 

Conducte de 
refulare ape de 

la SEAU 
Temporar 

112 Zone discontinue urbane 6,11 

121 Unităţi comerciale şi industriale 0,22 

133 Zone construite 0,28 

211 Terenuri arabile neirigate 3,07 

231 Păşuni 0,67 

242 Culturi complexe 1,92 
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Lucrări 
proiectate 

Mod de 
ocupare 

Categorie de utilizare a terenului 
Suprafaţa 

(ha) 
Cod 

CLC2018 
Denumire 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 0,20 

311 
Păduri de foioase (traseul conductei se 
desfăşoară pe drumurile din interiorul 

pădurilor) 
0,03 

411 Mlaştini interioare 0,10 

511 Cursuri de apă 0,26 

512 Corpuri de apă 0,20 

Staţii de 
epurare 
(SEAU) 

Permanent 

211 Terenuri arabile neirigate 1,66 

231 Păşuni 0,40 

511 Cursuri de apă 0,12 

Staţii de 
pompare a apei 
uzate (SPAU) 

Permanent 112 Zone discontinue urbane 0,002 

Reţele de apă 
(distribuţie + 

aducţiuni) 
Temporar 

111 Zone continue urbane 0,29 

112 Zone discontinue urbane 64,61 

121 Unităţi comerciale şi industriale 1,57 

133 Zone construite 1,42 

211 Terenuri arabile neirigate 23,85 

221 Vii 3,27 

231 Păşuni 3,95 

242 Culturi complexe 12,94 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 2,79 

311 
Păduri de foioase (traseul conductei se 
desfăşoară pe drumurile din interiorul 

pădurilor) 
2,06 

411 Mlaştini interioare 0,97 

511 Cursuri de apă 0,62 

512 Corpuri de apă 0,78 

Gospodării de 
apă 

Permanent 

112 Zone discontinue urbane 2,33 

221 Vii 0,38 

231 Păşuni 0,15 

242 Culturi complexe 0,96 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 0,24 

Foraje Permanent 

112 Zone discontinue urbane 0,96 

211 Terenuri arabile neirigate 0,68 

221 Vii 0,50 

231 Păşuni 0,29 

242 Culturi complexe 0,13 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 0,16 

511 Cursuri de apă 0,09 

 

Investiţiile propuse sunt în măsură să genereze un impact negativ asupra arealelor sensibile din zonă, 

în principal datorat ocupării terenurilor (temporar şi permanent), generării de zgomot şi de emisii 

atmosferice. 

 

2.3.2.2 Captări de apă 

La nivelul zonei de implementare a proiectului sunt propuse înfiinţări sau extinderi ale fronturilor de 

captare prin realizarea a 36 de foraje noi şi reabilitarea altor 9 foraje existente. 
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Tabelul nr. 2-7 Lucrările privind captările de apă propuse în proiect 

Zona de operare Localitate 
Număr 

foraje noi 
propuse 

Adâncimea 
forajelor propuse 

(m) 

Număr 
foraje 

reabilitate 

ZO.02 - Ialomiţa 

Sineşti 5 80 3 

Bărcăneşti 6 100 0 

Armăşeşti 5 100 0 

ZO.03 - Giurgiu 

Buturugeni 1 160 2 

Bulbucata 5 120 2 

Toporu 2 80 2 

Stăneşti 1 300 0 

Băneasa 1 300 0 

Herăşti 4 60 0 

Găiseni 4 185 0 

TOTAL 34 - 9 

 

Forajele noi vor fi săpate în sistem rotativ cu circulaţie inversă, utilizând fluid de foraj pe bază de 

bentonită cu conţinut scăzut de solide. Forajele vor fi echipate cu coloană de protecţie şi cu coloană 

de exploatare, de la zi la adâncimea finală, prevăzută cu filtre. Coloana de exploatare va fi împachetată 

cu pietriş mărgăritar în zona filtrelor, se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul 

tasat, iar spaţiul inelar de deasupra dopului de argilă se va cimenta la zi pe un interval de minim 10 m. 

Se va introduce material de umplutură (balast, argilă) până la cca. 5 m, urmând a se efectua o ultimă 

cimentare până la suprafaţa terenului. Ulterior se vor efectua operaţii de decolmatare – desnisipare în 

sistem aer-lift şi testare hidrogeologică în regim stabilizat al forajului în scopul stabilirii parametrilor 

hidrogeologici şi debitului optim de exploatare. 

Forajele nou proiectate vor fi echipate cu pompe submersibile şi vor fi împrejmuite cu garduri de 

protecţie pentru delimitarea zonelor de protecţie sanitară (20 x 20 m), pentru fiecare foraj. 

Peste foraje se amenajează câte o cabină care să protejeze capul puţului forat, cabină dotată cu 

instalaţiile hidraulice interioare aferente (vane, clapet antiretur, apometru). 

Reabilitarea forajelor existente va consta în dezafectarea instalaţiilor existente în foraj, desnisiparea 

forajului, periere filtre, testarea forajului şi stabilirea parametrilor optimi de exploatare, reechipare foraj 

cu instalaţii hidraulice noi şi traductoare de nivel, echipare cu pompă submersibilă, înlocuirea 

echipamentelor electrice, reabilitarea hidroizolaţiilor şi termoizolaţiilor la cabina puţului forat. 

 

2.3.2.3 Conducte pentru alimentarea cu apă şi de canalizare 

La nivelul celor 3 zone de operare au fost propuse în proiect lucrări de extindere (lucrări noi de 

construcţie) şi lucrări de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. 

Săpăturile pentru pozarea conductelor vor fi executate în cea mai mare parte mecanizat.  

Pozarea conductelor de aducţiune se va face în săpătură deschisă, la o adâncime care să faciliteze o 

acoperire a conductei egală sau mai mare decât adâncimea de îngheţ (1,0 m conform NP133-2013). În 

cazul în care adâncimea de săpatură depaseste 1,50 m săpăturile se vor executa cu sprijiniri, 

respectându-se cerinţele minime impuse de standardele şi normativele tehnice naţionale precum şi cu 

respectarea indicaţiilor geotehnice, astfel încat să fie prevenite orice fel de accidente de tipul prăbuşirii 
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pereţilor/taluzurilor verticale. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi 

stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi 

vehiculelor care circulă în  zonă. 

În cazul în care există zone cu apă subterană se vor prevedea epuismente. Pozarea conductelor sub 

nivelul pânzei freatice se va face cu epuismente. 

Probele de presiune ale conductelor de apă se va face în conformitate cu normelor tehnice în vigoare. 

Înainte de darea în exploatare se va efectua spălarea şi dezinfectarea conductelor. 

La pozarea conductelor se va ţine seama de celelalte reţele edilitare existente (LES - linii electrice 

subterane, LEA -  linii electrice aeriene, TC - telefonie, telecomunicaţii locale, gaze naturale, canalizare 

etc.). 

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte reţele săpăturile vor fi executate manual. 

Pe traseul conductelor de aducţiune sau al reţelelor de distribuţie sunt necesare sub/supratraversări de 

drumuri, căi ferate şi cursuri de apă: 

• Subtraversări de drumuri: conductele care subtraversează arterele carosabile vor fi protejate cu 

tuburi metalice concentrice cu diametrul mai mare cu 1,5 din diametrul nominal al conductei 

de aducţiune/distribuţie a apei potabile/ condcutei de canalizare. Pozarea conductelor în 

subteran se va realiza la adâncimi de circa 1,50 m sub cota platformei drumului traversat; 

• Subtraversări de căi ferate: pentru subtraversarea căilor ferate se prevăd toate elementele de 

siguranţă impuse de normele în vigoare. Acestea vor fi utilate cu sisteme de izolare pentru a 

facilita intervenţia operatorului; 

• Subtraversări/supratraversări de cursuri de apă: pentru traversarea cursurilor de apă se prevăd 

toate elementele de siguranţă impuse de normele în vigoare. Conductele vor fi protejate cu 

tuburi metalice. 

Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal şi vor fi pozate în tub de protecţie. Execuţia prin 

foraj orizontal necesită o poziţionare perpendiculară pe infrastructura ce urmează a fi subtravesrată 

(canal, drum, cale ferată, curs de apă etc.), la adâncimea de cca. 1,50 m a unei conducte metalice din 

oţel laminat, care va constitui protecţia conductei care transportă apa/ apa uzată. 

Lucrările de traversare sunt prevăzute la capete cu cămine de secţionare, dispozitive de aerisire, golire, 

după caz. 

 

2.3.2.4 Gospodării de apă şi Staţii de tratare 

Proiectul prevede realizarea a 7 gospodării de apă noi şi reabilitarea (extinderea) a 21 gospodării de 

apă existente. Gospodăriile de apă proiectate sunt prevăzute cu câte o construcţie în incinta căreia sunt 

amplasate toate instalaţiile componente (rezervoare, pompe, staţii de clorinare etc.). Acestea sunt 

amplasate în general în interiorul intravilanelor, în zone destinate construcţiilor sau în zone în care au 

existat construcţii aferente gospodăriilor comunale. Proiectul prevede realizarea a 7 staţii noi de tratare 

a apelor şi reabilitarea altor 3 staţii existente.  

Lucrările de construcţie vor consta, după caz, în următoarele etape: 
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1. Demolarea structurilor existente. Acolo unde este cazul se vor demola structurile existente. 

2. Realizarea lucrărilor de construcţie. Construcţiile aferente gospodăriilor de apă vor fi 

realizate pe fundaţie tip radier general din beton armat impermeabilizat, aşezată pe un strat de 

beton simplu şi balast compactat. Dimensiunile construcţiilor vor diferi în funcţie de 

capacitatea rezervoarelor şi a celorlalte instalaţii prevăzute în cadrul fiecărei gospodării de apă. 

Lucrările de construcţie vor consta în următoarele etape: 

• Decopertarea solului vegetal şi depozitarea conformă a acestuia; 

• Excavarea stratului de sol, în vederea realizării fundaţiei; 

• Aşezarea pe suprafaţa fundaţiei a unui strat de balast, urmată de compactarea acestuia; 

• Turnarea unui strat de beton simplu; 

• Executarea fundaţiei tip radier general; 

• Ridicarea construcţiilor şi instalarea tuturor echipamentelor aferente fiecărei gospodării de apă; 

• Amenajarea incintelor din cadrul amplasamentului. 

3. Străzile în interiorul limitelor amplasamentului. După încheierea fazei de construcţie se vor 

efectua lucrări generale de amenajare a incintei.  Lucrările vor include, dar fără să se limiteze, 

în zonele afectate de lucrări, următoarele: căile de acces, împrejmuirile, zonele verzi, nivelarea 

terenului. Pentru deservirea rutieră a obiectivelor proiectate în cadrul GA se prevede 

amenajarea terenului în jurul acestora. În incinta GA se prevede amenajarea unor platforme 

cu îmbrăcăminte din beton de ciment. În jurul fiecărui obiect se prevede realizarea unui trotuar 

pentru circulaţia pietonală. Drumurile vor avea dimensiunile conforme şi vor fi prevăzute 

suficiente puncte de întoarcere pentru o circulaţie facilă.   

4. Împrejmuirea gospodăriei şi sistematizarea. Pentru asigurarea securităţii fiecărei gospodării de 

apă s-a propus executarea unei împrejmuiri din plasă bordurată zincată, montată pe stâlpi  

metalici zincaţi. De asemenea în fiecare GA va fi prevăzută o poartă pentru acces auto şi o 

poartă pentru accesul personalului. Împrejmuirea va fi supravegheată cu un sistem 

independent CCTV. 

5. Reţea apă de exploatare. Apa de exploatare (pentru spălarea tehnologică sau scopuri sanitare) 

este necesară în procesul de dezinfecţie a apei, inclus în lucrări şi la funcţionarea diverselor 

echipamente, în concordanţă cu recomandările producătorilor. O reţea de apă de exploatare 

va fi construită şi conectată la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevăzuţi 

robineţi.   

6. Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul gospodăriei. Apa uzată produsă în cadrul 

fiecărui obiectiv este direcţionată către canalizarea internă a GA şi către reţeaua de canalizare 

stradală sau către un bazin vidanjabil, montat în interiorul gospodăriei. Va fi realizată o reţea 

de canalizare pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile şi 

instalaţiile aferente, inclusiv grupurile sociale. Toate aceste lucrări se vor corela cu situaţia 

existentă. Pentru apele pluviale se va realiza un sistem de preluare a acestora şi deversarea lor. 
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7. Sistem de iluminat. Se va realiza un sistem pentru iluminatul exterior, care să cuprindă 

suprafeţele noilor obiecte şi al obiectelor existente, după caz. Acest sistem de iluminat va 

integra şi sistemul de iluminat existent (acolo unde este cazul), actualizându-l tehnologic.  

8. Instalaţie de paratrăsnet. Se va realiza un sistem complet protecţie la trăsnete, în conformitate 

cu standardele, codurile şi legislaţia în vigoare în România. În tablourile electrice şi de 

automatizare se vor prevedea blocuri specializate de protecţie la supratensiuni.  

9. Sistem de securitate antiefracţie. Se vor realiza sisteme de securitate a incintelor care să fie 

coordonat de sistemul integrat de automatizare. 

10. Alimentarea cu energie electrică. Se va prevede alimentare cu energie electrică, respectiv 

sisteme noi independente pentru alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională, a 

obiectelor tehnologice, utilizând în acest sens posturi de transformare noi, complet echipate, 

de ultimă generaţie. Soluţiile de racordare vor fi stabilite împreună cu distribuitorii de energie 

electrică pe bază de studii de soluţie, conform regulamentelor ANRE. Pentru perioadele în 

care alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională se întrerupe, sunt prevăzute  

generatoare de rezervă cu combustibil lichid, cu acţionarea automată a rezervei (AAR), cu 

insonorizare acustică, cu bazin de rezervă, pentru cel puţin 24 de ore şi kit de umplere automată 

a rezervorului. Generatorul de rezervă va fi dimensionat astfel încât să asigure funcţionarea 

simultană a tuturor consumatorilor vitali (suflante, pompe, mixere, instalaţie de dezinfecţie, 

dispecer general etc.), având o putere nominală de cca. 80% din puterea instalată a 

echipamentelor electrice. 

 

2.3.2.5 Staţii de epurare  

Aşa cum a fost prezentat anterior, proiectul prevede realizarea a 4 staţii de epurare clasice noi.  

Lucrările de construcţie vor consta în următoarele etape principale:  

• Decopertarea solului vegetal şi depozitarea conformă a acestuia; 

• Excavarea stratului de sol, în vederea realizării fundaţiilor; 

• Executarea fundaţiilor; 

• Ridicarea construcţiilor şi instalarea tuturor echipamentelor aferente staţiilor; 

• Realizarea instalaţiilor interioare şi conectarea la reţelele existente; 

• Amenajarea incintelor din cadrul amplasamentului; 

• Realizarea lucrărilor de reabilitare a terenului în jurul instalaţiilor. 

După încheierea fazei de construcţie se vor efectua lucrări generale de amenajare a incintei. Lucrările 

vor include căile de acces, împrejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului. 

Pentru asigurarea accesului rutier la obiectivele proiectate în cadrul staţiilor de epurare se prevede 

amenajarea terenului în jurul acestora. În incintă se prevede amenajarea unor platforme cu 

îmbracăminte din beton de ciment. În jurul fiecărui obiect se prevede realizarea unui trotuar pentru 

circulaţia pietonală. Drumurile vor avea dimensiunile conforme şi vor fi prevăzute suficiente puncte 

de întoarcere pentru o circulaţie facilă.  
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Pentru împrejmuirea fiecărei staţii de epurare s-a propus instalarea unei plase bordurate zincate, 

montată pe stâlpi  metalici zincati. De asemenea va fi prevăzută o poartă culisantă şi o poartă de acces 

pentru accesul personalului. 

Se va realiza un sistem pentru iluminatul exterior, comandat atât de un sistem de întrerupătoare 

crepusculare şi/sau programabile în funcţie de anotimp, cât şi manual. Iluminatul clădirilor sau al 

diverselor structuri va fi proiectat astfel încât să permită activităţi de inspecţie şi/sau intervenţie în 

cazuri de urgenţă. 

Se va realiza un sistem complet protecţie la trăsnete, în conformitate cu standardele, codurile şi 

legislaţia în vigoare în România. În tablourile electrice şi de automatizare se vor prevedea blocuri 

specializate de protecţie la supratensiuni. 

De asemenea, fiecare staţie va beneficia de un sistem de securitate antiefracţie, care va fi coordonat de 

sistemul integrat de automatizare al staţiei. 

Pentru alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională, a obiectelor tehnologice care fac 

obiectul staţiilor de epurare se va realiza un sistem nou independent pentru alimentarea cu energie 

electrică, utilizând în acest sens un post de transformare nou, complet echipat, de ultimă generaţie, 

dedicat exclusiv acestei investiţii.  

Pentru perioadele în care alimentarea cu energie electrică de la reţeaua natională se întrerupe, va fi 

prevăzut un generator de rezervă cu combustibil lichid, cu acţionarea automată a rezervei (AAR), cu 

insonorizare acustică, cu bazin de rezervă, pentru cel puţin 24 de ore şi kit de umplere automată a 

rezervorului. Generatorul de rezervă aferent fiecărei staţii va fi dimensionat astfel încât să asigure 

funcţionarea simultană a tuturor consumatorilor vitali (suflante, pompe, mixere, dispecer general, etc.), 

având o putere nominală de aproximativ 80% din puterea instalată a echipamentelor electrice. 

 

2.3.2.6 Drumuri noi de acces 

Majoritatea obiectivelor supraterane prevăzute în proiect (gospodării de apă, staţii de tratare, foraje, 

staţii de pompare şi staţii de epurare) se vor realiza în zone cu drumuri de acces existente. Proiectul 

prevede însă amenajarea unor drumuri noi de acces acolo unde acestea nu există, aceste situaţii fiind 

întâlnite doar în cazul forajelor de alimentare cu apă din UAT Armăşeşti, Sineşti şi Găiseni. Drumurile 

de acces vor fi proiectate cu lăţimea de 4 m în toate situaţiile. În tabelul următor sunt prezentate 

amplasamentele care necesită amenajarea căilor noi de acces şi dimensiunile acestora. 

Tabelul nr. 2-8 Drumuri noi de acces prevăzute în proiect 

Judeţ UAT Amplasament 
Lungime drum de 

amenajat 
[m] 

Suprafata drum de 
amenajat 

[m2] 

Ialomiţa 

Armăşeşti F5 10 40 

Sineşti 
F5 50 200 

F8 50 200 

Giurgiu Găiseni 

F6 240 960 

F7 45 180 

F8 95 380 

Total 490 1.960 
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2.3.3 Lucrări necesare organizării de șantier 

2.3.3.1 Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier 

În etapa de execuţie a proiectului va fi necesară realizarea unor organizări de şantier ce vor fi amplasate 

pe terenuri aflate în proprietate publică. Organizările de şantier vor fi utilizate în principal pentru 

depozitarea temporară a materialelor necesare execuţiei proiectului şi a deşeurilor rezultate din lucrări 

(cu excepţia pământului excavat la realizarea şanţurilor de pozare a conductelor), precum şi pentru 

gararea utilajelor implicate în aceste lucrări. De asemenea, constructorii vor instala în incita 

organizărilor de şantier containere pentru birouri şi vestiare, toalete ecologice, puncte PSI. Organizările 

de şantier vor fi împrejmuite. 

Pentru amenajarea organizărilor de şantier se va decoperta stratul vegetal de la suprafaţa solului (dacă 

amplasarea se realizează pe spaţiu verde), după care se va instala un strat drenant (nisip şi pietriş), în 

vederea prevenirii contaminării solului datorat scurgerilor accidentale. Stratul de sol vegetal se va 

depozita în vecinătatea organizării de şantier, în vederea reutilizării acestuia pentru refacerea 

amplasamentului, după dezafectarea organizării de şantier. 

În cadrul organizărilor de şantier nu este prevăzută amplasarea de facilităţi pentru prepararea 

materialelor de construcţie. 

 

2.3.3.2 Localizarea organizărilor de şantier 

Organizărilor de şantier vor fi stabilite pe amplasamentele viitoarelor gospodării de apă/staţii de tratare 

şi staţii de epurare, în cazurile în care acestea sunt construcţii noi şi pe amplasamentele gospodăriilor 

de apă şi staţiilor de tratare existente, în cazurile în care se execută lucrări de extindere/reabilitare.  

  

2.3.4 Informaţii despre materiile prime, resursele naturale, substanţele sau 

preparatele chimice în perioada de execuţie 

În etapa de execuţie, una dintre resursele naturale principale utilizate este reprezentată de terenuri. 

Pentru realizarea proiectului se va ocupa temporar o suprafaţă totală de teren de cca. 230 ha, 

reprezentând fronturile de lucru pentru realizarea reţelelor de conducte dar şi pentru realizarea 

construcţiilor supraterane (staţii de epurare, gospodării de apă etc.). 

În etapa de execuţie se vor utiliza materiale de construcţie ce vor fi aprovizionate de contractorii 

angajaţi în realizarea lucrărilor prevăzute în proiect. Acestea constau în principal în: diferite tipuri de 

conducte, piese de îmbinare, piese prefabricate, fier beton, beton, ciment, balast, piatră spartă. 

Pentru realizarea umpluturilor, în special în cazul realizării conductelor de apă şi apă uzată, este necesar 

sol. Solul care va rezulta în urma lucrărilor de săpătură va fi depozitat în zonele de lucru, urmând ca la 

final să fie utilizat pe cât posibil la umplerea şanţurilor şi refacerea amplasamentelor. Se vor lua măsuri 

pentru depozitarea temporară adecvată a stratului vegetal (grămezi nu mai mari de 1 m înălţime). 

De asemenea pentru realizarea probelor de presiune şi realizare operaţiunilor de curăţăre a 

conductelor, în perioada de execuţie va fi utilizată apă, însă cantităţile nu vor fi ridicate. 
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În perioada de execuţie nu vor fi utilizate resurse din interiorul ariilor naturale protejate.  

De asemenea se vor utiliza carburanţi şi uleiuri necesare funcţionării vehiculelor şi utilajelor implicate 

în realizarea lucrărilor. Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor se vor efectua 

în unităţi specializate şi autorizate pentru astfel de activităţi.  

Alimentarea cu combustibil (motorină) a generatoarelor de energie electrică se va face săptămânal, cu 

ajutorul unor canistre, pe locaţii existând doar stocul din rezervoarele generatoarelor. 

Pentru operaţiile de sudură şi de tăiere a elementelor metalice, se vor utiliza, după caz, butelii de oxigen 

şi de acetilenă. Acestea vor fi stocate în spaţii special amenajate în cadrul organizărilor de şantier, 

manipularea şi utilizarea acestora fiind realizată doar de către personal special instruit. 

În tabelul următor sunt prezentate informaţii cu privire la principalele substanţe şi preparatele chimice 

ce vor fi utilizate în perioada de execuţie a proiectului.  

Tabelul nr. 2-9 Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate în etapa de execuţie 

Denumirea 
materiei prime, a 

substanţei sau 
preparatului 

chimic 

Destinaţie 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice* 

Categorie Periculozitate 
Fraze 

de 
pericol 

Motorină Utilaje P 

Lichid inflamabil, categoria 3; 
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în 

căile respiratorii; 
Toxicitate acută, categoria 4 Inhalare; 
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 

Susceptibil de a provoca cancer, categoria 2 
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de 
expunere prelungită sau repetată, categoria 2; 

Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă 
durată 

H226 
H304 
H332 
H315 
H351 
H373 
H411 

Oxigen 
Organizare 
de şantier 

P 
Poate cauza sau intensifica incendiile; 

Poate exploda la căldură 
H270 
H280 

Acetilenă 
Organizare 
de şantier 

P 
Extrem de inflamabil; 

Poate reacţiona exploziv în absenţa aerului; 
Poate exploda la căldură 

H220 
H230 
H280 

 

De asemenea în cadrul lucrărilor de execuţie, în principal aferente clădirilor, se vor utiliza lacuri, 

vopsele, diluanţi, adezivi. Acestea vor fi stocate în ambalajele originale, etichetate corespunzător, fiind 

necesară depozitarea în spaţii acoperite, pe suprafeţe impermeabile. Substanţele şi preparatele chimice 

periculoase vor fi însoţite de Fişe cu date de securitate. 

 

2.4 CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ETAPEI DE OPERARE 

2.4.1 Procese tehnologice 

2.4.1.1 Gospodării de apă 

Apa brută captată din fronturile de captare prevăzute în proiect (surse subterane) este colectată prin 

conducte de aducţiune şi transportată către gospodăriile de apă aferente fiecărui sistem. La intrarea în 
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gospodăria de apă, pe conducta de aducţiune va fi montată o vană electrică ce va regla debitul de 

intrare în rezervorul/rezervoarele de apă prevăzute în fiecare gospodărie de apă. Vana va fi comandată 

în funcţie de nivelul apei din rezevor. Din rezervoarele de înmagazinare a apei brute, apa este condusă 

mai departe prin conducte, către staţia de tratare a apelor (în cazurile în care gospodăria de apă are 

prevăzută o astfel de instalaţie) şi ulterior către staţia de dezinfecţie finală cu hipoclorit. Staţia de 

dezinfecţie cu hipoclorit va fi prevăzută cu instalaţii de dozare a hipocloritului, instalaţie de 

neutralizare, ventilaţie, duş de urgenţă şi echipamente de protecţie. Pompele de dozare vor fi automate 

cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operaţiile vor fi monitorizate şi controlate prin sistemul SCADA.  

Măsurarea debitului va fi asigurată la intrarea în gospodăria de apă. Debitmetrul va fi de tip 

electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit şi va fi amplasat în interiorul GA, unde accesul se 

poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificaţiilor producătorului şi 

integrat în sistemul SCADA.  

Injecţia hipocloritului se va realiza înainte de intrarea în rezervor şi pe conductă, la ieşirea din rezervor. 

Înainte de intrarea apei în rezervor se va realiza o injecţie de clor cu doză fixă, prestabilită, urmând ca 

pe conducta de ieşire din rezervor să se facă corecţia clorului rezidual la ieşirea din gospodăria de apă. 

Dozarea se va face în funcţie de valoarea debitului influent în rezervor şi va fi controlată prin 

măsurarea valorii concentraţiei de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel 

încât să se asigure 0,5 mg/l clor rezidual liber în apă produsă, la ieşirea din gospodăria de apă. 

Prelevarea apei potabile, pentru măsurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte 

spiralate, a cărei lungime şi diametru va fi calculată astfel încât să asigure echivalentul unui timp de 

contact de 30 de minute. 

Gospodăriile de apă vor asigura o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 

30 de zile de operare în condiţiile de încărcare proiectată. Pe rezervoare vor fi instalaţi senzori de nivel, 

pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor şi doi senzori mecanici (tip pară sau similar), 

pentru transmiterea nivelelor de minim şi maxim din fiecare rezervor. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre reţelele de distribuţie. 

Gospodăriile de apă sunt proiectate pentru operarea de la distanţă din cameră de comandă. 

Echipamentul de automatizare va asista activităţile personalului de exploatare şi întreţinere, prin 

intermediul funcţiilor automate şi a programelor. 

 

2.4.1.2 Gospodării de apă cu Staţii de tratare a apei potabile 

În cadrul proiectului este prevăzută realizarea a 7 staţii noi de tratare a apei potabile (STA), precum şi 

reabilitarea, modernizarea sau extinderea a 3 staţii de tratare existente. Tehnologiile de tratare au fost 

stabilite în funcţie de caracteristicile surselor de alimentare cu apă, ce sunt reprezentate de ape 

subterane de adâncime. Caracteristicile staţiilor de tratare propuse în cadrul proiectului sunt prezentate 

în tabelul următor. 

Tabelul nr. 2-10 Caracteristicile staţiilor de tratare a apei potabile propuse în proiect 
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Zona 
operare 

STA 
Capacitate 

(m3/h) 
Trepte de tratare prevăzute în 

proiect 

Reactivi şi 
dezinfectanţi 

utilizaţi în 
proces 

ZO.01 
Ilfov 

Dărăşti 
Reabilitare 
şi extindere 

51,4 

1. Preoxidare cu hipoclorit; 
2. Staţie de filtrare multistrat; 

3. Staţie de filtrare CAG; 
4. Staţie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfectie; 
5. Dezinfecţie cu UV; 

6. Treaptă de tratare nămol. 

Hipoclorit 

ZO.02 
Ialomiţa 

Sineşti Nouă 62,06 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin oxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Statie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
6. Dezinfecţie cu UV; 

7. Treaptă de tratare nămol; 
8. Sistem SCADA. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

Bărcăneşti Nouă 47,3 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin oxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Staţie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfectie; 
6. Corecţie pH; 

7. Dezinfecţie cu UV; 
8. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

Armăşeşti Nouă 120,42 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin oxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Staţie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
6. Dezinfecţie cu UV; 

7. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

BZO.03 
Giurgiu 

Buturugeni Modernizare 27,41 

1. Bazin preoxidare cu 
permanganat de potasiu şi aer; 
2. Staţie de filtrare multistrat; 

3. Preoxidare cu clor – Clorare la 
break-point pentru eliminare 

NH4+; 
4. Bazin preoxidare cu clor; 

5. Staţie de filtrare CAG; 
6. Dezinfecţie cu UV; 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 
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Zona 
operare 

STA 
Capacitate 

(m3/h) 
Trepte de tratare prevăzute în 

proiect 

Reactivi şi 
dezinfectanţi 

utilizaţi în 
proces 

7. Corecţie pH; 
8. Staţie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
9. Treaptă de tratare nămol. 

Bulbucata Extindere 79,34 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin preoxidare cu 

hipoclorit; 
4. Staţie de filtrare CAG; 

5. Staţie nouă de clorinare cu 
hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
6. Dezinfecţie cu UV; 

7. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

 

Toporu Nouă 48,52 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin preoxidare cu 

hipoclorit; 
4. Staţie de filtrare CAG; 

5. Staţie nouă de clorinare cu 
hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
6. Dedurizare 

7. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

 

Găiseni Nouă 157,71 

1. Preoxidare cu hipoclorit; 
2. Gospodărie de reactivi 

(clorură ferică); 
3. Bazin preoxidare cu 

hipoclorit; 
4. Staţie de filtrare multistrat; 

5. Staţie de filtrare CAG; 
6. Statie noua de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
7. Dezinfecţie cu UV; 

8. Treaptă de tratare nămol. 

Hipoclorit 
 

Băneasa Nouă 34,02 

1. Instalaţie automată de 
clorinare; 

2. Filtru cationit puternic acid; 
3. Filtru anionic slab bazic; 

4. Schimbători de ioni; 
5. Cisternă stoc de HCl 32 %; 

6. Vas de consum NaOH 48%; 
7. Pompă dozatoare cu 
convertizor HCl 32%; 

- 
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Zona 
operare 

STA 
Capacitate 

(m3/h) 
Trepte de tratare prevăzute în 

proiect 

Reactivi şi 
dezinfectanţi 

utilizaţi în 
proces 

8. Pompă dozatoare  cu 
convertizor NaOH 48%; 

9. Pompă afânare /spălare; 
10. Suflante. 

Herăşti Nouă 26,71 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin preoxidare cu clor; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Dezinfecţie cu UV; 

6. Staţie nouă de clorinare cu 
hipoclorit; 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
7. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

 

 

2.4.1.3 Staţii de epurare 

În cadrul proiectului sunt propuse 4 staţii de epurare noi. Caracteristicile staţiilor de epurare propuse 

în cadrul proiectului sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 2-11 Caracteristicile staţiilor de epurare propuse în proiect 

Nr. 
crt. 

Staţie de epurare Tip lucrare 
Capacitate Suprafaţa 

aproximativă 
ocupată (m2) LE Qu zi max (l/s) 

1 SEAU Moviliţa 

Construcţie 
nouă 

7.870 15,84 6..000 

2 SEAU Floreşti - Stoeneşti 14.224 25,29 8.400 

3 SEAU Băneasa 3..310 7,30 3000 

4 SEAU Herăşti 2666 5,07 4.350 

 

Principalele componente ale proceselor de epurare incluse în staţiile de epurare Moviliţa şi Floreşti - 

Stoeneşti sunt rezumate mai jos: 

➢ Linia apei: 

- canal de intrare cu deversor 

- grătar rar  

- debitmetru parshall pentru măsurarea debitului influent 

- staţie de pompare apă uzată 

- debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de intrare în staţia de epurare 

- instalaţii compacte de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi 

- punct de prelevare probe pentru influent 

- reactoare biologice SBR 

- staţie de suflante  

- staţie de pompare apă epurată 

- staţie de pompare apă tehnologică 
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- unităţi de stocare şi dozare precipitant pentru defosforizare chimică 

- debitmetru parshall pentru măsurarea debitului la ieşire 

- punct de prelevare probe pentru efluent 

➢ Linia nămolului:  

- staţie de pompare nămol recirculat 

- bazine stabilizare nămol in exces  

- staţie de pompare pentru alimentarea instalaţiei de îngroşare 

- instalaţii pentru îngroşarea mecanica a nămolului in exces 

- bazin tampon nămol îngroşat 

- staţie de pompare pentru alimentarea instalaţiei de deshidratare cu nămol îngroşat 

- instalaţii pentru deshidratarea mecanica a nămolului îngroşat 

- depozit nămol deshidratat 

➢ Instalaţii anexe:  

- instalatie de incalzire 

- grup electrogen 

- dispecerat zonal SCADA 

- post transformare 

- reţea de alimentare cu apă potabilă 

- reţea de interna de canalizare 

Apa uzată intră în staţia de epurare în căminul de intrare. Căminul de intrare va fi prevăzut cu prag 

deversor ce va evacua apa uzată ce depaşeşte debitul de Quz or max. Din acest cămin se va poza o 

conductă de by-pass, ce va evacua apa uzată influentă din staţia de epurare, atunci când staţia de 

pompare apăuzată este scoasă din funcţiune şi debitele influenţe trebuiesc evacuate. 

Din căminul de intrare, apă uzată trece printr-un canal de masură tip Parshall şi ajunge gravitaţional în 

canalul de intrare a grătarului rar, care va fi prevăzut cu un canal în paralel, cu rol de by-pass. Canalele 

vor putea fi izolate cu ajutorul unor stavile. 

Grătarul rar este dimensionat pentru Quz or max. Gratarul rar este complet mecanizat, având lumina 

dintre bare de 20 mm. Grătarul funcţionează pe baza pierderilor de sarcină, masurate prin intermediul 

unor traductoare de nivel, ce masoară nivelul aval şi amonte. Reţinerile de la grătarul rar vor fi 

compactate şi transportate într-un container, ce va fi preluat de un camion. Grătarul rar va fi montat 

într-o hală, construită din structură uşoară.  

Din canalul grătarului rar apă uzată este transpotată gravitaţional în staţia de pompare. Bazinul staţiei 

de pompare a fost dimensionat astfel încât să aibă rol şi de bazin de omogenizare şi retenţie, pentru 

uniformizarea debitelor ce intră în treaptă biologică.  

Apă uzată va fi pompată spre instalaţia de preepurare, prin intermediul a 3+1 pompe, prevăzute cu 

convertizor de frecvenţa pe unităţile active. Pe conducta de refulare a staţiei de pompare este montat 

un debitmetru electromagnetic, pentru măsurarea debitului influent în SEAU.  

Pentru o eficienţă mai bună a reţinerilor, se propune o instalaţie de sitare, în locul grătarului des, ce va 

fi integrat în instalaţia compactă de deznisipare şi separare de grăsimi.  
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Din staţia de pompare apă este pompată în instalaţia compactă de sitare fină, deznisipare şi separare 

de grăsimi. Instalaţia este dimensionată pentru pentru Quz or max.  

Din conducta de refulare a staţiei de pompare va fi prevăzută o conductă, ce va permite ocolirea 

instalaţiei compacte, pentru cazurile de reparaţii, revizii, etc. În mod normal de lucru conducta va fi 

închisă cu ajutorul vanelor manuale.  

Colectarea deşeurilor de la instalaţia de sitare se va face cu un transportor cu melc.  

Deşeurile colectate vor fi compactate cu ajutorul unui compactor. Pentru colectare deşeuri compactate 

vor fi prevăzute 2 containere.  

Nisipul extras din deznisipator se va spală şi va avea un conţinut de materii organice mai mic de 3%. 

Nisipul tratat se va transferă într-un container de stocare pentru a fi transportat în afară staţiei.  

Grăsimile vor fi evacuate în separatorul gravitaţional de apă şi flotanţi. Apă rezultată se va scurge 

gravitaţional, înapoi, în chesonul staţiei de pompare apă brută. Flotanţii din căminul de colectare vor 

fi îndepărtaţi cu vidanjă.  

Pe conducta de descărcare a apei degrosisate în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activat se 

va monta un echipament de prelevare probe. Echipamentul de prelevare a probelor de apă uzată este 

echipat cu senzori cu autocurăţare. Se vor măsură on-line urmatoarele: PO4-P, CBO5, NH4-N, pH, 

Temp, SS. 

Apa pre-epurată mecanic va fi descărcată gravitaţional în camera de distribuţie a bazinelor de nămol 

activat, care este prevăzută cu stavile manuale la intrarea în cele două bazine cu nămol activat.  

Linia biologică va fi formată din cel puţin 2 unităţi independente de epurare biologică sau un obiect 

tehnologic cu cel puţin 2 linii tehnologice independente, astfel încât să permită intervenţiile în caz de  

mentenanţă şi avarie fără a perturba major funcţionare staţiei de epurare.  Bazinele biologice vor trebui 

să reducă semnificativ încărcarea organică, azotul şi fosforul. Bazinele vor fi dotate cu sisteme de 

amestec care să permită o bună mixare a namolului şi o menţinere în echilibrul a namolului pentru 

evitarea depunerii  pe radierul bazinelor biologice, cu grile de aerare cu bule fine, şi suflante care sa 

asigure un minim de 2 mg/l oxigen. Suflantele vor fi adapostite într-o construcţie specială care să le 

asigure protecţia la intemperii şi izolarea fonică conform normelor în vigoare. Daca se adopta plasare 

acestora pe platforme deschise atunci vor trebui sa respecte normele de lucru în spaţiu deschis inclusiv 

normele de zgomot în spaţiul ambiental. De asemenea indiferent de varianta aleasă aceste echipamente 

vor respecta normativele nationale în ceea ce priveste vibraţiile admisibile în funcţionare. Bazinele 

biologice vor fi dotate cu toate echipamentele necesare funcţionării normale şi atingerii parametrilor 

de eficienţă (minim 94 % CBO5, minim 83% MTS, minim 85 Ntotal si 91 Fosfor total). Bazine vor fi 

dotate cu automatizare modernă care va include cel puţin senzorii de azot, fosfor, suspensii şi  oxigen, 

necesari asigurării unei bune funcţionări în regim automat. 

Sistemul de aerare funcţionează în mod automat conform informaţiilor primite de la sonda de oxigen. 

Acest echipament dictează pornirea/oprirea suflantelor funcţie de concentraţia de oxigen dizolvat 

măsurată în bazinul de oxidare-nitrificare astfel încât acesta concentraţie să fie menţinută la valorile 

concentraţiei optime pentru desfăşurarea proceselor biologice din reactor. 
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Sursa de aer pentru zona de oxidare-nitrificare este poziţionată într-o incintă din vecinătatea bazinelor 

şi constă din 2 + 1 suflante ce alimentează cu aer staţia de epurare printr-un sistem de conducte. 

Suflantele sunt prevăzute cu convertizor de frecvenţă. 

Staţia de epurare este echipată cu o instalaţie pentru îndepartarea chimică a fosforului, pe baza de 

coagulanţi care sunt dozaţi în apa uzată. 

În condiţiile specificate ale influentului, cu mai puţin fosfor în apa uzată, precipitarea fosforului nu 

este necesară deoarece epurarea este realizată cu ajutorul eliminării biologice în bazinele anaerobe. În 

cazul în care fosforul din influent depăşeşte valorile estimate, se va asigura precipitarea folosind soluţie 

Sulfat feric cu concentraţie de 42%. Dozarea se face în camera de distribuţie la bazinele de nămol 

activat. 

În proces se vor monitoriza on-line următorii parametri: Oxigen dizolvat, temperatura – in bazinele 

cu nămol activat;  pH, NH4 si NO3 – in bazinele cu nămol activat; Solide in suspensie – in bazinele 

cu nămol activat si decantor; Presiuni – pe toate circuitele sub-presiune. 

Apa uzată epurata este separată de nămolul activ în decantorul secundar, iar apa rezultată din decantare 

este descărcată prin pompare sau gravitational, functie de proiectul tehnic aprobat, printr-o conducta 

de evacuare în emisar. 

Gura de varsare se va amenaja in locul unde se va evacua apa epurata in emisar. Amenajarea se va face 

din beton, pentru asigurarea protecţiei malului la deversarea debitului epurat în emisar. 

In scopul asigurării protecţiei de mal in zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de 

siguranţă a ansamblului structură – taluz precum şi pentru stoparea afuierilor la piciorul taluzului, se 

prevede realizarea unei protecţii de mal în zona deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe 

aproximativ 2,00 m. 

Necesarul de apă brută din procesul tehnologic este provenit din apa epurată. Staţia de pompare apă 

tehnologică este prevăzută înainte de canalul de măsură de la ieşirea din staţia de epurare. Pe conducta 

de evcuare a apei epurate se va monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un racord la reteaua de apa potabila, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru 

instalaţiile de polimer, necesarul de apă pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi. 

Echipamentul de prelevare a probelor de apa uzată este echipat cu senzori cu autocuratare şi senzori 

de măsura on-line a parametrilor apei epurate: PO4-P, CBO5, NH4-N, NO3-N, pH, Temp, SS. 

Nămolul activ este colectat gravitaţional din decantoarele secundare şi evacuat către staţia de pompare 

nămol recirculat şi in exces. Nămolul recirculat este pompat în camera de distribuţie a bazinelor de 

nămol activ. 

Nămolul în exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat spre instalaţia de 

ingrosare mecanica a nămolului in exces. Nămolul biologic în exces va fi ingroşat până la un minim 

de materie uscată de 8 %. Nămolul ingroşat va fi evacuat cu ajutorul unei pompe către bazinul tampon. 

În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi prevenirea depunerilor. 

Din bazinul tampon de nămol îngrosat, nămolul este pompat catre instalatia de deshidratare. Namolul 

va fi deshidratat pana la un minim de substanta uscata de 25 %. 
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Pentru fiecare unitate de îngroşare şi deshidratare s-a prevazut câte o unitate de preparare şi dozare a 

polimerilor. 

Din staţia de deshidratare, namolul deshidratat este transportat cu ajutorul unui transportator mecanic 

spre platforma de depozitare acoperită, sau în container. 

Instalaţia compactă de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi (treaptă mecanică), staţia de 

suflante aferentă bazinelor cu nămol activat, instalaţia de precipitare fosfor, împreună cu 

echipamentele de epurare nămol, vor fi montate într-o hală din structura uşoară. Diversele trepte de 

epurare şi echipamente vor fi montate în interiorul halei în camere diferite.  

În cazul SEAU Băneasa şi Herăşti, principalele componente ale proceselor de epurare incluse în staţia 

de epurare sunt rezumate mai jos: 

- Staţie de pompare cu grătar rar acţionat manual; 

- Pre-epurarea mecanică; 

- Epurarea biologică cu denitrificare frontală şi recirculare; 

- Nitrificarea şi stabilizarea nămolului; 

- Decantare secundară; 

- Deshidratarea nămolului; 

- Măsurarea debitului efluentului final cu ajutorul unui debitmetru inductiv; 

- Dezinfecţie efluent;  

- Monitorizare parametri efluent (pH, temperatura, MTS, CCO-Cr, NH4-N, PO4). 

Linia tehnologică a reactorului biologic este situată într-un bazin impermeabil din beton. 

Staţia de epurare are componente subterane şi supraterane, fiind acoperită partial cu clădirea 

operaţională. Poziţionarea golurilor bazinelor precum şi componentele supraterane sunt date de 

caracteristicile tehnologice şi de condiţiile de amplasament. 

Staţia de epurare este alcătuită din bazine din beton–armat impermeabilIzat:  

- Compartiment de oxidare-nitrificare; 

- Compartiment de denitrificare; 

- Depozit de nămol. 

Statia de pompare este echipată cu un gratar rar (distanta între bare este de 25 mm) pentru retinerea 

impuritatilor mecanice grosiere cu scopul de a proteja pompele cu care este echipata statia. Gratarul 

rar este manipulat cu ajutorul unei macarale manuale (vinci manual). In interiorul statiei de pompare 

sunt montate pe bare de ghidaj doua care ridica apele uzate la cota statiei de epurare. Controlul 

pompelor este automat cu ajutorul unui sistem flotor. In cazul in care nivelul apei in statia de epurare 

se ridica mai mult decat in mod normal (eventual din cauza avariei unei pompe) va porni alarma ce 

avertizeaza avaria produsa. 

Pe conducta de refulare din staţia de pompare va fi montat un debitmetru inductiv care va masura 

debitul de apa influent in statia de epurare. Echipamentul permite inregistrare si stocarea datelor. 

Pre-epurarea mecanica fina. In acest process sunt indepartate impuritatile grosiere, a caror prezenta in 

pasii urmatori ai procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei de epurare 

sau la blocarea acestora. 
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Echipament integrat de sitare-deznisipare. Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica 

este un echipament de ultima generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea 

optima din punct de vedere economic si al spatiului ocupat. In sita sunt retinute suspensiile solide mai 

mari decat ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa impreuna cu suspensiile fine trece de sita 

prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru 

perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. Echipamentul este realizat din otel-inox 

(austenic-crom-nichel). 

Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza capata o forma 

conica. In centrul deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata. Viteza cu 

care apa uzata este transportata scade in momentul in care aceasta ajunge in cilindrul de linistire, dar 

particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi continua traseul spre baza deznisipatorului. Suprafata 

de sub cilindrul de linistire este prevazuta cu un sistem de aerare cu bule fine, de asemenea spatiul 

dintre cilindrul de linistire si peretii exteriori ai deznisipatorului este aerat. Sistemul de aerare asigura 

buna curatare a nisipului decantat. Toate particulele cu densitate mica se ridica la suprafata de unde 

sunt pompate in bazinul de denitrificare. Tot in bazinul de denitrificare ajung si impuritatile din 

cilindrul de linistire.  

În cazul în care apa uzată conţine o cantitate mai mare de grăsimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - 

datorită principiului de functionare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la suprafaţa cilindrului de 

linistire de unde pot fi indepartate, manual, de către operator şi depozitate într-un container special de 

grăsimi. Grăsimile vor fi preluate de către o firmă specializată şi autorizată în acest scop. 

Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.   

Retinerile de pe sita contin o mare parte de substante organice de origine animala si vegetala. O parte 

din substantele organice continute in retinerile de pe sita se descompun iar o parte sunt rezistente la 

procesele de descompunere bacteriana. Retinerile de la sita pot fi tratate impotriva descompunerii cu 

clorura de var. 

Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din zona de denitrificare 

si zona de activare (oxidare – nitrificare), in interiorul careia este situat decantorul secundar tip 

Dortmund. 

Reactorul biologic poate functiona in parametrii intr-un interval de 30 – 120 % din incarcarile priectate, 

daca concentratia de namol (biomasa) din bazinul de oxidare-nitrificare se incadreaza in valori de 40%-

60%, concentratie stabilita in urma testului de sedimentare. Deci statia de epurare functioneaza in  

parametrii chiar si la fluctuatii mari atat ale debitului, cat si ale incarcarilor apei uzate. 

In zona de nitrificare, care este aerata, are loc indepartarea biologica a poluarii organice din apa uzata. 

O parte a substantelor organice din apa uzata este redusa la dioxid de carbon si apa, iar o parte trece 

prin procesul de sinteza al noilor celule de biomasa de namol activat. Polizaharidele si lipidele sunt 

sintetizate ca substante structurale. Aceasta sinteza duce la cresterea greutatii biomasei si a numarului 

de micro organisme. 

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii anoxice, 

populatia de bacterii din namolul activat, folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in procesul de 

respiratie, ca receptor final de electroni. Astfel nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este 

eliberat in atmosfera. 
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In bazinul de denitrificare se afla situat un decantor secundar tip Dortmund. Intrarea apei epurate si a 

biomasei in suspensie in decantorul secundar se face printr-un cilindru de linistire. Apa epurata este 

evacuata din statia de epurare printr-un sistem de conducte perforate submersate. Pentru ca sistemul 

de conducte perforate sa functioneze corespunzator statia de epurare este echipata si cu echipament 

pentru mentinerea nivelului constant in reactor. In continuare apa ajunge in canalizarea de evacuare. 

Decantorul secundar este dimensionat in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, 

incarcarea hidraulica permisa este de 1.0 m3.m-2.h-1. In partea inferioara ingustata a decantorului 

secundar este pozitionata admisia unei pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul 

de denitrificare (recircularea namolului), sau in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de namol. 

Decantorul secundar este echipat cu instalatie automata de indepartare a spumei de la suprafata 

acesteia si a cilindrului de linistire. 

Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp. Spuma de la 

suprafata decantorului secundar este indepartata cu ajutorul unei pompe air-lift si este adusa inapoi in 

bazinul de nitrificare. Echipamentele de aerare montate la suprafata decantorului secundar sunt 

pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel incat sa directioneze spuma spre 

zona de absorbtie. Timpul de functionare al acestei instalatii, precum si perioadele de pornire, pot fi 

modificate in functie de necesitatile de operare ale statiei. Spuma de la suprafata cilindrului de linistire 

este evacuata in depozitul de namol. 

Combinatia intre denitrificarea statica intr-o zona anoxica si o denitrificarea dinamica intr-o zona 

aerata asigura o reducere eficienta a poluarii pe baza de azot din apa uzata. 

Efluentul este dezinfectat cu soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO) ce este dozata in bazinul de beton 

in care este adusa apa epurata. Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan 

cu influentul din statie, si se opreste cu o intarziere fata de acesta. 

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul 

nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea acestui 

surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament fizico chimic. 

Gura de varsare, se va amenaja in locul unde se va evacua apa epurata in emisar. Amenajarea se va 

face din beton, pentru asigurarea protecţiei malului la deversarea debitului epurat în emisar. 

In scopul asigurării protecţiei de mal in zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de 

siguranţă a ansamblului structură – taluz precum şi pentru stoparea afuierilor la piciorul taluzului, se 

prevede realizarea unei protecţii de mal în zona deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe 

aproximativ 2,00 m. 

Necesarul de apă brută din procesul tehnologic este provenit din apa epurată. Staţia de pompare apă 

tehnologică este prevăzută înainte de canalul de măsură de la ieşirea din staţia de epurare. Pe conducta 

de evcuare a apei epurate se va monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un racord la reteaua de apa potabila, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru 

instalaţiile de polimer, necesarul de apă pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi. 

Echipamentul de prelevare a probelor de apa uzată este echipat cu senzori cu autocuratare şi senzori 

de măsura on-line a parametrilor apei epurate: PO4-P, CBO5, NH4-N, NO3-N, pH, Temp, SS. 
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Nămolul în exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat spre instalaţia de 

ingrosare mecanica a nămolului in exces. Nămolul biologic în exces va fi ingroşat până la un minim 

de materie uscată de 8 %. Nămolul ingroşat va fi evacuat cu ajutorul unei pompe către bazinul tampon. 

În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi prevenirea depunerilor. 

Din bazinul tampon de nămol ingrosat, nămolul este pompat catre instalatia de deshidratare. Namolul 

va fi deshidratat pana la un minim de substanta uscata de 25 %. 

Pentru fiecare unitate de ingrosare si deshidratare s-a prevazut cate o unitate de preparare si dozare a 

polimerilor. 

Din statia de deshidratare, namolul deshidratat este transportat cu ajutorul unui transportator mecanic 

spre platforma de depozitare acoperita, sau în container. 

 

2.4.2 Durata etapei de operare 

Duratele minime de viaţă a investiţiilor propuse în proiect, conform HG 2139/2004 pentru aprobarea 

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe sunt prezentate 

pentru fiecare tip de investiţie în parte, în tabelul următor. 

Tabelul nr. 2-12 Duratele normale de viaţă a investiţiilor 

Denumire investiţie 
Durata normală de 
funcţionare (ani) 

Foraje de apă 36 

Captări şi prize de apă 36 

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; reţele de 
distribuţie. Galerii subterane pentru instalaţii tehnico-edilitare 

36 

Conducte pentru canalizare 48 

Staţii de tratare şi de epurare a apelor 36 

Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei 60 

Staţii de pompare 48 

Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi 
canalizare 

48 

 

La sfârşitul acestor perioade investiţiile vor suferi, după caz, lucrări de reabilitare sau lucrări de 

dezafectare. 

Lucrările de dezafectare se vor desfăşura cu personal calificat şi autorizat şi vor consta în principal în:  

• demolarea construcţiilor subterane şi supraterane – se vor identifica construcţiile şi instalaţiile 

care prezintă un risc de poluare, pentru acestea aplicându-se proceduri speciale de dezafectare; 

• degajarea terenurilor de material rezultat în urma demolării (deşeuri) – se va realiza de către 

societăţi abilitate în activităţi de eliminare a deşeurilor, prin transportul acestora în vederea 

eliminării, aplicându-se proceduri speciale în cazul deşeurilor periculoase; 

• refacerea amplasamentului la starea iniţială. 

Lucrările de dezafectare şi de demolare se vor realiza în conform obligaţiilor impuse în Acordul de 

mediu şi în Autorizaţia de demolare, după obţinerea acestora. 
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2.4.3 Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în 

scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei 

Informaţii privind producţia şi resursele energetice necesare asigurării funcţionării sistemelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel nr. 2-1 Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice 

Producţia Resursele folosite în scopul asigurării producţiei 

Denumirea 
Cantitatea 

anuală 
Denumirea Procesul de utilizare 

Cantitatea 
anuală 

Furnizor 

Apă 
potabilă 

14,5 mil. m3 
Energie 
electrică 

Staţii de pompare, 
echipamente aferente 
gospodăriilor de ape şi  

staţiilor de tratare 

≈ 5,3 mil. 
kWh 

Sistemul 
Energetic 
Naţional 

Apă epurată 14,1 mil. m3 
Energie 
electrică 

Staţii de pompare, 
echipamente aferente 

staţiilor de epurare 

≈ 4,6 mil. 
kWh 

Sistemul 
Energetic 
Naţional 

 

Furnizarea energiei electrice în perioada de execuţie se va realiza prin intermediul generatoarelor 

electrice, amplasate în zonele de lucru pentru realizarea investiţiilor.  

În cadrul etapei de operare, alimentarea cu energie electrică se va realiza de la reţeaua naţională, 

utilizând sisteme noi şi independente.  

Asigurarea agentului termic nu este necesar pentru relizarea investiţiilor, însă pentru încalzirea spaţiilor 

de şantier se vor folosi soluţii locale, ca de exmplu radiatoare, aparate de aer condiţionat etc.  

În funcţie de necesităţi, în etapa de operare se va realiza conectarea la reţele existente sau realizarea de 

soluţii locale.  

Pentru gospodăriile de apă şi staţiile de tratare, în etapa de operarre pentru asigurarea necesarului de 

energie electrică se prevăd sisteme noi independente pentru alimentarea cu energie electrică de la 

reţeaua naţională, a obiectelor tehnologice, utilizând în acest sens posturi de transformare noi, complet 

echipate, de ultimă generaţie. Soluţiile de racordare vor fi stabilite împreună cu distribuitorii de energie 

electrică pe bază de studii de soluţie, conform regulamentelor ANRE.  

Pentru alimentarea cu energie electrică a staţiilor de epurare se va realiza un sistem nou independent 

pentru alimentarea cu energie electrică, utilizând în acest sens un post de transformare nou, complet 

echipat, de ultimă generaţie, dedicat exclusiv acestei investiţii.  

Pentru gospodăriile de apă, staţii de tratare şi staţii de epurare, în perioadele în care alimentarea cu 

energie electrică de la reţeaua natională se întrerupe, va fi prevăzut un generator de rezervă cu 

combustibil lichid, cu acţionarea automată a rezervei (AAR), cu insonorizare acustică, cu bazin de 

rezervă, pentru cel puţin 24 de ore şi kit de umplere automată a rezervorului. Fiecare generator de 

rezervă va fi dimensionat astfel încât să asigure funcţionarea simultană a tuturor consumatorilor vitali 

(suflante, pompe, mixere, dispecer general, instalaţie de dezinfecţie etc.), având o putere nominală de 

aproximativ 80% din puterea instalată a echipamentelor electrice. 
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2.4.4 Informaţii despre materiile prime, resursele naturale, substanţele sau 

preparatele chimice în perioada de operare 

Resursa utilizată în perioada de operare este exclusiv apa obţinută din surse subterane. Cea mai mare 

cantitate a apei prelevate este distribuită în reţeaua de consum în scopuri potabile şi igienico-sanitare. 

În etapa de operare, în procesul de epurare a apelor uzate este necesar un consum de apă atât 

tehnologic, pentru curăţarea anumitor instalaţii, cât şi consum menajer pentru personalul operator. În 

acest sens, pentru asigurarea apei tehnologice curate, apă pentru nevoi igienico-sanitare, spălarea 

platformelor şi udarea spaţiilor verzi, amplasamentele staţiilor de epurare proiectate vor fi branşate la 

reţelele de alimentare cu apă ale localităţilor sau vor fi prevăzute cu surse proprii de apă, acolo unde 

distanţa faţă de reţeaua de alimentare cu apă este prea mare. Necesarul de apă brută din procesul 

tehnologic va proveni din apa epurată.  

În ceea ce priveşte staţiile de tratare şi amplasamentele gospodăririlor de apă, pentru consumul menajer 

şi tehnologic se va utiliza apa rezultată în urma procesului de tratare. 

Ca şi în cazul etapei de execuţie, resursa naturală esenţială utilizată în etapa de operare, este 

reprezentată de terenuri. În acest caz fiind ocupată permanent o suprafaţă de teren de cca. 9 ha, 

cuprinzând: staţii de epurare, gospodării de apă, staţii de pompare a apelor uzate, cabine de foraj etc., 

este de precizat faptul că aceste construcţii nu sunt propuse în interiorul ariilor naturale protejate sau 

pe terenuri naturale de importanţă pentru biodiversitate. Suprafeţele afectate temporar şi permanent 

sunt nesemnificative raportat la suprafeţele şi disponibilitatea acestor resurse la nivelul UAT-urilor şi 

al ariilor naturale protejate intersectate. 

În etapa de operare, substanţele chimice utilizate vor fi în special cele necesare în procesele de epurare 

a apelor uzate şi tratare a apei potabile (dezinfectanţi, coagulanţi etc.). Acestea vor fi stocate, după caz, 

în cadrul fiecărui obiectiv, în rezervoare/ recipienţi şi locaţii special prevăzute în acest sens. 

Achiziţionarea şi furnizarea tuturor substanţelor se va face doar de la/ de operatori autorizaţi. În cadrul 

amplasamentelor în care se vor utiliza aceste substanţe, personalul operator va fi instruit periodic cu 

privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea, precum şi la modul de acţionare în cazul 

apariţiei unor incidente. De asemenea va lua la cunoştinţă şi va ţine cont de recomandările din Fişele 

cu date de securitate ale fiecărei substanţe, acestea fiind în mod obligatoriu transmise de către furnizori, 

odată cu achiziţionarea substanţelor. 

În tabelul următor sunt prezentate informaţii cu privire la principalele substanţe şi preparate chimice 

ce vor fi utilizate în etapa de operare a proiectului. 

Tabelul nr. 2-13 Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate în etapa de operare 

Denumirea 
materiei prime, a 

substanţei sau 
preparatului 

chimic 

Destinaţie 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor 
chimice* 

Categorie** Periculozitate 
Fraze 

de 
pericol 

Sulfat feric, conc. 
42% Staţii de 

epurare 

P 

Nociv în caz de înghiţire; 
Provoacă iritarea pielii; 

Provoacă leziuni oculare grave; 
Poate fi coroziv pentru metale 

H302 
H315 
H318 
H290 

Polimeri pentru 
îngroşare 

N - - 
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Denumirea 
materiei prime, a 

substanţei sau 
preparatului 

chimic 

Destinaţie 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor 
chimice* 

Categorie** Periculozitate 
Fraze 

de 
pericol 

Coagulanţi pentru 
îndepartarea 

chimică a fosforului 
N - - 

Polimeri floculare 
(coagulanţi) 

Staţii de 
tratare 

N - - 

Hipoclorit de sodiu P 
Corodarea/iritarea pielii; 

Periculos pentru mediu acvatic, pericol 
acut 

H314 
H400 

Carbonat de sodiu P Provoacă iritarea gravă a ochilor H319 

Clorură de calciu P Provoacă iritarea gravă a ochilor H319 

Clorură ferică P 

Toxicitate acută; 
Iritarea pielii; 

Sensibilizarea pielii; 
Lezarea gravă a ochilor; 
Coroziv pentru metale 

H302 
H315 
H317 
H318 
H290 

Hidroxid de sodiu P 
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 

ochilor 
H314 

Permanganat de 
potasiu 

P 
Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte 

de lungă durată 
H411 

Clor gazos P 

Poate cauza sau intensifica incendiile; 
Conţine gaz sub presiune, poate exploda 

la căldură; 
Cauzează iritarea pielii; 

Cauzează iritaţii severe ale ochilor 
Fatal în caz de inhalare; 

Foare toxic pentru viaţa acvatică 

H270 
H280 
H315 
H319 
H330 
H400 

 

Hipoclorit de sodiu 
Staţii de 
clorare 

P 
Corodarea/iritarea pielii; 

Periculos pentru mediu acvatic, pericol 
acut 

H314 
H400 

Motorină 

Generatoare 
de rezervă 

pentru 
energie 
electrică 

P 

Lichid inflamabil, categoria 3; 
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de 

pătrundere în căile respiratorii; 
Toxicitate acută, categoria 4 Inhalare; 
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 

Susceptibil de a provoca cancer, categoria 
2 

Poate provoca leziuni ale organelor în caz 
de expunere prelungită sau repetată, 

categoria 2; 
Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte 

de lungă durată 

H226 
H304 
H332 
H315 
H351 
H373 
H411 

 

În vederea combaterii efectelor unor poluări accidentale provocate de eventuale scurgeri ale 

substanţelor, în urma depozitării, utilizării sau manipulării necorespunzătoare a acestora, 

amplasamentele staţiilor de tratare, staţiilor de epurare şi gospodăriilor de apă vor fi dotate cu materiale 

absorbante şi alte echipamente pentru intervenţie, specifice substanţelor depozitate. 
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2.5 ACTIVITĂŢI DE DEZAFECTARE 

Proiectul presupune demolarea şi punerea în conservare a unor obiective existente a căror stare nu 

mai permite exploatarea lor în condiţii optime. În tabelul următor sunt prezentate obiectivele propuse 

spre conservare sau dezafectare. 

Tabelul nr. 2-14 Obiective propuse pentru demolare sau conservare 

Localitate Obiective existente U.M. Cantitate Lucrări propuse 

1 Decembrie 

Front de captare buc. 7 conservare 

Conductă de aducţiune m 932 demolare 

Staţie de tratare buc. 1 demolare 

Berceni 

Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 710 demolare 

Staţie de tratare buc. 1 demolare 

Voluntari 
Front de captare buc. 11 conservare 

Conductă de aducţiune m 770 demolare 

Ştefăneştii de Jos 

Front de captare Ştefăneştii de Sus buc. 5 conservare 

Conductă de aducţiune m 800 demolare 

Front de captare Ştefăneştii de Jos buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 300 demolare 

Moviliţa 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 240 demolare 

Bulbucata Staţie de tratare buc. 1 demolare 

Iepureşti 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 349 demolare 

Gorneni 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 115 demolare 

Teişori 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 200 demolare 

Letca Nouă 
Front de captare buc. 1 conservare 

Conductă de aducţiune m 42 demolare 

Toporu Conductă de distribuţie m 4912 demolare 

Floreşti 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 135 demolare 

Stoeneşti 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 114 demolare 

 

Lucrările de reabilitare a terenului realizate după demolarea obiectivelor, în cazul pe locaţia acestora 

nu vor fi realizate alte obiective noi, vor consta în: 

• umplerea excavaţiilor de pământ rezultate după lucrările de demolare – aceasta se va face cu 

pământ de calitate similară zonei. Pământul ce va fi utilizat pentru umplere va fi adus din zone 

sigure, în care nu există risc de contaminare; 

• aşezarea la suprafaţa terenului a unui strat de sol vegetal fertil capabil să regenereze vegetaţia 

din zonă. 

 

2.6 PLANIFICARE/ AMENAJARE TERITORIALĂ 

Pentru realizarea proiectului, titularul a obţinut Certificatele de urbanism necesare, după cum urmează: 
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• Certificatul de Urbanism nr. 37 din 11.02.2019, eliberat de Primăria comunei 1 Decembrie, 

pentru imobilul teren şi/sau construcţii, situat în judeţul Ilfov, comuna 1 Decembrie, satul 1 

Decembrie, cod poştal 077005, aria de operare a SC EURO APAVOL SA, inclusiv reţelele de 

utilităţi din cadrul investiţiei (gospodăria de ape, reţelele de alimentare cu apă şi canalizare), 

pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 11.02.2021; 

• Certificatul de Urbanism nr. 85/10695 din 16.08.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Ilfov – conducta 

de aducţiune apă tratată SZA 1 Decembrie şi Colector principal de transfer apă uzată Gruparea 

de Aglomerări 1 Decembrie – Dărăşti, Ilfov; 

• Certificatele de Urbanism nr. 94/116 din 24.11.2017 si nr. 110/14969/ 10.12.2020 , eliberate 

de Consiliul Judeţean Ilfov, pentru reţelele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul 

pe teritoriul comunei Berceni, judeţul Ilfov; 

• Certificatul de Urbanism nr. 118/10358 din 11.11.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru colector refulare ape uzate menajere din Aglomerarea Buturugeni, cu amplasament pe 

teritoriul comunei Domneşti, judeţul Ilfov; 

• Certificatul de Urbanism nr. 105/11768 din 16.10.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul judeţului Ilfov 

– colector Dascălu – Ştefăneştii de Jos; 

• Certificatul de Urbanism nr. 100 din 07.10.2019, eliberat de Primăria comunei Copăceni, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei 

Copăceni, judeţul Ilfov; 

• Certificatul de Urbanism nr. 11 din 19.02.2019, eliberat de Primăria comunei Dărăşti, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Dărăşti-Ilfov 

– Modernizare Gospodăria de apă şi execuţie reţele de canalizare, pentru care a fost prelungită 

valabilitatea până la 11.02.2021; 

• Certificatul de Urbanism nr. 21 din 12.03.2019, eliberat de Primăria comunei Dascălu, pentru 

reţele de canalizare menajeră cu amplasamentul pe teritoriul comunei Dascălu, judeţul Ilfov, 

pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 10.03.2021; 

• Certificatul de Urbanism nr. 15/16177 din 02.03.2018, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în oraşul Voluntari, judeţul 

Ilfov – Gospodăria de apă, pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 02.03.2021; 

• Certificatul de Urbanism nr. 36/3076 din 02.05.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasament pe teritoriul în judeţul Ilfov, 

Sistem Dascălu-Ştefăneştii de Jos, Cluster Voluntari-Ştefăneştii de Jos, pentru care a fost 

prelungită valabilitatea până la 02.05.2022; 

• Certificatul de Urbanism nr. U872 din 13.11.2019, eliberat de Primăria oraşului Voluntari, în 

scopul autorizării executării lucrărilor de construire privind infrastructura de apă uzată prin 

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI 

APĂ UZATĂ PE RAZA ADMINISTRATIVĂ A ORAŞULUI VOLUNTARI, precum şi 

elaborare studiu de fezabilitate, pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 13.11.2021;  

• Certificatele de Urbanism nr. 21 din 07.06.2017 si nr. 25/19.08.2020 , eliberate de Consiliul 

Judeţean Ialomiţa, pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul 

Ialomiţa, municipiul Urziceni, intravilan şi extravilan, comuna Armăşeşti, satele Armăşeşti, 
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Nenişori, Malu Roşu, intravilan şi extravilan, comuna Bărbuleşti, intravilan şi extravilan, 

comuna Jilavele, satele Jilavele, Slătioarele, intravilan şi extravilan; 

• Certificatele de Urbanism nr. 33 din 15.09.2017 si nr. 31/14.10.2020 –faza SF, eliberate de 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul 

în judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, intravilan şi extravilan, comuna Manasia, sat Manasia, 

extravilan, comuna Bărcăneşti, satele Bărcăneşti şi Condeeşti, intravilan şi extravilan;  

• Certificatele de Urbanism nr. 22 din 08.06.2017, nr. 24 din 19.08.2020 si nr. 32/14.10.2020-

faza SF, eliberate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, pentru reţele de utilităţi din culoarul 

investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Ialomiţa, comuna Moviliţa, sat Moviliţa, intravilan şi 

extravilan, comuna Roşiori, sat Roşiori, intravilan şi extravilan, comuna Sineşti, sat Lilieci, 

intravialn şi extravilan, comuna Dridu, sat Dridu, intravilan şi extravilan; 

• Certificatul de Urbanism nr. 38 din 08.10.2019, eliberat de Primăria comunei Băneasa, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Băneasa, 

judeţul Giurgiu, pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 07.10.2021;  

• Certificatul de Urbanism nr. 169 din 04.09.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Giurgiu, comunele 

Bulbucata, Iepureşti şi Letca Nouă, pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 

04.09.2020;  

• Certificatul de Urbanism nr. 172 din 21.10.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Buturugeni, 

judeţul Giurgiu; 

• Certificatul de Urbanism nr. 198 din 12.12.2018, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Giurgiu, UAT Găiseni şi 

Floreşti-Stoeneşti -Foraje, Statie tratare, aductiune, pentru care a fost prelungită valabilitatea 

până la 12.12.2020; 

• Certificatele de Urbanism nr. 187/21.09.2017 si nr. 217/02.12.2020 - canalizare, eliberat de 

Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul 

în judeţul Giurgiu, UAT Găiseni şi Floreşti-Stoeneşti; 

• Certificatul de Urbanism nr. 166 din 08.10.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Herăşti, 

judeţul Giurgiu; 

• Certificateleul de Urbanism nr. 109 din 18.07.2017, pentru care a fost prelungită valabilitatea 

până la 18.07.2020 si nr. 126/23.07.2020, eliberate de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru reţele 

de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Giurgiu, UAT Răsuceni şi 

Toporu,; 

• Certificatul de Urbanism nr. 127 din 22.07.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Stăneşti, 

judeţul Giurgiu. 

Terenurile pe care vor fi realizate obiectivele propuse prin proiect sunt situate în intravilanul şi 

extravilanul localităţilor şi fac parte din domeniul public. 
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Obiectivele propuse vizează zone cu funcţiuni diverse, folosinţele actuale ale terenurilor pe care vor fi 

realizate componentele proiectului fiind: folosinţe agricole şi neagricole, căi de comunicaţie rutiere, 

ferate, cursuri de apă şi canale, zone aferente căilor de comunicaţie etc. 

Proiectul se va implementa cu respectarea prevederilor Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale 

unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) pe teritoriul cărora vor fi realizate investiţiile propuse, 

precum şi cu respectarea cerinţelor Planurilor de Amenajare a Teritorului Judeţean (PATJ). 

În cazul investiţiilor propuse pe teritoriul localităţilor Voluntari, Berceni, Răsuceni, Herăşti şi Stăneşti, 

autorităţile emitente ale Certificatelor de urbanism au solicitat elaborarea de Planuri Urbanistice 

Zonale (PUZ), prin: CU nr. 15/16177/02.03.2018 pentru UAT Voluntari – Gospodăria de apă 

(judeţul Ilfov), CU nr. 94/116/24.11.2017 si nr. 110/14969/ 10.12.2020  pentru UAT Berceni (judeţul 

Ilfov)  si nr. 126/23.07.2020 pentru UAT Răsuceni (judeţul Giurgiu), CU nr. 166/08.10.2019 pentru 

UAT Herăşti (judeţul Giurgiu), CU nr. 127/22.07.2019 pentru UAT Stăneşti (judeţul Giurgiu). 

Planurile Urbanistice Zonale au fost elaborate şi sunt în curs de avizare. 

Certificatele de urbanism includ de asemenea avizele şi acordurile necesar a fi obţinute din partea altor 

autorităţi  pentru implementar proiectului, precum: Avizul de gospodărirea apelor, Avize din partea 

Direcţiilor de Cultură şi Culte, Avize referitoare la sănătatea populaţiei, Avize privind securitatea la 

incendiu, Avize din partea deţinătorilor de reţele, etc. 

Proiectul analizat urmăreşte extinderea şi reabilitare infrastructurii existente de alimentare apă şi 

canalizare din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu. Necesitatea implementării proiectului derivă din 

prevederile Directivei Cadru Apa (Directiva 2000/60/EC), Directivei privind Tratarea Apelor Uzate 

Urbane (Directiva 91/271/EEC), Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului 

uman. Acestea sunt cuprinse în Planul de Management Bazinal al Spaţiului Hidrografic Argeş-

Vedea, Planul de Management Bazinal al Spaţiului Hidrografic Buzău-Ialomiţa şi Planului 

de Management al Spaţiului Hidrografic Dobrogea-Litoral, Ciclul al II-lea 2016-2021, respectiv 

în Planul Naţional de Management aferent porţiunii din Bazinul Hidrografic Internaţional al 

Fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României – sinteza Planurilor Bazinale 

pentru perioada 2016 – 2021. Planul Naţional de Management reprezintă sinteza celor 11 Planuri de 

Management elaborate la nivelul bazinelor/ spaţiilor hidrografice, incluzând astfel şi prevederile 

PMBSH Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa şi Dobrogea-Litoral. Aceste planuri reprezintă principalul 

instrument pentru punerea în aplicare a Directivei Cadru Apă. 

Obiectivele de mediu ale PMBSH Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa şi Dobrogea-Litoral sunt cele 

prevăzute în Directiva Cadru Apa: 

 corpuri de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi stării chimice bune, respectiv a 

potenţialului ecologic bun şi stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi 

artificiale; 

 corpuri de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi stării cantitative bune; 

 nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane; 

 zone protejate: atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de legislaţia specifică. 

Pentru atingerea acestor obiective, PMBSH Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa şi Dobrogea-Litoral prevăd 

o serie de măsuri de bază, care includ măsuri pentru asigurarea infrastructurii de apă potabilă şi a 

infrastructurii de apă uzată, proiectul contribuind direct la implementarea acestor măsuri. 
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2.7 MODALITĂŢILE PROPUSE PENTRU CONECTARE LA INFRASTRUCTURA 
EXISTENTĂ 

➢ Alimentarea cu apă. În etapa de execuţie a investiţiilor propuse în proiect, asigurarea 

necesarului de apă pentru realizarea lucrărilor (nevoi igienico-sanitare personal, apă 

tehnologică) se va realiza, în funcţie de amplasare, din reţelele existente sau din alte surse 

autorizate, prin transport cu cisterna. Apa potabilă pentru personal se va asigura prin 

achiziţionare din comerţ (apă îmbuteliată). 

În etapa de operare, în procesul de epurare a apelor uzate este necesar un consum atât tehnologic, 

pentru curăţarea anumitor instalaţii, cât şi consum menajer pentru personalul operator. În acest sens, 

pentru asigurarea apei tehnologice curate, apă pentru nevoi igienico-sanitare, spălarea platformelor şi 

udarea spaţiilor verzi, amplasamentele staţiilor de epurare proiectate vor fi branşate la reţelele de 

alimentare cu apă ale localităţilor sau vor fi prevăzute cu surse proprii de apă, acolo unde distanţa faţă 

de reţeaua de alimentare cu apă este prea mare. Necesarul de apă brută din procesul tehnologic va 

proveni din apa epurată.  

În ceea ce priveşte staţiile de tratare şi amplasamentele gospodăririlor de apă, pentru consumul menajer 

şi tehnologic se va utiliza apa rezultată în urma procesului de tratare. 

➢ Evacuarea apelor uzate. Apele uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor propuse în 

proiect vor fi reprezentate de ape uzate menajere şi ape uzate tehnologice. Pentru personal vor 

fi utilizate toalete ecologice, evacuarea apelor uzate urmând a fi realizată de societăţi autorizate, 

în baza unor contracte de prestări servicii/ comenzi. Apele uzate tehnologice vor rezulta în 

urma realizării probelor tehnologice, precum şi în unele cazuri ca urmare a realizării de lucrări 

de curăţare a conductelor. Pentru colectarea acestora se vor utiliza soluţii locale (habe, 

rezervoare), apele uzate fiind apoi evacuate prin intermediul unor societăţi autorizate.  

În etapa de operare, pentru evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice generate în cadrul 

obiectivelor vor fi prevăzute soluţii proprii în incinta fiecărui amplasament, fie prin racordare la reţelele 

existente, fie prin realizarea de soluţii locale. 

➢ Energie electrică. În perioada de execuţie a lucrărilor, alimentarea cu energie electrică va 

fi asigurată în principal cu ajutorul generatoarelor electrice, ce vor fi montate în zonele de lucru 

pentru realizarea investiţiilor. 

Pentru etapa de operare sunt prevăzute sisteme noi, independente, pentru alimentarea cu energie 

electrică de la reţeaua naţională, utilizând în acest sens posturi de transformare noi, complet echipate, 

de ultimă generaţie. Soluţiile de racordare vor fi stabilite pe bază de studii de soluţie, conform 

regulamentelor ANRE. Pentru perioadele în care alimentarea cu energie electrică de la reţeaua 

naţională se întrerupe, proiectul prevede în obiectivele care necesită energie electrică (gospodării de 

apă, staţii de tratare, staţii de epurare), câte un generator de rezervă cu combustibil lichid, cu acţionare 

automată a rezervei (AAR), cu insonorizare acustică, cu bazin de rezervă pentru cel puţin 24 de ore şi 

kit de umplere automată a rezervorului. Fiecare generator de rezervă va fi dimensionat astfel încât să 

asigure funcţionarea simultană a tuturor consumatorilor vitali. 
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➢ Asigurarea agentului termic. Pentru realizarea investiţiilor propuse nu este necesară 

asigurarea agentului termic. Pentru încălzirea spaţiilor aferente organizărilor de şantier (unde 

va fi cazul) se vor utiliza soluţii locale (radiatoare, aparate de aer condiţionat etc). În perioada 

de operare, în funcţie de necesităţi şi amplasare, se va realiza fie conectarea la reţele existente, 

fie se vor realiza soluţii locale. 

 

2.8 ESTIMAREA TIPULUI ŞI CANTITĂŢILOR DE EMISII ŞI DEŞEURI 

2.8.1 Emisii atmosferice 

2.8.1.1 Surse şi poluanţi generaţi 

În perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii 

atmosferice vor fi reprezentate de: 

• Activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol fertil, săpături, umpluturi, 

nivelări), a unor materiale de construcţie şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare 

nedirijate. Poluanţi: particule; 

• Eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren perturbate sau lipsite de vegetaţie – surse 

staţionare nedirijate. Poluanţi: particule; 

• Activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate. Poluanţi: 

particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/tăiere; 

• Generatoarele electrice – surse mobile non-rutiere. Poluanţi: NOx, SOx, CO, particule; 

• Vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi 

echipamentelor - sursele mobile. Poluanţi: NOx, SOx, CO, particule. 

Sursele specifice perioadei de construcţie vor fi, în principal, surse de suprafaţă, deschise, libere ce se 

vor manifesta pe perioade scurte de timp. Din punct de vedere spaţial, locaţiile acestor surse vor fi 

dinamice, înaintând odată cu frontul de lucru. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de 

programul de lucru (10 ore/zi, 5 zile/săptămână) şi de graficul lucrărilor. Se estimează că investiţiile 

cuprinse în proiect se vor finaliza în anul 2023. După finalizarea lucrărilor de construcţie, sursele 

menţionate mai sus vor dispărea. 

Lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje moderne (excavator, buldozer, încărcător etc.). 

În perioada de funcţionare a obiectivelor proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi 

reprezentate de: 

 Surse staţionare nedirijate:  

• Emisii şi mirosuri rezultate în urma proceselor de tratare a apelor uzate în staţiile de 

epurare. Poluanţi: NH3, H2S, gaze cu efect de seră (N2O, CH4); 

• Emisii rezultate ca urmare a deshidratării nămolului din staţiile de epurare şi din staţiile 

de tratare a apelor potabile. Poluanţi: gaze cu efect de seră (N2O, CH4);  

 Surse mobile, reprezentate de traficul auto datorat autovehiculelor personalului operator, a 

personalului de mentenanţă şi a personalului de intervenţie în caz de apariţie a avariilor la 

instalaţiile proiectate. Poluanţi: NOx, SOx, CO, particule. 
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În etapa de dezafectare a proiectului, sursele de impurificare a aerului vor fi similare cu cele din etapa 

de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje. 

2.8.1.2 Emisii în perioada de execuţie 

Sursele staţionare nedirijate de emisii în atmosferă vor apărea în perioada de execuţie a lucrărilor 

propuse pentru realizarea obiectivelor şi vor fi reprezentate de activităţile de manevrare a maselor de 

pământ (decopertare sol fertil, săpături, umpluturi, nivelări), a unor materiale de construcţie şi a 

deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor, precum şi de activităţile de prelucrare a elementelor 

metalice (tăieri şi suduri) şi de activităţile de turnare beton.  

Operaţiile de tăiere şi sudură a elementelor metalice pot conduce la emisii de particule metalice. Aceste 

operaţii vor genera emisii de: particule fine care conţin, în principal, oxizi metalici (oxid de fier, oxid 

de mangan, oxid de nichel etc.), monoxid de carbon rezultat din descompunerea dioxidului de carbon 

din atmosferă în zona arcului electric, dioxid de azot rezultat din oxidarea azotului atmosferic datorită 

temperaturii ridicate din zona arcului electric, ozon. 

O sursă suplimentară de praf este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoţeşte, în mod 

inerent, lucrările de construcţie. Fenomenul apare datorită existenţei, pentru un anumit interval de 

timp, a suprafeţelor de teren neacoperite, expuse acţiunii vântului. Praful generat de manevrarea 

materialelor şi de eroziunea vântului este, în principal, de origine naturală (particule de sol, praf 

mineral). 

Se menţionează faptul că surselor caracteristice activităţilor din etapa de execuţie a lucrărilor nu li se 

pot asocia concentraţii în emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din acelaşi motiv, acestea nu 

pot fi evaluate în raport cu prevederile Ordinului nr. 462/1993 şi nici cu alte normative referitoare la 

emisii. 

Se specifică faptul că emisiile de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului sunt direct 

proporţionale cu conţinutul de particule mici (d < 75 μm), invers proporţionale cu umiditatea 

solului/pământului şi, după caz, cu viteza de deplasare şi cu greutatea utilajelor. 

Sursele mobile de emisie asociate acestei etape vor fi reprezentate de utilajele necesare desfăşurării 

lucrărilor de amenajare a terenului, de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de 

construcţii, precum şi de aprovizionarea cu materiale necesare execuţiei, dar şi de vehiculele necesare 

evacuării deşeurilor de pe amplasament. În categoria surselor mobile non-rutier se înscriu şi 

generatorarele electrice, conform metodologiei EMEP/EEA 2019 – 1.A.4 Non road mobile machinery. 

Estimarea emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele implicate în lucrările de execuţie într-un front 

de lucru din cadrul proiectului s-a realizat în conformitate cu metodologia EMEP/EEA 2019 – 1.A.4 

Non road mobile machinery, luând în calcul factorii de emisie pentru fiecare indicator reprezentativ, tipul 

de utilaje folosite în frontul de lucru şi consumul mediu orar de carburant aferent fiecărui utilaj implicat 

în lucrările de execuţie. Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 2-15 Emisii din surse mobile 

Denumirea 
sursei 

Poluant 
Consum 
carburant 

(t/h) 

Factor de 
emisie 
(g/t) 

Debit masic Concentraţia 
în emisie 
(mg/m3)* kg/h g/h g/s 

Macara 
mobilă 

Pulberi 
0,007 

2.104 0,014 14,00 0,004 132,1 

SO2 250 0,002 1,66 0,0005 15,7 
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Denumirea 
sursei 

Poluant 
Consum 
carburant 

(t/h) 

Factor de 
emisie 
(g/t) 

Debit masic Concentraţia 
în emisie 
(mg/m3)* kg/h g/h g/s 

NOx 32.629 0,22 217,18 0,06 2048,9 

CO 10.774 0,07 71,71 0,02 676,5 

Excavator 

Pulberi 

0,012 

2.104 0,02 24,51 0,01 132,5 

SO2 250 0,003 2,91 0,001 15,7 

NOx 32.629 0,38 380,06 0,11 2054,4 

CO 10.774 0,13 125,50 0,03 678,4 

Buldozer 

Pulberi 

0,010 

2.104 0,02 21,01 0,01 133,0 

SO2 250 0,002 2,50 0,001 15,8 

NOx 32.629 0,33 325,77 0,09 2061,8 

CO 10.774 0,11 107,57 0,03 680,8 

Compactor 

Pulberi 

0,012 

2.104 0,01 14,00 0,004 132,1 

SO2 250 0,002 1,66 0,0005 15,7 

NOx 32.629 0,22 217,18 0,06 2048,9 

CO 10.774 0,07 71,71 0,02 676,5 

Generator 
electric 200 

kVA 

Pulberi 

0,008 

2.104 0,03 31,51 0,01 132,4 

SO2 250 0,004 3,74 0,001 15,7 

NOx 32.629 0,49 488,65 0,14 2053,2 

CO 10.774 0,16 161,35 0,04 677,9 

* Datorită încadrării sub valoarea limită din Ordinul nr. 462/1993 - Anexa 1 a debitelor masice estimate pentru 
poluanţii calculaţi, valorile maxim admisibile ale concentraţiilor de poluanţi din Ordinul menţionat anterior nu 
se aplică surselor analizate. 

 

2.8.1.3 Emisii în etapa de operare 

În ceea ce priveşte etapa de operare, emisiile de poluanţi atmosferici, inclusiv mirosuri, asociate 

proceselor de epurare a apelor uzate sunt emisii difuze generate în incinta staţiilor de epurare la: 

bazinele deschise de nămol activ, staţiile de pompare a apelor uzate, decantoare secundare, bazinele 

de stocare a nămolului îngroşat. Poluanţii principali asociaţi acestor procese sunt amoniacul (NH3), 

COV (benzen, cloroform, toluen, metanol) şi gaze cu efect de seră (CH4, N2O). O parte din procesele 

tehnologice de epurare a apelor uzate se vor desfăşura în interiorul clădirilor staţiilor de epurare, 

emisiile fiind evacuate în exterior prin intermediul sistemelor de ventilaţie naturală prevăzute în clădiri, 

şi o parte se desfăşoară în exterior, emisiile de poluanţi fiind evacuate în atmosferă nedirijat. 

Estimarea emisiilor de amoniac (NH3) s-a realizat în baza factorilor de emisie disponibili în literatura 

de specialitate1, ţinând cont de procesele care au loc în staţiile de epurare şi cantitatea de apă uzată 

procesată în fiecare staţie. Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 2-16 Emisii de amoniac estimate în staţiile de epurare propuse în proiect 

SEAU 
Capacitate epurare Factor de emisie 

(g NH3/m3)1 
Emisii NH3  

l/s m3/zi g/h g/s 

SEAU Floreşti-Stoeneşti 25,29 2185,06 

11,255 

1024,70 0,28 

SEAU Herăşti 5,07 438,05 205,43 0,05 

SEAU Moviliţa 15,84 1368,58 641,81 0,17 

SEAU Băneasa 7,3 630,72 295,78 0,08 

 

 
1 Emission factor for atmospheric ammonia from a typical municipal wastewater treatment plant in South China – Chunlin 
Zhang, Xuesong Geng, Hao Wang, Lei Zhou, Boguang Wang; 2017 
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Emisiile de compuşii organici volatili (COV) generate în staţiile de epurare au fost estimate cu ajutorul 

software-ului WATER9 dezvoltat de Agenţia Americană pentru Protecţia Mediului (U.S. – E.P.A.). 

Programul cuprinde expresii analitice pentru estimarea emisiilor atmosferice pentru diferiti compuşi 

constituenţi în anumite etape din procesul de epurare a apelor uzate (colectare, tratare, depozitare). În 

tabelul de mai jos sunt prezentate emisiile de compuşi periculoşi şi toxici (COV) pentru fiecare staţie 

de epurare în parte. Valorile emisiilor rezultate sunt foarte puţin diferite de la o staţie la alta întrucât 

procesele de epurare sunt similare în toate staţiile proiectate, cu diferenţe fiind doar la capacităţile 

anumitor instalaţii din proces. 

 

Tabelul nr. 2-17 Emisii de COV estimate în staţiile de epurare propuse în proiect 

Nr. 
crt. 

Staţie de epurare 
Emisii COV (g/s) 

Benzen Cloroform Toluen Metanol 

1 SEAU Floreşti-Stoeneşti 0,17 0,18 0,15 0,003 

2 SEAU Herăşti 0,10 0,10 0,09 0,002 

3 SEAU Moviliţa 0,15 0,16 0,13 0,003 

4 SEAU Băneasa 0,11 0,11 0,10 0,002 

 

Sursele mobile de emisie asociate etapei de operare vor fi reprezentate în principal de autovehiculele 

care vor asigura activităţile de mentenanţă şi intervenţiile în caz de avarii. Emisiile în aceste cazuri vor 

fi ocazionale, iar cantitatea lor va depinde de volumul activităţilor desfăşurate. 

 

2.8.1.4 Emisii în perioada de dezafectare 

Se estimează că emisiile de poluanţi în aer în etapa de dezafectare a proiectului vor avea valori similare 

cu cele din etapa de execuţie a proiectului, deoarece în aceasta etapă se vor utiliza aproximativ aceleaşi 

tipuri de utilaje. 

 

2.8.1.5 Emisii de gaze cu efect de seră (GES) 

Emisiile de gaze cu efect de seră asociate proiectului sunt reprezentate de: 

• Emisii de CH4 şi N2O (exprimate ca CO2 eq) rezultate de la funcţionarea staţiilor de epurare 

(procese de tratare ape uzate, deshidratare nămol). Emisiile de CO2 rezultate de la staţiile de 

epurare a apelor uzate municipale sunt considerate neutre din punct de vedere al emsiilor GES 

deoarece fac parte din ciclul biologic ; 

• Emisii asociate gestionării nămolului: transport, valorificare sau eliminare nămol; 

• Emisii de CO2 asociate producţiei de energie electrică necesară funcţionării sistemelor de apă 

şi apă uzată. 

Lucrările de construcţie necesare pentru realizarea obiectivelor incluse în proiect nu vor reprezenta 

surse semnificative de emisii de gaze cu efect de seră. 

Metodologiile considerate pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră sunt reprezentate de: 
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• Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations, 

European Investment Bank (EIB) Project Carbon Footprint Methodologies, 2020; 

• EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 pentru calcularea emisiilor 

aferente transportului rutier. 

Emisiile GES au fost estimate atât pentru scenariul „fără proiect” (emisii de referinţă), cât şi pentru 

scenariul „cu proiect” (emisii absolute). Emisiile relative au fost calcule prin diferenţă între emisiile 

absolute şi emisiile de referinţă. 

Pentru estimarea emisiilor GES rezultate de la funcţionarea staţiilor de epurare au fost calculate 

emisiile de CO2 echivalent utilizând metodologia din Methodologies for the Assessment of Project 

GHG Emissions and Emission Variations, European Investment Bank (EIB) Project Carbon 

Footprint Methodologies, 2020. În scenariul „fără proiect” au fost luate în considerare emisiile 

generate de funcţionarea staţiilor de epurare existente. De asemenea au fost estimate emisiile aferente 

gestionării apelor uzate în zonele din aria proiectului ce în prezent nu dispun de staţii de epurare, 

considerând utilizarea foselor septice în aceste zone. În „scenariul cu proiect” pentru aceste zone se 

propune realizarea de staţii de epurare sau conectarea la staţii de epurare existente, astfel încât emisiile 

absolute aferente staţiilor de epurare sunt reprezentate exclusiv de emisiile generate de staţiile existente 

şi staţiile propuse prin proiect. 

În ceea ce priveşte emisiile GES asociate gestionării nămolului, au fost realizate estimări ale emisiilor 

de CH4 considerând alternativele posibile de gestionare analizate în Strategia de management al 

nămolului. Emisiile au fost calculate ţinând cont de cantitatea de nămol generată şi metoda de 

valorificare şi/sau eliminare şi factorii de emisie asociaţi fiecărei metode de gestionare a nămolului.  

În cazul gestionării nămolului au fost de asemenea calculate emisiile asociate transportului acestuia în 

scenariile considerate în Strategia de management al nămolului. Pe baza metodologiei EMEP/EEA 

air pollutant emission inventory guidebook 2019, Road transport, au fost estimate emisiile de CO2 şi 

N2O şi apoi convertite în CO2 eq pentru următoarele scenarii: 

• În scenariul de bază („fără proiect”) au fost estimate distanţele anuale necesar a fi parcurse 

pentru transportul nămolului în cazul SEAU şi STA existente; 

• În scenariul „cu proiect” au fost estimate distanţele anuale necesar a fi parcurse pentru 

transportul nămolului în cazul SEAU şi STA existente şi propuse, conform scenariului selectat 

în Strategia de management, pentru anul cu distanţe maxime parcurse (anul 2048). 

În ceea ce priveşte emisiile totale de GES asociate producţiei de energie electrică necesară funcţionării 

sistemelor de apă şi apă uzată se estimează că acestea vor creşte cu cca. 133% în situaţie „cu proiect” 

comparativ cu situaţia „fără proiect” la nivelul anului 2024 şi cca. 148% la nivelul anului 2048, datorită 

creşterii gradului de acoperire cu servicii şi realizării de noi investiţii. Pe de altă parte, prin realizarea 

proiectului se estimează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cca. 80% faţă de situaţia 

actuală. 
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Tabelul nr. 2-18 Estimarea emisiilor GES 

Scenarii 
emisii GES 

Componente Metodologie utilizată 

Emisii GES 

Indicator 
(t/an) 

CO2 eq 
(t/an) 

Total 
CO2 eq 
(t/an) 

Emisii de 
referinţă 
(scenariu 
„fără 
proiect”) 

Staţii de epurare existente 

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 eq 1161,40 

33074,8 

Zone neacoperite de 
staţii de epurare  

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 eq 30487,33 

Managementul nămolului 
– transport 

EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory 
guidebook 2019, Road 
transport 

CO2, 
N2O 

3,02 

 
Energie electrică 
necesară funcţionării 
sistemelor de apă şi apă 
uzată (energie electrică 
achiziţionată) 

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 1423,05  

Emisii 
absolute 
(scenariu 
„cu 
proiect”) 

Staţii de epurare – 
existente şi propuse 

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 eq 3029,59 

6573,1 

 

Zone neacoperite de 
staţii de epurare  

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 eq 0,00  

Managementul nămolului 
– transport  

EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory 
guidebook 2019, Road 
transport 

CO2, 
N2O 

9,02 

 

 
Energie electrică 
necesară funcţionării 
sistemelor de apă şi apă 
uzată (energie electrică 
achiziţionată) 

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 3534,49  

Emisii 
relative 

Total  -26501,7  

 

2.8.2 Emisii de poluanţi în mediul acvatic 

2.8.2.1 Descrierea surselor de generare a apelor uzate 

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele potenţiale de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de: 

• Scurgeri accidentale de carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în 

realizarea lucrărilor; 

• Depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor; 
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• Depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a pământului rezultat din excavaţii, ce poate fi 

antrenat în cursurile de apă; 

• Stocarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor; 

• Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor (ape uzate 

menajere, ape uzate tehnologice). 

Aceste surse de poluanţi pot apărea în principal ca urmare a nerealizării corespunzătoare a lucrărilor 

de execuţie sau a unor poluări accidentale şi pot conduce la alterarea calităţii apelor subterane şi de 

suprafaţă, impactul fiind local, temporar, de scurtă durată. 

Modul de gestionare a apelor uzate rezultate în perioada de execuţie a lucrărilor a fost descris în 

secţiunea 2.7, gestionarea asigurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori 

autorizaţi. 

În perioada de funcţionare sursele potenţiale de poluanţi pot fi reprezentate de:  

• Avarii ale conductelor de canalizare care pot genera scurgeri de apă uzată;  

• Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare care poate duce la evacuarea apelor uzate 

insuficient epurate sau neepurate direct în emisar, până la remedierea problemelor tehnice; 

• Gestionarea şi stocarea necorespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate în cadrul 

gospodăriilor de apă, staţiilor de tratare şi staţiilor de epurare; 

• Gestionarea necorespunzătoare a nămolului provenit de la staţiile de epurare şi de la staţiile de 

tratare. 

Aşa cum a fost descris anterior, în cadrul proiectului se propune realizarea a patru staţii noi de epurare 

a apelor uzate. Localizarea punctelor de descărcare şi a emisarilor fiecăreia dintre cele şase staţii de 

epurare a apelor uzate prevăzute în proiect şi detalii despre emisari au fost prezentate în secţiunea 2.2. 

 

2.8.2.2 Cantităţi şi caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate 

Apele uzate afectează calitatea apelor de suprafaţă (emisarul) în care sunt evacuate direct proporţional 

cu debitul de apă uzată şi cu concentraţia poluanţilor pe care acestea le conţin. Influenţa asupra calităţii 

apei emisarului este cu atât mai mare cu cât debitul/volumul acestuia este mai mic. 

La evacuarea apelor uzate epurate în emisarii naturali se va avea în vedere respectarea valorilor limită 

conform HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 3 Normativ 

NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti 

la evacuarea în receptorii naturali, dar şi condiţiile impuse în actele de reglementare de către autoritatea 

competentă. 
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Tabelul nr. 2-19 Caracteristicile influentului şi efluentului din aglomerările şi clusterele proiectului 

Sursa apelor uzate 
Debitul apelor 
uzate evacuate 

(m3/zi) 

Încărcare influent (mg/l) 
Randament 

SEAU 

Încărcare efluent (mg/l) 

CBO5 MTS Pt Nt 
CCO-

Cr 
CBO5 MTS Pt Nt CCO-Cr 

Gruparea de Aglomerări 
1 Decembrie-Dărăşti - 
ANB 

1738,52 622,77 518,98 18,68 83,04 1245,54             

SEAU 1 Decembrie 
existent 

427,91 560,86 467,39 16,83 74,78 1121,73 95,54% 25 60 1 10 125 

SEAU Copăceni existent 345,30 564,03 470,03 16,92 75,20 1128,06 95,57% 25 35 1 10 125 

Aglomerarea Berceni 1422,01 611,81 509,84 18,35 81,57 1223,62             

Aglomerarea Voluntari 19922,38 371,61 309,67 11,15 49,55 743,21             

Aglomerarea Cosmopolis 2340,26 472,56 393,80 14,18 63,01 945,13             

Aglomerare Ştefăneşti 1637,34 571,73 476,44 17,15 76,23 1143,47             

Aglomerare Dascălu - 
ANB 

216,43 668,13 556,77 20,04 89,08 1336,25             

SEAU Dascălu existent 167,07 592,56 493,80 17,78 79,01 1185,12 95,78% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Jilavele 297,15 553,66 461,38 16,61 73,82 1107,32             

Aglomerarea Bărcăneşti 452,81 464,43 387,03 13,93 61,92 928,87             

Cluster Moviliţa 824,46 574,27 478,56 17,23 76,57 1148,53 95,65% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Sineşti 307,98 595,17 495,98 17,86 79,36 1190,34 95,80% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Moviliţa 262,98 568,78 473,98 17,06 75,84 1137,56 95,60% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Roşiori 253,50 554,56 462,14 16,64 73,94 1109,13 95,49% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Buturugeni 280,28 570,72 475,60 17,12 76,10 1141,44             

Aglomerarea Băneasa 337,27 345,13 287,68 10,36 46,03 690,44 92,76% 25 60 2 15 125 

Aglomerare Herăşti 268,95 365,25 304,37 10,96 48,70 730,49 93,16% 25 60 2 15 125 

Cluster Floreşti-Stoeneşti 1528,69 557,10 464,25 16,71 74,28 1114,21 95,51% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Stoeneşti - 
Palanca 

544,52 554,80 462,34 16,64 73,97 1109,61 95,49% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Floreşti  531,07 553,83 461,52 16,61 73,84 1107,66 95,49% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Găiseni 232,42 563,54 469,62 16,91 75,14 1127,08 95,56% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Căscioarele 220,69 563,88 469,90 16,92 75,18 1127,75 95,57% 25 60 2 15 125 
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Sursa apelor uzate 
Debitul apelor 
uzate evacuate 

(m3/zi) 

Încărcare influent (mg/l) 
Randament 

SEAU 

Încărcare efluent (mg/l) 

CBO5 MTS Pt Nt 
CCO-

Cr 
CBO5 MTS Pt Nt CCO-Cr 

SEAU Toporu existent 139,02 365,25 304,37 10,96 48,70 730,49 93,16% 25 60 2 15 125 
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Caracteristicile fizico-chimice a apelor uzate sunt date de încărcările cu poluanţi. În tabelul următor 

sunt prezentate încărcările organice ale apelor uzate la intrarea în staţiile de epurare proiectate. 

Tabelul nr. 2-20 Încărcarea apelor uzate la intrarea în staţiile de epurare proiectate 

Indicator 
Încărcare (mg/l) 

SEAU Floreşti-
Stoeneşti 

SEAU Herăşti SEAU Moviliţa SEAU Băneasa 

CBO5 391,68 365,25 344,47 345,13 

MTS 325,69 304,37 287,49 287,68 

Ntotal 52,11 48,70 46,00 46,03 

Ptotal 11,72 10,96 10,35 10,36 

CCO-Cr 781,66 730,49 689,97 690,44 

 

Apele uzate municipale colectate în reţelele prevăzute în proiect provin atât de la utilizatorii casnici cât 

şi de la agenţi economici din diferite domenii de activitate operate în zona proiectului. Caracteristicile 

apelor uzate industriale diferă în funcţie de tipul de activitate economică. Principalele domenii care 

caracterizează economia de interes în zona de studiu şi care au un aport în deversarea apelor uzate în 

sistemele de canalizare sunt: transporturile aeriene, fabricarea produselor farmaceutice, distribuţia şi 

depozitarea combustibililor, restaurante, întreţinerea şi repararea maşinilor, producţia prefabricatelor, 

producţia condimentelor, fabricarea echipamentelor de comunicaţii, tratarea şi eliminarea deşeurilor 

nepericuloase, activităţi de ambalare, dezvoltări imobiliare, fabricarea betonului, producerea băuturilor 

răcoritoare etc. 

 

2.8.2.3 Sistemul de colectare a apelor uzate şi condiţiile tehnice pentru evacuarea 

acestora 

Descrierea detaliată a sistemelor de colectare a apelor uzate a fost realizată pentru fiecare zonă de 

operare în cadrul secţiunii 2.3.1 Prezentarea investiţiilor.  

În fiecare punct de evacuare a apelor epurate în emisari, proiectul prevede protejarea taluzurilor cu 

pereu din beton amonte şi aval de gura de descărcare.  

Amplasamentele gurilor de evacuare au fost stabilitate în baza Studiilor de inundabilitate întocmite în 

cadrul Studiului de fezabilitate. 

Măsurarea debitelor şi volumelor de apă epurată evacuate se va realiza cu ajutorul debitmetrelor 

montate la ieşirea din staţiile de epurare. 

 

2.8.2.4 Indicatori ai apelor uzate – concentraţii de poluanţi 

Monitorizarea parametrilor de descărcare în mediul acvatic a efluenţilor staţiilor de epurare se va realiza 

conform HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 3 Normativ 

NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti 

la evacuarea în receptorii naturali, dar şi conform condiţiilor ce vor fi impuse în actele de reglementare 

de către autoritatea competentă. De asemenea va fi monitorizată calitatea influenţilor staţiilor de 
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epurare, conform HG nr. 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare, Anexa nr. 2 Normativ 

NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi 

direct în staţiile de epurare. 

 

2.8.3 Contaminarea solului şi subsolului 

Sursele potenţiale de poluanţi pentru sol, subsol şi ape subterane sunt reprezentate de: 

În etapa de execuţie: 

▪ Gestionarea necorespunzătoare a materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate în urma 

lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia 

lucrărilor; 

▪ Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autovehiculele 

şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor; 

▪ Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor (ape 

uzate menajere, ape uzate tehnologice); 

▪ Traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea 

aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici să ajungă pe sol, 

putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia; 

În etapa de operare: 

▪ Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi de la vehiculele de transport ale deşeurilor şi 

ale personalului implicat în activităţile de mentenanţă şi intervenţie în caz de avarie; 

▪ Avarii ale conductelor de canalizare care pot genera scurgeri de apă uzată;  

▪ Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi nămolului rezultate în cadrul obiectivelor; 

▪ Gestionarea şi stocarea necorespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate în 

cadrul gospodăriilor de apă, staţiilor de tratare, staţiilor de epurare. 

În etapa de dezafectare a proiectului, sursele potenţiale de poluare a solului vor fi similare cu cele 

din etapa de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje. 

 

2.8.4 Zgomot şi vibraţii 

2.8.4.1 Descrierea surselor de zgomot şi vibraţii 

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, 

acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă 

este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie (motoare autovehicule şi 

utilaje, manipulare materiale, funcţionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului etc.), 

precum şi de traficul rutier. 

În perioada de execuţie se vor înregistra valori mai ridicate în zona fronturilor de lucru, valori de 55 

dB putând fi înregistrate până la distanţe de cca. 50 - 70 m. Chiar dacă la nivelul receptorilor sensibili 

nu se va depăşi valoarea limită de 55 dB în timpul zilei, activităţile de execuţie vor crea disconfort, însă 

impactul va fi local, temporar şi de scurtă durată. 
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În perioada de operare a obiectivului, sursele principale de zgomot vor fi reprezentate de 

echipamentele tehnologice specifice activităţilor desfăşurate, precum şi de activităţile de mentenanţă 

şi intervenţie în caz de avarii. 

În perioada de operare sursele de zgomot şi vibraţii vor fi mult mai reduse, nefiind în măsură să 

conducă la apariţia unor impacturi semnificative saupra receptorilor sensibili. Trebuie menţionat că 

cea mai mare parte a surselor de zgomot (staţii de pompare) vor fi situate în interiorul clădirilor 

aferente proiectului (gospodării de apă, staţii de pompare, staţii de epurare). 

În etapa de dezafectare a proiectului, sursele de zgomot vor fi similare cu cele din etapa de 

construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje. 

 

2.8.4.2 Estimarea nivelului de zgomot 

În vederea evaluării nivelului de zgomot generat de implementarea proiectului au fost luate în calcul 

mai multe scenarii astfel:  

 Etapa de execuţie – pentru această etapă au fost analizate 2 scenarii diferite, ce reflectă situaţiile 

cele mai defavorabile din punct de vedere al amplasării faţă de receptorii sensibili: 

▪ Scenariul 1 – execuţia staţiei de epurare Băneasa, situată la distanţă mică faţă de zona locuită; 

▪ Scenariul 2 – realizarea lucrărilor mecanizate de săpătură pentru pozarea conductelor 

prevăzute în localitatea Stăneşti, într-o zonă cu densitate mare de receptori sensibili.. 

 Etapa de operare – pentru această etapă au fost analizate 2 scenarii diferite, ce reflectă situaţiile 

cele mai defavorabile din punct de vedere al amplasării faţă de receptorii sensibili 

▪  Scenariul 3 – funcţionarea staţiei de pompare din interiorul gospodăriei de apă Bărcăneşti, 

aflată în vecinătatea caselor; 

▪ Scenariul 4 – funcţionarea staţiei de epurare amplasată în localitatea Băneasa, în vecinătatea 

caselor. 

Scenariul 1. A fost considerată situaţia în care pe amplasamentul propus pentru realizarea staţiei de 

epurare Băneasa se desfăşoară lucrări de amenajare a terenului, lucrări desfăşurate înaintea construirii 

propriu-zise a staţiei. În acest caz a fost considerat un scenariu în care pe amplasament funcţionează 

simultan 3 surse de zgomot reprezentate de: un excavator [82 dB], o autobasculantă [88 dB] şi un 

compactor [85 dB].  

Scenariul 2. A fost considerată situaţia în care sunt executate simultan lucrări de săpătură mecanizate 

pentru pozarea conductelor de apă în două locaţii din intravilanul localităţii Stăneşti. Sursele de zgomot 

considerate în fiecare locaţie sunt reprezentate de: un excavator [82 dB], o autobasculantă [88 dB] şi o 

automacara [83 dB]. 

Scenariul 3. În acest caz a fost considerată funcţionarea staţiei de pompare a apelor amplasată în 

incinta gospodăriei de apă din localitatea Bărcăneşti. Nivelul de zgomot emis de instalaţia de pompare, 

în timpul funcţionării, pe timp de noapte, a fost considerat a fi de 75 dB, cu specificaţia că această 

sursă se află în interiorul clădirii gospodăriei de apă. 
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Scenariul 4. În acest caz a fost considerată funcţionarea echipamentelor aferente staţiei de epurare a 

apelor uzate amplasată în localitatea Băneasa. Sursele de zgomot asociate perioadei de operare a staţiei 

de epurare sunt echipamentele specifice liniei tehnologice, astfel: 

o staţie de pompare intrare ape uzate – formată din 3 pompe submersibile (2 active şi 1 de rezervă), 

montate într-un bazin de retenţie, situat în exterior în curtea obiectivului. Nivelul de zgomot 

generat de această sursă este de 60 dB(A); 

o staţie de suflante pentru bazinele biologice – formată din 3 pompe (2 active şi 1 de rezervă), 

montate în interorul clădirii. Nivelul de zgomot generat de această sursă este de 82 dB(A);  

o staţie de pompare nămol recirculat (nămol activ şi nămol în exces) – formată din 2 pompe (1 activă 

şi 1 de rezervă), montată în interiorul staţiei de deshidratare a nămolului. Nivelul de zgomot generat 

de această sursă este de 75 dB(A); 

o staţie de pompare supernatant – formată din 2 pompe (1 activă şi 1 de rezervă), montate în 

interorul staţiei de îngroşare nămol. Nivelul de zgomot generat de această sursă este de 70 dB(A); 

o staţie de pompare nămol la îngroşare – formată din 2 pompe (1 activă şi 1 de rezervă), montate în 

interorul staţiei de îngroşare nămol. Nivelul de zgomot generat de această sursă este de 82 dB(A); 

o staţie de pompare ieşire ape uzate – formată din 3 pompe submersibile (2 active şi 1 de rezervă), 

montate într-un bazin de retenţie, situat în exterior în curtea obiectivului. Nivelul de zgomot 

generat de această sursă este de 60 dB(A). 

Pentru evaluarea nivelelor de zgomot generat în cele 5 scenarii prezentate mai sus a fost realizată câte 

o modelare a surselor de zgomot cu ajutorul aplicaţiei software Sound Plan Essential 2.0. Datele de 

intrare utilizate au fost reprezentate de: 

• modelul digital al terenului în zonele analizate; 

• poziţia surselor de zgomot aferente fiecărui scenariu în parte (coordonate în proiecţie STEREO 

70); 

• poziţia receptorilor sensibili faţă de sursele de zgomot (coordonate în proiecţie STEREO 70); 

• nivelul de zgomot ambiental, considerat de 50 dB (pe timp de zi) şi 40 dB (pe timp de noapte); 

• informaţii din literatura de specialitate cu privire la nivelul de zgomot aferent fiecărui tip de 

echipamente şi utilaje ce reprezintă surse de zgomot. 

Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:  

• În zonele cu nivel crescut al zgomotului ambiental proiectul nu trebuie să genereze o presiune 

acustică care să contribuie la depăşirea valorii de 55 dB(A) la exteriorul locuinţelor în timpul 

zilei, respectiv 45 dB(A) în timpul nopţii; 

• În zonele cu nivel scăzut al zgomotului ambiental proiectul nu trebuie să genereze o presiune 

acustică care să contribuie la depăşirea valorii de 50 dB(A) la exteriorul locuinţelor în timpul 

zilei, respectiv 40 dB(A) în timpul nopţii. 

Rezultatele modelării nivelului de zgomot în cele 4 scenarii considerate sunt prezentate în tabelul şi în 

figurile următoare. 
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Tabelul nr. 2-21 Rezultatele modelării nivelului de zgomot în cele 5 scenarii considerate 

Scenariul 
analizat 

Localitate 
Receptor 
sensibil 

Nivelul de zgomot 
rezultat în urma 
modelării (fără a 

ţine cont de 
zgomotul 

ambiental) [dB] 

Nivelul de zgomot 
estimat 

(considerând 
zgomotul 

ambiental) [dB] 

Valoare limită a 
nivelului de zgomot  

(O. 119/2014) 

Scenariul 1 
(pe timp de zi) 

Băneasa 
R1 
R2 
R3 

33,8 
30,9 
32,4 

50,1 
50,05 
50.07 

55 

Scenariul 2 
(pe timp de zi) 

Stăneşti 
R1 
R2 
R3 

46,8 
49,8 
48,3 

51,7 
52,9 
52,2 

55 

Scenariul 3 
(pe timp de 

noapte) 
Bărcăneşti 

R1 
R2 
R3 
R4 

29,6 
22,1 
24,9 
21,9 

40,3 
40,06 
40,1 
40,06 

45 

Scenariul 4 
(pe timp de 

noapte) 
Băneasa 

R1 
R2 
R3 

17,1 
15,1 
14,4 

40,02 
40,01 
40,01 

45 
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Figura nr. 2-37 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 1 – amenajarea staţiei de epurare Băneasa (pe timp de zi)
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Figura nr. 2-38 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 2 – fronturi de lucru în localitatea Stăneşti la execuţia reţelelor de apă (pe timp de zi) 
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Figura nr. 2-39 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 3 – funcţionarea gospodăriei de apă Bărcăneşti (pe timp de noapte) 
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Figura nr. 2-40 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 4 – funcţionarea staţiei de epurare Băneasa (pe timp de noapte)
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Rezultatele modelărilor nu indică depăşiri ale valorilor maxim admisibile. Aşa cum se poate observa 

din rezultatele modelărilor, în perioada de execuţie se vor înregistra valori mai ridicate în zona 

fronturilor de lucru, valori de 55 dB putând fi înregistrate până la distanţe de cca. 50 - 70 m. Chiar 

dacă la nivelul receptorilor sensibili nu se va depăşi valoarea limită de 55 dB, activităţile de execuţie 

vor crea disconfort, însă impactul va fi local, temporar şi de scurtă durată. 

În perioada de operare sursele de zgomot şi vibraţii vor fi mult mai reduse, nefiind în măsură să 

conducă la apariţia unor impacturi semnificative. Trebuie menţionat că cea mai mare parte a surselor 

de zgomot din această etapă vor fi situate în interiorul clădirilor, aceasta având un efect semnificativ 

de reducere a zgomotului (aşa cum reiese şi din modelarea de zgomot).  

 

2.8.5 Poluanţi biologici 

În ceea ce priveşte poluanţii biologici, apele uzate municipale pot conţine diferite microorganisme 

(bacterii, viruşi, fungi) la preluarea acestora în sistemele de canalizare. Transferul microorganismelor 

din apa uzată în aer (bioaerosoli) poate avea loc în diferite faze ale proceselor tehnologice desfăşurate 

în staţiile de epurare, atât în etapa de tratare mecanică cât şi în etapa de tratare biologică (în zona 

grătarelor rare de la intrarea în staţia de epurare şi în bazinele de aerare), dar şi în fazele de stabilizare 

a nămolului (staţia de îngroşare nămol). 

Ciclul de viaţă şi extinderea bioaerosolilor sunt dictate de factorii biotici care controlează viabilitatea 

organismelor aerosolizate precum şi de factorii abiotici care limitează transportul şi dispersia 

microorganismelor. Mărimea, densitatea şi forma particulelor sunt cele mai importante caracteristici 

fizice, în timp ce mărimea curenţilor de aer, a umidităţii relative şi a temperaturii sunt parametrii de 

mediu semnificativi. Conform literaturii de specialitate , transportul bioaerosolilor în aer poate fi 

definit din punct de vedere al distanţei şi al timpului, astfel în medii interioare transportul implică 

perioade scurte de timp (sub 10 min.) pe distanţe relativ scurte (sub 100 m) în timp ce în mediile 

exterioare transportul poate varia de la 10 min. la 1 oră pe distanţe cuprinse între 100 m şi 1 km faţă 

de sursă. Astfel bioaerosolii care pot fi generaţi în staţiile de epurare a apelor uzate pot prezenta risc 

asupra personalului operator din cadrul staţiilor de epurare dar şi asupra locuitorilor din apropierea 

staţiilor de epurare. Reducerea emisiilor de bioaerosoli se realizează prin tehnici de acoperire a 

bazinelor de aerare şi de sedimentare. Precizăm că legislaţia naţională nu prevede valori limită ale 

concentraţiilor de bioaerosoli în aerul ambiental. 

 

2.8.6 Poluare termică şi radiaţii 

În cadrul activităţilor desfăşurate la execuţia proiectului, precum şi în cadrul proceselor tehnologice 

desfăşurate în cadrul obiectivelor, nu se vor utiliza sau vehicula substanţe cu caracter radioactiv. 

Marea majoritate a clădirilor ce urmează a fi construite în cadrul proiectului vor fi dotate cu 

echipamente electrice / electronice ce produc radiaţii electromagnetice. Nivelul acestor radiaţii este 

însă unul scăzut ce nu diferă semnificativ de cel întâlnit în locuinţele dotate cu echipamente 

electrocasnice (valoarea medie a expunerii la interiorul locuinţelor este < 100 µW/m2), nefiind 

necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 
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2.8.7 Deşeuri 

În perioada de execuţie a lucrărilor propuse în proiect cea mai mare parte a cantităţilor de deşeuri 

rezultate fac parte din categoria deşeurilor din construcţii şi demolări.  

Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţia din 

zonă şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin transportarea la depozitul de deşeuri. Se va avea 

în vedere posibilitatea recuperării şi valorificării a cât mai multor materiale, atât în scopul reducerii 

costurilor, cât şi în scopul protecţiei mediului. 

Pământul care va rezulta în urma lucrărilor de săpătură va fi depozitat în zonele de lucru, urmând ca 

la final să fie utilizat pe cât posibil la umplerea şanţurilor şi refacerea amplasamentelor. Se vor lua 

măsuri pentru depozitarea temporară adecvată a stratului vegetal (grămezi nu mai mari de 1 m 

înălţime).  

Deşeurile de materiale de construcţii rezultate pe parcursul realizării lucrărilor vor fi colectate de către 

constructori, pe categorii, acordându-se o atenţie deosebită deşeurilor periculoase ce nu vor trebui 

amestecate cu cele nepericuloase. Toate deşeurile vor fi evacuate de pe amplasamente prin intermediul 

unor operatori autorizaţi pentru colectarea/ valorificarea/ depozitarea fiecărui tip de deşeu, pe bază 

de contracte. Se va evita depozitarea temporară a deşeurilor direct pe sol. 

Transportul deşeurilor periculoase de pe amplasamentele în care sunt generate către operatorii 

economici autorizaţi care realizează operaţiile de stocare temporară, tratare, valorificare sau eliminare 

a deşeurilor periculoase se va realiza exclusiv de către transportatori autorizaţi, conform procedurilor 

legale în vigoare la momentul transportului, cu completarea tuturor documentelor necesare. Personalul 

operator care va preda deşeurile periculoase precum şi transportatorul vor avea în dotare echipament 

de intervenţie în vederea luării primelor măsuri de intervenţie în cazul unei poluări accidentale. 

Tipurile şi cantităţile estimate de deşeuri ce vor fi generate în etapa de execuţie, precum şi modalităţile 

de depozitare temporară şi de gestionare sunt prezentate în tabelul următor.  
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Tabelul nr. 2-22 Tipuri şi cantităţi estimate de deşeuri generate în etapa de execuţie 

Sursă generatoare 
Cod 

deşeu 
Denumire deşeu 

generat 

Cantitate 
estimată 

(t) 

Modul de depozitare 
temporară 

Modalitate de gestionare propusă – 
cod de valorificare/eliminare 

conform L. 211/2011, anexele 2 şi 3 

Excavarea şanţurilor de pozare, 
realizarea fundaţiilor şi amenajarea 
terenurilor 

17 05 04 Pământ şi pietre  622.192 
Depozitare temporară în zona 

fronturilor de lucru 
Reutilizare la realizarea umpluturilor şi 
refacerea amplasamentelor – R5 

Demolarea construcţiilor existente 
şi realizarea construcţiilor noi 

17 01 01 Deşeuri de beton 90 
Depozitare temporară în 

cadrul fronturilor de lucru 
Valorificare/ eliminare prin firme 
specializate – R5 

Pozarea conductelor noi, înlocuirea 
conductelor existente, benzi de 
delimitare şi avertizare a 
amplasamentelor 

17 02 03 
Materiale plastice 
(deşeuri PEID, PVC, 
geotextil) 

9,5 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Decopertarea terasamentelor de 
drumuri şi acostamentelor pentru 
realizarea şanţurilor de pozare a 
conductelor 

17 03 01* 
17 03 02 

Asfalturi cu conţinut de 
gudron de huilă 
Asfalturi 

5.703 
28.517 

Depozitare temporară în 
cadrul organizărilor de şantier 

Eliminare prin firme specializate – D1 

Realizarea armăturilor, tăieri, suduri, 
piese de schimb, conducte înlocuite, 
rezervoare înlocuite 

17 04 07 Deşeuri metalice 100 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R4 

Montarea instalaţiilor electrice în 
staţiile de pompare, staţiile de 
epurare, staţii de tratare, gospodării 
de apă etc. 

17 04 11 Deşeuri de cabluri  0,1 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Realizarea cofrajelor la fundaţii şi a 
zidurilor de sprijin la şanţurile de 
pozare a conductelor 

17 02 01 Deşeuri de lemn 20 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Reutilizare sau eliminare prin firme 
specializate – R12, D1 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 

15 01 01 
Ambalaje de hârtie şi 
carton 

1,0 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 

15 01 02 
Ambalaje de materiale 
plastice  

1,0 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 

15 01 03 
Europaleţi şi alte 
ambalaje de lemn  

5 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 
(vopsele, diluanţi, adezivi etc.) 

15 01 10* 
Ambalaje care conţin 
reziduuri sau sunt 

1 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Eliminare prin firme specializate – D10 
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Sursă generatoare 
Cod 

deşeu 
Denumire deşeu 

generat 

Cantitate 
estimată 

(t) 

Modul de depozitare 
temporară 

Modalitate de gestionare propusă – 
cod de valorificare/eliminare 

conform L. 211/2011, anexele 2 şi 3 

contaminate cu 
substanţe periculoase  

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 
(butelii goale - oxigen, acetilenă) 

15 01 11* 

Ambalaje metalice, 
inclusiv containere 
goale pentru stocarea 
sub presiune  

2 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Returnare la furnizor pentru reumplere  
Valorificare prin firme specializate – R12 

Lucrări de construcţie şi montare a 
echipamentelor din cadrul 
gospodăririlor de apă, staţiilor de 
epurare, staţiilor de tratare etc. 

15 02 03 

Absorbanţi, materiale 
filtrante, materiale de 
lustruire şi 
îmbrăcăminte de 
protecţie 

0,5 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Eliminare prin firme specializate – D10 

Curăţarea conductelor de canalizare 
reabilitate 

20 03 06 
Deşeuri de la curăţarea 
canalizării 

2 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Eliminare prin firme specializate – D1 

Vidanjarea toaletelor mobile 
prevăzute în organizările de şantier 

20 03 04 
Nămoluri din fosele 
septice 

1 
Rezervoarele toaletelor 

ecologice 
Eliminare prin vidanjare – D8 

Personalul implicat în lucrările de 
construcţii 

20 03 01 
Deşeuri municipale 
amestecate 

40 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Eliminare prin firme de salubritate – D1 
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În perioada de operare a obiectivelor propuse, deşeurile vor fi reprezentate în principal de deşeurile 

care se vor genera din procesele tehnologice de la staţiile de epurare şi de tratare, care fac parte din 

categoria 19 „Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi 

de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial”, conform Anexei 2 a HG 856/2002.  

De asemenea, în această etapă vor fi generate deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime şi 

materiale, de la substanţele chimice utilizate în tratarea şi epurare apelor (coduri 15 01 01, 15 01 02, 15 

01 03, 15 01 04, 15 01 10*) şi absorbanţi, materiale filtrante, materiale ele lustruire şi îmbrăcăminte de 

protecţie (cod 15 02 03). Acestea vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate în acest sens, până 

la predarea către firme specializate. 

Deşeurile menajere (20 03 01) şi deşeurile reciclabile (hârtie/carton – 20 01 01, metal – 20 01 40, 

plastic – 20 01 39 şi sticlă – 20 01 02) generate în urma desfăşurării activităţilor în care este implicat 

personalul operator al beneficiarului (staţii de epurare, gospodării de apă, staţii de tratare, sedii, 

dispecerate etc.), se vor colecta separat, în zone special amenajate, conform prevederilor Art. 14, alin. 

(1) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile menajere vor fi preluate de operatori 

autorizaţi şi eliminate la depozite ecologice de deşeuri. Fracţiile reciclabile (hârtie/carton, metal, plastic 

şi sticlă) vor fi preluate de operatori autorizaţi în vederea valorificării. 

În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din procesele tehnologice de la staţiile de epurare şi de tratare, 

acestea fac parte din categoriile 19 08 Deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale 

şi 19 09 Deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial, având 

următoarele coduri: 

 19 08 01 Deşeuri reţinute pe site; 

 19 08 02 Deşeuri de la deznisipatoare; 

 19 08 05 Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti; 

 19 08 09 Amestecuri de grăsimi şi uleiuri, separate în separatoarele de grăsimi; 

 19 09 02 Nămoluri de la limpezirea apei;  

 19 09 03 Nămoluri de la decarbonatare; 

 19 09 04 Cărbune activ epuizat; 

 19 09 06 Soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni;  

 19 09 99 Alte deşeuri nespecificate. 

În sectorul de apă uzată, cele mai mari cantităţi sunt aferente nămolurilor de la epurarea apelor uzate 

orăşeneşti. Volumele celorlalte tipuri de deşeuri generate sunt reduse comparativ cu volumul de nămol 

generat. Din activitatea specifică infrastructurii de apă uzată vor rezulta de asemenea deşeuri provenite 

de la operaţiunile de întreţinere ale reţelelor de canalizare (cod 20 03 06). 

Astfel nămolul rezultat din cele patru noi staţii de epurare a apelor uzate, acesta va fi gestionat conform 

Strategiei de gestionare a nămolului elaborată în cadrul în cadrul proiectului.  

Scopul general al strategiei de gestionare a nămolului este de a realiza un concept de 

depozitare/valorificare a nămolului provenit de la Staţiile de Epurare Ape Uzate (SEAU) şi Staţiile de 

tratare a apei potabile (STAP), astfel încât efectele negative ale nămolului asupra sănătăţii umane şi 

asupra mediului înconjurător sa fie evitate.  

Pe termen scurt, ca opţiuni de valorificare/eliminare a nămolului din cadrul SEAU-urilor operatorului 

regional EURO APAVOL se propune utilizarea nămolului în agricultură.  
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Strategia de gestiune a nămolului pe termen mediu a fost împărţită pe două perioade: 2024-2025, 

respectiv 2026-2030. Această împărţire este dictată de intrare în funcţiune, în anul 2026, a 

incineratorului din cadrul SEAU Glina, ceea ce conduce la posibilitatea incinerării nămolului din cadrul 

staţiilor de epurare ale operatorului în cadrul acestuia. Pe termen mediu, se va continua aplicarea 

opţiunii de valorificare a nămolului în agricultură, fiind completată de co-incinerarea/incinerarea 

nămolui (eliminarea nămolului în depozitele de deşeuri nefiind privită ca opţiune fiabilă pe termen 

mediu şi lung). 

În ceea ce priveşte strategia de gestionare a nămolului pe termen lung se propune luarea în considerare 

a incinerării unei cantităţi tot mai mare de nămol (în incineratorul regional al Staţiei de epurare a apelor 

uzate a Municipiului Bucureţti, de la Glina). Utilizarea nămolului în agricultură va continua, incluziv 

valorificarea acestuia în cadrul altor opţiuni, dacă este posibil şi viabil. 

Nămolul rezultat din procesul de potabilizare al apei este generat în cantităţi mult mai mici decât cel 

provenit de la epurarea apelor uzate şi are proprietăţi diferite faţă de nămolul de epurare, având un 

conţinut de substanţe organice biodegradabile scăzut comparativ cu acesta. Cantităţile de nămol 

generate în cadrul STA depind de sursa de alimentare cu apă şi de tehnologiile de tratare. Cantităţile 

de nămol generate sunt mai mari în cazul STA ce au ca sursă apă de suprafaţă decât în cazul celor în 

care sursa este reprezentată de apa subterană. În cadrul propiectului propus sursele de alimentare cu 

apă sunt reprezentate de foraje de alimentare din surse subterane. 

Cantităţile de nămol ce vor fi generate în cadrul staţiilor de tratare a apei potabile noi propuse în 

proiect vor fi reduse, eliminarea lor putând fi realizată prin preluare de către operatori de salubritate şi 

eliminare la depozite conforme de deşeuri. 

Gestionarea altor deşeuri rezultate de la SEAU şi de la întreţinerea reţelelor de canalizare se va realiza 

prin predarea către operatori autorizaţi, în condiţii de siguranţă, cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile. Deşeurile provenite de la operaţiunile de întreţinere ale reţelelor de canalizare, cele de la 

grătarele rare şi dese din cadrul SEAU, nisipul reţinut în deznisipatoare vor fi colectate în recipienţi 

corespunzători şi predate operatorului local de salubritate, urmând a fi eliminate în cadrul depozitelor 

conforme pentru deşeuri nepericuloase. Grăsimile separate vor fi preluate de o firmă specializată 

pentru acest tip de deşeuri. 

Tipurile şi cantităţile estimate de deşeuri ce vor fi generate în etapa de operare, precum şi modalităţile 

de gestionare sunt prezentate în tabelul următor. 
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Tabelul nr. 2-23 Cantităţi estimate de deşeuri în perioada de operare 

Sursă generatoare 
Cod 

deşeu 
Denumire deşeu 

generat 

Cantitate 
estimată 
(t/an) 

Modul de depozitare 
temporară 

Modalitate de gestionare propusă – 
cod de valorificare/eliminare 

conform L. 211/2011, anexele 2 şi 3 

Epurarea apelor uzate 19 08 01 
Deşeuri reţinute pe 
grătare 

3 
Colectate în recipienţi 

corespunzători Eliminate în cadrul depozitului 
conform de deşeuri – D1 

Epurarea apelor uzate 19 08 02 
Deşeuri de la 
deznisipatoare 

200 

Epurarea apelor uzate  19 08 05 
Nămoluri de la epurarea 
apelor uzate orăşeneşti 

561 
Depozitare temporară pe 

amplasamentul SEAU 
Eliminate în cadrul depozitului 
conform de deşeuri – D1 

Epurarea apelor uzate 19 08 09 
Amestecuri de grăsimi şi 
uleiuri, separate în 
separatoarele de grăsimi 

10 
Colectate în recipienţi 

corespunzători 
Eliminare prin intermediul unor 
operatori autorizaţi – D9 

Tratarea apelor în scop potabil 19 09 02 
Nămoluri de la limpezirea 
apei 

16 

Colectate în recipienţi 
corespunzători 

Preluare de către operatorul local de 
salubritate şi eliminare la depozitul 
conform de deşeuri – D1 

Tratarea apelor în scop potabil 19 09 03 
Nămoluri de la 
decarbonatare 

Tratarea apelor în scop potabil 19 09 06 
Soluţii şi nămoluri de la 
regenerarea 
schimbătorilor de ioni 

Tratarea apelor în scop potabil 19 09 04 Cărbune activ epuizat 0,5 
Colectate în recipienţi 

corespunzători 
Eliminare prin intermediul unor 
operatori autorizaţi – D1 

Operaţiuni de întreţinere ale 
reţelelor de canalizare 

20 03 06 
Deşeuri de la curăţarea 
conductelor de canalizare 
reabilitate 

1 
Depozitare temporară în 
recipienţi corespunzători Eliminare prin firme specializate – D9  

Aprovizionarea cu materii prime şi 
materiale utilizate în tratarea şi 
epurarea apelor 

15 01 01 
Ambalaje de hârtie şi 
carton 

0,5 
Depozitare temporară în cadrul 

amplasamentelor SEAU 
 

Valorificare prin firme autorizate – R12 15 01 02 
Ambalaje de materiale 
plastice  

0,5 

15 01 03 
Europaleţi şi alte ambalaje 
de lemn  

0,5 

Aprovizionarea cu materii prime 
materii (substanţele chimice) 
utilizate în tratarea şi epurare 
apelor 

15 01 10* 

Ambalaje care conţin 
reziduuri sau sunt 
contaminate cu substanţe 
periculoase 

0,5 

Depozitare temporară în cadrul 
amplasamentelor SEAU 

 
Valorificare prin firme specializate – 
D10 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

142 
 

 

 

Sursă generatoare 
Cod 

deşeu 
Denumire deşeu 

generat 

Cantitate 
estimată 
(t/an) 

Modul de depozitare 
temporară 

Modalitate de gestionare propusă – 
cod de valorificare/eliminare 

conform L. 211/2011, anexele 2 şi 3 

Lucrări de întreţinere şi reparaţii 
realizate la echipamente 

15 02 03 

Absorbanţi, materiale 
filtrante, materiale de 
lustruire şi îmbrăcăminte 
de protecţie 

0,5 

Colectate în recipienţi 
corespunzători Eliminare prin intermediul unor 

operatori autorizaţi – D10 

Personalul de exploatare 20 03 01 
Deşeuri municipale 
amestecate 

10 

Depozitare temporară în 
europubele din  

amplasamentele în care se 
desfăşoară activităţile de 

operare 

Eliminare prin operatorul de salubritate 
– D1 

Personalul de exploatare 

20 01 01 
20 01 40 
20 01 39  
20 01 02 

Fracţiuni colectate 
separat: hârtie/ carton, 
metal, plastic, sticlă 

0,7 

Colectare separată şi stocare 
temporară în cadrul 

amplasamentelor SEAU 
 

Valorificare prin firme autorizate – R12 
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3 CADRUL CONCEPTUAL ŞI METODA DE EVALUARE A 
IMPACTULUI 

3.1 CADRUL CONCEPTUAL 

Alegerea metodologiei de evaluare s-a realizat ţinându-se cont de scara mare a proiectului, numărul 

mare de obiective propuse precum şi diversitatea condiţiilor de amplasare a acestor obiective. Atenţia 

a fost acordată, conform cerinţelor Ghidului Milieu/COWI – 2017, acelor modificări propuse de 

proiect susceptibile de a genera impacturi semnificative. 

Cadrul conceptual utilizat, ce include paşii metodologici urmaţi, este prezentat schematic în figura 

următoare. În secţiunile următoare sunt punctate principalele elemente metodologice avute în vedere 

în parcurgerea procesului de evaluare a impactului asupra mediului. 

Facem precizarea că în cuprinsul acestui raport termenii de „componentă de mediu”, „receptor 

sensibil” au fost utilizaţi alternativ pentru a descrie factorii de mediu. 

 

 

 

 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

144 
 

 

 

 
Figura nr. 3-1 Cadrul conceptual de evaluare a impactului asupra mediului 
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3.2 ALTERNATIVELE DE PROIECT 

Evaluarea alternativelor de proiect s-a realizat prin intermediul unei analize multicriteriale. Criteriile 

de mediu aplicate au fost: distanţă faţă de ariile naturale protejate, expunerea faţă de variabilele 

climatice relevante, expunerea faţă de riscurile de dezastre naturale. 

Evaluarea alternativelor de proiect s-a realizat prin identificarea formelor de impact şi prezentarea 

avantajelor şi dezavantajelor care diferenţiază alternativele. Avantaj reprezintă lipsa unei forme de 

impact sau un impact mai redus, dezavantaj reprezintă o formă suplimentară de impact sau un impact 

mai extins. 

 

3.3 IDENTIFICAREA ŞI CUANTIFICAREA EFECTELOR 

Metodologia propusă în cadrul prezentului raport propune o diferenţiere între conceptul de „efect” şi 

cel de „impact”. Efectele se referă la modificările cauzate mediului fizic ca o consecinţă directă a 

cauzelor (modifcărilor) generate de proiect (atât în etapa de construcţie cât şi în cea de operare). 

Efectele includ  în principal: modificarea topografiei, modificarea debitelor, emisii de poluanţi, deşeuri. 

Impacturile includ modificări la nivelul receptorilor sensibili precum afectarea populaţiei şi a sănătăţii 

umane, pierderea, alterarea sau fragmentarea habitatelor, reducerea efectivelor pentru speciile de floră 

şi faună sălbatică, modificarea peisajului, etc. 

 
Figura nr. 3-2 Model conceptual aplicat pentru identificarea efectelor şi a formelor de impact 

 

Identificarea efectelor a presupus parcurgerea următorilor paşi: 

 Analiza tuturor investiţiilor (intervenţiilor) propuse în cadrul proiectului; 

 Identificarea tuturor activităţilor ce rezultă din construcţia şi operarea investiţiilor; 

 Identificarea tuturor modificărilor (efectelor) ce au loc în mediul fizic şi socio-economic ca 

urmare a realizării şi operării intervenţiilor.  

Interes pentru evaluare prezintă acele efecte care pot fi cuantificate şi care conduc cu certitudine la 

apariţia unei forme de impact. Identificarea efectelor s-a realizat cu ajutorul unei matrici ce a permis 

analizarea etapelor şi activităţilor corespunzătoare fiecăruia dintre obiectivele de investiţii propuse în 

cadrul proiectului. 

Cuantificarea efectelor s-a realizat pe baza: 
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 Informaţiilor puse la dispoziţie de proiectant (suprafeţe afectate, localizare spaţială, cantităţi, 

volume de lucrări etc.); 

 Calcule bazate pe metodologii agreate (ex: calculele de emisii atmosferice realizate conform 

EMEP/EEA sau AP42); 

 Estimări bazate pe experienţa unor proiecte similare sau furnizate în cadrul unor ghiduri de 

profil (ex: Ghid privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, ARPM Sibiu, 2011). 

Toate rezultatele cantitative ale acestei evaluări sunt prezentate în capitolele 2 şi 6. 

 

3.4 IDENTIFICAREA FORMELOR DE IMPACT 

Identificarea formelor de impact s-a realizat pe baza listei de efecte (vezi anterior) utilizând de 

asemenea o analiză pe baza unei matrici. Principiul de analiză este relativ simplu şi se bazează pe 

identificarea modificărilor care pot avea loc la nivelul receptorilor sensibili ca urmare a oricărui efect 

generat de proiect. Spre exemplificare: emisiile de poluanţi atmosferici pot genera impact atât asupra 

calităţii aerului cât şi asupra confortului cetăţenilor, stării de sănătate a populaţiei, componentelor de 

biodiversitate, obiectivelor culturale/monumente istorice sau asupra schimbărilor climatice.  

În etapa de identificare a impacturilor sunt listate toate legăturile de cauzalitate între efectele 

identificate şi impacturile potenţiale fără a analiza probabilitatea de producere a impacturilor sau 

mărimea acestora. 

 

3.5 PREDICŢIA IMPACTURILOR 

Reprezintă o evaluare calitativă şi cantitativă a formelor de impact. Parametrii luaţi în considerare 

pentru evaluarea impacturilor sunt: 

 Etapa proiectului (construcţie, operare, dezafectare); 

 Tipul impactului (pozitiv, negativ); 

 Natura impactului (direct, secundar, indirect); 

 Potenţialul cumulativ (da/nu); 

 Extinderea spaţială (local, zonal, judeţean, regional, naţional, transfrontier); 

 Durata (termen scurt, mediu, lung); 

 Frecvenţa (accidental, intermitent, periodic, permanent, o singură dată/ temporar);  

 Probabilitatea (incert, improbabil, probabil, foarte probabil); 

 Reversibilitatea (reversibil, ireversibil). 

 

Tabelul nr. 3-1 Parametrii luaţi în considerare pentru evaluarea impacturilor 

Parametru 

de evaluare 

Variabilele parametrilor 

de evaluare 

Descrierea caracteristicilor variabilelor parametrilor de 

evaluare 

Tip impact 

Pozitiv 
Modificările contribuie la îmbunătăţirea stării / atingerea obiectivelor 

componentei analizate. 

Negativ 
Modificările contribuie la înrăutăţirea stării / neatingerea obiectivelor 

componentei analizate. 

Direct Formă de impact principală produsă de apariţia unui efect. 
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Parametru 

de evaluare 

Variabilele parametrilor 

de evaluare 

Descrierea caracteristicilor variabilelor parametrilor de 

evaluare 

Natură 

impact 

Secundar Formă de impact generată de un impact direct. 

Indirect 

Forma de impact care apare nu datorită unui efect generat de proiect 

ci a unor activităţi ce sunt încurajate să se producă ca o consecinţă a 

proiectului. 

Potenţial 

cumulativ 

Da 

Impactul are potenţialul de a genera, împreună cu alte 

efecte/impacturi din acelaşi proiect sau din proiecte diferite, 

modificări mai mari la nivelul componentei de mediu analizate. 

Nu 
Nu există riscul ca acest impact să producă, alături de alte impacturi, 

modificări mai mari la nivelul componentei de mediu. 

Extindere 

spaţială 

Local 
Impactul se manifestă la nivelul unei singure unităţi administrativ 

teritoriale. 

Zonal 
Impactul se manifestă la nivelul mai multor unităţi administrativ 

teritoriale din acelaşi judeţ. 

Judeţean Impactul se manifestă la nivelul întregului judeţ. 

Regional Impactul se manifestă la nivelul regiunii (mai multe judeţe). 

Naţional Impactul produce modificări resimţite la nivelul întregii ţări. 

Transfrontalier Impactul se manifestă pe teritoriul unor ţări vecine. 

Durata 

Termen scurt 
Impactul se manifestă doar pe durata construcţiei proiectului sau 

doar pe durate de maxim 1 an. 

Termen mediu 
Impactul se manifestă pe durata construcţiei şi pentru o perioadă 

scurtă post-construcţie sau maxim 2-3 ani. 

Termen lung Impactul se manifestă pe durata mai multor ani. 

Frecvenţa 

Accidental 
Impactul se manifestă doar ca urmare a unui accident (o poluare 

accidentală). 

Intermitent 
Impactul se manifestă repetat/discontinuu, cu o frecvenţă 

necunoscută. 

Periodic Impactul se manifestă repetat, cu o frecvenţă cunoscută. 

Permanent Impactul se manifestă continuu după momentul apariţiei. 

O singură dată/ temporar 
Impactul se manifestă o singură dată în una dintre etapele 

proiectului. Cel mai adesea asociat unei durate scurte. 

Probabilitate 

Incert 
Probabilitatea de producere a impactului este necunoscută, cel mai 

sigur nu o să apară. 

Improbabil 
Probabilitatea de producere a impactului este scăzută – este posibil 

să apară. 

Probabil 
Probabilitatea de producere a impactului este ridicată – este foarte 

posibil să apară. 

Foarte probabil Producerea impactului este sigură. 

Reversibilitate 

Reversibil 
După dispariţia impactului, componenta afectată se poate întoarce la 

condiţiile iniţiale. 

Ireversibil 
Impactul nu permite întoarcerea la condiţiile iniţiale ale componentei 

de mediu afectate. 

Acolo unde este posibil, predicţia impacturilor se realizează cantitativ şi poate fi exprimată în unităţi 

de suprafaţă (hectare) sau timp (număr de ani) precum şi cu privire la modificările survenite la nivelul 

componentei studiate / receptorului sensibil (scăderea/creşterea efectivelor populaţionale, număr de 
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locuitori afectaţi etc.). Evaluările cantitative se bazează în principal pe modelarea numerică a 

comportamentului unor poluanţi sau a unor procese şi pe utilizarea analizei spaţiale (GIS). În situaţiile 

în care o cuantificare precisă nu este posibilă (informaţiile lipsesc, nu există o metodă de cuantificare, 

gradul de incertitudine este ridicat etc.) se utilizează clasele de apreciere calitativă a fiecărui parametru 

(a se vedea informaţiile precizate în parantezele enumerării anterioare). 

În procesul de evaluare, în măsura în care a fost posibil, au fost eliminate redundanţele. Mai precis, 

atunci când două efecte conduc la aceeaşi formă de impact pe aceeaşi suprafaţă şi în acelaşi interval de 

timp, s-a menţinut efectul care poate include şi celelalte efecte redundante (ex. Îndepărtarea vegetaţiei, 

Compactarea solului şi Modificări structurale sol ce conduc la Alterarea habitatelor pe aceeaşi 

suprafaţă). 

 

3.6 EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTURILOR 

Evaluarea semnificaţiei impactului s-a realizat pe baza următoarelor două criterii: 

 Sensibilitatea zonei şi a componentelor aflate în zona de studiu; 

 Magnitudinea modificărilor propuse prin implementarea proiectului. 

Sensibilitatea şi magnitudinea au fost stabilite pentru fiecare factor de mediu potenţial a fi afectat de 

proiect, menţionat în Directiva EIA: apă (de suprafaţă şi subterană), aer, sol, geologie, biodiversitate, 

climă, populaţie, sănătate umană, bunuri materiale, moştenire culturală, peisaj. 

Clasele de sensibilitate şi de magnitudine sunt prezentate în cadrul secţiunilor dedicate fiecărui factor 

de mediu (receptor sensibil) din Capitolul 7. 

Clasele de sensibilitate şi clasele de magnitudine nu permit încadrarea ad literam a tuturor situaţiilor 

întâlnite în evaluarea proiectului, dar asigură cu certitudine un cadru de ghidare al modului de utilizare 

a „opiniei expertului” pentru toate formele de impact identificate. 

Clasele de impact utilizate în prezentul raport sunt: 

 Impact semnificativ (negativ / pozitiv); 

 Impact nesemnificativ (negativ / pozitiv); 

 Fără impact (acolo unde se estimează că nu vor apărea modificări la nivelul factorului de mediu 

sau nivelul acestora este nedecelabil). 

Aprecierea nivelului de semnificaţie se realizează cu ajutorul matricei prezentate în tabelul următor. 

Pentru o mai bună înţelegere a rezultatelor evaluării, predicţia şi evaluarea semnificaţiei impacturilor 

sunt prezentate în cadrul aceluiaşi capitol (Capitolul 7). 
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Tabelul nr. 3-2 Matricea de apreciere a semnificaţiei impactului 

Semnificaţia 
impactului 

Magnitudinea modificărilor 

Negativă 
foarte mare 

Negativă mare 
Negativă 
moderată 

Negativă mică 
Negativă 

foarte mică 
Nicio 

modificare 
Pozitivă foarte 

mică 
Pozitivă mică 

Pozitivă 
moderată 

Pozitivă mare 
Pozitivă foarte 

mare 

S
en

si
b

ili
ta

te
a 

re
ce

p
to

ru
lu

i Foarte 
mare 

Semnificativ 
negativ 

Semnificativ 
negativ 

Semnificativ 
negativ 

Semnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Fără 
impact 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Semnificativ 
pozitiv 

Semnificativ 
pozitiv 

Semnificativ 
pozitiv 

Semnificativ 
pozitiv 

Mare 
Semnificativ 

negativ 
Semnificativ 

negativ 
Semnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Fără 

impact 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Semnificativ 

pozitiv 
Semnificativ 

pozitiv 
Semnificativ 

pozitiv 

Moderată 
Semnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Fără 

impact 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Semnificativ 

pozitiv 

Mică 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Fără 

impact 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 

Foarte 
mică 

Nesemnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Fără 
impact 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Nesemnificativ 
pozitiv 

 

Cod culoare Semnificaţia impactului Măsuri necesare 

 Impact negativ semnificativ 
Dacă nu pot fi formulate măsuri de reducere eficiente (impactul rezidual să nu fie semnificativ) trebuie adoptate măsuri de evitare a producerii 

impactului (modificarea locaţiei propuse, modificarea soluţiei tehnice / tehnologice propuse etc.) sau, după caz, de compensare. 

 Impact negativ nesemnificativ 
Nu sunt necesare măsuri de evitare/ reducere dar pot fi formulate unele măsuri pentru asigurarea menţinerii impactului negativ la un nivel 

minim. 

 Fără impact Nu este cazul 

 Impact pozitiv semnificativ 
Orice măsură ce poate conduce la extinderea/ multiplicarea efectelor 

 Impact pozitiv nesemnificativ 
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3.7 IMPACTUL CUMULATIV 

Evaluarea impactului cumulativ s-a realizat prin parcurgerea următorilor paşi: 

 Identificarea proiectelor importante existente şi/ sau propuse în zonele de implementare a 

proiectului; 

 Analizarea probabilităţii ca aceste proiecte să genereze forme de impact cumulativ (să 

contribuie cu efecte adiţionale şi/sau efecte sinergice cu proiectul analizat); 

 Evaluarea semnificaţiei impactului cumulativ. 

Procesul de evaluare a impactului cumulativ presupune adresarea unui număr de incertitudini ce ţin de 

caracteristicele celorlalte proiecte (certitudinea implementării, dinamica spaţio-temporală, cuantificarea 

impacturilor etc.). Aceste incertitudini fac dificilă estimarea cantitativă a impactului cumulativ. În 

consecinţă, în cadrul acestui raport, evaluarea impactului cumulativ s-a realizat pe baza matricei de 

apreciere a semnificaţiei impactului, luând în considerare scenariile cele mai defavorabile cu privire la 

producerea impactului. 

 

3.8 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI 

Pentru toate formele de impact unde a fost identificată posibilitatea apariţiei unui impact semnificativ 

sau a unui impact moderat au fost propuse măsuri de evitare sau de reducere a impactului. Măsurile 

de evitare au fost considerate cele care pot elimina sau reduce drastic probabilitatea de apariţie a unui 

impact semnificativ iar măsurile de reducere au fost considerate cele care, prin diminuarea magnitudinii 

modificărilor, pot asigura o reducere a semnificaţiei impactului (de la semnificativ la nesmnificativ). 

Măsurile de evitare şi reducere care îndeplinesc cerinţele de mai sus au fost incluse în Tabelul nr. 9-1, 

necesar evaluării impactului rezidual. 

Alte măsuri de reducere a impactului se regăsesc formulate în cadrul fiecărei secţiuni a Capitolului 7, 

corespunzător evaluării de impact pentru fiecare factor de mediu. Aceste sunt mai degrabă cerinţe de 

bune practici şi/sau condiţii general aplicabile şi nu au fost luate în calcul în evaluarea impactului 

rezidual. 

 

3.9 IMPACT REZIDUAL 

Impactul rezidual reprezintă o predicţie a semnificaţiei impactului în condiţiile implementării măsurilor 

de evitare şi reducere. În mod convenţional, în cadrul raportului a fost considerat un nivel de eficienţă 

ridicat al fiecărei măsuri propuse (eficienţă ce urmează a fi testată prin programul de monitorizare). 

Evaluarea impactului rezidual s-a realizat pe baza matricei de evaluare a semnificaţiei impactului cu 

utilizarea aceloraşi clase de sensibilitate şi magnitudine prezentate în cadrul fiecărei secţiuni a 

Capitolului 7 pentru fiecare factor de mediu. 
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3.10 MONITORIZARE 

Programul de monitorizare propus a luat în calcul două cerinţe principale: 

 Nevoia de a evalua eficienţa măsurilor de evitare şi reducere a impactului; 

 Nevoia de a asigura că nivelul prognozat al impacturilor (din acest raport) nu va fi depăşit prin 

construcţia şi operarea proiectului. 

Monitorizarea sistematică ex-post a efectelor şi/ sau a impacturilor rezultate în urma construcţiei şi 

operării proiectului oferă oportunitatea de a identifica dacă impactul prognozat nu se dezvoltă aşa cum 

a fost prevăzut, astfel încât să se poată fi luate măsuri de remediere. 

De asemenea, monitorizarea permite luarea în considerare a unor informaţii relevante suplimentare 

sau neprevăzute (ex. schimbările climatice sau impactul cumulative), care să permită de asemenea 

implementarea unor măsuri de remediere. 

 

3.11 SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Schimbările climatice (creşterea temperaturii, modificări ale precipitaţiilor, scăderea straturilor de 

zăpadă şi gheaţă) au loc la nivel global şi în Europa, iar unele dintre modificările observate au stabilit 

recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice observate au condus deja la o gamă largă de efecte asupra 

sistemelor de mediu şi asupra societăţii, efecte importante fiind preconizate şi în viitor. Schimbările 

climatice pot conduce la creşterea vulnerabilităţilor existente şi la adâncirea dezechilibrelor socio-

economice în Europa. Măsuri de reducere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice sunt necesare 

în numeroase domenii, acestea putând contribui la scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale 

şi alte efecte ale schimbărilor climatice. 

Lucrările propuse în cadrul proiectului se înscriu în măsurile incluse în domeniul resurselor de apă în 

cadrul Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice 2013-2020 şi în Planul naţional de acţiune 

2016-2020 privind schimbările climatice şi vor contribui la atingerea ţintei de reducere cu 20% a 

emisiilor GES faţă de nivelurile din 1990. 

Efectele viitoare ale schimbărilor climatice reprezintă o provocare semnificativă pentru operatorii 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, aceştia putându-se confrunta cu o serie de probleme, 

precum: reducerea cantitativă sau varianţii cantitative neprevăzute ale surselor de apă, afectarea 

nivelului de calitate al surselor ce poate conduce la creşterea incidenţei bolilor hidrice, punerea sub 

presiune a reţelelor de canalizare şi staţiilor epurare ca urmare a ploilor de scurtă durată cu intensitate 

mare şi inundarea zonelor locuite, creşterea concentraţiilor poluanţilor în cursurile de apă în perioadele 

secetoase, costuri de operare neprevăzute etc. 

În cadrul proiectului a fost elaborat un Studiu privind măsurile de adaptare la schimbări climatice, ce 

are la bază cerinţele ghidului elaborat de către Directoratul General pentru Politici Climatice (DG 

Clima) din cadrul Comisiei Europene - „Guidelines for Project Managers: Making vulnerable 

investments climate resilient”, ale ghidului „Climate change and major projects” elaborat de Comisia 

Europeană, ale ghidului elaborat de Jaspers în anul 2017, „The Basics of Climate Change Adaptation 

Vulnerability and Risk Assessment”, şi ale metodologiei „Understanding Climate Change Vulnerability 

and Risk Assessment, Romania Water Projects”, elaborată de Jaspers în anul 2017, cerinţele acestora 
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fiind aplicate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in aria de 

operare a SC EURO APAVOL SA”, în funcţie de relevanţă şi datele disponibile. 

Conform ghidului, în cadrul evaluării au fost parcurse următoarele etape: 

1. Identificarea sensibilităţii proiectului din punct de vedere climatic – a presupus identificarea 

sensibilităţii în raport cu o serie de variabile climatice şi efecte secundare / riscuri legate de 

climă. Sensibilitatea proiectului în raport cu variabilele climatice a fost evaluată din punct de 

vedere al componentelor proiectului, respectiv: bunuri şi procese, intrări (apă, energie, altele), 

ieşiri (produse, pieţe, cererea cumpărătorilor) şi reţele de transport; 

2. Evaluarea expunerii în zona de implementare a proiectului – evaluarea expunerii a fost 

realizată atât din punct de vedere al condiţiilor climatice actuale, cât şi al celor viitoare (orizont 

2050 acolo unde datele au fost disponibile). De asemenea este important de identificat şi de 

înţeles, expunerea diferită din punct de vedere al frecvenţei şi intensităţii, a unor zone 

geografice la efectele schimbărilor climatice. 

3. Analiza vulnerabilităţii – a constat în identificarea variabilelor / hazardelor climatice care 

pot avea impact asupra proiectului, pe baza sensibilităţii şi expunerii proiectului, atât pentru 

condiţiile actuale, cât şi pentru cele viitoare. Acest lucru s-a realizat cu ajutorul unei matrici, în 

care Vulnerabilitatea = Sensibilitatea * Expunerea; 

4. Evaluarea riscului – s-a realizat pe baza analizei vulnerabilităţilor prin identificarea riscurilor 

şi oportunităţilor asociate vulnerabilităţilor ridicate şi medii. Aceasta a constat în evaluarea 

probabilităţii şi magnitudinii consecinţelor efectelor asociate cu hazardele identificate în etapa 

2, precum şi evaluarea importanţei riscului pentru succesul proiectului; 

5. Identificarea opţiunilor de adaptare – a constat în identificarea acelor măsuri care răspund 

vulnerabilităţilor şi riscurilor identificate în etapele anterioare; 

6. Evaluarea opţiunilor de adaptare – a fost realizată din punct de vedere al costurilor pentru 

fiecare dintre măsurile propuse. 
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4 ANALIZA ALTERNATIVELOR REZONABILE 
4.1 ANALIZA GENERALĂ A ALTERNATIVELOR 

Stabilirea soluţiilor optime pentru sistemele de apă şi canalizare din prezentul proiect s-a realizat după 

o analiză amănunţită din punct de vedere tehnic şi economic, care a luat în considerare mai multe 

criterii.  

Opţiunile pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare au fost studiate luând în considerare 

următoarele: 

• Sursele de apă: disponibilitatea surselor de apă subterane şi de suprafaţă; 

• Alegerea surselor de apă în funcţie de parametrii de calitate ai acestora pentru a aplica un 

proces de tratare corespunzător şi eficient, pentru a se respecta parametri de calitate impuşi de 

legislaţia în vigoare; 

• Realizarea de reţele de canalizare pentru o colectare eficientă a apelor uzate; 

• Pentru sistemele de canalizare a apelor uzate şi epurarea acestora s-a ţinut cont de termenele 

asumate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, termene care se referă atât la realizarea 

reţelelor pentru colectarea apelor menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate 

în emisari; 

• Soluţii centralizate sau descentralizate; 

• Impactul asupra mediului; 

• Amplasarea ariilor naturale protejate; 

• Compararea opţiunilor tehnice disponibile pe baza costurilor, în toate fazele proiectului 

(investiţie, operare şi întreţinere); 

• Acolo unde este relevant, includerea în compararea costurilor a opţiunilor semnificative de 

costuri şi beneficii economice, în mod deosebit pentru externalităţi de mediu pentru a justifica 

cel puţin soluţiile de cost; 

• Analiza riscurilor pentru opţiunile luate în calcul. 

Procesul de analiză a posibilelor opţiuni s-a realizat în general pe diverse niveluri de opţiune, după 

cum urmează: 

 Criterii generale: 

• Analiza opţiunii pentru resursele de apă (apă subterană în comparaţie cu apă de suprafaţă); 

• Analiza opţiunii pentru sistemul de apă potabilă şi sistemele de colectare a apelor uzate 

(centralizat/descentralizat); 

• Analiza opţiunii pentru materialele din care sunt realizate conductele în sistemul de distribuţie.  

Având la baza această analiză, următoarele opţiuni au fost luate în considerare: 

• sursă de apă subterană, în loc de sursă de apă de suprafaţă, unde este posibil; 

• sisteme independente de alimentare cu apă pentru a deservi fiecare aglomerare; 

• sisteme independente de colectare şi tratare a apelor uzate pentru a deservi fiecare aglomerare 

definită; 

• materiale pentru conducte incluse în sistemul de apă potabilă. 
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 Criterii specifice: Alegerea opţiunilor a fost realizată pentru fiecare obiect tehnologic din 

investiţia propusă, prin compararea avantajelor şi dezavantajelor opţiunilor analizate şi 

justificând selectarea uneia sau alteia dintre opţiuni. În majoritatea cazurilor, în special unde 

activităţile principale sunt lucrări de reabilitare, acest nivel de opţiune a fost considerat ca fiind 

suficient pentru luarea unei decizii. 

În cadrul analizei de opţiuni au fost luate în considerare atât aspecte privind impactul asupra mediului, 

cât şi aspecte privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice. Cele mai importante criterii privind 

impactul asupra mediului luate în considerare constau în: evitarea intersectării ariilor naturale protejate; 

evitarea intersectării zonelor sensibile (habitate de interes conservativ, habitate importante (zone de 

reproducere, zone de adăpost) ale unor specii de interes conservativ) din interiorul ariilor naturale 

protejate, atunci când intersecţia ariilor nu este posibilă cu costuri acceptabile şi beneficii considerabile; 

ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren cât mai mici; reducerea disconfortului asupra 

populaţiei; reducerea emisiilor atmosferice; reducerea surselor de zgomot.  

În unele cazuri evitarea intersectării unor situri Natura 2000 nu a fost posibilă datorită configuraţiei 

siturilor.  

Din punct de vedere al vulnerabilităţii faţă de schimbările climatice, au fost realizate analize spaţiale la 

cel mai mic nivel de detaliu disponibil în prezent, nivel care totuşi nu poate surprinde diferenţe 

semnificative în cazul opţiunilor situate în interiorul aceluiaşi UAT sau în UAT-uri învecinate. În aceste 

cazuri principalele criterii luate în considerare constau în evitarea riscurilor generate de inundaţii şi 

evitarea riscurilor alunecărilor de teren. Măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice 

aplicabile pentru situaţiile identificate au fost propuse şi se regăsesc în soluţiile tehnice adoptate. 

În cadrul proiectului au fost de asemenea analizate principalele alternative identificate pentru 

gestionarea nămolurilor în aria de operare a Euro ApaVol, în acest sens fiind elaborată o Strategie de 

gestionare a nămolului. Principalele alternative strategice pentru gestionarea nămolurilor aplicabile la 

nivelul zonei de studiu sunt reprezentate de: utilizarea nămolului în agricultură, valorificarea energetică, 

eliminarea nămolului prin depozitare. 

Fiecare opţiune de valorificare sau de eliminare a nămolului presupune nămol de anumită calitate, 

dependentă de cerinţe particulare şi în conformitate cu anumite standarde. De asemenea, aplicarea 

acestor opţiuni depinde şi de dorinţa fermierilor şi a proprietarilor de terenuri (inclusiv Direcţia Silvică, 

proprietari de terenuri degradate), operatori instalaţii de valorificare energetică, etc. de a accepta 

nămolul. 

Pe termen scurt, ca opţiuni de valorificare a nămolului din cadrul SEAU-urilor operatorului regional 

Euro ApaVol se propune utilizarea nămolului în agricultură. Strategia de gestiune a nămolului pe 

termen mediu a fost împărţită pe două perioade: 2024-2025, respectiv 2026-2030. Această împărţire 

este dictată de intrare în funcţiune, în anul 2026, a incineratorului din cadrul SEAU Glina, ceea ce 

conduce la posibilitatea incinerării nămolului din cadrul staţiilor de epurare ale operatorului în cadrul 

acestuia. Pe termen mediu, se va continua aplicarea opţiunii de valorificare a nămolului în agricultură, 

fiind completată de co-incinerarea/incinerarea nămolui (eliminarea nămolului în depozitele de deşeuri 

nefiind privită ca opţiune fiabilă pe termen mediu şi lung). În ceea ce priveşte strategia de gestionare 

a nămolului pe termen lung se propune luarea în considerare a incinerării unei cantităţi tot mai mare 

de nămol (în incineratorul regional al Staţiei de epurare a apelor uzate a Municipiului Bucureşti, de la 
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Glina). Utilizarea nămolului în agricultură va continua, incluziv valorificarea acestuia în cadrul altor 

opţiuni, dacă este posibil şi viabil. 

Detalii privind analiza opţiunilor sunt prezentate în anexa A aferentă acestui livrabil. 

 

4.2 ALTERNATIVELE DE ALEGERE A AMPLASAMENTULUI 

O parte din investiţiile propuse în proiect sunt reprezentate de reabilitări sau extinderi ale unor 

obiective existente (conducte, reţele, gospodării de apă) pentru care lucrările se vor realiza în cadrul 

amplasamentelor existente. În cazul obiectivelor noi o constrângere în alegerea amplasamentelor este 

legată de proprietatea terenului, acestea fiind necesar a fi realizate pe terenuri aparţinând domeniului 

public. Pentru conductele de alimentare cu apă şi conductele de canalizare s-au ales în cea mai mare 

parte trasee situate în lungul drumurilor existente (drumuri naţionale, judeţene, de exploatare, străzi 

din interiorul localităţilor). 

În cadrul analizei de opţiuni au fost luate în considerare atât aspecte privind impactul asupra mediului, 

cât şi aspecte privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice. Cele mai importante criterii privind 

impactul asupra mediului luate în considerare constau în: evitarea intersectării ariilor naturale protejate; 

evitarea intersectării zonelor sensibile (habitate de interes conservativ, habitate importante (zone de 

reproducere, zone de adăpost) ale unor specii de interes conservativ) din interiorul ariilor naturale 

protejate, atunci când intersecţia ariilor nu este posibilă cu costuri acceptabile şi beneficii considerabile; 

ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren cât mai mici; reducerea disconfortului asupra 

populaţiei; reducerea emisiilor atmosferice; reducerea surselor de zgomot. 

În unele cazuri evitarea intersectării unor situri Natura 2000 nu a fost posibilă datorită configuraţiei 

siturilor. 

 

4.3 ALTERNATIVELE DE REALIZARE A PROIECTULUI (TEHNOLOGICE) 

Tehnologiile de tratare pentru apa potabilă propuse în cadrul proiectului au fost stabilite în funcţie de 

caracteristicile surselor de alimentare cu apă, ce sunt reprezentate în principal de ape subterane de 

adâncime, excepţie făcând SZA 1 Decembrie, apa urmând a fi furnizată din reţeaua de distribuţie a 

municipiului Bucureşti. 

În cadrul proiectului au fost de asemenea analizate principalele alternative identificate pentru 

gestionarea nămolurilor în aria de operare a Euro ApaVol. Principalele alternative strategice pentru 

gestionarea nămolurilor aplicabile la nivelul zonei de studiu sunt reprezentate de: 

• Utilizarea nămolului în agricultură; 

• Co-incinerare/incinerare. 

Fiecare opţiune de valorificare sau de eliminare a nămolului presupune nămol de anumită calitate, 

dependentă de cerinţe particulare şi în conformitate cu anumite standarde. De asemenea, aplicarea 

acestor opţiuni depinde şi de dorinţa fermierilor şi a proprietarilor de terenuri (inclusiv Direcţia Silvică, 

proprietari de terenuri degradate), operatorului fabricii de ciment, etc. de a accepta nămolul. 
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Utilizarea nămolului în agricultură este o alternativă recomandată de legislaţia naţională şi directivele 

europene, fiind considerată o soluţie atractivă pentru utilizarea nămolului de epurare, datorită valorii 

nutritive ca fertilizant. Cu toate acestea, nămolul poate conţine agenţi patogeni şi metale grele, ca 

poluanţi, cu efecte negative asupra sănătăţii umane prin acumularea substanţelor toxice în sol şi de aici 

în culturi vegetale şi la animale. 
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5 DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII 
ACTUALE A MEDIULUI 

5.1 APA 

5.1.1 Apă de suprafaţă 

Resursele de apă ale judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu cuprind pânze acvifere subterane şi ape de 

suprafaţă (râuri, canale, lacuri). Cele trei judeţe sunt este străbătute de cursurile a două râuri principale, 

Argeş şi Ialomiţa, cărora li se mai adaugă Neajlov, Milcov, Mostiştea şi Dâmboviţa, precum şi numeroşi 

afluenţi ai acestora.  

Judeţele Ilfov şi Giurgiu sunt incluse în Spaţiul Hidrografic Argeş - Vedea, reţeaua hidrografică fiind 

compusă din 3 sub-bazine hidrografice reprezentând în arealul spaţiului Argeş - Vedea cca. 66% din 

totalul resurselor. Reţeaua hidrografică a judeţelor Ilfov şi Giurgiu cuprinde 3 sub-bazine hidrografice: 

Argeş, Vedea şi Călmăţui. Râurile care străbat teritoriul judeţelor Ilfov şi Giurgiu fac parte din grupa 

râurilor de sud (getice). 

Judeţul Ialomiţa este inclus în în Spaţiul Hidrografic Buzău – Ialomiţa, reţeaua hidrografică fiind 

compusă din 5 sub-bazine hidrografice reprezentând în arealul spaţiului Buzău – Ialomiţa cca. 23 % 

din totalul resurselor. Reţeaua hidrografică a judeţului Ialomiţa cuprinde un sub-bazin hidrografic: 

Ialomiţa. Râurile care străbat teritoriul judeţului Ialomiţa fac parte din grupa râurilor de sud (getice). 

Pe baza analizei GIS au fost identificate 33 de cursuri de apă cadastrate care traversează unităţile 

administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora sunt propuse investiţii în cadrul proiectului.  

Dintre acestea, 16 cursuri de apă vor fi subtraversate/supratraversate de investiţiile propuse. Lista 

cursurilor de apă subtraversate şi supratraversate de investiţiile propuse este prezentată în tabelul de 

mai jos. 

Tabelul nr. 5-1 Subtraversări/supratraversări cursuri de apă cadastrate propuse în cadrul proiectului 

Nr. 

crt. 
UAT Localitate 

Obiectul care 

sub/supra traversează 

cursul de apă 

Nr. / Tipul 

traversării 

Cursul de apă 

sub/supra 

traversat 

1 Găiseni Căscioarele 
Conductă de refulare 1 supratraversare Argeş 

Conductă de distribuţie 1 subtraversare Argeş 

2 
Floreşti - 

Stoeneşti 
Floreşti 

Reţea canalizare 2 subtraversări Băi 

Conductă de refulare 1 subtraversare Băi 

3 Bulbucata Bulbucata Conductă de distribuţie 1 subtraversare Bălăria 

4 
Letca 

Nouă 
Milcovăţu Conductă de distribuţie 1 subtraversare Bratilov 

5 Moviliţa Moviliţa Conductă de distribuţie 1 subtraversare Colgeac 

6 
Letca 

Nouă 
Letca veche Conductă de transport 1 subtraversare Glavacioc 

7 Bărcăneşti Băcăneşti Conductă de refulare 1 subtraversare Ialomiţa 

8 Iepureşti Gorneni Conductă de transport 1 subtraversare Ilfovăţ 

9 
Letca 

Nouă 
Letca Nouă Conductă de transport 1 subtraversare Milcovăţ 

10 Sineşti Lilieci Conductă de distribuţie 1 subtraversare Mostiştea 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

158 
 

 

 

Nr. 

crt. 
UAT Localitate 

Obiectul care 

sub/supra traversează 

cursul de apă 

Nr. / Tipul 

traversării 

Cursul de apă 

sub/supra 

traversat 

11 Sineşti Cătruneşti Conductă de refulare 1 subtraversare Mostiştea 

12 Dascălu Gagu Conductă de distribuţie 2 subtraversări Mostiştea 

13 Dascălu Dascălu 
Conductă de distribuţie 2 subtraversări Mostiştea 

Reţea canalizare 1 subtraversare Mostiştea 

14 Iepureşti Gorneni Conductă de transport 1 subtraversare Neajlov 

15 Bulbucata Bulbucata Conductă de transport 1 subtraversare Neajlov 

16 
Ştefăneştii 

de Jos 

Ştefăneştii 

de Sus 

Conductă de refulare 1 subtraversare Pasărea 

Conductă de transport 1 subtraversare Pasărea 

17 - Jilava Conductă de refulare 1 subtraversare Sabar (Răstoaca) 

18 
Floreşti - 

Stoeneşti 
Palanca Reţea canalizare 4 subtraversări Sabar (Răstoaca) 

19 
Floreşti - 

Stoeneşti 
Stoeneşti Reţea canalizare 2 subtraversări Sabar (Răstoaca) 

20 
Floreşti - 

Stoeneşti 
Floreşti 

Conductă de transport 1 supratraversare Sabar (Răstoaca) 

Reţea canalizare 2 subtraversări Sabar (Răstoaca) 

Conductă de refulare 1 subtraversare Sabar (Răstoaca) 

21 Armăşeşti Armăşeşti Conductă de transport 1 subtraversare Sărata 

22 Sineşti Cătruneşti Conductă de transport 1 subtraversare Valea Livezilor 

23 Toporu Toporu Conductă de transport 1 subtraversare Valea lui Damian 

24 Toporu Tomuleşti Conductă de distribuţie 1 subtraversare 

Valea 

Porumbenilor 

(Trestenic) 

25 Răsuceni Cucuruzu Conductă de distribuţie 2 subtraversări 

Valea 

Porumbenilor 

(Trestenic) 

26 Berceni Berceni Conductă de refulare 1 subtraversare Dâmboviţa 

 

Pe cele 16 cursuri de apă intersectate au fost identificate 12 de corpuri de apă. Starea 

ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică a celor 12 de corpuri de apă ce vor fi 

subtraversate/supratraversate, conform datelor disponibile în cadrul Planului de Management al 

Spaţiului Hidrografic Argeş – Vedea  şi în Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Buzău -

Ialomiţa, este prezentată în tabelul următor. 

Tabelul nr. 5-2 Starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă de suprafaţă 

ce vor fi subtraversate/supratraversate 

Nr. 

crt. 

Corp de apă de 

suprafaţă 
Codul corpului de apă 

Stare ecologică Potenţial ecologic Stare chimică 

Actuală Obiectiv Actual Obiectiv Actuală Obiectiv 

1 

Argeş: Sector Aval 

Ac. Zăvoiul 

Orbului - Av. Ac. 

Frontală Ogrezeni 

RORW10.1_B4a moderată bună - - bună bună 

2 
Colgeac-Valea 

Bisericii 
RORW14.1.35.2_B1 - - moderat bun bună bună 
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Nr. 

crt. 

Corp de apă de 

suprafaţă 
Codul corpului de apă 

Stare ecologică Potenţial ecologic Stare chimică 

Actuală Obiectiv Actual Obiectiv Actuală Obiectiv 

3 

Continuă: Ilfovăţ: 

Izvor - Confluenţă 

Neajlov ( Ac. 

Grădinari + Ac. 

Făcău) 

ROLW10.1.23.9_B1 - - moderat bun bună bună 

4 

Glavacioc: Am. 

Evacuare 

Publiserv Videle - 

Confluenţă 

Câlniştea 

RORW10.1.23.11.8_B2 moderată bună - - bună bună 

5 

Ialomiţa - 

Acumularea Dridu 

- Ion Roată 

RORW11.1_B7 moderată bună - - bună bună 

6 Milcovăţ (Milcov) RORW10.1.23.11.8.4_B1 bună bună - - bună bună 

7 

Mostiştea – Izvor 

- Coada 

Acumularea 

Fundulea - Valea 

Livezilor 

RORW14.1.35_B1 - - moderat bun bună bună 

8 

Neajlov: Vadu Lat 

– Intrare Balta 

Comana 

RORW10.1.23_B3 bună bună - - bună bună 

9 Pasărea şi afluenţii RORW10.1.25.18_B1 - - moderat bun 

nu 

atinge 

starea 

bună 

bună 

10 

Sabar: Derivaţie 

Potop/Argeş – 

Vârteju 

RORW10.1.24_B2 bună bună - - bună bună 

11 
Sabar: Vârteju – 

Confluenţă Argeş 
RORW10.1.24_B3 bună bună - - bună bună 

12 Sărata şi afluenţii RORW11.1.22_B1 - - bun bun bună bună 

  

Se observă faptul că în cazul a 7 corpuri de apă, starea ecologică sau potenţialul ecologic actual sunt 

moderate. Din punct de vedere al stării chimice un singur corp de apă nu atinge starea chimică bună. 

În urma analizei datelor furnizate de Agenţia Europeană de Mediu au fost identificate starea 

ecologică/potenţialul ecologic  precum şi starea chimică a corpurilor de apă de suprafaţă din zona în 

care urmeză să se realizeze investiţii. Astfel a fost identificat un corp de apă ce nu atinge starea actuală 

chimică bună, în UAT-ul Ştefăneştii de Jos. În ceea ce priveşte starea actuală ecologică şi potenţialul 

actual ecologic, se observă faptul o mare parte din corpurile de apă naturale/puternic modificate sunt 

într-o stare moderată.  
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Pentru determinarea stării şi a potenţialul ecologic au fost luaţi în calcul  o serie de indicatori precum 

condiţii de azot, de fosfor etc.  

 

 
Figura nr. 5-1 Starea chimică a corpurilor de apă de suprafaţă 
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Figura nr. 5-2 Starea ecologică a corpurilor de apă naturale/Potenţialul ecologic a corpurilor de apă 

puternic modificate 

 

Emisarii staţiilor de epurare propuse în proiect sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabelul nr. 5-3 Starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică a emisariilor staţiilor de epurare 

Nr. 

crt 

Corp de 

apă de 

suprafaţă - 

emisar 

Codul corpului 

de apă 

Staţie 

de 

epurare 

Stare ecologică Potenţial ecologic Stare chimică 

Actual Obiectiv Actual Obiectiv Actual Obiectiv 

1 

Ialomiţa - 

Acumularea 

Dridu - Ion 

Roată 

RORW11.1_B7 
SEAU 

Moviliţa 
moderată bună - - bună bună 

2 Râul Argeş  RORW10.1_B6 
SEAU 

Herăşti 
- - moderat bun bună bună 

3 Râul Sabar  RORW10.1.24_B2 

SEAU 

Floreşti-

Stoeneşti 

bună bună - - bună bună 

4. 
Canalul 

Comasca 
Nu este corp de apă cadastrat 

 

 Râul Ialomiţa (corpul de apă RORW11.1_B7 – IALOMIŢA-AC.DRIDU-ION ROATĂ) – 

emisar pentru SEAU Moviliţa. Râul Ialomiţa, cod cadastral XI-1, izvorăşte din Carpaţii 

Meridionali (Munţii Bucegi) şi îşi desfăşoară albia pe o lungime de 400 km, având o reţea 

hidrografică codificată de 3.131 km, şi îşi adună apele dintr-un bazin de recepţie de 9431 km² 

situat în partea de sud a ţării, orientarea generala a râului fiind iniţial NV-SE, apoi V-E. Sectorul 

cursului de apă în zona punctului de descărcare face parte din corpul de apă RORW11.1_B7 

şi se încadrează în tipologia RO10 – sector de curs de apă situat în zona de câmpie. Conform 

Planului de management al Spaţiului Hidrografic Buzău - Ialomiţa, sectorul râului Ialomiţa 

analizat din punct de vedere ecologic se încadrează în categoria corpurilor de apă naturale cu 

stare ecologică moderată. Din punct de vedere al stării chimice, acest sector se încadrează în 

stare bună; 

 Râul Argeş (corpul de apă RORW10.1_B6 - AVAL AC. MIHĂILEŞTI - AMONTE 

CONFLUENŢA DAMBOVIŢA) – emisar pentru SEAU Herăşti. Râul Argeş, cod cadastral 

X-1, este un curs de apă din S-SE României, afluent al Dunării la Olteniţa. Are 350 km, iar 

suprafaţa bazinului hidrografic este de 12.550 km2. Izvorăşte din partea central-vestică a culmii 

principale a Munţilor Făgăraş prin doi afluenţi: Buda şi Capra. Sectorul cursului de apă în zona 

punctului de descărcare face parte din corpul de apă RORW10.1_B6 şi se încadrează în 

tipologia RO10 - sector de curs de apă situat în zona de câmpie. Conform Planului de 

management al Spaţiului Hidrografic Argeş-Vedea, sectorul râului Argeş analizat din punct de 

vedere ecologic se încadrează în categoria corpurilor de apă puternic modificate cu un potenţial 

ecologic moderat. Din punct de vedere al stării chimice, acest sector se încadrează în stare 

bună. 

 Râul Sabar (corpul de apă RORW10.1.24_B2 - SABAR: DERIVAŢIE POTOP/ARGEŞ – 

VÂRTEJU) – emisar pntru SEAU Floreşti-Stoeneşti. Râul Sabar, cod cadastral X-1.24, este 

un curs de apă cu L= 174 km, afluent al râului Argeş. Sectorul cursului de apă în zona punctului 

de descărcare face parte din corpul de apă RORW10.1.24_B2 şi se încadrează în tipologia 

RO10 – sector de curs de apă situat în zona de câmpie. Conform Planului de management al 
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Spaţiului Hidrografic Argeş-Vedea, sectorul râului Sabar analizat din punct de vedere ecologic 

se încadrează în categoria corpurilor de apă naturale cu stare ecologică bună. Din punct de 

vedere al stării chimice, acest sector se încadrează în stare bună. 

 Canalul Comasca – canalul Comasca nu este corp de apă cadastrat şi nu este clasificat ca şi 

corp de apă conform ANAR. Acesta se varsă în Dunăre în aval de oraşul Giurgiu. 

Se poate observa că doar un corp de apă natural  ce este clasificat ca şi emisar staţie de epurare, atinge 

starea ecologică bună şi corpul de apă puternic modificat are un potenţial ecologic moderat. Starea 

chimică pentru toate corpurile de apă de suprafaţă utilizate ca şi emisari staţie de epurare, este bună.  

Zonele protejate desemnate în cadrul Planurilor de Management ale Spaţiilor Hidrografice Argeş-

Vedea şi Buzău-Ialomiţa constau în: 

• Zone protejate pentru captări de apă din sursele de suprafaţă pentru potabilizare; 

• Zone protejate pentru captări de apă din sursele subterane pentru potabilizare; 

• Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic. 

Pentru analiza amplasării proiectului faţă de aceste zone au fost consultate hărţile disponibile în cadrul 

Planurilor de Management ale Spaţiilor Hidrografice Argeş-Vedea şi Buzău-Ialomiţa. În cele ce 

urmează sunt prezentate doar situaţiile în care elementele proiectului au fost identificate în zonele 

protejate din cadrul bazinelor hidrografice aferente zonei de studiu. 
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Figura nr. 5-3 Zonele de interes pentru proiect amplasate în raport cu zonele protejate aferente 

captărilor de apă de suprafaţă şi a apelor subterane utilizate în scop potabil din Bazinul Hidrografic 

Argeş-Vedea 
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Figura nr. 5-4 Zonele de interes pentru proiect amplasate în raport cu zonele protejate aferente captărilor de apă de suprafaţă şi a apelor subterane utilizate 

în scop potabil din Bazinul Hidrografic Buzău-Ialomiţa 
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Din analiza hărţilor de mai sus rezultă că proiectul nu se va desfăşura în zonele de protecţie ale 

captărilor de apă de suprafaţă utilizate pentru potabilizare. În ceea ce priveşte zonele de protecţie 

aferente captărilor de apă subterană existente se constată că anumite elemente ale proiectului se vor 

realiza în aceste zone, unul din obiectivele proiectului fiind reabilitarea sau extinderea unor fronturi de 

captare existente. Trebuie însă menţionat că în zonele de protecţie ale captărilor de apă intersectate se 

vor realiza lucrări ce ţin strict de alimentarea cu apă, elementele de canalizare prevăzute în proiect fiind 

proiectate în afara acestor zone. 

În zona de studiu nu există zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere 

economic.  

 

5.1.2 Apă subterană 

Conform „Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Argeş-Vedea”, judeţele Ilfov şi Giurgiu 

fac parte din spaţiul hidrografic Argeş-Vedea, iar conform „Planului de Management al Spaţiului 

Hidrografic Buzău-Ialomiţa”, judeţul Ialomiţa face parte din spaţiul hidrografic Buzău Ialomiţa. 

În localităţile incluse în proiect, apa provine din surse subterane, constituite din foraje de medie şi 

mare adâncime şi din reţeaua de distribuţie a municipiului Bucureşti. 

Cele 3 judeţe se suprapun peste 17 corpuri de apă subterană, dintre care 15 freatice:  

• ROAG02 Câmpia Titu;  

• ROAG03 Colentina; 

• ROAG05 Lunca şi terasele râului Argeş; 

• ROAG07 Lunca şi traseul râului Argeş; 

• ROAG08 Lunca Dunarii (Giurgiu-Olteniţa); 

• ROAG11 Bucureşti-Slobozia (Nisipurile de Mostiştea); 

• ROAG12 Estul depresiunii Valahe; 

• ROAG13 Bucureşti (Formaţiunea de Frăţeşti); 

• ROIL08 Urziceni; 

• ROIL09 Călmăţuiul de Sud; 

• ROIL12 Câmpia Gherghiţei; 

• ROIL13 Lunca Ialomiţei; 

• ROIL14 Ghimbăşani-Sudiţi; 

• ROIL16 Câmpia Vlăsiei; 

• ROIL17 Feteşti. 

Pe lângă acestea, judeţul Giurgiu se suprapune şi peste corpurile de apă subterană RODL06 Platforma 

Valahă, de adâncime şi RODL07 Lunca Dunării (Hârşova-Brăila), freatic, ce fac parte din spaţiul 

hidrografic Dobrogea-Litoral. 

Sursele de apă utilizate pentru alimentarea localităţilor din cadrul judeţului Ilfov sunt reprezentate de 

corpurile de apă subterană (ROAG03 de adâncime medie şi ROAG11, ROAG12 şi ROAG13 de mare 

adâncime). În stratele acvifere freatice, prezenţa pânzei freatice se face remarcată la 1,5 m (în localitatea 
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Ştefăneştii de Jos), 2 m (în localitatea Berceni), 2,5m (în localitatea 1 Decembrie) şi mai jos sunt 

semnalate amplitudini ale apelor subterane de 2-3 m.  

Judeţul Giurgiu beneficiază de resursele acviferelor freatice ROAG03, ROAG05, ROAG07, 

alimentate din surse de suprafaţă, şi acviferul ROAG12 de mare adâncime. Prezenţa pânzei freatice se 

face remarcată la 2,3 m (în localitatea Băneasa) 2,5 m (în localitatea Floreşti-Stoieneşti), 3,8 m (în 

localitatea Buturugeni).  

La nivelul judeţului Ialomiţa, în zona proiectului se întâlnesc corpurile de apă ROIL08, ROIL12, 

ROIL13, ROIL14, ROIL16 şi ROIL17, toate fiind strate acvifere freatice dezvoltate pe depozite 

loessoide. Prezenţa pânzei freatice se face remarcată la 2,3 m (în localitatea Roşiori), 2,8 m (in 

localitatea Bărcăneşti), sau mai jos însă în zonă sunt semnalate amplitudini ale apelor subterane de 2-

3 m. 

Aceste corpuri de apă subterană fac parte din Spaţiul Hidrografic Argeş-Vedea şi Ialomiţa-Buzău şi se 

estimeză, conform simulărilor Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodăria Apelor că în perioada 

2021-2050  fenomenul de secetă hirdrologică va fi mai intens  faţă de perioada  1971-2000, fiind reduse  

debitele medii multianuale cu circa -8,6% pentru râul Argeş, râul Vedea -24,6 % şi râul Ialomiţa -5,8%.  

Astfel este prezent un risc ridicat  de deficit al debitului mediu multianual. 
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Figura nr. 5-5 Corpurile de apă subterană în raport cu unităţile administrativ-teritoriale de interes
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Starea cantitativă şi calitativă pentru cele 17 corpuri de apă subterană din zona proiectului este 

prezentată în tabelul de mai jos.  

Tabelul nr. 5-4 Starea calitativă şi cantitativă a corpurilor de apă subterană 

Nr. 

crt. 
Corpul de apă Tipul 

Stare 

calitativă 

Stare 

cantitativă 

1 ROAG02 Câmpia Titu freatic B B 

2 ROAG03 Colentina freatic B B 

3 ROAG05 Lunca şi terasele râului Argeş freatic S B 

4 ROAG07 Lunca Dunării (Giurgiu – Olteniţa) freatic B B 

5 ROAG08 Piteşti freatic S B 

6 
ROAG11 Bucureşti Slobozia (Nisipurile de 

Mostiştea) 

de 

adâncime 
B B 

7 
ROAG12 Estul Depresiunii Valahe (Formaţiunea de 

Cândeşti şi Frăteşti) 

de 

adâncime 
B B 

8 ROAG13 Bucureşti 
de 

adâncime 
B B 

9 ROIL08 Urziceni freatic B B 

10 ROIL09 Călmăţuiul de Sud freatic B B 

11 ROIL12 Câmpia Gherghiţei freatic B B 

12 ROIL13 Lunca Ialomiţei freatic B B 

13 ROIL14 Ghimbăşani-Sudiţi freatic S B 

14 ROIL16 Câmpia Vlăsiei freatic B B 

15 ROIL17 Feteşti freatic B B 

16 RODL06 Platforma Valahă 
de 

adâncime 
B B 

17 RODL07 Lunca Dunării (Hârşova-Brăila) freatic B B 

* B = Stare calitativă/cantitativă bună 

**S = Stare calitativă/cantitativă slabă 

Corpurile de apă subterană din zona proiectului sunt într-o starea cantitativă bună, însă starea calitativă 

este slabă în cazul a 3 corpuri de apă, având ca termen pentru atingerea obiectivului de mediu, anul 

2027.  

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncarcare, care conduce la evaluarea corpului de apă subterană 

din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei 

naturale de realimentare. 

Sursele de poluare care exercită un posibil impact negativ asupra stării calitative a corpurilor de apă 

subterană sunt reprezentate de poluările difuze şi punctiforme determinate de sursele de poluare 

industriale, agricole, precum şi cele determinate de aglomerările umane. Analizând sursele de poluare 

pentru fiecare corp de apă subterană în parte, conform Planurilor de Management ale Spaţiilor 

Hidrografice Argeş – Vedea şi Buzău - Ialomiţa, se observă următoarele: 
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• Suprafeţele corpurilor de apă ROAG02, ROAG03, ROAG05. ROAG07 şi ROAG08 prezintă un 

grad mare de acoperire cu terenuri cultivate. În cazul în care pe aceste suprafeţe se aplică 

îngrăşăminte chimice este posibil ca acestea să exercite un impact negativ asupra stării calitative a 

corpulurilor de apă subterană; 

• În cazul corpurilor de apă subterană ROAG11, ROAG12, ROAG13 datorită faptului că sunt 

corpuri de apă de adâncime, cu o bună protecţie de suprafaţă, nu s-a constatat existenţa surselor 

de poluare, care să influenţeze starea calitativă a acestor corpuri de apă subterană. 

• Pentru corpurile de apă subterană ROIL08, ROIL09, ROIL13 şi ROIL14 se constată că cea mai 

mare parte din suprafaţa lor este ocupată de terenuri cultivate. In cazul în care pe aceste terenuri 

se aplică îngrăşăminte chimice este posibil să se producă un impact asupra stării calitative a 

corpurilor de apă subterană. Pentru corpul de apă ROIL09, sursele potenţiale de poluare sunt 

reprezentate de evacuările de ape uzate provenite de la populaţie din aglomerările umane 

Pogoanele şi Insurăţei; 

• Ca posibile surse de poluare sunt poluările cauzate de activităţile din zootehnie şi industrie din 

localităţile Ceptura şi Lipia, precum şi de aglomerările umane, care nu au sisteme de colectare a 

apelor uzate. Acestea pot avea un impact negativ asupra stării calitative a corpului de apă subterană 

ROIL12; 

• În cazul corpurilor de apă ROIL16 şi ROIL17, aplicarea unor îngrăşăminte chimice pe suprafeţele 

agricole ar putea avea un impact negativ asupra stării calitative a corpului de apă subterană; 

• Corpul de apă subterană RODL06 are suprafaţa acoperită de terenurile agricole iar dacă pe acestea 

se aplică îngrăşăminte chimice este posibil să aibă un impact negativ asupra stării calitative a 

corpului de apă subterană; 

• În cazul corpului de apă subterană RODL07 sursele de poluare difuză din zootehnie, fără impact 

major asupra stării calitative, sunt reprezentate de unităţile existente la Lumina, Tulcea şi Smârdan.  

 

5.1.3 Descrierea surselor de alimentare cu apă 

Sursele de alimentare cu apă din cadrul proiectului sunt surse subterane, mai puţin în cazul Sistemului 

zonal de alimentare cu apa Voluntari unde apa provine şi din reţeaua de distribuţie a municipiului 

Bucureşti. 

Corpul de apă subterană din care se vor realiza captările de apă propuse prin proiect, prin intermediul 

forajelor de mare adâncime, este ROAG12 Estul Depresiunii Valahe. 

Conform Planului de Management Bazinal al Spaţiului Argeş – Vedea corpul de apă subterană de 

adâncime ROAG12 (Estul Depresiunii Valahe este cantonat în depozite pleistocen-superioare şi 

romanian-pleistocen inferioare şi are o importanţă economică semnificativă. Alimentarea acestui 

complex acvifer se face direct prin infiltrarea precipitaţiilor atmosferice şi prin drenarea apelor freatice 

sau superficiale în zonele de contact direct. Corpul nu are caracter transfrontalier şi constituie sursa de 

alimentare cu apă a multor localităţi situate pe suprafaţa acestuia. În anul 2013, pe teritoriul administrat 

de ABA Argeş-Vedea exista un număr de 669 captări constituite din foraje singulare/fronturi de 

captare sau izvoare, 79,76% din volumele extrase fiind din corpul de apă ROAG12 Estul Depresiunii 

Valahe.  
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Din punct de vedere al calităţii acestuia, în urma monitorizării efectuate în anul 2013 de către ABA 

Argeş – Vedea, au fost înregistrate depăşiri ale standardului de calitate pentru azotaţi şi ale valorilor de 

prag la amoniu şi clor. Analiza efectuată îndică faptul că acest corp de apă subterană are starea calitativă 

bună. Acest corp de apă are de asemenea stare bună din punct de vedere cantitativ.
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Figura nr. 5-6 Localizarea corpului de apă subterană de adâncime ROAG12 Estul Depresiunii Valahe în raport cu UAT-urile vizate de proiect



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

173 
 

 

 

5.2 AERUL 

5.2.1.1 Scurtă caracterizare a surselor de poluare existente în zona proiectului 

Ţinând cont că zonele în care se va implementa proiectul sunt reprezentate în principal de zone locuite 

(urbane sau rurale), sursele de poluare existente în aria proiectului sunt: 

• surse mobile, liniare reprezentate de traficul auto desfăşurat în zonă – poluanţi specifici: NOx, 

SO2, CO, PT; 

• surse staţionare dirijate reprezentate de instalaţiile industriale din localităţi şi de sistemele de 

încălzire utilizate în casele rezidenţiale (sobe, centrale termice); 

• surse staţionare nedirijate reprezentate în principal de activităţile agricole. 

 

5.2.1.2 Starea actuală a calităţii aerului 

La nivelul zonei analizate, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue prin intermediul 

a 8 staţii automate ce fac parte din RNMCA (Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului) 

astfel: 

 B-7 - Staţia MĂGURELE, oraş Măgurele, judeţul Ilfov, staţie de fond urban. Indicatorii 

monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10, Cd, Ni, Pb; 

 B-8 - Staţia BALOTEŞTI, com. Baloteşti, judeţul Ilfov, staţie de fond urban. Indicatorii 

monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM2,5, benzen, o-Xilen, m,p – Xilen, toluen, 

etilbenzen, 1,3 –butadienă, PM10, Cd, Ni, Pb; 

 IL-1 – staţie de fond urban. Indicatorii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, COV, 

NH3, Pb şi parametri meteo; 

 IL-2 – staţie de tip industrial. Indicatorii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, COV, 

NH3, Pb şi parametri meteo; 

 GR-1 – Municipiul Giurgiu, Şoseaua Bucureşti, staţie de trafic. Indicatorii monitorizaţi sunt: 

SO2, NO, NOx,  NO2, CO, COV-benzen, etilbenzen, m –xilen, o-xilen, p-xilen, toleun, PM10, 

Pb; 

 GR-2 – Municipiul Giurgiu, strada Transilvania, staşie de fond urban. Indicatorii monitorizaţi 

sunt: SO2, NO, NOx,  NO2, CO, O3, COV- benzen, etilbenzen, m –xilen, o-xilen, pxilen, 

toleun, PM10, Pb şi parametri meteo; 

 GR-3 – Municipiul Giurgiu, curtea staţiei Meteo Giurgiu, staţie de tip industrial. Indicatorii 

monitorizaţi sunt: SO2, NO, NOx,  NO2, CO, PM10, Pb; 

 GR-4 – satul Braniştea, comuna Oinacu, staţie de fond rural. Indicatorii monitorizaţi sunt: 

SO2, NO, NOx,  NO2, CO, O3, COV- benzen, etilbenzen, m –xilen, o-xilen, pxilen, toleun, 

PM2,5 şi parametri meteo.  

În urma măsurătorilor realizate în staţiile de monitorizare  din Reţeau Naţională de Monitorizare a 

Calităţii Aerului (RMNCA), localizate în judeţele din zona proiectului în perioada 2015- 2019 au fost 

analizate evoluţiile concentraţiilor de dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2) şi particule în 

suspensie (PM10), acestea fiind prezentate în graficele de mai jos.  
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Figura nr. 5-7 Valoarea medie zilnică a concentraţiilor de dioxid de sulf monitorizate în 8 staţii de monitorizare din zona proiectului în perioada 2015-2019 
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Figura nr. 5-8 Valoarea medie anuală a concentraţiilor de dioxid de azot monitorizate în 8 staţii de 

monitorizare din zona proiectului în perioada 2015-2019 

 
Figura nr. 5-9 Valoarea medie anuală a concentraţiilor de particule în suspensie monitorizate în 7 

staţii de monitorizare din zona proiectului în perioada 2015-2019 

 

Conform datelor raportate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov în legătură cu starea calităţii 

aerului, se poate observa: 

 pentru dioxidul de sulf evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate în perioada 2012-2016 

prezintă un trend descendent, cu un vârf în anul 2014; 

 pentru dioxidul de azot evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate 2012-2016 prezintă 

un trend descendent, cu un vârf puternic în anul 2014; 

 pentru monoxidul de carbon evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru perioada 2012-2016 

prezintă o uşoară scădere a valorilor; 
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 pentru indicatorul PM10, evoluţia concentraţiilor medii anuale prezintă un trend ascendent în 

perioada 2012-2016, conform PMCA Ilfov în anul 2015 şi 2016 au fost înregistrate depăşiri la 

staţia B-7 de 20 respectiv 38 de ori. 

Conform datelor raportate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa în legătură cu starea calităţii 

aerului, se poate observa: 

 pentru indicatorul PM10, evoluţia concentraţiilor medii anuale prezintă un trend ascendent în 

perioada 2013-2016 şi conform PMCA Ialomiţa în perioada 2009-2018 nu a fost depăşită 

valoarea limită anuală. 

 pentru monoxidul de carbon evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru perioada 2013-2019 

prezintă o uşoară creştere a valorilor, însă conform PMCA Ialomiţa în perioada 2009-2018 

prezintă un trend descendent; 

 pentru dioxidul de azot evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate în  2013-2019 prezintă 

un trend descendent, iar conform PMCA Ialomiţa în perioada 2009-2018 a înregistrat un trend 

descendent la staţia IL-2, şi ascendent pentru IL-1; 

 pentru dioxidul de sulf evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate în perioada 2013-2019 

prezintă un trend descendent; 

Conform datelor raportate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu în legătură cu starea calităţii 

aerului, se poate observa: 

 pentru dioxidul de sulf evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate în perioada 2011-2015 

prezintă un trend descendent  iar conform PMCA Giurgiu trendul estee ascendent dar s-au 

situat sub valorile limită,  precum şi mediile orare şi zilnice; 

 pentru monoxidul de carbon evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru perioada 2011-2015 

prezintă o scădere a valorilor, şi conform PMCA Giurgiu valoarea maximă zilnică a mediilor 

la 8 ore înregistrându-se sub valoarea limită sau captură insuficientă; 

 pentru dioxidul de azot evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate 2011-2015 prezintă 

un trend ascndent; 

 pentru indicatorul PM10, evoluţia concentraţiilor medii anuale prezintă un trend descendent 

în perioada 2011-2015, iar conform PMCA Giurgiu mediile zilnice au înregistrat depăşiri în 

anul 2012 de 6 zile cu concentraţie medie mai mare de 50 µg/ m3, iar în anul 2013 de 11 zile. 

În restul perioadei mediile zilnice s-au înregistrat sub valoarea limită sau captura a fost 

insuficientă.  

În concluzie în privinţa calităţii aerului în cele 3 judeţe din zona proiectului, respectiv Ialomiţa, Ilfov 

şi Giurgiu, conform datelor furnizate de Reţeau Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 

(RMNCA), la indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi particule în suspensii (PM10), nu s-au înregistrat 

depăşiri ale valorilor limită, conform Legii 104/2011. Concentraţiile de dioxid de azot (NO2), au 

înregistrat o uşoară depăşire a valorii limită (media anuală) de 40 μg/m3 , în anul 2017 la staţia de tip 

trafic GR-1, când s-a atins valoarea de 41,82 μg/m3 .  

Conform directivelor UE privind calitatea aerului (Directiva 2008/50/CE şi Directiva 2004/107/CE), 

au fost stabilite praguri de concentraţii ale poluanţilor care nu trebuie depăşite într-un perioadă de 

timp dată. Astfel utilizând datele publicate de Agenţia Europeană de Mediu au fost analizaţi indicatorii  

de calitate a aerului PM10, SO2 şi NO2 din judeţele ce urmeză a fi implementat proiectul.  
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Figura nr. 5-10 Media zilnică pentru indicatorul SO2 în anul 2017 în judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu 
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Figura nr. 5-11 Media anuală pentru indicatorul NO2 în anul 2017 în judeţele Ialomiţa, Ilfov şi 

Giurgiu 
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Figura nr. 5-12 Media anuală pentru indicatorul PM10 în anul 2017 în judeţele Ialomiţa, Ilfov şi 

Giurgiu 

Din figurile de mai sus se poate observa că nu a fost depăsită valoarea limită zilnică/anulă în anul 

2017,  pentru nici unul din indicatorii analizaţi.  În cazul SO2 valorile zilnice cele mai ridicate din 

intervalul 45-72 μg/m3  au fost determinate în UAT-urile de interes Băneasa şi Stăneşti, însă nu a fost 

depăşită valoarea limită zilnică de 125 μg/m3.  
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De asemenea nici în cazul NO2 nu a fost depăşită valoarea limită de 40 μg/m3 . Concentraţiile din zona 

proiectului situându-se în intervalul 11,74-21,79 μg/m3, conform datelor prezentate de către Agenţia 

Europeană de Mediu.  

Pentru particulele în suspensie PM10 în UAT-urile în care urmează să se desfăşoare proiectul, în anul 

2017 nu a fost depăşită valoarea limită stabilită atât la nivel European cât şi naţional de 40 μg/m3. 

Valoarea maximă a fost înregistrată în Stăneşti, Toporu, Găiseni, Copăceni şi Voluntari.  

 

5.3 SCHIMBĂRI CLIMATICE  

5.3.1 Condiţii de climă şi meteorologie în zona proiectului 

Din punct de vedere climatic judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu se încadrează în climă temperat-

continentală, caracterizată de veri calde şi ierni blânde, datorită influenţelor maselor de aer 

mediteraneene dinspre sud şi sud-vest. Conform ANM, temperaturile medii anuale, în sudul ţării, sunt 

cuprinse între 10 - 11°C. Temperaturile maxime şi minime înregistrate la nivelul celor 3 judeţe se 

prezintă astfel: în lunile de iarnă valorile medii multianule sunt cuprinse între -1°C şi -3°C, iar în lunile 

de vară 22 - 23°C, fapt datorat influenţelor maselor de aer mediteranean. Cantităţile medii anuale de 

precipitaţii sunt cuprinse între 500 - 600 mm/an. De asemenea precipitaţiile solide, sub formă de 

ninsoare, sunt reduse în comparaţie cu valorile medii la nivel naţional, fiind cuprinse între 20-30 de 

zile. 

Regimul eolian este caracterizat de circulaţia din vest şi nord-est. Viteza vântului variază de la un sector 

la altul în funcţie de condiţiile locale de adăpost sau de expoziţie în calea vântului, viteza medie anuală 

fiind de 2-3 m/s. Principalele vânturi locale care bat în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu sunt: crivăţul, 

suhoveiul şi băltăreţul. 

 

5.3.2 Expunerea zonei proiectului la schimbări climatice  

Sensibilitatea tipului de proiect din punct de vedere climatic a fost analizată în raport cu un set de 

variabile climatice cheie, selectate pe baza cerinţelor specifice proiectelor de alimentare cu apă şi 

canalizare. În cadrul variabilelor climatice au fost incluse atât efecte primare ale schimbărilor climatice, 

cât şi efecte secundare dependente în mod direct de cele primare. La rândul lor, componentele 

proiectului sunt interdependente, afectarea unora dintre acestea putând avea consecinţe asupra 

celorlalte. Un exemplu în acest sens în cazul proiectelor de alimentare cu apă îl poate constitui 

deteriorarea intrărilor de apă brută sau a gospodăriilor de apă şi a reţelelor de transport ca urmare a 

efectelor schimbărilor climatice, cu efecte negative directe asupra apei distribuite la consumatori (atât 

calitative, cât şi cantitative). 

În vederea evaluării expunerii zonei de implementare a proiectului (fără a ţine cont de proiect) pentru 

fiecare dintre variabilele climatice selectate au fost utilizate date publice privind temperatura, 

precipitaţiile, viteza vântului, ariditatea, evapotranspiraţia, hărţi de hazard şi imagini satelitare Landsat 

8. Evaluarea expunerii a fost realizată atât din punct de vedere al condiţiilor climatice actuale, cât şi al 

celor viitoare (orizont 2050 acolo unde datele au fost disponibile). 
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Din analiza datelor existente privind schimbările climatice a rezultat faptul că la nivelul zonei studiate 

se înregistrează o tendinţă de creştere a temperaturilor medii anuale, temperaturilor extreme şi a 

precipitaţiilor extreme, precum şi tendinţe diferenţiate în cantităţile medii de precipitaţii anuale 

(scădere în zona de nord a judeţului Ilfov şi în Ialomiţa şi creştere în restul zonei studiate). Condiţiile 

asociate valurilor de căldură  favorizează riscul apariţiei de incendii la vegetaţie, astfel pentru perioada 

2021-2050 se estimeză creşterea acestui risc.  

Conform Planurilor de management actualizate ale Spaţiului hidrografic Argeş – Vedea şi al Spaţiului 

hidrografic Buzău-Ialomiţa, atât bazinul hidrografic Argeş-Vedea, cât şi Ialomiţa-Buzău sunt supuse 

fenomenului de secetă hidrologică în prezent. Acest fenomen este previzionat şi în viitor, pe baza 

scenariilor climatice la nivelul intervalelor de timp 2011-2040 şi 2021-2050.  

În figurile de mai jos sunt prezentate câteva exemple privind expunerea judeţelor Ialomiţa, Ilfov şi 

Giurgiu la variabilele climatice. 

Pe teritoriul judeţelor Giurgiu, Ilfov şi Ialomiţa se observă creşteri ale temperaturilor maxime în luna 

iulie de până la 6°C. Cele mai afectate vor fi Ilfov şi Giurgiu, acestea aflându-se în totalitate în zona cu 

creşteri între 5 şi 6°C. În judeţul Ialomiţa vor fi observate aceste creşteri ale temperaturilor maxime 

doar în partea vestică, în mare parte fiind creşteri de 4-5°C, iar în est sub 4°C. În cazul temperaturilor 

minime în luna ianuarie, se observă o creştere de peste 3°C în toate cele 3 judeţe, zona proiectului 

înregistrând creşteri de peste 3,5°C. 

Din punct de vedere al precipitaţiilor, se înregistrează tendinţe diferenţiate pe teritoriul judeţelor 

Giurgiu, Ilfov şi Ialomiţa. Sunt observate creşteri ale cantităţilor anuale de precipitaţii între 0 şi 20 

mm/an în judeţul Giurgiu şi partea sudică a judeţului Ilfov, în timp ce în partea nordică a judeţului 

Ilfov şi în judeţul Ialomiţa se estimează scăderi între 0 şi 10 mm/an, în extremitatea estică ajungând la 

o diferenţă sub -10 mm/an. Aria proiectului se află în zona cu precipitaţii estimate în intervalul 500 - 

700 mm/an în anul 2050, valorile mai ridicate acoperind majoritatea judeţului Giurgiu. 

Ca zone supuse inundaţiilor, a fost identificat un risc ridicat de-a lungul cursurilor de apă şi afluenţilor 

principali, precum Argeş, Neajlov, Ciorogârla, Colentina, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Mostiştea. Un risc 

foarte ridicat a fost identificat în unele comune din judeţul Giurgiu (Stăneşti, Toporu, Răsuceni, Letca 

Nouă, Iepureşti) şi în comuna Axintele din judeţul Ialomiţa. În zona de studiu se estimează o creştere 

a magnitudinii inundaţiilor cu valori cuprinse între 10 şi 20% în orizontul 2080 şi o scădere de -30% 

în sudul judeţului Giurgiu. 

Din punct de vedere al alunecărilor de teren, în zona proiectului este predominant un risc foarte redus 

la alunecări de teren datorită reliefului de câmpie şi redus de-a lungul văilor cu pante mai mari. În sudul 

judeţului Giurgiu se observă un areal cu risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, datorită prezenţei 

unor pante mai accentuate. 
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Figura nr. 5-13 Creşteri estimate până în 2050 ale temperaturii maxime a lunii iulie, conform 

modelului HadGEM2-CC 
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Figura nr. 5-14 Temperatura maximă estimată a lunii iulie la nivelul anului 2050 conform modelului 

HADGEM2-CC 
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Figura nr. 5-15 Evoluţia cantităţilor anuale de precipitaţii estimate în anul 2050 faţă de condiţiile 

actuale 
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Figura nr. 5-16 Cantităţi medii anuale de precipitaţii estimate la nivelul anului 2050 conform 

modelului HadGEM2-CC 
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Figura nr. 5-17 Harta de risc la inundaţii în zona proiectului pentru scenariul cu probabilitate mică. 

Sursa: ANAR – Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii (http://apele-romane.ro/ro/page/harti-de-

hazard-si-risc) 

 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

187 
 

 

 

 
Figura nr. 5-18 Riscul asociat alunecărilor de teren
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În concluzie  până în anul 2050  din punct de vedere al temperaturilor maxime, se aşteaptă creşteri în 

luna iulie până la 6°C, afectând  în mod deosebit  judeţele Giurgiu  şi Ilfov.  Judeţul Ialomiţa fiind  

afectat  doar în partea vestică, unde sunt preconizate creşteri de 4-5 °C.  

Din punct de vedere al precipitaţiilor, în aria proiectului se estimeză că în anul 2050 se vor înregistra 

în intervalul 500-700 mm/an. Creşteri vor fi în judeţul Giurgiu şi partea sudică a judeţului Ilfov, iar în 

partea nordică a judeţului Ilfov şi Ialomiţa se estimeză o diminuare a precipitaţiilor. Riscul de inundaţii 

este foarte ridicat în în unele comune din judeţul Giurgiu şi o comuna Axinte din judeţul Ialomiţa.  

În ceea ce priveşte alunecările de teren, doar în sudul judeţului Giurgiu a fost identificat un areal cu 

risc moderat şi ridicat, iar în restul zonei proiectului este un risc foarte redus. 

 

5.4 SOLUL 

Principalele tipuri de soluri regăsite pe teritoriul UAT-urilor pe teritoriul cărora sunt proiectate 

investiţiile sunt cernoziomurile şi solurile brun-roşcate. Zonele văilor, în special valea Ialomiţei, valea 

Argeşului şi valea râului Sabar sunt dominate de soluri neevoluate, tipice zonelor de luncă a râurilor, 

unde există un grad mare de depunere aluvionară a materialului pedologic. 

 

Figura nr. 5-19 Tipurile de soluri din zona de realizare a investiţiilor 

În zona proiectului nu au fost identificate arii protejate sub aspect pedologic.   
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Figura nr. 5-20 Clasele de soluri din zona de realizare a investiţiilor 

Principalele clase de soluri identificate în zona de implementare a proiectului au fost în proporţia cea 

mai mare de 49 % molisolurile şi argiluvisolurile cu un procent de 22%.  

Conform Convenţiei privind diversitatea biologică (CBD), biodiversitatea solului este definită ca fiind 

„variaţia vieţii solului, de la gene la comunităţi şi la complexele ecologice din care fac parte.„ Potenţialul 

este evaluat cu valori de la 1 (cel mai mic potenţial)-10 (cel mai mare potenţial). La nivel european, 

potenţialul solului a fost evaluat şi cartografiat, prin intermediul pragurilor critice ale anumitor variabile 

ale solului, precum pH, textură, acoperirea terenului. Acestea pot afecta condiţiile  solurilor pentru 

biodiversitate şi indirect şu nivelurile de biodiversitate ale solurilor.   

În urma analizei efectuate asupra zonei proiectului, a fost identificat un potenţial scăzut spre mediu, 

fapt pentru care trebuie evitate acţiunile ce ar putea degrada potenţialul de biodiversitate al solului.  
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Figura nr. 5-21 Tipurile de soluri din zona de implementare a proiectului
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Figura nr. 5-22 Potenţialul de biodiversitate al solului  - 2017
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5.5 GEOLOGIA SUBSOLULUI 

5.5.1 Caracteristicile geologice generale ale zonei proiectului 

Caracterizarea geologică a zonei unde vor fi realizate investiţiile de alimentare cu apă şi canalizare a 

fost realizată analizând structurile geologice existente în sud-estul Câmpiei Române, zonă ce prezintă 

structuri geologice tabulare.  

Câmpia Română prezintă omogenitate din punct de vedere al depozitelor geologice. În zone 

proiectului sunt intersectate depozite holocene şi pleistocene (Figura 5-15) şi numeroase văi ce 

prezintă depozite fluvitile, cele mai mari fiind Valea Ialomiţei şi Valea Argeşului. 

Din punct de vedere geologic, judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu se suprapun peste Platforma Moesică. 

Aceasta este caracterizată printr-un soclu alcătuit din şisturi cristaline şi şisturi verzi, peste care se 

suprapune cuvertura de depozite sedimentare. Platforma Moesică prezintă 4 falii: Falia Pericarpatică, 

Falia Peceneaga-Camena şi prelungirea ei şi Falia Fierbinţi.  

Din punct de vedere al depozitelor geologice intersectate, cele mai frecvente sunt depozitele leossoide, 

nisipurile şi argilele nisipoase.
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Figura nr. 5-23 Geologia în zona proiectului (harta geologică 1:200.000) 
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5.5.2 Zone importante pentru conservarea valorilor geologice, paleontologice 

şi speologice 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu nu există 

zone de interes din punct de vedere al conservării valorilor geologice, paleontologice şi speologice. 

Pe teritoriul judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu nu este situat nici un Geoparc desemnat sau în curs de 

desemnare sau recunoscut în Reţeaua Globală a Geoparcurilor. 

 

5.5.3 Zone importante din punct de vedere al prezenţei resurselor de subsol 

Conform PATJ, principalele zone din judeţul Ilfov unde există exploatări ale resurselor subsolului 

sunt: 

• petrol şi gaze: Periş, Bălăceanca, Berceni, Popeşti Leordeni, Bragadiru; 

• petrol: Căţelu, Jilava, Dumitrana, Domneşti; 

• gaze: Moara Vlăsiei, Pasărea, Cozieni, Copăceni; 

• argile comune: Buftea, Pantelimon; 

• nisipuri şi pietrişuri: Grădiştea, Brăneşti; în toate luncile de râu şi pe terase există exploatări 

mici, pentru necesităţile locale. 

Conform PATJ Ialomiţa, principala resursă o reprezintă solul, favorabil pentru practicarea culturilor 

agricole, precum şi pădurile, suprafeţe mai însemnate fiind specifice părţii de est şi celei de vest. Cele 

mai mari suprafeţe de păduri se înregistrează în UAT-urile: Făcăeni (peste 3000 ha) Bărcăneşti, 

Axintele, Slobozia, Giurgeni şi Borduţani (între 2000 şi 3000 ha). Alte resurse de subsol sunt: 

• petrol şi gaze naturale: Urziceni; 

• loess fin: Uzriceni, Manasia, Ţăndărei; 

• nisip: Mihail Kogălniceanu; 

• ape sulfuroase: Ciulniţa, Perieţi; 

• nămol terapeutic: Perieţi; 

• ape termale: Amara, Giurgeni. 

 

Conform Strategiei de Dezvoltare Socio-Economiă a Judeţului Giurgiu 2014-2020, resursele 

de subsol sunt puţine şi sunt reprezentate de: 

• zăcămintele de petrol din partea de nord a judeţului: Cartojani, Găiseni, Roata de Jos, 

Mârşa, Floreşti-Stoeneşti, Buturugeni, Grădinari, Bolintin-Deal; 

• pietrişurile şi nisipurile care se extrag din albiile râurilor Argeş, Neajlov şi Dunăre. 
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5.5.4 Caracterizarea subsolului pe amplasament 

Din investiţiile propuse în cadrul proiectului pentru infrastructura de alimentare cu apă am selectat 

amplasamentele în care se vor realiza foraje pentru captarea apei subterane, acestea reprezentând zone 

relevante din punct de vedere al unui potenţial impact asupra substratului geologic. Tipurile de substrat 

asociate amplasamentelor în care se vor realiza foraje noi, sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 5-5 Tipul de substrat din zonele de operare în care se vor realiza foraje 

Zona de operare Localitate 
Număr foraje 

noi propuse 
Tipul de substrat 

ZO.02 - Ialomiţa 

Sineşti 5 

Nisipuri argiloase, nisipuri, 

pietrişuri, nisipuri de dune, 

depozite loessoide 

Bărcăneşti 6 

Nisipuri argiloase, nisipuri, 

pietrişuri, nisipuri de dune, 

depozite loessoide 

Armăşeşti 5 

Depozite loessoide; 

Pietrişuri, nisipuri, depozite 

loessoide 

ZO.03 - Giurgiu 

Buturugeni 1 Depozite loessoide 

Bulbucata 5 
Argile nisipoase, nisipuri; 

Depozite loessoide 

Toporu 2 Depozite loessoide 

Stăneşti 1 Depozite loessoide 

Băneasa 1 Depozite loessoide 

Herăşti 4 Depozite loessoide 

Găiseni 4 Argile nisipoase, nisipuri 

 

5.5.5 Structura tectonică, activitate seismologică 

Conform Standardului Românesc de „Zonare seismică. Macrozonarea Teritoriului României” (SR 

11100-1:1993), zona analizată prezintă intensitatea seismică cu valori de 71 şi 82 grade pe scara Mercali. 

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I prevederi de proiectare pentru 

clădiri, indicativ P100-1/2013” amplasamentele analizate au acceleraţia terenului cu valori cuprinse 

între ag = 0,25 g şi ag = 0,30 g (pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 

ani). 

 

 

5.6 BIODIVERSITATEA 

5.6.1 Prezentarea zonelor de intersectare şi învecinarea proiectului cu ariile 

naturale protejate  

Aşa cum a fost prezentat anterior, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în aria de operare a SC EURO APAVOL SA constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia 
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apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate, care se vor implementa pentru zona de operare a 

operatorului regional SC EURO APAVOL SA, în localităţi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, în 

zone urbane şi rurale, şi care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a locuitorilor din 

aceste zone şi conformarea cu prevederile Directivelor UE relevante. 

Conform analizei spaţiale realizate cu ajutorul Sistemului Informaţional Geografic (SIG/ GIS), unele 

dintre obiectivele propuse în cadrul proiectului, se află în interiorul a 6 situri Natura 2000, şi în 

vecinătatea a altor 3 situri, cel mai apropiat dintre acestea fiind localizat la o distanţă de aproximativ 3 

m faţă de proiect. Amplasarea ariilor naturale protejate în raport cu obiectivele proiectului este 

prezentată în figura următoare. 
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Figura nr. 5-24 Distribuţia investiţiilor propuse în cadrul proiectului în raport cu ariile naturale protejate 
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Tabelul nr. 5-6 Ariile naturale protejate în care sunt propuse lucrări şi descrierea acestora  

Nr. 
crt. 

Judeţ 

Numele şi 
codul ariei 
naturale 
protejate 

Suprafaţa 
ocupată de 
investiţii în 

interiorul ariei 
naturale protejate 

(ha) 

Suprafaţa ocupată 
permanent de 

investiţii în 
interiorul ariei 

naturale protejate 
(ha) 

Denumire 
intervenţie 

Lungime 
conductă 

(m) 

1.  Ialomiţa 
ROSCI0290 
Coridorul 
Ialomiţei 

1,6736 0 Conductă refulare 4184 

0,052 0,043 
Conductă de 
colectare 

130 

0,019 0,019 Gură de vărsare  - 

2.  Giurgiu 

ROSCI0106 
Lunca 
Mijlocie a 
Argeşului 

0,0468 0 Conductă refulare 117 

3.  Ialomiţa 
ROSPA0152 
Coridorul 
Ialomiţei 

1,6736 0 Conductă refulare 4184 

0,052 0,043 
Conductă de 
colectare 

130 

0,019 0,019 Gură de vărsare  - 

4.  Ialomiţa 
ROSPA0112 
Câmpia 
Gherghinţei 

1,4524 0 
Conductă aducţiune 
apă tratată 

3631 

0,0004 0,0004 SPAU 3  - 

0,006132 0 
Canal proiectat 
pentru extindere sau 
reabilitare 

15,33 

0,0064 0 Conductă refulare 16 

0,0004 0,0004 SPAU 8  - 

0,0588 0 Reţea distribuţie 147 

0,128 0 Conductă refulare 320 

0,1348 0 
Canal proiectat 
pentru extindere sau 
reabilitare 

337 

0,0012 0 
Canal proiectat 
pentru extindere sau 
reabilitare 

3 

0,002 0 Reţea distribuţie 5 

0,308 0 Conductă de apă 770 

5.  Giurgiu 
ROSPA0146 
Valea 
Câlniştei 

0,024 0 Conductă de apă 60 

6.  Giurgiu 

ROSPA0161 
Lunca 
Mijlocie a 
Argeşului 

0,0468 0 Conductă refulare 117 

 

ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei 

Conform Formularului Standard Natura 2000, ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei are o suprafaţă de 

7604,10 ha, fiind situată în sud-estul României pe teritoriile judeţelor Buzău, Prahova şi Ialomiţa. Situl 

este amplasat atât în bioregiunea geografică continentală, aproape în totalitate (93,26%), cât şi în cea 

stepică (6,74%). 
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Principalele clase de habitate, în funcţie de gradul de acoperire, sunt reprezentate de: culturi (teren 

arabil - 44,27%), râuri şi lacuri (22,23%), mlaştini şi turbării (6,86%), alte terenuri arabile (2,81%), vii 

(0,42%) şi livezi (0,65%). 

Lacurile Boldeşti-Grădişte, Sălciile şi Fulga sunt importante ca arii de reproducere, hrănire şi pasaj 

pentru un număr considerabil de specii protejate. Au fost observate 116-132 specii în perioada 2008-

2010. Aici se întâlnesc colonii mixte de stârci galbeni, roşii, cenuşii şi pitici, lopătari şi ţiganuşi. Prin 

observaţiile de teren ale reprezentanţilor SOR a fost identificată prezenţa unei specii rare în România, 

fugaciul mare (Calidris canutus), dar şi specii rare de răpitoare de zi aflate în pasaj cum ar fi codalbul, 

uliganul pescar, şerparul. Garliţa mare (Anser albifrons) se aglomerează pe timpul iernii în perimetrul 

sitului şi se hrăneşte pe câmpurile din zona Sălciile-Rodeanu. Zona adiacentă luciului de apă prezintă 

suprafeţe suficient de mari, compacte, de stuf, oferind condiţii de adăpost şi cuibarire pentru 

numeroase specii de păsări acvatice. Astfel, la baza desemnării sitului s-au aflat mai multe specii 

avifaunistice protejate la nivel european prin Directiva 2009/147/CE, precum: Acrocephalus 

arundinaceus, A. schoenobaeunus, A. scirpaceus, Anser albifrons, Ardea purpurea, Ardea purpurea, Aythya nyroca, 

A. ferina, Egretta garzetta, Emberiza citrinella, Plegadis falcinelus, Platalea leucorodia, Podiceps cristatus, P. 

gridegena, Saxicola torquata, S. rubetra, Tachybaptus rufficollis, etc.. 

Pentru situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei nu a fost încă elaborat un Plan de 

management. Există Regulamentul ariei protejate, aprobat prin Ordinul 880/2018 privind aprobarea 

Regulamentului ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia 

naturală B6. Lacul Rodeanu. Pentru acest sit au fost stabilite obiective specifice de conservare. 

Prin situl ROSPA0112, pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Armăneşti, se vor executa traversări 

ale conductelor (reţea de distribuţie şi conductă aducţiune apă tratată) prin sit, în nordul localităţii 

Jilavele şi în sud-vestul localităţii Nenişori. Conducta de aducţiune a apei tratate va traversa situl 

ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, paralel cu drumul DN1D, apoi traversează către localitatea 

Armăşeşti. 

De asemenea acest sit va fi traversat de conducte de canalizare, conductele de refulare şi trei staţii de 

pompare.
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Figura nr. 5-25 Intersecţii cu ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei - Sistemul zonal de alimentare cu apă Armăşeşti (ZO.02) şi Clusterul Jilavele-Bărcăneşti 

(ZO.02) (aglomerarea Jilavele)  
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ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

Situl ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei are o suprafaţă de 25307,90 ha, fiind situat în regiunea 

biogeografică stepică (70,12%) şi continentală (29,88%). 

Clasa de habitate cu cea mai mai mare acoperire este păduri de foioase (71,50%), fiind urmată de 

culturi (teren arabil - 8,02%), păşuni (6,66%), râuri şi lacuri (6,50%), habitate de păduri (2,78%), alte 

terenuri arabile (2,42%), alte terenuri artificiale (localităţi, mine – 1,49%), mlaştini, turbării (0,58%). 

Situl a fost desemnat pentru protecţa mai multor specii de avifaună menţionate în Anexa I a Directivei 

2009/247CE, precum: Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Coracias garruls, 

Dendrocopos medius, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Ixobrychus 

minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Nycticorax nycticorax, Pernis apivorus, Sylvia nisoria, etc.. 

Situl este constituit din culoarul Văii Ialomiţei, în aval de confluenţă cu Râul Prahova, până la 

confluenţa cu Dunărea, la care se adaugă în partea din amonte culoarul Râului Prahova, în aval de 

localitatea Cocorăştii şi Râul Teleajen, în aval de localitatea Coslegi, precum şi dintr-o serie de trupuri 

de pădure situate pe terasele/ interfluviile de pe partea dreaptă a Râului Ialomiţa. Lunca are o lăţime 

cuprinsă între 4-6 km, pronunţat asimetrică, mai dezvoltată în partea stângă şi cu albia minoră situată 

imediat sub malul drept. În cadrul luncii apar frecvente "braţe moarte", belciuge, lacuri de luncă, 

mlaştini, dar şi porţiuni uscate de grinduri şi plaje. Altitudinea variază de la cca. 150 m în partea din 

amonte a sitului, situată pe Râul Prahova şi afluentul său Teleajenul, la cca. 20 m la vărsarea Ialomiţei 

în Dunăre. Litologia de suprafaţă a luncii este constituită din depozite aluvionare, adesea acoperite cu 

loess. Pe terase apar depozite de loess datând din Cretacic până în Cuaternar. Clima este temperat 

continentală de câmpie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarnă 

la vară, cu precipitaţii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuală de 10-11 grade C, cu 

frecvente perioade de uscăciune şi secetă. Solurile sunt de tip aluviosol în luncă şi cernoziom pe terase. 

În luncă vegetaţia este reprezentată de zăvoaie de plopi şi de salcie, de şleauri de luncă, dar şi de pajişti 

cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis şi Poa pratensis. Pe terase apar păduri de stejar brumăriu. 

Situl ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei are o suprafaţă de 27109,2 ha şi se află în regiunea 

biogeografică stepică (72,10%) şi în cea continentală (27,90%). Acesta este constituit din culoarul Văii 

Ialomiţei, în aval de confluenţa cu râul Prahova, până la confluenţa cu Dunărea, la care se adaugă 

partea din amonte a culoarului râului Prahova, în aval de localitatea Cocorăştii, şi râul Teleajen, în aval 

de localitatea Coslegi, precum şi dintr-o serie de trupuri de pădure situate pe terasele/ interfluviile de 

pe partea dreaptă a râului Ialomiţa.  

Litologia de suprafaţă a luncii este formată din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Vegetaţia 

de luncă este reprezentată de zăvoaie de plopi, de şleauri de luncă, dar şi de pajişti cu Agrostis stolonifera, 

Alopecurus pratensis şi Poa pratensis. Pe terasele din stepă se dezvoltă păduri de stejar brumăriu. De 

asemenea, situl este un coridor ecologic important care străbate Bărăganul, dezvoltându-se de la vest 

la est, legând Subcarpaţii şi Câmpia Ploieştiului de Dunăre. 

Conform Fomularului standard Natura 2000, clasele de habitate cu cea mai mare acoperire sunt: păduri 

de foioase (69,48 %), păşuni (8,42%), culturi (teren arabil – 8,09%), râuri, lacuri (6,68%), habitate de 

păduri (păduri în tranziţie-3,08%), alte terenuri arabile (2,26%), alte terenuri artificiale (localităţi, mine, 

etc. – 1,40%) şi mlaştini, turbării (0,54%). 
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Situl a fost desemnat pentru protecţia a 8 tipuri de habitate, conform Formularului Standard Natura 

2000: 

• 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion 

fluitantis şi Callitricho-Batrachion;  

• 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegtaţie de Chenopodion rubri şi Bidention;  

• 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 

• 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi 

alpin; 

• 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quecus robur, Ulmus laevis şi Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia 

din lungul râurilor mari (Ulmenion minoris); 

• 91I0* Păduri stepice eurosiberiene cu Quercus spp.; 

• 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen;  

• 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba. 

Habitatele cel mai bine reprezentate din punct de vedere al suprafeţei ocupate sunt: 91Y0 (5633 ha), 

92A0 (3383 ha), 91F0 (1772 ha), 91I0 (271 ha) şi 3260 (13 ha). 

În cadrul sitului se găsesc specii protejate de amfibieni, reptile şi mamifere menţionate în Anexa II a 

Directivei Habitate, precum: Bombina bombina, Triturus cristatus, Emys orbicularis, Castor fiber, Lutra lutra, 

Spermophilus citellus. 

Pentru siturile Natura 2000 ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei nu este momentan 

aprobat planul de management. Însă obiectivele specifice de conservare au fost stabilite. 

Proiectul traversează siturile ROSPA0152 şi ROSCI0290 printr-o conductă de refulare/ colector şi 

subtraversează râul Ialomiţa.  

De asemenea cele două situri Natura 2000 vor fi intersectate, de o conductă pentru descărcare în 

emisar, iar emisarul pentru SEAU Moviliţa este râul Ialomiţa, astfel punctul de evacuare va fi situat în 

interiorul siturilor Natura 2000.
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Figura nr. 5-26 Intersecţii cu ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei -  Clusterul Jilavele-Bărcăneşti (ZO.02) (aglomerarea Bărcăneşti)  
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Figura nr. 5-27 Intersecţie cu ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei - Clusterul Moviliţa 

(ZO.02) 

ROSPA0146 Valea Câlniştei 
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Situl Natura 2000 ROSPA0146 Valea Câlniştei are o suprafaţă de 2574,8 ha şi este situat integral în 

bioregiunea continentală. Situl a fost desemnat pentru protecţia a nouă specii de păsări: Anthus 

campestris, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Coracias garrulus, Egretta garzetta, Emberiza 

hortulana, Lanius collurio, Nycticorax nycticorax, toate fiind cuibăritoare în sit. 

Situl cuprinde valea Pârâului Câlniştea şi a afluenţilor săi dintre localitatea Drăgăneşti-Vlaşca în 

extremitatea vestică şi Bila în cea estică. Cuprinde în principal zone umede, pajişti, terenuri agricole şi 

corpuri de pădure. Se remarcă enclavele forestiere din foştii codri ai Deliormanului şi pădurile de luncă 

din lungul Câlniştei şi al afluenţilor. Climatul este de tip temperat-continental cu accente continentale 

din est.  

Zonă este importantă pentru speciile de păsări acvatice, în special pentru efectivele cuibăritoare de 

Aythya nyroca. Zonele agricole şi corpurile de pădure din perimetrul sitului sunt importante pentru 

efectivele cuibăritoare de Coracias garrulus şi Emberiza hortulana. 

Planul de management pentru acest sit, nu a fost încă elaborat, însă au fost formulate obiective 

specifice de conservare.  

Proiectul va intersecta situl printr-o conductă de apă. 

  
Figura nr. 5-28 Intersecţii cu ROSPA0146 Valea Câlniştei - Sistemul zonal de alimentare cu apă 

Toporu (ZO.03) 

 

ROSCI0106 şi ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului 
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Situl ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului este situat în regiunea biogeografică continentală, pe 

teritoriul administrativ al judeţelor Dâmboviţa şi Giurgiu, având o suprafaţă de 3648,90 ha. 

Clasele de habitate cu cea mai mare acoperire sunt: păduri de foioase (43,54%), râuri, lacuri (24,98%), 

mlaştini, turbării (10,26%). Suprafeţe mai mici sunt ocupate de: păşuni (5,60%), culturi (teren arabil 

4,94%), plaje de nisip (4,08%), alte terenuri arabile (2,61%), habitate de păduri (păduri în tranziţie 

2,26%), alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc. – 1,72 %). 

Situl include 3 tipuri de habitate: 

• 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae); 

• 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, 

din lungul râurilor mari (Ulmenion minoris); 

• 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba. 

În ceea ce priveşte speciile de faună, situl are o importanţă deosebită datorită prezenţei speciilor de 

peşti reofili: Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio kesseleri, Sabanejwia aurata; mamifere: Lutra lutra şi 

amfibieni: Bombina bombina, incluse în Anexa II a Directivei Habitate. 

Suprafaţa sitului ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului este de 3648,90 ha, fiind situat în totalitate 

în regiunea biogeografică continentală. Situl a fost desemnat ca arie specială de protecţie, datorită 

numărului mare de specii avifaunistice. Multe dintre aceste specii sunt incluse în Anexa I a Directivei 

2009/147/CE, speciile pentru protecţia cărora a fost desemnat situl fiind: Alcedo atthis, Ardea purpurea, 

Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Chlidonias hybridus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Dendrocopos 

syriacus, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Phalacrocorax 

pygmaeus, Philomachus pugnax, Porzana parva, Picus canus, Sterna hirundo. 

Clasele de habitate sunt: păduri de foiase (43,54%), râuri, lacuri (24,98%), mlaştini, turbării (10,26%), 

păşuni (5,60%), culturi (teren arabil 4,94%), plaje de nisip (4,08%), alte terenuri arabile (2,61%), 

habitate de păduri (păduri în tranziţie 2,26%), alte terenuri artificiale (localităţi, mine 1,72%). 

Zona este importantă în primul rând ca şi coridor de migraţie pentru păsările acvatice, dar şi pentru 

speciile migratoare de paseriforme. Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare de stârc pitic 

(Ixobrychus minutus), pescărel albastru (Alcedo atthis), cresteţ cenuşiu (Porzana parva/ Zapornia parva) şi 

raţa roşie (Aythya nyroca). 

Pentru situl Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului a fost elaborat Planul de 

management, aprobat prin Ordinul 1069/2016 privind aprobarea Planului de management şi a 

Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0I06 Lunca Mijlocie a Argeşului. Planul de management 

nu include şi teritoriul ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului, acesta fiind desemnat în anul 2016, 

ulterior procesului de elaborare şi aprobare a Planului de management. Pentru ambele situri au fost 

elaborate obiective specifice de conservare. 

Aceste situri Natura 2000, vor fi traversate în nordul localităţii Căscioarele, de o conductă de refulare 

din cadrul Clusterului Floreşti-Stoeneşti. Traversarea conductei peste râul Argeş se realizează de-a 

lungul podului rutier existent pe DC190, nefiind realizate lucrări în albia râului. 
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Figura nr. 5-29 Intersecţii cu ROSCI0106 şi ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului şi învecinare cu 

ROSCI0138 Pădurea Bolintin Sistem zonal de alimentare cu apă Găiseni (ZO.03) şi Clusterul 

Floreşti-Stoeneşti (ZO.03) 

 

ROSCI0138 Pădurea Bolintin 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al ROSCI0138 Pădurea Bolintin, acesta are o 

suprafaţă de 5638 ha şi se încadrează în regiunea biogeografică continentală. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a trei tipuri de habitate Natura 2000: 91M0, 91Y0 şi 92A0. 

Conform Planului de Management al sitului ROSCI0138 Pădurea Bolintin, pe teritoriul acestuia se 

găsesc 2 tipuri de ecosisteme: ecosistemul de pădure şi ecosistemul lentic (Lacul Hobaia). În Lacul 

Hobaia se găsesc următoarele specii de peşti, fără interes conservativ: crap - Cyprinus carpio carpio, caras 

- Carassius auratus gibelio, şalău -Stizostedion lucioperca, ştiucă - Esox lucius, somn - Silurus glanis. Acestea 

prezintă importanţă pentru hrănirea vidrei - Lutra lutra, specie pentru care a fost declarat situl. În ceea 

ce priveşte herpetofauna, speciile cele mai raspândite sunt Bombina bombina, Triturus cristatus şi Emys 

orbicularis. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin nu au fost semnalate 

mamifere de interes conservativ, în afara vidrei - Lutra lutra, pentru protecţia căreia a fost declarat situl. 

Principalele clase de habitate existente în sit şi acoperirea terenului în ceea ce le priveşte sunt 

următoarele: 

• Păduri de foioase – 93,35 %; 
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• Culturi (teren arabil) – 2,58 %; 

• Păşuni – 0,12 %; 

• Râuri, lacuri – 2.30 %; 

• Alte terenuri artificiale (localităţi, mine) – 0,11 %; 

• Mlaştini, turbării – 0,24 %; 

• Alte terenuri arabile – 0,21 %. 

Pentru acest sit a fost elaborat Planul de management, aprobat prin Ordinul 1968/2015 privind 

aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0138 Pădurea Bolintin, de asemenea 

au fost elaborate obiective specifice de conservare. 

În proximitatea sitului ROSCI0138 proiectul prezintă conducte ale reţelei de canalizare ale Clusterului 

Floreşti-Stoeneşti, amplasate la distanţe minime de aproximativ 3 m.  

 
Figura nr. 5-30 Localizare faţă de situl Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin a obiectivelor din 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Găiseni (ZO.03) şi Clusterul Floreşti-Stoeneşti (ZO.03) 

 

ROSCI0043 şi ROSPA0022 Comana 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al ROSCI0043 Comana, acesta are o suprafaţă de 

26579 ha. Conform Formularului Standard Natura 2000 al ROSPA0022 Comana, acesta are o 

suprafaţă de 24982 ha. Aceste situri se încadrează în regiunea biogeografică continentală. 

Studiul biologic al zonei Comana a scos în evidenţă importanţa ştiinţifică a numeroase habitate naturale 

(păduri şi pajişti) tipice pentru zona de câmpie sudică cu puternice caractere specifice, uneori chiar 

unicate, identificate într-o structură naturală apropiată de optim, alternate cu terenuri umede, agricole, 
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aşezări rurale în care se desfăşoară activităţi economice tradiţionale. Este o zonă de pasaj pentru 

păsările migratoare, de asemenea cuprinde şi numeroase specii de păsări forestiere. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 15 habitate de interes comunitar şi 3 specii de plante. 

Speciile de faună de interes comunitar care se găsesc în ROSCI0043 Comana, conform Formularului 

Standard al sitului, sunt: Anisus vorticulus, Bombina bombina, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, 

Cobitis taenia, Coenagrion ornatum, Emys orbicularis, Gobio kessleri, Euphydryas maturna, Lucanus cervus, Lycaena 

dispar, Misgurnus fossilis, Morimus funereus, Myotis myotis, Nymphalis vaualbum, Osmoderma eremita,  Rhodeus 

sericeus amarus, Spermophilus citellus, Triturus dobrogicus, Umbra krameri, Vertigo angustior. 

Situl de protecţie avifaunistică ROSPA0022 găzduieşte 45 de specii de păsări de interes conservativ. 

Principalele clase de habitate existente în sit şi acoperirea terenului în ceea ce le priveşte sunt 

următoarele: 

• Păduri de foioase – 32,46 %; 

• Culturi (teren arabil) – 34,28 %; 

• Păşuni – 9,65 %; 

• Râuri, lacuri – 1,31 %; 

• Alte terenuri artificiale (localităţi, mine) – 6,61 %; 

• Mlaştini, turbării – 2,68 %; 

• Alte terenuri arabile – 7,78 %. 

În vecinătatea siturilor ROSCI0043 şi ROSPA0022 Comana, se vor desfăşura anumite lucrări din cele 

propuse pentru sistemul de alimentare cu apă Băneasa şi Aglomerarea Băneasa. Acestea aflându-se la 

o distanţă minimă de cca. 400 m faţă de limitele siturilor.  
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Figura nr. 5-31 Amplasarea lucrărilor din localitatea Băneasa faţă de limitele ROSCI0043 şi 

ROSPA0022 Comana 

 

În plus punctul de evacuarea al SEAU Băneasa în Canalul Comasca, este situat la cca. 460 m faţă de 

limtele siturilor. Acest canal se află parţial la limita sudică a siturilor Natura 2000 ROSPA0022 şi 

ROSCI0043 Comana, însă lucrările propuse şi evacuarea apelor epurate în canalul Comasca (canal ce 

nu are apă în permanenţă şi nu adăposteşte specii de peşti de interes comunitar), nu vor afecta 

habitatele de interes comunitar din sit şi nici speciile de plante şi de faună pentru care cele două situri 

au fost desemnate. 

 

5.6.1.1 Arii naturale protejate de interes naţional 

5.6.1.1.1 RONPA0944 Lacul Rodeanu 

Conform Hotărârii nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, publicată în 

Monitorul Oficial al României Rezervaţia naturală Lacul Rodeanu este situată în judeţul Ialomiţa, pe 

teritoriul administrativ al comunei Jilavele. Lacul are o formă circulară cu diametrul de cca. 1,1 km, iar 

adâncimea variază între 0,2 - 1,5 m. Aceasta are o suprafaţă totală de 51 ha, iar limita nordică porneşte 

de la circa 30 m de DN1 D din dreptul bornei kilometrice 28 + 600, urmărind conturul lacului, până 

în dreptul bornei kilometrice 28 + 900, respectiv la circa 10 m de drumul de exploatare agricolă aflat 

la limita estică a lacului. Terenul aflat în imediata vecinătate a lacului, până în DN1 D, reprezintă 

păşune din domeniul privat al localităţii Jilavele. Aria se află în interiorul sitului  

ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei şi este situată la aproximativ 1.6 km distanţă de reţeaua de distribuţie 

de apă din UAT Jilavele. 

 

5.6.1.1.2 RONPA0437 Pădurea Manafu 

Pădurea Manafu este o rezervaţie naturală de tip forestier (categoria a IV-a IUCN) înfiinţată în 1954 

şi declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000. Aceasta are o suprafaţă de 28 ha şi 

reprezintă un şleau de câmpie de tip cereto-gârniteţ. Aria naturală se află în vestul satului Valea 

Bujorului din comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, în bazinul pârâului Ismar, afluent de dreapta al 

Câlniştei. Deşi situată în Câmpia Burnazului, ca şi rezervaţia Comana, pădurea Manafu dispune de 

condiţii de mediu uşor diferenţiate. Astfel, solurile aparţin grupei cernoziomurilor argiloiluviale, pe 

alocuri apărând insule de soluri freatic-umede, care explică existenţa insulelor de vegetaţie higrofilă din 

cadrul rezervaţiei.  

Stratul arborescent al rezervaţiei este alcătuit din amestecuri naturale de cer (Quercus cerris), gârniţă 

(Quercus frainetto) şi stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) sau plantaţii pure de salcâm (Robinia 

pseudacacia). Subarboretul este reprezentat de porumbar (Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna), 

lemn câinesc (Ligustrum vulgare), scumpie (Cotinus coggygria). Stratul erbaceu al pădurii este alcătuit din 

speciile caracteristice silvostepei şi anume: firuţa (Poa pratensis), păiuşul (Festuca valesiaca, Festuca 

pseudovina), violetele nemirositoare (Viola hirta), brebeneii (Corydalis solida). În luminişuri, care sunt 

foarte frecvente în pădure, în lunile mai-iunie, vizitatorul este impresionat de roşul aprins al bujorului 
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românesc (Paeonia peregrina). Aria este situată la aproximativ 4.2 km distanţă de reţeaua de distribuţie 

de apă din UAT Răsuceni. 

 

5.6.1.1.3 RONPA0850 Pădurea Alexeni 

Rezervaţia naturală Pădurea Alexeni a fost declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern Nr. 2151 

din 30 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 38 din 12 ianuarie 2005 (privind 

instituirea regimului de arie naturală pentru noi zone). Aceasta cuprinde o suprafaţă de 37 de hectare 

şi reprezintă o arie naturală în arealul căreia vegetează câteva specii seculare de arbori (cu vârste şi 

dimensiuni impresionante) de stejar (Quercus robur), declarate monumente ale naturii. Aria naturală se 

află în partea nord-vestică a judeţului Ialomiţa, pe teritoriul estic al localităţii Alexeni, în imediata 

apropierea a drumului naţional DN2A care leagă municipiul Slobozia de satul Lumina. Aria naturală 

protejată se afla la circa 7 km distanţă de conducta colectoare din UAT Manasia. 

 

5.6.2 Prezentarea punctelor de evacuare ale SEAU propuse în raport cu ariile 

naturale protejate de interes comunitar 

În cadrul proiectului este propusă realizarea a 4 staţii de epurare a apelor uzate urbane, având punctele 

de descărcare a apelor epurate în următorii emisari: 

• SEAU Moviliţa (Cluster Moviliţa) – punct de evacuare în râul Ialomiţa, localizat în interiorul 

siturilor Natura 2000 ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei; 

• SEAU Floreşti - Stoeneşti (Cluster Floreşti - Stoeneşti ) – punct de evacuare în râul Sabar, ce 

nu interferează cu niciun sit Natura 2000; 

• SEAU Băneasa (Aglomerarea Băneasa) – punct de evacuare în Canalul Comasca, aflat parţial 

la limita sudică a siturilor Natura 2000 ROSPA0022 şi ROSCI0043 Comana. Punctul de 

evacuare este situat la cca. 400 m distanţă faţă de limitele siturilor; 

• SEAU Herăşti (Algomerarea Herăşti) – punct de evacuare în râul Argeş, ce nu interferează cu 

niciun sit Natura 2000.
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Figura nr. 5-32 Localizarea punctelor de evacuare ale SEAU propuse în raport cu ariile naturale protejat 
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5.6.3 Informaţii despre flora şi fauna locală 

5.6.3.1 Vegetaţie 

Din punct de vedere al elementelor de vegetaţie, zona de studiu este destul de mozaicată privind 

compoziţia şi distribuţia spaţială, fiind caracterizată prin prezenţa atât a tipurilor de vegetaţie specifice 

habitatelor naturale şi semi-naturale, cât şi a comunităţilor specifice habitatelor antropice. Tipurile de 

biotopuri predominante observate sunt sistemele agricole cu monoculturi cerealiere extinse, pajiştile 

cu funcţie de păşune, urmate de zone de tufărişuri, cursuri de apă şi canale de desecare cu vegetaţie 

acvatică şi palustră, cel mai rar fiind regăsite suprafeţe acoperite cu vegetaţie forestieră. 

Pentru identificarea tipurilor de acoperire a terenului din zona proiectului ce se suprapun cu investiţiile 

propuse, a fost realizată o analiză spaţială a proiectului în raport cu categoriile de folosinţă a terenului 

conform Corine Land Cover (CLC) 2018. Trebuie făcută precizarea că nu în toate cazurile situaţia 

CLC reflectă fidel situaţia din teren, dată fiind scara destul de mare la care este realizat. 

Toate tipurile de lucrări, atât cele ce vor afecta temporar suprafaţa terenurilor, cât şi cele ce vor ocupa 

permanent suprafeţe de teren, se vor realiza în principal în zone antropice şi în zone cu terenuri 

agricole. În ceea ce priveşte intersecţia cu zonele împădurite, aceasta este reprezentată de conducte ce 

se vor realiza pe drumurile din interiorul zonelor forestiere. Proiectul nu presupune scoaterea de 

suprafeţe din fondul forestier. Amplasarea traseelor conductelor nu implică dificultăţi majore datorate 

prezenţei arborilor în culoarul de lucru, amplasarea urmând a se face în zona de siguranţă a drumului, 

care are dimensiuni variabile, condiţionate de relief, dar care în cea mai mare parte nu conţine arbori. 

În ceea ce priveşte intersecţia categoriilor Cursuri/ Corpuri de apă şi Mlaştini interioare, aceasta este 

reprezentată în principal de traversările cursurilor de apă, ce se vor realiza în principal prin foraj dirijat 

sau prin supratraversare, fără afectarea cursurilor de apă. 

Conform CLC 2018, clasele de acoperire a terenului predominante în zona de implementare a 

proiectului sunt: Teren arabil neirigat, Păduri de foiase (cu frunze late), Zone urbane discontinue şi 

Unităţi industriale sau comerciale (analiză prezentată în figura următoare).
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Figura nr. 5-33 Clase de acoperire a terenului în zona de implementare a proiectului conform CLC 2018 
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În urma observaţiilor realizate în teren asupra elementelor de vegetaţie, s-a constatat că investiţiile 

proiectului se vor amplasa preponderent în zone antropizate (majoritatea conductelor se vor amplasa 

în ampriza dunurilor existente). Detalii despre speciile şi habitatele de interes comunitar sunt 

prezentate în Studiul de Evaluare Adecvată. 

 

Zona Floreşti – SEAU Floreşti – Stoeneşti  

Această zonă este reprezentată de vegetaţie ruderală şi terenuri agricole. Vegetaţia din această zonă nu 

prezintă interes din punct de vedere conservativ. Nu au fost identificate habitate/ specii de plante de 

interes comunitar. Structura floristică este una variată, remarcându-se în principal prezenţa a 

numeroase elemente de pajişti. În zona SEAU Floreşti – Stoeneşti au fost identificate următoarele 

specii de plante: Agropyron repens, Calamagrostis epigejos, Chenopodium album, Cichorium intybus, Cirsium 

arvense, Cirsium vulgare, Festuca sp., Melilotus officinale, Artemisia vulgaris, Bromus inermis, Calystegia sepium, 

Carduus acanthoides, Cephalaria transylvanica, Conium maculatum, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Daucus 

carota, Euphorbia cyparissias, Galium verum, Inula britannica, Lactuca serriola, Lamium purpureum, Lycopus 

europaeus, Medicago sativa, Onopordum acanthium, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Potentilla reptans, 

Prunus spinosa, Rumex crispus, Salvia pratensis, Taraxacum officinale, Vicia cracca. Pe lângă acestea, au fost 

identificate şi specii de plante invazive sau cu caracter invaziv, precum Erigeron annuus şi Eryngium 

campestre. 

De la SEAU Floreşti-Stoeneşti şi până la punctul de evacuare a apelor uzate în râul Sabar, pe traseul 

conductei de descărcare a apelor epurate în emisar, a fost constatată prezenţa speciilor de plante 

invazive/ cu caracter invaziv: Ailanthus altissima, Erigeron annuus, Xanthium italicum şi Robinia pseudoacacia. 

Important de menţionat este faptul că acestea au fost observate în general la marginea drumului, a 

culturilor agricole sau a aşezărilor umane. 

La locul de deversare a apelor epurate, în prezent, vegetaţia este foarte degradată, observându-se 

prezenţa speciei invazive Amorpha fruticosa cu valori ridicate ale abundenţei-dominanţei, precum şi a 

speciilor Robinia pseudoacacia, Xanthium italicum şi Populus x canadensis. Pe malul apei au putut fi observate 

speciile higrofile sau mezohigrofile Salix alba, Phragmites australis, Typha latifolia, Cornus sanguinea şi alte 

specii de plante, precum: Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Cannabis sativa, Carduus acanthoides, Chenopodium 

album, Cornus sanguinea, Onopordum acanthium, Cichorium intybus, Urtica dioica, Cirsium arvense, Cirsium 

vulgare, Tanacetum vulgare, Vitis vinifera, etc., ce indică un tip de vegetaţie degradată antropic. 
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Imagine de ansamblu asupra vegetaţiei din zona 

SEAU Floreşti-Stoeneşti 

Exemple de specii invazive (Ailanthus altissima - 

stânga) prezente pe traseul conductei de descărcare 

(spre gura de vărsare) 

Imagine de ansamblu asupra vegetaţiei din zona de 

deversare a apelor uzate (în prim plan specia 

invazivă Amorpha fruticosa) 

Imagine de ansamblu asupra vegetaţiei din zona de 

deversare a apelor uzate (în stânga - specia invazivă 

Amorpha fruticosa) 

Figura nr. 5-34 Aspecte ale vegetaţiei din zona proiectului – SEAU Floreşti-Stoeneşti, conducta de 

descărcare şi gura de vărsare 

 

Zona de supratraversare a râului Argeş  

Această zonă este reprezentată de vegetaţie ruderală, înconjurată de terenuri agricole. Zona de 

supratraversare a râului Argeş se suprapune cu siturile ROSCI0106 şi ROSPA0161, unde vegetaţia 

este puternic degradată antropic. Pe malurile râului s-au observat porţiuni întinse dominate de Salix 

alba şi Populus x canadensis, însă acestea sunt puternic invadate de Amorpha fruticosa (predominantă) şi 

Robinia pseudoacacia. 

Structura floristică din această zonă este formată din specii de plante comune, ripariene şi invazive. În 

această zonă, nu au fost identificate habitate/ specii de plante de interes comunitar. Speciile de plante 

identificate sunt: Artemisia vulgaris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Daucus carota, Medicago lupulina, 

Populus alba, Rubus caesius, Salix alba, Sambucus ebulus, Tanacetum vulgare, Achillea setacea, Agropyron repens, 

Anchusa sp., Bromus inermis, Calamagrostis epigeios, Carduus acanthoides, Centaurea sp., Cichorium intybus, 

Conium maculatum, Convolvulus arvensis, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Equisetum sp., Euphorbia essula, 
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Gallium mollugo, Inula britannica, Lithospermum sp., Lythrum salicaria Matricaria inodora, Melilotus offcinale, 

Mentha sp., Onopordum acanthoides, Phragmites australis, Polygonum sp., Rumex crispus, Sambucus nigra, Silene 

vulgaris, Thlaspi arvense, Verbascum sp., Vicia cracca. Dintre plantele invazive au fost observate următoarele 

specii: Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Populus x canadensis, Robinia pseudoaccaccia, Erigeron annuus, 

Reynoutria japonica, Sorghum halepense, Xanthium italicum. 

  

 
Figura nr. 5-35 Aspecte ale vegetaţiei din zona proiectului – supratraversarea râului Argeş 

 

Zona Căscioarele – reţeaua de canalizare Căscioarele 

În compoziţia floristică a fitocenozei forestiere a fost remarcată prezenţa speciilor Carpinus betulus, Acer 

campestre, Acer tataricum, Quercus sp., Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, 

C. mas, Crataegus monogyna, Morus sp., Tilia cordata, dominante fiind Carpinus betulus şi Acer campestre. La 

aproximativ 25 m faţă de conducta de canalizare Căscioarele a fost observată o zonă deschisă dominată 

de Calamagrostis epigejos şi Agropyron repens şi însoţită de Bolboschoenus maritimus, Lotus corniculatus, Euphorbia 

ciparyssias, Cirsium vulgare, Carduus acanthoides, Inula britannica. Au fost identificate şi specii de plante 

invazive Acer negundo (în principal în apropierea drumului), Erigeron annuus, Xanthium italicum, Robinia 

pseudoacacia. 

 

Zona Sineşti – conductă aducţiune apă tratată (nord-est faţă de Sineşti)  
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La limita nord-vestică a localităţii Sineşti se află pădurea cu acelaşi nume, în cadrul căreia au fost 

obsarvate exemplare de stejar (Quercus sp.), frasin (Fraxinus excelsior), dar pe o suprafaţă însemnată sunt 

plantaţii cu Acer tataricum, ce se întind până la marginea drumului de-a lungul căruia va fi amplasată 

conducta, la periferia pădurii observându-se şi o fâşie cu specii invazive: Gleditsia triacanthos, Ailanthus 

altissima, Robinia pseudoacacia. În ceea ce priveşte prezenţa speciilor invazive în stratul ierbos a fost 

identificată specia Erigeron annuus. Pe partea dreaptă a drumului sunt culturi agricole cu porumb, floarea 

soarelui sau terenuri agricole cu culturi de cereale.  

  
Ailanthus altissima Robinia pseudoacacia 

 
Plantaţie cu Acer tataricum 

Figura nr. 5-36 Aspecte ale vegetaţiei din zona pădurii Sineşti 

 

Cluster Moviliţa – zona de traversare a situl ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei de către conducta 

de refulare 

Traseul coductei traversează situl pe o lungime totală de cca. 4184 m, urmând un drum existent, unde 

pe o lungime de cca. 900 m se află o plantaţie de salcâm (aflată pe partea stângă a traseului conductei) 

străb[tând şi o zonă cu tufărişuri, fiind situată pe partea dreaptă a traseului conductei. În zona sitului, 

pe traseul conductei s-au evidenţiat următoarele aspecte: 

• La limita sudică, pe o lungime de cca. 700 m pe partea stângă a drumului domină Prunus spinosa 

în stratul arbustiv, pe alocuri fiind observate şi speciile Rosa canina, Crataegus monogyna. De 

asemenea, a fost semnalată şi prezenţa speciei invazive Robinia pseudoacacia. Pe partea dreaptă a 

drumului de acces în acestă zonă este un teren agricol.  
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• Pe o lungime de cca. 600 m traseul se află în vecinătatea unei păduri cu stejar (Quercus sp.) şi 

ulm (Ulmus minor). Majoritatea exemplarelor de stejar au frunzele parazitate de mai multe specii 

de nevertebrate, precum: Neuroterus numismalis, Cynips quecus, C. divisa, Andricus foecundatrix. 

Dintre speciile lemnoase s-a remarcat şi prezenţa speciilor Pyrus pyraster, Clematis vitalba, 

Crataegus monogyna. În stratul ierbos de la marginea pădurii sunt prezente specii ca: Dipsacus 

laciniatus (abundentă), Inula salicina, Achilea setacea, Clinopodium vulgare, Centaurea sp., Stachys annua, 

Lolium perene, Leonurus cardica, Erigeron annuus (invazivă), etc.. 

• După pădurea de stejari, urmează o plantaţie de salcâm (Robinia pseudoacacia), exemplarele fiind 

tinere, pe partea stângă a drumului. 

• După plantaţia de salcâmi, pe partea dreaptă a drumului a fost observată o zonă cu stuf 

(Phragmites australis). În această zonă în stratul ierbos sunt şi specii, precum Glycyrrhiza echinata, 

Dipsacus sp., Sambucus ebulus, iar în stratul arborilor, Salix alba. Astfel, prezenţa speciilor higrofile 

(Phragmites australis, Salix alba), dar şi alte specii mezohigrofile, percum Glycyrrhiza echinata indică 

existanţa une zone inundate periodic. După stufăriş (la cca. 250 m distanţă) urmează din nou 

o porţiune cu Robinia pseudoacacia, iar lângă drum, la marginea acesteia, în stratul ierbos s-a 

remarcat o acoperire mare a speciilor invazive Erigeron anuus şi Ambrosia artemisiifolia. 

• Pe o lungime de cca. 800 m, în partea stângă a drumului de acces se poate observa o plantaţie 

de salcâm (Robinia pseudoacacia), marginal fiind plantată glădiţă (Gleditsia triacanthos), iar pe partea 

dreaptă se întinde o pădure la marginea căreia a fost observată o fâşie cu Populus sp., Gleditsia 

triacanthos, Robina pseudoaccacia, rar Quercus sp. şi Ulmus minor apărând ocazional şi specia invazivă 

Ailanthus altissima. Este de menţionat că la limita nordică a plantaţiei de salcâm, în apropierea 

traseului conductei se află o zonă cu tufărişuri, fiind reprezentată îndeosebi de Crategus monogyna 

şi Prunus spinosa, însă acestea nu edifică un habitat de interes comunitar. Pe lângă speciile 

menţionate au mai fost observate Pyrus piraster, Rosa canina, puiet de Populus alba, Ulmus minor.  

În stratul ierbos s-au identificat specii precum: Achliea setacea, Galim verum, G. aparine, Eryngium 

campestre, Slavia sp., Daucus carota, etc.. De asemenea tot în partea nordică se află şi o pajişte cu 

Dipsacus laciniatus, în compoziţia căreia se întâlnesc şi Galium verum, Achillea setacea, Eryngium 

campestre, Erigeron anuuus (invazivă), etc.. 

  
Fitocenoze cu Prunus spinosa Pădure cu specii din genul Quercus 
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Pădure tânără cu Robinia pseudoacacia  Zonă cu stufăriş situată în vecinătatea traseului 

conductei 

  
Plantaţie cu Robinia pseudoacacia Aspectul vegetatiei pe drumul de acces în sit, pe 

partea stângă - plantaţie de salcâm  

 
Tufărişuri de Crategus monogyna, Prunus spinosa, Pyrus pyraster 
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Figura nr. 5-37 Aspectul vegetaţiei prezente în zona conductei de refulare din interiorul sitului 

ROSCI0290 

 

Zona de descărcare a apelor epurate de la SEAU Moviliţa în situl ROSCI0290 Coridorul 

Ialomiţei 

În stratul ierbos nu s-au identificat specii de plante de interes conservativ, speciile cu cea mai mare 

abundenţă – dominanţă în apropierea râului Ialomiţa fiind Cannabis sativa, Amartnthus retroflexus (specie 

cu potenţial invaziv), Ambrosia artemisiifolia (invazivă). Pe lângă aceste specii, au mai fost identificate şi 

Leonurus cardica, Festuca sp., Asparagus sp., Portulaca oleracea, Verbascum sp., Trifolium sp., Lotus corniculatus, 

etc.  

Este de menţionat că pe traseul conductei de colectare, până în zona de descărcare au fost observate 

doar specii comune, cele mai abundente fiind Cannabis sativa, Amartnthus retroflexus (invazivă), Erigeron 

annuus (invazivă). 

Pe malurile râului Ialomiţa, vegetaţia lemnosă este reprezentată de Populus alba, Populus nigra şi Salix 

alba, fiind caracteristice habitatului riparian de interes comunitar 92A0, dar şi specia Populus x canescens 

(specie alogenă).  

  
Vegetaţie cu Carduus acanthoides, Artemisia 

absithium, Rosa canina şi Robinia pseudoacacia pe 

partea stângă a drumului 

Plantaţie cu Robinia pseudoacacia în situl Natura 

2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

  
Puiet de Ailanthus altissima la marginea pădurii de 

salcâm în ROSCI0290 

Amorpha fruticosa  în situl Natura 2000 ROSCI0290 

Coridorul Ialomiţei 
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Cannabis sativa şi Amaranthus retroflexus 

 

Vegetaţie cu Populus alba, P. nigra, Salix alba şi 

Populus x canescens pe malurile râului Ialomiţa 

Figura nr. 5-38 Aspectul vegetaţiei de la gura de vărsare a SEAU Moviliţa 

 

Zona traversată de conducta de colectare, în vecinătatea sitului ROSCI0290 Coridorul 

Ialomiţei 

În acestă zonă nu au fost observate specii de plante de interes conservativ. Domină speciile ruderale, 

fiind prezente şi specii invazive, precum Ailanthus altissima, Amaranthus retroflexus, Sorgum halepense, 

Xanthium spinosum, Robinia pseudoacacia. În stratul ierbos sunt prezente specii ca: Anchusa officinalis 

(dominantă pe partea dreaptă a drumului), Cichorium intybus, Conium maculatum (dominantă în stratul 

ierbos, mai ales pe partea cu SCI-ul, pe partea stângă a drumului), Convolvulus arvensis, Verbascum sp., 

Ballota nigra, Daucus carota, Sambucus ebulus, Arctium lappa, Cephalaria transilvanica, Melilotus officinalis, 

Galium sp., Carduus acanthioides, Centaurea solsittialis, Lactuca serriola, Torilis arvensis, Rubus caesius, etc.. 

Stratul arborescent este format din puiet de Robinia pseudoacacia (specie invazivă), Ailanthus altissima 

(specie invazivă), Juglans regia şi arbuşti: Crataeus monogyna, Rosa canina etc.  

  
Vegetaţie dominată de Conium maculatum în 

vecinătatea sitului  

Vegetaţie cu Ailanthus altissima, Robinia 

pseudoacacia şi Juglans regia 
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Vegetaţie ruderală cu Achusa officinalis 

Figura nr. 5-39 Aspectul vegetaţiei în zona conductei de colectare de la SEAU Moviliţa 

 

Zona de intersecţie cu râul Ialomiţa (conducta de refulare Bărcăneşti – Urziceni, care 

transferă apă uzată până la staţia de epurare existentă Urziceni) 

În stratul ierbos domină Cynodon dactylon, covrorul vegetal fiind slab diversificat. Pe malurile râului 

domină Populus alba, dar în apropierea zonei de traversare a conductei nu s-au observat fitocenoze 

compacte. Alte specii lemnoase observate pe maluri: Salix alba, Populus nigra, specia invazivă Amorpha 

fruticosa. În aval de zona de traversare vegetaţia este mult mai compactă (la o distanţă de cca. 2 km), 

având aceeaşi compoziţie floristică, cu Populus alba, Salix alba, Populus nigra, fiind caracteristică 

habitatului de interes comunitar 92A0. Având în vedere slaba acoperire a malurilor şi stadiul degradat 

(prezenţa speciei invazive Amorpha fruticosa), fitocenozele nu s-au putut încadra în habitatul de interes 

comunitar 92A0 în zona analizată (în apropierea zonei de traversare a conductei). 
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Aspect al vegetaţiei cu Populus alba şi Salix alba Amorpha fruticosa pe malul râului Ialomiţa 

 
Aspectul vegetaţiei cu Populus alba, P. nigra şi Salix alba în aval de zona de traversare a conductei 

Figura nr. 5-40 Aspectul vegetaţiei în zona de intersecţia a proiectului cu râul Ialomiţa 

 

5.6.3.2 Nevertebrate 

Clusterul Floreşti-Stoeneşti 

În această zonă, transectele efectuate în apropierea sitului ROSCI0138 Pădurea Bolintin au rezultat în 

observarea speciilor Cerambyx cerdo, Oryctes nasicornis şi Lucanus cervus. Totuşi, în urma transectelor au 

fost identificaţi doar indivizi morţi. Exemplarele au fost identificate la marginea drumului în care 

reţeaua de canalizare va fi implementată. Speciile Cerambyx cerdo şi Lucanus cervus sunt specii de Anexa 

II DH. 

  
Figura nr. 5-41 Lucanus cervus identificat mort la marginea vegetaţiei (stânga) şi Cerambix cerdo 

mort pe marginea drumului (dreapta) 

 

5.6.3.3 Peşti 

Clusterul Jilavele-Bărcăneşti 

Observaţii ale speciilor de peşti au fost efectuate doar pe râul Ialomiţa, în zona de intersecţie cu 

conducta colectoare. Speciile au fost observate în aval de această intersecţie la circa 100 de m distanţă. 
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În această locaţie, s-a identificat un grup de circa 30 de indivizi de Barbus barbus, 5 indivizi de Silurus 

glanis, 2 Cyprinus carpio şi câte un individ din speciile Cottus gobio şi Sabanejewia aurata. 

  
Figura nr. 5-42 Cottus gobio şi Barbus barbus identificaţi la mal (stânga) şi Barbus barbus şi 

Sabanejewia aurata balcanica prinşi în plasă (dreapta) 

 

5.6.3.4 Herpetofaună 

Clusterul Floreşti-Stoeneşti 

În această zonă, în proximitatea conductei de refulare din satul Căscioarele au fost identificaţi 7 indivizi 

de Lacerta viridis. În jurul satului Căscioarele, în apropierea reţelei de canalizare s-au identificat în mai 

multe locuri indivizi de Lacerta viridis (5 indivizi observaţi în cadrul localităţii Căscioarele), 6 indivizi de 

Pelophylax kl. esculentus stând la soare şi un individ de Natrix natrix, recent ucis pe marginea DC187. 

 
Figura nr. 5-43 Natrix natrix identificat mort pe marginea drumului 

 

Clusterul Jilavele-Bărcăneşti 

În zona satului Slătioarele, pe malul vestic al bălţii Slătioarele au fost identificaţi mai mulţi indivizi de 

Pelophylax kl. Esculentus şi un singur adult de Emys orbicularis în repaus. Acestea au fost identificate la 

minim 300 m distanţă de reţeaua de distribuţie de apă. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

226 
 

 

 

 
Figura nr. 5-44 Pelophylax kl. esculentus identificat pe malul bălţii Slătioarele 

La sud de comuna Manasia în proximitatea conductei colectoare au fost identificaţi indivizi de Lacerta 

agilis şi Lacerta viridis în vegetaţie. 

 
Figura nr. 5-45 Lacerta viridis identificat pe lângă comuna Manasia 

 

UAT Dridu 

În zona conductei de deversare a apei epurate, au fost identificate foarte multe exemplare de Pelophylax 

kl. Esculentus. Şi în pădurea situată la sud de Manasia au fost identificaţi indivizi de Pelophylax kl. 

Esculentus. Adiţional, în această zonă au fost identificate şi speciile Emys orbicularis, Lacerta viridis, 

Pelophylax ridibundus. 

  



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

227 
 

 

 

Figura nr. 5-46 Pelophylax ridibundus identificat în vegetaţie, în pădurea situată la sud de Manasia 

 

5.6.3.5 Mamifere 

Clusterul Floreşti-Stoeneşti 

În localitatea Căscioarele, în zona podului au fost identificaţi indivizi de Microtus arvalis, unul dintre 

indivizi fiind găsit mort. Aceştia au fost identificaţi la 35 de m distanţă de conducta de refulare ce 

supratraversează râul Argeş. Adiţional, în sud vestul satului, la 20 de m distanţă de reţeaua de canalizare 

a fost observat un individ de Erinaceus roumanicus. 

  
Figura nr. 5-47 Erinaceus roumanicus observat în vegetaţie (stânga) şi Microtus arvalis identificat 

mort (dreapta) 

 

În vestul localităţii Floreşti au fost identificate muşuroaie de Talpa europaea la câţiva metri distanţă de 

conducta de refulare ce străbate UAT Floreşti-Stoeneşti. Alte specii observate în proximitatea acestei 

conducte sunt Microtus arvalis (identificat prin observare directă) şi Meles meles (identificat ulterior prin 

analiza urmelor). 

 
Figura nr. 5-48 Urme de Meles meles 

 

Clusterul Jilavele-Bărcăneşti 
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În zona conductei colectoare ce traversează comuna Bărcăneşti au fost identificate 5 specii de 

mamifere. Cea mai abundentă specie a fost reprezentată de Capreolus capreolus (fiind identificaţi 6 

indivizi). Pe amplasament eu fost observate multe urme, iar prin analiza acestora pe amplasament s-a 

identificat prezenţa speciilor Felis silvestris şi Meles meles. Specia Talpa europaea a fost şi ea observată prin 

identificarea muşuroaielor, iar prin analiza sunetelor specia Sus scrofa a fost semnalată în interiorul 

pădurii. 

  
Figura nr. 5-49 Capreolus capreolus identificat în teren (stânga) şi muşuroi vechi de Talpa europaea 

(dreapta) 

 

5.6.3.6 Păsări 

Clusterul Floreşti-Stoeneşti 

În această zonă, în pajiştile din proximitatea comunei Floreşti au fost identificaţi Phasianus colchicus, 

Upupa epops, Hirundo rustica, Merops apiaster în proximitatea conductei de refulare. Adiţional, în această 

zonă au mai fost identificate şi nişte cuiburi de păsări. În apropiere de râul Sabar, a mai fost identificat 

un individ de Phasianus colchicus la 34 m distanţă de conducta de descărcare. 

În jurul satului Căscioarele, pe malul râului Argeş (unde se află şi conducta de refulare) au fost 

identificaţi mai mulţi indivizi aparţinând speciei Merops apiaster, iar pe malul stâng al râului au fost 

observate şi cuiburi de Merops apiaster. În jurul reţelei de canalizare, au fost observaţi mai mulţi indivizi 

indivizi ai speciei Turdus merula atât prin observare directă, cât şi prin analiza sunetelor. 

 
Figura nr. 5-50 Grup de Upupa epops aflat la sol 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

229 
 

 

 

 

Clusterul Jilavele-Bărcăneşti 

În zona satului Slătioarele, pe malul vestic al bălţii Slătioarele au fost identificate mai multe specii 

caracteristice sistemelor acvatice. Printre acestea au fost observaţi indivizi ai speciilor Ardea alba, Ardea 

cinerea, Gallinula chloropus, Podiceps nigricollis şi Fulica atra aflaţi în repaus, Motacilla flava şi Hirundo rustica 

aflaţi în zbor variat şi Tringa ochropus, Tachybaptus ruficollis şi Sturnus vulgaris observaţi hrănindu-se. 

Adiţional, în această zonă au mai fost identificaţi indivizi de Merops apiaster şi Acrocephalus sp. Pe baza 

vocalizărilor şi un individ de Circus aeruginosus aflat la vânătoare. Cele mai apropiate observaţii ale 

avifaunei s-au aflat la circa 130 m de reţeaua de distribuţie a apei. 

În comuna pe lacul de lângă comuna Jilavele, au fost identificate concentraţii foarte mari aparţinând 

speciilor Cygnus olor, Anas platyrhynchos, Chroicocephalus ridibundus, acestea fiind observate în repaus pe 

lac. Pe malul lacului au fost identificaţi indivizi de Himantopus himantopus, Calidris pugnax, Tringa ochropus 

în căutare. În zona terestră, au fost observaţi indivizi de Ciconia ciconia aflaţi în zbor variat, Upupa epops 

aflat în căutare de hrană, iar pe baza vocalizelor s-au identificat Merops apiaster. La sud est de comună, 

au fost observaţi şi 2 indivizi aparţinând speciei Falco tinnunculus, în repaus pe structurile aeriene 

electrice. Cele mai apropiate observaţii ale avifaunei s-au aflat la circa 60 m de reţeaua de distribuţie a 

apei. 

  
Figura nr. 5-51 Grup de Cygnus cygnus aflat în repaus pe lac (stânga) şi Falco tinnunculus aflat în 

repaus pe stâlpii electrici (dreapta) 

 
Figura nr. 5-52 Grup de Himantopus himantopus aflat în repaus pe marginea lacului (stânga) şi 

Circus aeruginosus aflat în zbor (dreapta) 
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Traseul conductei colectoare ce străbate UAT Bărcăneşti trece prin mai multe localităţi. În zona 

localităţilor Manasia şi Urziceni, s-a observat în repaus specia Ciconia ciconia, Egretta garzetta (pe malul 

râului Ialomiţa), Buteo buteo pe structurile aeriene şi Falco tinnunculus (în zona s-au observant şi cuiburi 

ale speciei). În zbor, au fost observaţi mai mulţi indivizi de Upupa epops (în zbor spre nord), Ardea 

cinerea (în zbor spre est) şi Falco tinnunculus (planând). În zonă, pe malul drept al râului Ialomiţa sunt 

prezente cuiburi de Merops apiaster. Cele mai apropiate observaţii ale avifaunei s-au aflat la câţiva metri 

distanţă de conducta colectoare. 

  
Figura nr. 5-53 Cuiburi de Merops apiaster (stânga) şi Egretta garzetta ridicându-se de la sol 

(dreapta) 

 

În zona pădurii situate la sud de comuna Mănăsia, în coronamentul arborilor au fost observaţi indivizi 

aparţinând speciilor Garrulus glandarius, Motacilla alba şi Streptopelia turtur, iar la marginea pădurii au fost 

observaţi indivizi de Lanius collurio pe ramurile unui arbust de Prunus sp. Tot la marginea pădurii, au 

fost identificate speciile Upupa epops şi Hirundo rustica la sol în căutare de hrană. Prin identificare sonoră, 

s-au mai identificat şi indivizi de Sitta europaea, Oriolus oriolus, Parus major şi Merops apiaster. Cele mai 

apropiate observaţii ale avifaunei s-au aflat la câţiva metri de conducta colectoare. 

  
Figura nr. 5-54 Individ de Sitta europaea aflat în repaus (stânga) şi Lanius collurio aflat în repaus în 

coronamentul arborelui (dreapta) 
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La sud de pădure, pe pajiştile şi terenurile agricole au fost observaţi indivizi de Lanius collurio, Upupa 

epops şi Streptopelia turtur aflaţi la sol. Adiţional, un grup de câţiva zeci de indivizi de Ciconia ciconia au 

fost observaţi la sol hrănindu-se. Cele mai apropiate observaţii ale avifaunei s-au aflat la câţiva metri 

de conducta colectoare. 

 
 Figura nr. 5-55 Grup de Ciconia ciconia hrănindu-se 

 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Sineşti 

În această zonă, avifauna a fost identificată doar în lungul drumului E60 (cele mai apropiate observaţii 

ale avifaunei fiind efectuate la câţiva metri de conducta colectoare). Aici au fost observaţi indivizi de 

Parus major activi printre ramurile copacilor, indivizi de Falco tinnunculus şi Merops apiaster aflaţi în repaus 

şi indivizi de Hirundo rustica, Merops apiaster şi Upupa epops în zbor spre nord est. 

  
Figura nr. 5-56 Individ de Merops apiaster aflat în repaus (stânga) şi Falco tinnunculus aflat în 

repaus la sol (dreapta) 

 

UAT Dridu 

În lungul conductei de evacuare a apei este situată o pădure ce aparţine sitului Natura 2000 

ROSPA0152 – Coridorul Ialomiţei. În aceasta, s-au observat indivizi de Fringilla coelebs, Poecile palustris, 

Lanius collurio, Dendrocopos major, Garrulus glandarius, Muscicapa striata, Parus major şi Sitta europaea în repaus 

în coronamentul arborilor şi speciile Ciconia ciconia şi Jynx torquilla în repaus la sol. La sol, s-a mai 

observat un individ de Picus canus la sol, în căutare de hrană. Tot în această zonă, au fost identificate şi 
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specii de păsări răpitoare aflate în căutare de pradă (Buteo buteo, Falco tinnunculus, Circus aeruginosus). Alte 

specii observate aici sunt Motacilla alba (în zbor spre sud est) şi Delichon urbicum (în zbor variat) prin 

observaţie directă şi Oriolus oriolus prin recunoaşterea sunetelor. 

La deversarea în râul şi zonele adiacente, au fost observate câteva grupuri mici (zeci de indivizi) de 

Anas platyrhynchos (repaus pe apă), Phalacrocorax carbo (în repaus pe pietrele de pe mal) şi Larus cachinnans 

în repaus pe malul apei. Tot în repaus, dar pe sol, au fost identificate şi speciile Egretta garzetta, Lanius 

collurio, Lanius minor, Oenanthe oenanthe. Pe baza sunetelor, s-au putut identifica speciile Phasianus colchicus 

şi Merops apiaster (adiţional au fost identificate şi cuiburi pe malul râului). În zbor, au fost observate 

speciile Motacilla alba (în zbor spre sud est), Motacilla flava (în zbor spre nord), speciile Carduelis carduelis 

şi Ciconia ciconia observate în zbor variat şi un stol de peste 100 de indivizi de Sturnus vulgaris (tot în 

zbor variat). În cazul speciilor de păsări răpitoare, în această zonă a amplasamentului au fost observaţi 

indivizi de Buteo buteo şi Falco tinnunculus survolând în căutare de pradă. Adiţional, pe un canal din 

proximitatea gurii de vărsare, s-a identificat un individ de Alcedo atthis în repaus pe creangă cu prada în 

cioc. 

  
Figura nr. 5-57 Individ de Alcedo atthis aflat în repaus pe malul canalului (stânga) şi stol de Sturnus 

vulgaris (dreapta) 

 

  
Figura nr. 5-58 Indivizi de Anas platyrhynchos în repaus pe malul râului Ialomiţa (stânga) şi 

Phalacrocorax carbo aflat în repaus (dreapta) 

 

ROSPA0022 Comana 
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Dat fiind faptul că această zonă reprezintă un habitat foarte concentrat pentru specii de păsări, o 

multitudine de exemplare au fost observate. În zonele forestiere au fost observate specii de 

ciocănitoare (Delichon urbica, Dendrocopos major, Dendrocopos sp., Dryocopus martius), specii de paseriforme 

(Carduelis carduelis, Hirundo rustica, Lanius collurio, Parus major, Passer domesticus, Passer montanus), dar şi 

câteva specii nocturne (Caprimulgus europaeus, Strix aluco). În cazul speciilor de păsări răpitoare au fost 

observate speciile (Buteo buteo, Circus aeruginosus, Falco tinnunculus). În zona lacului, au fost observate atât 

specii caracteristice sistemelor acvatice deschise, cât şi specii caracteristice habitatelor ripariene. Printre 

acestea menţionăm Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Cygnus olor, Egretta garzetta, Larus cachinnans, 

Chroicocephalus ridibundus, Phalacrocorax carbo. 

 
Figura nr. 5-59 Buteo buteo în zbor spre vest 

 

 

5.7 PEISAJUL 

Conform Raportului Agenţiei Europene de Mediu „Landscape fragmentation in Europe”, România 

prezintă valori reduse ale indicelui de fragmentare a peisajului, comparativ cu majoritatea statelor 

europene, în special cele din vestul Europei. Analizând situaţia pe unităţi administrative se observă 

faptul că judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu prezintă un indice de fragmentare mai ridicat (1,18), faţă 

de media naţională (0,6). 
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Figura nr. 5-60 Fragmentarea peisajului la nivel European conform Raportului Agenţiei Europene 

de Mediu „Landscape fragmentation in Europe 

 

Fragmentarea peisajului este evaluată utilizând indicatorul „effective mesh size” (meff, km2), acesta 

sugerând probabilitatea ca două puncte aleatorii dintr-o zonă să fie conectate fără a întâmpina 

obstacole („Landscape fragmentation in Europe”). Acest indicator este utilizat în unele ţări ale Uniunii 

Europene şi Elveţia pentru evaluarea stării mediului, mai exact pentru a înţelege procesele ecologice 

la nivelul peisajului. Figura următoare arată variabilitatea fragmentării reliefului în zona proiectului. Cu 

cât valoarea ”effective mesh size” este mai mică, cu atât este mai fragmentat peisajul şi arată o 

conectivitate redusă. Indicatorul ce stă la baza hărţii ia în considerare „fragmentarea antropică medie 

şi majoră” (drumuri, căi ferate, zone construite) şi exclude barierele naturale. Fragmentarea peisajului 

din localităţile din zona programului este preponderant medie. Există excepţii în care fragmentarea 

peisajului este foarte mare sau mică. 
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Figura nr. 5-61 Variabilitatea fragmentării peisajului în zona proiectului 
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Pentru a identifica tipurile de peisaj din zona proiectului a fost utilizată baza de date LANMAP2 

existentă la nivel european. Tipurile de peisaj sunt stabilite pe baza criteriilor care au în vedere 

următoarele elemente:  

• Tipul de climat al zonei; 

• Topografia terenului; 

• Materialul parental al rocii; 

• Modul de utilizare al terenului. 

În tabelul următor sunt prezentate tipurile de peisaj existente în zona proiectului analizat, conform 

informaţiilor extrase din baza de date LANMAP 2 a Agenţiei Europene de Mediu (EEA). 

Tabelul nr. 5-7 Tipuri de peisaj existente în zona proiectului conform LANMAP2 

Tip de peisaj Climat 
Altitudine 

(m) 
Utilizarea 
terenului 

Zone continentale - Dealuri - Sedimente - Zone arabile 

Continental 

100-200 Zone agricole 

Zone continentale - Câmpii - Sedimente - Zone arabile 50-100 Zone agricole 

Zone continentale - Câmpii - Sedimente - Păduri 20-100 Păduri 

Zone continentale - Câmpii - Sedimente – Corpuri de apă 50-100 Corpuri de apă 

Zone urbane 50-100 
Suprafeţe 
artificiale 

Zone stepice - Câmpii - Sedimente - Zone arabile Stepă 0-100 Zone agricole 

 

În figura următoare este prezentată distribuţia spaţială a tipurilor de peisaj existente în zona proiectului 

analizat. Se observă că la nivelul judeţelor Ilfov şi Ialomiţa predomină peisajul de tip stepic, cu relief 

de câmpie şi zone arabile în timp ce la nivelul judeţului Giurgiu predomină peisajul de tip continental 

cu relief de câmpie în sud şi de dealuri în nord, cu zone arabile şi păduri. La nivelul întregii zone a 

proiectului nu au fost identificate areale cu sensibilitate foarte mare din punct de vedere al peisajului. 

Zonele cu sensibilitate mare identificate în aria de studiu sunt cele naturale asociate ariilor protejate 

traversate sau aflate în vecinătatea proiectului.
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Figura nr. 5-62 Tipuri de peisaj din zona proiectului analizat 
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5.8  MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC 

5.8.1 Populaţie 

Amplasamentele propuse în proiect sunt localizate în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu. Conform 

datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică al României (INS), la 1 ianuarie 2019, populaţia 

după domiciliu aferentă judeţului Ilfov are un număr de 437501 locuitori, la o suprafaţă administrativă 

de 1,583 km², populaţia după domiciliu aferentă judeţului Ialomiţa are un număr de 287942 locuitori, 

la o suprafaţă administrativă de 4,453 km², iar populaţia după domiciliu aferentă judeţului Giurgiu are 

un număr de 271958 locuitori, la o suprafaţă administrativă de 3,526 km². 

Au fost analizate informaţiile statistice cu privire la dinamica populaţiei după domiciliu în localităţile 

din cele trei judeţe, în care urmează să aibă loc investiţiile, din perioada 2016 – 2020, de menţionat este 

faptul că pentru anul 2020 datele sunt provizorii. Se observă  o tendinţă de creştere a numărului de 

locuitori în judeţul Ilfov, însă în judeţele Ialomiţa şi Giurgiu tendinţa este în scădere (Figura nr. 5-36, 

date INS). În funcţie de UAT-urile de interes, judeţele cu cel mai mare număr de populaţie sunt Ilfov 

şi Giurgiu, iar Ialomiţa se situeză pe ultimul loc.  
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Figura nr. 5-63 Dinamica numărului de locuitori în UAT-urile incluse în proiect din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu 
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Dinamica numărului de locuitori în localităţile în care se va implementa proiectul pentru investiţiile de 

apă şi canalizare, este prezentată în tabelele următoare, pentru anul de referinţă 2045. Se observă o 

creştere a numărului populaţiei în 2045, faţă de perioada analizată 2016-2020. 

Tabelul nr. 5-8 Dinamica prognozată a numărului de locuitori în localităţile în care se vor realiza 

investiţii pentru infrastructura de apă 

Zonă operare Sistem de alimentare cu apă 
Localităţă 

componente 

Populaţie/locuitori 

anul 2045 

ZO.01 

Ilfov 

1 Decembrie 
1 Decembrie 

19.310 
Copăceni 

Dărăşti Dărăşti 5.014 

Berceni Berceni 12.841 

Voluntari 

Voluntari 

126.631 

Cartierul rezidenţial 

Cosmopolis 

Ştefăneştii de Jos 

Ştefăneştii de Sus 

Creţuleasca 

Dascălu 

Gagu 

ZO.02 

Ialomiţa 

Sineşti 

Cătruneşti 

5.175 
Lilieci 

Sineşti 

Moviliţa 

Roşiori Roşiori 2.157 

Bărcăneşti 
Bărcăneşti 

3.576 
Condeeşti 

Armăşeşti 

Armăşeşti 

5.422 

Malu Roşu 

Nenişor 

Jilavele 

Slătioarele 

ZO.03 

Giurgiu 

Buturugeni 
Buturugeni 

2.432 
Poşta 

Bulbucata 

Bulbucata 

7.023 

Teişori 

Facău 

Iepureşti 

Stâpu 

Gorneni 

Letca Nouă 

Milcovăţ 

Letca Veche 

Toporu 

Toporu 

4.482 
Tomuleşti 

Răsuceni 

Cucuruzu 
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Zonă operare Sistem de alimentare cu apă 
Localităţă 

componente 

Populaţie/locuitori 

anul 2045 

Stăneşti 

Stăneşti 

2.825 
Ghizdaru 

Onceşti 

Bălanu 

Băneasa Băneasa 3.042 

Herăşti Herăşti 2.567 

Găiseni 

Găiseni 

14.457 

Căscioarele 

Carpenişu 

Floreşti 

Stoieneşti 

Palanca 

 

Tabelul nr. 5-9 Dinamica prognozată a numărului de locuitori în localităţile în care se vor realiza 

investiţii pentru infrastructura de canalizare 

Zonă operare 
Aglomerare/Grupare de 

aglomerări/Cluster 

Localităţă 

componente 

Populaţie/locuitori 

anul 2045 

ZO.01 

Ilfov 

1 Decembrie - Dărăşti 

1 Decembrie 

24.324 Copăceni 

Dărăşti 

Berceni Berceni 12.841 

Voluntari - Dascălu 

Voluntari 

125.608 Ştefăneştii de Jos 

Dascălu 

ZO.02 

Ialomiţa 

Moviliţa 

Moviliţa 

7.332 
Sineşti 

Roşiori 

Lilieci 

Jilavele - Bărcăneşti 
Bărcăneşti 

6.824 
Jilavele 

ZO.03 

Giurgiu 

Buturugeni 
Buturugeni 

2.432 
Poşta 

Floreşti - Stoieneşti 

Găiseni 

13.359 

Căscioarele 

Stoeneşti 

Palanca 

Floreşti 

Băneasa Băneasa 3.042 

Herăşti 
Herăşti 

2.567 
Miloşeşti 

 

Analiza datelor Institutului Naţional de Statistică cu privire la împărţirea populaţiei pe grupe de vârstă, 

în perioada 2016 – 2019, arată  că cea mai mare grupare de populaţie se regăseşte în categoria de vârstă 
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32-48 ani, în toate UAT-urile de interes din cele 3 judeţe. În ceea ce priveşte segmentul populaţiei 

tinere (0-15 ani), se înregistrează o scădere în perioada analizată, în schimb în judeţul Ilfov acest 

segment de populaţie este într-o creştere treptată. Aceaşi situaţie este prezentă şi în cazul grupei de 

vârstă > 64 de ani.  

Aceste informaţii demografice pot fi un indicator pentru situaţia economică prosperă a judeţului Ilfov, 

care a reprezentat un factor de atracţie pentru populaţia adultă prin oportunităţile de angajare. 

 
Figura nr. 5-64 Structura populaţiei pe grupe de vârstă în UAT-urile incluse în proiect din judeţul 

Ilfov 

 

 
Figura nr. 5-65 Structura populaţiei pe grupe de vârstă în UAT-urile incluse în proiect din judeţul 
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Figura nr. 5-66 Structura populaţiei pe grupe de vârstă în UAT-urile incluse în proiect din judeţul 

Giurgiu 

 

Numărul şomerilor în perioada 2010-2020 a prezentat diferite fluctuaţii, pe fondul unor evenimente 

economice de amplitudine. În judeţul Giurgiu numărul cel mai ridicat de şomeri a fost înregistrat în 

perioada 2014-2015, iar localitatea cea mai afectată fiind Răsuceni. Începând cu anul 2016 până în anul 

2019 se înregistreză o scădere semnificativă, urmată de o uşoară creştere în 2020, în plus acest judeţ 

deţine cei mai mulţi şomeri din cele 3 judeţe analizate cu localităţile aferente.  De menţionat este faptul 

că pentru anii 2019 şi 2020, datele sunt provizorii.  

 

 
Figura nr. 5-67 Numărul de şomeri din UAT-urile incluse în proiect din judeţul Giurgiu în perioada 

2010-2020 
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Figura nr. 5-68 Numărul de şomeri din UAT-urile incluse în proiect din judeţul Ialomiţa în perioada 

2010-2020 

 

 
Figura nr. 5-69 Numărul de şomeri din UAT-urile incluse în proiect din judeţul Ilfov în perioada 

2010-2020 

 

În funcţie de localităţile analizate, în care urmează să aibă loc investiţiile, judeţul Ialomiţa ocupă locul 

al doilea, la numărul de şomeri înregistraţi anual. Localitatea Armăneşti în anul 2015, a înregistrat cei 

mai mulţi şomeri, iar ulterior a urmat  scădere substanţială. De asemenea şi localitatea Barcăneşti se 

află printre localităţile fruntaşe.  

Pe ultimul loc se află judeţul Ilfov, cu cei mai puţini şomeri înregistraţi. Valorea maximă este deţinută 

de Oraşul Voluntari, când în anul 2010 a atins punctul maxim, urmată de localitatea Ştefăneştii de Jos 

în anul 2018. Toate localităţile analizate din zona proiectului sunt într-o uşoară creştere în anul 2020, 

faţă de anul 2019. De asemenea trebuie avut în vedere faptul că datele din 2019 şi 2020 sunt estimative. 
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5.8.2 Starea de sănătate 

Mortalitatea măsoară totalitatea deceselor în cadrul unei populaţii pe parcursul unei perioade definite 

de timp. Variaţia ratelor de mortalitate, în mare măsură, determină nivelul sporului natural şi al 

speranţei de viaţă. La rândul ei, mortalitatea este indicatorul cel mai sensibil influenţat de factori socio-

economici şi biologici (mediul ambiant, stilul de viaţă), precum şi de serviciile de sănătate. În UAT-

urile cuprinse în zona proiectului din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu numărul de decedaţi nu a 

suferit  diferite variaţii  în intervalul de timp 2010-2019. În judeţul Ialomiţa, trenul este descendent, 

localităţile în care s-au înregistrat cele mai ridicate valori ale mortalităţii în perioada anlizată, fiind 

Jilavele în 2014 şi Bărcăneşti în 2010 şi 2015. Judeţul Giurgiu, este de asemenea pe pantă descendetă, 

iar localităţile cu cele mai multe decese sunt Băneasa şi Floreşti-Stoeneşti înregistrate în anul 2015. 

Judeţul Ilfov se află într-o fază de creştere a numărul deceselor în perioada 2010-2019, cele mai multe 

au fost înregistrate în 2018 în Oraşul Voluntari şi în 2019 în localitatea 1 Decembrie.  

 

 
Figura nr. 5-70 Mortalitatea la nivelul UAT-urilor incluse în proiect din  judeţele Ilfov, Ialomiţa şi 

Giurgiu 

 

Morbiditatea reprezintă fenomenul îmbolnăvirilor în populaţie şi este influenţată de totalitatea 

determinanţilor sănătăţii. Numărul cazurilor noi de îmbolnăvire în perioada 1995-2018 la nivel naţional 

variază între  16.555.222 în 1995 la 13.620.832 în 2018. Cea mai mare valoare a intervalului este de 

17.014.122 în 1996. Numărul cazurilor noi de îmbolnăvire a scăzut în anul 2018 comparativ cu anul 

1995 (-2.934.390 cazuri noi de boală). Se pare că numărul de înbolnăvire este pe un trend descendent 

din anul 2011 (excepţie face anul 2015) până în anul 2018. Acest fapt are drept urmare îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, a sistemul sanitar, deoarece speranţa de viaţa în România a crescut 65,64 ani în anul 

1990, iar îm anul 2016 acesta fiind de 75,01 ani, dar poate fi şi o consecinţă a scăderii populaţiei 

României. 
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Figura nr. 5-71 Morbiditatea generală în funcţie de numărul populaţiei afectate, sursa: INS 

 

 
Figura nr. 5-72 Morbiditatea generală pe principalele clase de boli în România, în intervalul 1990-

2018, sursa: INS 

 
Figura nr. 5-73 Morbiditatea generală pe principalele clase de boli în România, în intervalul 1990-

2018, sursa: INS 
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Rata de morbiditate generală sau incidenţa generală a oscilat între 72.303 cazuri noi la 100.000 locuitori 

în 2006 şi 71808,7 în anul 2017. 

Structura pe clase de boli în anul 2018 se păstrează pentru primele două clase, şi anume bolile 

aparatului respirator (reprezentând peste 30% din numărul total al îmbolnăvirilor), urmate de boli ale 

aparatului digestiv, boli ale sistemului nervos şi organelor de simţ (inclusiv ochiul şi urechea), bolile 

sistemului osteo-articular. 

Cele mai întâlnite probleme de sănătate de pe teritoriul României sunt bolile aparatului circulator. 

Bolile ischemice ale inimii, boli cerebo vasculare şi tumorile. 

În ceea ce priveşte bolile ischemice ale inimii, în anul 2018 au fost înregistrate 42603 cazuri noi  

Expunerile la particule (PM10) cuantifică expunerea medie anuală a populaţiei urbane la poluare 

atmosferică (PM10). În anul 2012, România s-a situat peste media UE, cu o expunere medie anuală de 

33, faţă de 24,9. Datele în dinamică arată o scădere a poluării atmosferice în România, de la 49,4 în 

anul 2005 la 27,7  în 2015. 

Conform Anchetei Stării de Sănătate prin Interviu, realizată de Institutul Naţional de Statistică în 2014 

24% din populaţia rezidentă de 15 ani şi peste a declarat că a fost expusă acasă în ultimele 12 luni 

precedente interviului la poluarea aerului. 

 
Figura nr. 5-74 Expunerea la PM10, populaţia urbană, UE, 2015 

Sursa: ECHI (https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en) 

 

https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en
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Expunerile la pulberi sub 10 microni (PM10) cuantifică expunerea medie anuală a populaţiei urbane la 

poluare atmosferică. Conform datelor statistice publice furnizate ECHI (European Core Health 

Indicators), în perioada 2010-2018 România se situează peste media UE cu o expunere medie anuală, 

ce variază între 23,4 şi 39,1 μg/m3. Expunerea la PM10 a populaţiei României în perioada analizată, 

este într-o fază descendentă. În următoarea figură este prezentată tendinţa concentraţiilor medii anuale 

ale PM10 la nivelul UE şi României. 

 
Figura nr. 5-75 Expunerea la PM10 

 

Calitatea apei potabile, reprezintă un element esenţial pentru sănătatea populaţiei. Prin intermediul 

apei pot fi trasmise diferite boli ce au anumite riscuri pentru sănătate. Riscurile sănătăţii asociate apei 

potabile, sunt reprezentate de bolile infecţioase cauzate de bacterii patogene, virusuri şi paraziţi. În 

general pentru uz caznic se utilizează surse de apa subterane, iar în funcţie de diferiţi factori naturali 

sau antropici, apa poate conţine diferite impurităţi.  

Poluarea apei potabile din zonele rurale se realizeză mai uşor, deoarece sursa celor mai mulţi germeni 

patogeni (microorganisme ce provoacă apariţia bolilor) de poluare a apelor, sunt reprezentaţi de 

materia fecală de origine animală sau umană. Contaminând astfel sursele de apă proprii ale populaţiei 

(fântâni).  

Cele mai întâlnite boli cu transmitere hidrică sunt reprezentate de hepatită virală A, dizenterie şi boală 

diareică acută. De exemplu infecţiile virale sunt răspunzătoare de hepatita A.  

La nivel naţional rata de incidenţă a cazurilor de hepatită virală A, conform „Analizei evoluţiei bolilor 

transmisibile aflate în supraveghere” în perioada 2009-2018 are un trend ascendet (Figura 5-49). Cele 

mai multe cazuri au fost înregistrate în anul 2014, când au fost identificate focare şi în judeţele incluse 

în proiect, respectiv 2 focare în Ilfov şi 3 în Ialomiţa. De asemenea în anul 2019 au fost identificate 3 

cazuri în Ilfov şi 1 în anul 2020. Iar în judeţul Ialomiţa a fost identificat un singur caz în 2019.   

Corelaţia dintre calitatea apei potabilie şi cazurile de hepatită virală, a fost realizată în judeţele cu un 

număr ridicat de îmbolnăviri prin analiza unor probe de apă din focarele existente. În anul 2018 din 

60 de focare din mediul rural au fost prelevare probe de apă, dintre care 38 nu au fost corespunzătoare 

din punct de vedere bacteorologic, iar din mediului urban au fost prelevate 8 probe,  dintre care 3 nu 
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au fost conforme. De asemenea în perioada analizată 2009-2018 cele mai multe cazuri au fost 

identificate în zona rurală.  

 

 
Figura nr. 5-76 Rata de incidenţă (%000) anuală a cazurilor de hepatită A la nivel naţional 

 
Figura nr. 5-77 Numărul cazurilor anuale de HVA şi dizenterie la nivel naţional 

 

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, privind evoluţia a două dintre bolile ce 

pot fi provocate şi  de calitatea apei potabile, se identifică o scădere a numărului acestora în perioada 

1990-2019. Cea mai evidentă dimunuare se observă în cazul hepatitei virale A (HVA), de la 74745 de 

cazuri în 1990 la 3704 în 2019, de asemenea dintre cele doua boli hepatita virală A, conform datelor 

prezentate se pare că este mai des întâlnită.  
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5.8.3 Condiţii etnice 

La nivelul UAT-urilor cuprinse în proiect din judeţele  Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu nu se înregistrează 

conform „Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011” comunităţi etnice majoritare, fiind 

preponderentă comunitatea română. În ceea ce priveşte alte etnii prezente, etnia romă ocupă cel de-al 

doilea loc, însă cu o pondere scăzută de 3% din populaţia stabilă în localităţile din judeţul Ilfov, 4% 

Giurgiu şi 6% în judeţul Ialomiţa. De asemenea există însă informaţii nedisponibile despre 

comnunităţile etnice din localităţile aferene grupate astfel: 4 % din populaţia stabilă în judeţele Ialomiţa 

şi Giurgiu şi 9% în judeţul Ilfov.  Distribuţia celor mai numeroase comunităţilor etnice la nivelul 

localităţilor din proiect, din cele 3 judeţe este redată în figura următoare. 

 
Figura nr. 5-78 Distribuţia celor mai numeroase comunităţi etnice în UAT-urile incluse în proiect 

din judeţul Ilfov 

 

 
Figura nr. 5-79 Distribuţia celor mai numeroase comunităţi etnice în UAT-urile incluse în proiect 

din judeţul Ialomiţa 
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Figura nr. 5-80 Distribuţia celor mai numeroase comunităţi etnice în UAT-urile incluse în proiect 

din judeţul Giurgiu 

 

Categoria de „alte etnii” cuprinde următoarele grupe de naţionalităţi: Maghiari, Turci, Ruşi-Lipoveni, 

Bulgari, Greci, Italieni, Evrei, Chinezi, Ucraineni, Germani, Tătari, Polonezi, Armeni, Ceangăi, şi 

Macedoni. 

În zona în care urmeză să aibă loc investiţiile sunt cuprinse şi zone rurale marginalizate, prezentate în 

tabelul următor.  

Tabelul nr. 5-10 Zone rurale marginalizate în cadrul proiectului 

Judeţ Comună Sat 
Populaţie 

(număr) 

Procent 

populaţie 

romă în 

zonele 

marginalizate 

Număr locuitori ce trăiesc în zonele 

marginalizate 

1-169 170-256 257-418 419 şi peste 

GR Găiseni Carpenişu  933 Peste 20%  X   

GR Găiseni Căscioarele  2119 Sub 20%   X  

GR Răsuceni Răsuceni 1404 Sub 20 % X    

GR Răsuceni Cucuruzu 1031 Sub 20 %    X 

IL Bărcăneşti  Condeeşti  2019 Peste 20 %    X 

 

5.9 MOŞTENIREA CULTURALĂ  

Conform Listei Monumentelor Istorice (2015) aprobată prin Ordinul nr. 2.828/2015, în zonele de 

operare a Euro ApaVol s-au identificat 108 monumente istorice, amplasate în 34 de localităţi vizate în 

proiect (prezentate în tabelul următor). 
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Tabelul nr. 5-11 Monumentele istorice protejate aflate în localităţile din zona proiectului 

Nr. 

crt. 
Denumire localitate 

Număr de 

monumente 

istorice 

 
Nr. 

crt. 
Denumire localitate 

Număr de 

monumente 

istorice 

1 Copăceni 1  21 Stoeneşti 4 

2 Dărăşti 1  22 Palanca 3 

3 Dascălu 5  23 Iepureşti 1 

4 Stefăneştii de Jos 4  24 Gorneni 1 

5 Ştefăneştii de Sus 1  25 Letca Nouă 1 

6 Creţuleasca 6  26 Letca Veche 3 

7 Gagu 1  27 Răsuceni 3 

8 Sineşti 1  28 Cucuruzu 3 

9 Slătioarele 1  29 Toporu 1 

10 Jilavele 8  30 Tomuleşti 2 

12 Bărcăneşti 8  32 Onceşti 8 

13 Condeeşti 1  33 Ghizdaru 8 

14 Armăşeşti 5  34 Bălanu 1 

15 Băneasa 2  

16 Herăşti 12  

17 Cărpenişu 1  

18 Găiseni 3  

19 Căscioarele 4  

20 Floreşti 2  

 

Conform avizelor obţinute până în prezent, lucrările vor afecta următoarele monumente istorice: 

• Aviz nr. 11/MI-ZP/26 iunie 2017, confirmat cu adresa nr. 884/01.07.2020 – emis de Directia 

Judeteana Pentru Cultura Giurgiu/Directia Patrimoniu Cultural Primaria Comunei Baneasa. 

Monumentul istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului", cod GR-II- m-B-14923, este 

amplasat pe str. Fântânele, iar conductele de canalizare sunt proiectate atât pe str. Liniştei cât 

şi pe str. Fântânele, staţia de pompare cea mai apropriată de monumentul istoric fiind SPAU2, 

amplasată pe str. Liniştii după intersecţia cu str. Fântânele; 

• Aviz nr. 295/Z/2017, confirmat cu adresa nr. 800/25.11.2020 – emis de Ministerul Culturii si 

Identitatii Nationale/Directia Patrimoniu Cultural. Amplasamentul traseului reţelei trece prin 

zona de protecţie a: Bisericii "Sf. Nicolae" sat/com. Bărbuleşti, cod LMI IL-ll-m-B-14084; 

Bisericii "Sf. Gheorghe" sat/com. Armăşeşti, cod LMI II IL-m-A-14079; Şcolii agricole 

"lordache Zossima" sat/com. Armăşeşti, cod LMI II IL-m-A-14080; Primăriei sat/com. 

Armăşeşti, cod LMI II IL-m-B-14081; Spitalului sat/com. Armăşeşti, cod LMI II IL-m-B-

14082; Spitalului sat/com. Armăşeşti, cod LMI II IL-m-B-14083; Curţii "Bâzu Cantacuzino" 

sat/com. Jilavele, cod LMI IL-ll-a-B-14134; Conacului "Bâzu Cantacuzino" sat/com. Jilavele, 

cod LMI IL-ll-m-B-14134.01; Anexei sat/com. Jilavele, cod LMI IL-ll-m-B-14134.01; Cramei 

fostului conac "Herescu" sat/com. Jilavele, cod LMI IL-ll-m-B-14135; Pivniţei sat/com. 

Jilavele, cod LMI IL-Il-m-B-14136; Ansamblului Bisericii "Sf. loan Botezătoru" sat/com. 

Jilavele, cod LMI IL-ll-a-A-14137; Bisericii" Sf. loan Botezătoru " sat/com. Jilavele, cod LMI 
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IL-ll-m-A-14137.01; Bisericii "Sf. Trei Ierarhi" sat/com. Slătioarele, cod LMI IL-ll-m-A-

14162;  

• Aviz Nr. 49/ MI-ZP / 12 decembrie 2017 - emis de ministerul Culturii si Identitatii 

Nationale/Directia Judeteana pentru Cultura Giurgiu. Investiţii propuse în comunele 

Bulbucata, Iepureşti, Letca Nouă, judeţul Giurgiu, sunt amplasate în zona de protecţie a 

monumentelor istorice: Biserica "Sf. Ştefan", cod GR-II-m-B-14947, Biserica "Sf. Gheorghe", 

cod GR-II-m-B-14946, Şcoala veche, azi muzeul Nichifor Crainic, GR-II-m-B-14948, 

Conacul Voinea, fostă secţie a Institutului Pasteur, cod GR-II-m-B-14951, Primărie, cod GR-

II-m-B-14950, Grădiniţă, cod GR-II-m-B-14949, Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", 

GR-II-m-B- 15003, Biserica "Sf Constantin şi Elena", cod GR-II-m-B-15029, Biserica "Sf. 

Constantin şi Elena", cod GR-II-m-B-15028.   

• Aviz nr. 48/ MI-ZP / 12 decembrie 2017 – emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale/ 

Directia Judeteana pentru Cultura Giurgiu. Investiţii propuse în satele Cucuruzu, Răsuceni, 

Tomuleşti, Toporu, comunele Răsuceni, Toporu, judeţul Giurgiu, sunt amplasate în zona de 

protecţie a monumentelor istorice: Conacul Noica, ulterior, sediu IAS, GR-II-m-B-15090, 

Biserica de lemn "Sf. Ecaterina", cod GR-II-m-B- 15089, Biserica "Sf. împăraţi Constantin şi 

Elena", cod GR-II-m-B- 14976, Şcoala veche, GR-II-m-B- 14977, Biserica "Adormirea Maicii 

Domnului", GR- II-m-B-15068, Biserica "Sf. Nicolae", GR-II-m-B- 15069, Conacul Ion 

Barbu Arion, fostă primărie cod GR-II-m-B-15070;  

• Aviz nr. 19/MI-ZP/20 iulie 2018, confirmat cu adresa nr. 881/01.07.2020 emis de Ministerul 

Culturii si Identitatii Nationale/Directia Patrimoniu National. Investiţii propuse cu 

amplasamentul pe teritoriul comunei Herăşti, judeţul Giurgiu, în satele Herăşti, Miloşeşti, com. 

Herăşti, judeţ Giurgiu, sunt amplasate în zona de protecţie a monumentelor istorice: "Conacul 

Stolojan", GR-II-m-B-15015, "Curtea familiei Năsturel Herescu", GR-II-a- A-15013, "Casa 

familiei Năsturel Herescu", GR-II-m-A-15013.01, "Biserica "Sf. Treime", "Sf. Arhangheli 

Mihail şi Gavril", GR-II-m-A- 15013.02, "Casa Stolojan", GR-II-m-B- 15014.01, "Anexe", 

GR-II-m-B- 15014.02, "Situl arheologic de la Herăşti", GR-I-s-B-14794. Monumentele 

istorice din zonă, "Conacul Stolojan", GR-II-m-B-15015, "Curtea familiei Năsturel Herescu", 

GR-II-a-A-15013, "Casa familiei Năsturel Herescu", GR-II-m-A- 15013.01, "Biserica "Sf. 

Treime", "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", GR- II-m-A- 15013.02, "Casa Stolojan", GR-II-m-

B- 15014.01, "Anexe", GR-II-m-B- 15014.02, sunt amplasate în perimetrul delimitat de străzile 

Milos Obmovici şi Muzeului, iar conductele de canalizare sunt proiectate atât pe str. Milos 

Obmovici cât şi pe str. Muzeului, iar staţia de pompare cea mai apropriată de monumentele 

istorice fiind SPAU3 , amplasată pe str. Muzeului. 

• Aviz nr. 20/DU/20 iulie 2018, confirmat cu adresa nr. 780/12.06.2020  emis de Ministerul 

Culturii si Identitatii Nationale/ Directia Judeteana pentru Cultura Giurgiu. Investiţii propuse 

cu amplasamentul pe teritoriul comunei Buturugeni, judeţul Giurgiu, în satele Buturugeni și 

Poșta. 

În cadrul proiectului analizat nu au fost identificate elemente care să poată conduce la afectarea 

condiţiilor etnice sau culturale din zonă, în urma implementării investiţiilor. 
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Figura nr. 5-81 Localizarea monumentelor istorice posibil afectate de investiţii 

 

Lucrările ce urmeză a se efectua, se află în perimetrul unor monumente istorice. Acestea sunt localizate 

preponderent în judeţul Giurgiu şi parţial în Ialomiţa. Monumentele istorice nu sunt vizate în mod 
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direct, ci doar traseul unor conducte sunt proiectate în zona de protecţie a acestora. În figura de mai 

sus au fost evidenţiate localităţile în care ar putea fi afectate monumetele istorice.  

 

5.10 SCURTĂ DESCRIERE A EVOLUȚIEI PROBABILE A STĂRII MEDIULUI ÎN 
CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT  

În tabelul următor este prezentată o scurtă descriere a evoluţiei probabile a stării mediului în cazul în 

care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale faţă de scenariul de bază 

pot fi evaluate în mod rezonabil, pe baza informaţiilor privind mediul şi a cunoştinţelor ştiinţifice 

disponibile. Au fost păstrate în această secţiune cele mai importante aspecte cu relevanţă pentru 

proiectul analizat. 

Tabelul nr. 5-12 Evoluţie posibilă faţă de situaţia existentă 

Clase Explicaţie 

Îmbunătăţire Tendinţa de evoluţie este una pozitivă 

Înrăutăţire Tendinţa de evoluţie este negativă 

Menţinere 
Nu sunt aşteptate schimbări importante faţă de 

situaţia existentă 

- 
Proiectul nu are legătură directă cu starea actuală 

sau evoluţia acesteia în viitor.  
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Componentă Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului 
Evoluţia probabilă a stării mediului în cazul în care 

proiectul nu este implementat 

Aprecierea globală a 

evoluţiei probabile a 

stării mediului 

Apă de 

suprafaţă 

În ceeea ce priveşte cei 4 emisari SEAU propuşi în proiect, doar 3 

dintre aceştia sunt cadastraţi şi prezintă informaţii necesare. Dintre 

cei 3 emisari SEAU cadastraţi, toţi ating starea chimică bună, iar 

în ceea ce priveşte starea/potenţialul ecologic, corpurile de apă 

RORW11.1_B7 – Ialomiţa-ac.Dridu-Ion Roată şi 

RORW10.1_B6 - aval ac. Mihăileşti - amonte confluenţa 

Dâmboviţa prezintă un potenţial ecologic moderat, iar coprul de 

apă RORW10.1.24_B2 - Sabar: derivaţie Potop/Argeş – 

Vârteju prezintă un potenţial ecologic bun. 

În ceea ce priveşte starea/ potenţialul ecologic, dintre cele 12 

corpuri de apă ce vor fi subtraversate/ supratraversate cu 

conducte propuse în cadrul proiectului, pentru 7 corpuri de apă 

starea ecologică sau potenţialul ecologic actual sunt moderate, iar 

pentru 5 starea ecologică sau potenţialul ecologic actual sunt bune. 

Din punct de vedere al stării chimice un singur corp de apă nu 

atinge starea chimică bună (Pasărea şi afluenţii). 

 

Lipsa investiţiilor în infrastructură, ar putea degrada calitatea 

corpurilor de apă de suprafaţă, deoarece evacuarea de ape uzate 

neepurate sau insuficient epurate în corpurile de apă de suprafaţă 

poate conduce la înrăutăţirea/modificarea stării acestora. Astfel 

nu s-ar mai putea atinge obiectivul aferent fiecărui corp de apă.  

În plus dacă nu sunt luate măsuri care să contribuie la atingerea 

stări ecologice bune, potenţialul ecologic bun şi starea chimică 

bună, acest lucru s-ar desfăşura într-o perioadă mai lungă, şi chiar 

degradarea corpurilor de apă.  

În ceea ce priveşte corpurile de apă ce vor fi subtraversate/ 

supratraversate cu conducte propuse în cadrul proiectului, ce nu 

au starea ecologică sau potenţialul ecologic bune, acestea ar putea 

fi afectate în timpul perioadei  de execuţie de diferite activităţi, 

ce ar impiedica atingerea obiectivului corpului de apă. Acelaşi 

lucru este valabil şi în cazul singurului corp de apă ce nu atinge 

starea chimică bună.  

 

Înrăutăţire 

Apă subterană Toate corpurile de apă subterană din zona proiectului au în 

prezent o stare cantitativă bună. În ceea ce priveşte balanţa 

prelevări/reîncărcare, care conduce la evaluarea corpurilor de apă 

subterană din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează 

probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de 

realimentare. 

Din punct de vedere al stării calitative, două dintre corpurile de 

apă subterană prezente în zona proiectului au o stare calitativă 

slabă. Ca surse de poluare, care exercită un posibil impact negativ 

asupra stării calitative a corpurilor de apă subterană, sunt 

considerate poluările difuze şi punctiforme determinate de sursele 

În lipsa implementării prezentului proiect, calitatea apelor 

subterane, s-ar degrada, deoarece nu sunt stopate poluările difuze 

şi punctiforme. În lipsa unei reţele de canalizare apa provenită 

din industrie, agricultură şi asezări umane nu ar fi colectată şi 

astfel existând posibilitatea ca apele subterane din cele 3 judeţe 

să fie poluate.  

În plus dacă nu sunt luate măsuri care să contribuie la atingerea 

stări calitative bune, acest lucru s-ar desfăşura într-o perioadă mai 

lungă, şi chiar degradarea corpurilor de apă.  
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Componentă Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului 
Evoluţia probabilă a stării mediului în cazul în care 

proiectul nu este implementat 

Aprecierea globală a 

evoluţiei probabile a 

stării mediului 

de poluare industriale, agricole, precum şi cele determinate de 

aglomerările umane (ape uzate). 

Aer Calitatea aerului în cele 3 judeţe din zona proiectului, respectiv 

Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu, în perioada 2015-2019 conform datelor 

furnizate de Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 

(RMNCA), la indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi particule în 

suspensii (PM10), nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită, 

conform Legii 104/2011. Concentraţiile de dioxid de azot (NO2), 

au înregistrat o uşoară depăşire a valorii limită (media anuală) de 

40 μg/m3 , în anul 2017 la staţia de tip trafic GR-1, când s-a atins 

valoarea de 41,82 μg/m3 . 

Conform „Planurilor de menţinere a calităţii aerului” din judeţele 

Giurgiu, Ilfov şi Ialomiţa, pentru anii de proiecţiei respectiv 2022 

şi 2023, se remarcă o scădere a concentraţiei poluanţilor 

atmosferici, în situaţia în care se implementează măsurile aferente 

propuse în planurile de menţinere.  

Astfel implementarea sau neimplementarea proiectului nu ar 

afectatea calitatea aerului.  

Menţinere 

Schimbări 

climatice 

Principalele sectoare responsabile pentru emisiile de gaze cu efect 

de seră, atât la nivel european cât şi în România, sunt reprezentate 

de energie şi agricultură, urmate de procesele industriale şi 

utilizarea produselor şi gestionarea deşeurilor. În ultimii 3 ani, la 

nivel naţional s-a înregistrat o creştere uşoară a emisiilor GES, 

valorile fiind însă cu mult sub nivelul din anul 1989. 

Emisiile de gaze cu efect de seră asociate proiectului sunt 

reprezentate de: emisii de CH4 şi N2O rezultate de la funcţionarea 

staţiilor de epurare, emisii asociate gestionării nămolului 

(transport, valorificare sau eliminare nămol), emisii indirecte 

asociate producţiei de energie electrică necesară funcţionării 

sistemelor de apă şi apă uzată.  

Schimbările climatice (creşterea temperaturii, modificări ale 

precipitaţiilor, scăderea stratului de zăpadă etc) au loc la nivel 

global şi în Europa, iar unele dintre modificările observate au 

stabilit recorduri în ultimii ani. În perioada 1906-2005, în România 

s-a înregistrat o creştere a temperaturii medii a aerului de 0,5 °C. 

În urma proiecţiilor climatice din cele 3 judeţe, se constată faptul 

că până în anul 2050, se vor înregistra creşteri ale temperaturilor 

în toate cele 3 judeţe. În ceea ce priveşte regimul de precipitaţii 

acesta nu este uniform în judeţe analizate, fiind asteptate atât 

diminuări, cât şi creşteri. Riscul de inundaţii este foarte ridicat, în 

mod deosebit în judeţul Giurgiu. 

În lipsa implementării proiectului, se va pierde oportunitatea 

implementării măsurilor de adaptare la afectele schimbărilor 

climatice, precum şi diminuarea acestora. Unele dintre aceste 

măsuri constau în reducerea pierderilor de apă, creşterea 

capacităţii de stocare a apei, reabilitarea reţelelor de canalizare 

pentru a face faţă precipitaţiilor extreme.  
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Componentă Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului 
Evoluţia probabilă a stării mediului în cazul în care 

proiectul nu este implementat 

Aprecierea globală a 

evoluţiei probabile a 

stării mediului 

De asemenea s-a înregistrat reducerea frecvenţei temperaturilor 

foarte scăzute şi creşterea frecvenţei temperaturilor foarte ridicate, 

precum şi o tendinţă semnificativă de creştere a numărului de zile 

cu valuri de căldură. În perioada 1901-2000 s-a înregistrat o 

tendinţă generală de scădere a cantităţilor anuale de precipitaţii, 

precum şi o tendinţă de aridizare în ultimii 50 de ani. La nivelul 

judeţelor există zone cu risc ridicat de inundaţii, situate în special 

în zona râurilor Argeş, Neajlov, Ciorogârla, Colentina, 

Dâmboviţa, Ialomiţa şi Mostiştea. Din punct de vedere al 

alunecărilor de teren în cea mai mare parte a teritoriului judeţelor 

Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu riscul este foarte redus, risc mai ridicat 

înregistrându-se în partea de sud a judeţului Giurgiu, datorită 

prezenţei unor pante mai accentuate. 

Sol Tipurile de sol predominante în zona proiectului sunt 

cernoziomurile şi solurile brun-roşcate. Arii protejate sub aspect 

pedologic, nu au fost identificate. Iar clasele de soluri din zona de 

realizare a investiţiilor sunt reprezentate ed molisoluri şi argisoluri.  

În situaţia în care proiectul nu este implementat, calitatea stării 

solului nu va suferi modificări.  
Menţinere 

Subsol Pe teritoriul celor 3 judeţe nu există zone de interes din punct de 

vedere al conservării valorilor geologice, paleontologice şi 

speologice. 

Pe teritoriul judeţelor există resurse de: nămol terapeutic şi ape 

termale, substanţe minerale şi materiale de construcţii, petrol şi 

gaze naturale. 

Proiectul nu are legătură directă resursele de subsol (cu excepţia 

apelor subterane, analizate anterior), iar implementarea sau 

neimplementarea sa nu le va vor influenţa în viitor. Nu au fost 

identificate tendinţe viitoare cu privire la exploatarea resurselor 

subsolului în cele 3 judeţe, şi în plus nu există zone de interes din 

punct de vedere al consevării valorilor geologice, paleontologice 

şi speologice. 

Menţinere 

Biodiversitate Din punct de vedere al elementelor de vegetaţie, zona în care 

proiectul va fi implementat este destul de mozaicată privind 

compoziţia şi distribuţia spaţială, fiind caracterizată prin prezenţa 

în principal a comunităţilor specifice habitatelor antropice, dar şi 

Evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în 

corpurile de apă de suprafaţă poate conduce la înrăutăţirea stării 

de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar 

dependente de apă. Fapt pentru care neimplementarea 

Înrăutăţire 
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Componentă Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului 
Evoluţia probabilă a stării mediului în cazul în care 

proiectul nu este implementat 

Aprecierea globală a 

evoluţiei probabile a 

stării mediului 

a tipurilor de vegetaţie specifice habitatelor naturale şi semi-

naturale. Cele mai multe lucrări ce implică ocuparea permanentă 

cu construcţii vor fi realizate în zone situate în intravilanul 

localităţilor sau în imediata vecinătate a acestora. Conductele de 

apă şi de apă uzată sunt în general propuse pe marginea căilor de 

comunicaţie existente. 

proiectului poate duce la înrăutăţirea/ împiedicarea îmbunătăţirii 

stării de conservare.  

Flora şi fauna din zona proiectului nu vor fi afectate de relizarea 

proiectului, deorece lucrările se vor realiza în principal în zone 

antropice şi în zone cu terenuri agricole. De asemene fondul 

forestier nu va fi afectat, pentru că aceste zone se vor ocoli, iar 

lucările se vor efectua în zonele de siguranţă a drumului, care are 

dimensiuni variabile, condiţionate de relief, dar care în cea mai 

mare parte nu conţine arbori. Anumite elemente ale 

biodiversităţii ar putea fi afectate temporar din cauza zgomotului  

generat de utilaje, însă impactul va fi temporar şi limitat de 

intensitate. Anumite lucrări se vor efectua la limitele ariilor 

protejate, iar în unele situaţii distanţa până la limitele siturilor 

Natura 2000 sunt mai mici de 50 m. 

Majoritatea lucrărilor ce intersecteză siturilor Natura 2000 au un 

efecte local, temporar şi reversibil, doar în cazul a trei activităţi 

(2 foraje şi o gospodărire de apă) se va ocupa permanent o 

suprafaţă de teren. 

Peisaj Fragmentarea peisajului în localităţile din zona programului este 

preponderant medie. 

Pe teritoriul judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu nu sunt desemnate 

Locuri din Patrimoniul Mondial al UNESCO.  

Fragmentarea peisajului din judeţelele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu 

va continua o tendinţă de creştere, ca urmare a dezvoltării de noi 

proiecte de infrastructură şi de urbanizare. În ceea ce priveşte 

peisajele culturale ce necesită a fi protejate, dar şi puse în valoare 

prin dezvoltarea turismului, neimplementarea proiectului poate 

conduce la pierderea unor oportunităţi de dezvoltare a 

facilităţilor turistice. 

Înrăutăţire 

Mediul social şi 

economic 

Populaţia judeţului Ilfov a cunoscut o tendinţă de creştere  în 

perioada 2016-2020, în schimb în judeţele Giurgiu şi Ialomiţa, 

populaţia prezintă un trend uşor descendent  în aceeaşi perioadă. 

În lipsa implementării proiectului, populaţia din zonă ce în 

prezent nu este deservită de sisteme de alimentare cu apă 

centralizate şi sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate, va 

Înrăutăţire 
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Componentă Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului 
Evoluţia probabilă a stării mediului în cazul în care 

proiectul nu este implementat 

Aprecierea globală a 

evoluţiei probabile a 

stării mediului 

Situaţia economică a judeţului Ilfov este prosperă, ceea ce a 

reprezentat un factor de atracţie pentru populaţia adultă prin 

oportunităţile de angajare. Rata şomajului în judeţul Ilfov este cea 

mai din cele 3 judeţe analizate, urmat de judeţul Ialomiţa şi 

Giurgiu.  În ceea ce priveşte starea de sănătate, respectiv numărul 

de decese, se constată o scădere în judeţele Ialomiţa şi Giurgiu, şi 

o creştere în Ilfov. Condiţiile etnice a populaţiei din localităţile 

cuprinse în proiect, aparţin în cea mai mare parte comunităţii 

române.  

continua să utilizeze apă din fântâni proprii şi să colecteze apele 

uzate în latrine şi/sau fose vidanjabile. Sănătatea locuitorilor din 

aceste zone se poate înrăutăţi în viitor ca urmare a acestei situaţii. 

Proiectul poate prevedea angajarea unui număr de personal, în 

staţiile de epurare nou construite. De asemenea prin 

implementarea proiectului se integrează anumite zone 

defavorizate localizate în judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu. 

În lipsa dezvoltătii serviciilor publice conforme, anumite zone 

ale judeţului vor avea de suferit din punct de vedere al dezvoltării 

economice. 

Moştenire 

culturală 

O parte din localităţile cuprinse în proiect, unde se vor realiza 

investiţii, includ pe teritoriul lor diferite monumente istorice. Iar 

unele investiţii sunt preconizate în zona de protecţie a acestora.  

O parte din localităţile cuprinse în proiect, unde se vor realiza 

investiţii, includ pe teritoriul lor diferite clădiri monumente 

istorice cu diferite funcţionalităţi. Neimplementarea proiectului 

ar putea afecta monumetele istorice, deoarece în lipsa utilităţilor 

necesare acestea nu ar putea fi puse în valoare. 

Proiectul nu are legătură directă cu starea monumentelor istorice 

şi siturilor arheologice. 

În lipsa acţiunilor autorităţilor competente, starea de conservare 

a monumentelor istorice va continua să se degradeze. 

Înrăutăţire 
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6 DESCRIEREA FACTORILOR POSIBIL A FI AFECTAŢI 
SEMNIFICATIV DE PROIECT  

Prin “afectare semnificativă” se înţelege apariţia unui impact semnificativ, respectiv un număr de 

situaţii în care magnitudinea modificărilor cauzate de proiect ar corespunde intervalului negativă mică 

– negativă foarte mare şi sensibilitatea componentei modificate de proiect ar corespunde intervalului 

moderat – foarte mare (a se vedea şi capitolul 3.6 „Evaluarea semnificaţiei impacturilor”). Afectarea 

se referă implicit la un impact negativ. 

În cele ce urmează sunt evidenţiate situaţiile în care ar putea să apară un impact semnificativ asupra 

componentelor de mediu relevante pentru proiectul analizat. Subliniem faptul că aceste situaţii sunt 

teoretice (nu reprezintă rezultatele evaluării de impact) şi sunt formulate anterior efectuării evaluării 

propriu-zise. Situaţiile descrise mai jos ar corespunde unor situaţii teoretice în care pragurile de 

semnificaţie pentru fiecare componentă de mediu ar putea fi depăşite. 

În formularea situaţiilor de afectare semnificativă am luat în calcul toţi factorii (componentele de 

mediu) studiaţi în cadrul raportului, indiferent de probabilitatea apariţiei unor impacturi semnificative 

pentru fiecare dintre aceştia. 

Descrierea de mai jos se concentrează pe situaţiile în care pot să apară impacturi negative semnificative. 

Nu au fost descrise situaţiile corespunzătoare unor impacturi semnificative pozitive. 

Populaţie umană 

Afectarea semnificativă a populaţiei umane ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, 

ca urmare a construcţiei şi operării proiectului: 

1. Distrugerea / degradarea unei/unor resurse de care depind comunităţile locale. Poate fi cazul 

în principal al resurselor de apă: proiectul să conducă la imposibilitatea utilizării resursei locale 

de apă sau să împiedice accesul locuitorilor la alimentarea cu apă potabilă. Secundar, poate fi 

cazul oricărei alte resurse (ex: terenuri agricole, păduri etc ce ar putea fi puternic modificate ca 

urmare a implementării proiectului); 

2. Modificarea structurii etnice a localităţilor prin crearea unui acces diferenţiat al minorităţilor la 

resursa de apă; 

3. Numeroşi localnici părăsesc comunităţile ca urmare fie a afectării resurselor de apă (sau a altor 

resurse) fie datorită apariţiei unor riscuri datorate / agravate de implementarea proiectului 

(inundaţii, alunecări de teren etc); 

4. Închiderea mai multor afaceri ca urmare fie a imposibilităţii de a concura în noile condiţii ale 

pieţei (condiţii modificate de proiect) fie ca urmare a afectării resurselor locale de care depind. 

Comunităţile cele mai expuse sunt reprezentate de localităţile mici, dependente de o anumită resursă, 

confruntate cu probleme privind forţa de muncă, cu minorităţi etnice aflate în declin. O astfel de 

situaţie este întâlnită în zona proiectului în principal în localităţile mici. 

 

Sănătate umană 

Afectarea semnificativă a sănătăţii umane ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, ca 

urmare a construcţiei şi operării proiectului: 
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1. Creşterea riscului de îmbolnăvire ca urmare a modificării calităţii aerului în sensul creşterii 

concentraţiilor unor poluanţi peste limitele maxim admisibile, conform cerinţelor legale în 

vigoare; 

2. Creşterea nivelului echivalent de zgomot, în zonele de implementare a proiectului cu depăşirea 

valorilor maxim admisibile, conform cerinţelor legale în vigoare. 

O altă formă de impact ce va fi avută în vedere, chiar dacă este puţin probabil a fi înregistrată ţinând 

cont că proiectul se adresează direct reducerii acestui impact, este: 

3. Creşterea riscului de îmbolnăvire ca urmare a degradării calitative a surselor de alimentare cu 

apă (apă ce nu îndeplineşte cerinţele de potabilitate). 

 

Biodiversitate 

Afectarea semnificativă a componentelor de biodiversitate ar presupune înregistrarea uneia din 

următoarele situaţii, ca urmare a construcţiei şi operării proiectului: 

1. Modificarea stării actuale de conservare (în sensul înrăutăţirii) a oricărui habitat sau oricărei 

specii de interes comunitar din siturile Natura 2000 din zona proiectului şi/sau împiedicarea 

atingerii unei stării de conservare favorabile (imposibilitatea atingerii obiectivelor de 

management ale siturilor Natura 2000); 

2. Pierderea, alterarea sau degradarea habitatelor şi/sau a habitatelor favorabile unor specii de 

interes conservativ în interiorul ariilor protejate de interes naţional, ariilor protejate de interes 

internaţional şi a zonelor naturale valoroase precum zonele de sălbăticie sau pădurile virgine. 

3. Întreruperea conectivităţii la nivelul coridoarelor ecologice. 

Analiza impacturilor asupra componentelor de biodiversitate este foarte importantă ţinând cont de 

faptul că proiectul propune intervenţii în interiorul şi vecinătatea ariilor naturale protejate: ocuparea 

definitivă a unor suprafeţe mici, intersectarea cu lucrări temporare, descărcarea de efluenţi, lucrări şi 

activităţi în vecinătate.  

 

Sol şi utilizarea terenurilor 

Afectarea semnificativă a solului şi a utilizării terenurilor ar presupune înregistrarea uneia din 

următoarele situaţii, ca urmare a construcţiei şi operării proiectului: 

1. Degradarea fizică, pierderea capacităţii productive sau contaminarea solului la nivelul 

grădinilor şi gospodăriilor din comunităţi; 

2. Împiedicarea oricăror proiecte sau activităţi de reabilitare a terenurilor contaminate sau a celor 

afectate de acidifiere sau sărăturare. 

 

 

Apă 

Afectarea semnificativă a resurselor de apă ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, 

ca urmare a construcţiei şi operării proiectului: 
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1. Afectarea cantitativă sau calitativă a zonelor de protecţie sanitară; 

2. Modificări cantitative şi calitative care să conducă la deteriorarea stării corpurilor de apă de 

suprafaţă şi/sau subterană; 

3. Modificări cantitative şi calitative care să împiedice îmbunătăţirea stării corpurilor de apă de 

suprafaţă şi/sau subterană (atingerea obiectivelor de mediu formulate la nivel bazinal). 

Proiectul propune intervenţii la nivelul unor surse de protecţie sanitară (pentru reabilitarea surselor de 

captare a apei) precum şi instituirea de noi zone de protecţie sanitară (realizarea de noi captări pentru 

alimentarea cu apă). 

O evaluare completă a impactului proiectului, din punct de vedere al managementului apelor uzate, 

asupra corpurilor de apă de suprafaţă în care se realizează evacuarea efluenţilor staţiilor de epurare, 

presupune analizarea nu doar din punct de vedere al impactului efluentului staţiei ci şi al diminuării 

poluării difuze (poluanţii ce pătrund în mediul acvatic în lipsa reţelelor de colectare a apelor uzate).  

 

Aer 

Afectarea semnificativă a aerului ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, ca urmare a 

construcţiei şi operării proiectului: 

1. Degradarea calităţii aerului cu depăşirea pe termen mediu şi lung a valorilor concentraţiilor 

maxim admise conform cerinţelor legale în vigoare; 

2. Împiedicarea implementării măsurilor prevăzute în Planurile de Menţinere a Calităţii Aerului 

la nivelul judeţelor în care se implementează proiectul. 

Zonele în care este cel mai probabil să apară un impact semnificativ sunt cele în care se înregistrează 

deja frecvente depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile pentru mai mulţi poluanţi atmosferici 

relevanţi pentru proiectul propus. 

 

Climă şi schimbări climatice (inclusiv managementul dezastrelor) 

Acesta este un domeniu de preocupări ce include modul în care proiectul se adaptează la efectele 

schimbărilor climatice (ex: creşterea frecvenţei şi magnitudinii unor evenimente responsabile de 

producerea dezastrelor precum alunecările de teren şi inundaţiile) dar şi măsura în care proiectul 

reuşeşte să reducă contribuţiile la schimbările climatice, în principal prin reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră. 

O afectare semnificativă în acest caz ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, ca 

urmare a construcţiei şi operării proiectului: 

1. Producerea unor hazarde tehnologice cu consecinţe deosebit de grave; 

2. Favorizarea sau amplificarea efectelor unor hazarde naturale cu consecinţe deosebit de grave; 

3. Generarea unor debite masice ale emisiilor de gaze cu efect de seră mai mari decât în condiţiile 

iniţiale. 

 

Bunuri materiale 
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Afectarea semnificativă a bunurilor materiale ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, 

ca urmare a construcţiei şi operării proiectului: 

1. Pierderea a mai mult de 20% din serviciile ecosistemice de importanţă ridicată existente în 

zona de implementare a proiectului; 

2. Pierderea a mai mult de 20% din infrastructurile critice, obiectivele cultural – istorice sau 

activităţile economice din zona de implemetnare a proiectului. 

În mod convenţional, pentru „servicii ecosistemice” vor fi considerate toate suprafeţele ocupate cu 

ecosisteme naturale şi semi-naturale de care depinde existenţa comunităţilor locale (suprafaţa ecupată 

cu păduri, cu zone umede, cu pajişti şi păşuni respectiv cu terenuri agricole).  

 

Moştenire culturală, inclusiv aspecte arhitecturale şi arheologice 

Afectarea semnificativă a moştenirii culturale ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, 

ca urmare a construcţiei şi operării proiectului: 

1. Alterarea parţială sau totală a unui sit UNESCO; 

2. Alterarea parţială sau totală a unui monument sau sit de importanţă arheologică, istorică sau 

culturală desemnat la nivel naţional. 

În zona de implementare a proiectului nu există situri UNESCO pentru protecţia valorilor culturale. 

Există însă monumente istorice ce necesită protecţie. 

Peisaj 

Afectarea semnificativă a peisajului ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, ca urmare 

a construcţiei şi operării proiectului: 

1. Alterarea unor zone de importanţă peisagistică desemnate la nivel internaţional (patrimoniu 

UNESCO, situri naturale ale patrimoniului universal) ; 

2. Alterarea unor zone peisagistice aflate în stare excelentă de conservare (peisaje tradiţionale) cu 

nivel înalt al valorii estetice, culturale şi naturale. 

Alterarea presupune deopotrivă schimbări definitive dar şi temporare (reversibile). Schimbările 

temporare dar cu desfăşurare pe durată mare de timp (> 10 ani) pot genera de asemenea impact 

semnificativ.  

În evaluarea impactului asupra peisajului trebuie ţinut cont deopotrivă de modificările din punct de 

vedere vizual, cauzate de lucrările de construcţie şi de existenţa clădirilor permanente, dar şi de armonia 

componentelor de peisaj. În cazul peisajelor naturale, armonia este asigurată deopotrivă de structura 

şi de funcţionalitatea ecosistemelor naturale. Spre exemplificare: poluarea corpurilor de apă de 

suprafaţă poate afecta semnificativ peisajul chiar şi în absenţa unor modificări structurale la nivelul 

ecosistemului acvatic (nu scade nivelul apei sau suprafaţa acesteia). 
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7 IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL 
TRANSFRONTALIER, ASUPRA COMPONENTELOR 
MEDIULUI  

7.1 IDENTIFICAREA EFECTELOR ŞI A FORMELOR DE IMPACT 

În această secţiune sunt identificate şi cuantificate efectele şi impacturile generate de acestea. O 

prezentare sumară a acestora se regăseşte în subsecţiunile 7.1.1 – 7.1.5, grupate pe cerinţele exprimate 

în Anexa 4 a Directivei EIA revizuită, iar elemente detaliate sunt prezentate în secţiunile 7.2 – 7.10, 

grupate pe principalii factori de mediu. 

 

7.1.1 Construcţia şi operarea proiectului  

O înţelegere corectă a efectelor şi impacturilor presupune analiza tuturor modificărilor ce au loc în 

diferitele etape de implementare ale proiectului, precum şi a interdependenţei dintre acestea.  

 Identificarea formelor de impact a presupus parcurgerea următorilor paşi: 

 Analiza tuturor investiţiilor (intervenţiilor) propuse în cadrul proiectului; 

 Identificarea tuturor activităţilor ce rezultă din realizarea şi operarea intervenţiilor; 

 Identificarea tuturor modificărilor (efectelor) ce au loc în mediul fizic şi socio-economic ca 

urmare a realizării şi operării intervenţiilor;  

 Identificarea tuturor modificărilor ce ar putea avea loc din punct de vedere calitativ şi cantitativ 

la nivelul receptorilor sensibili (impacturi); 

 Gruparea rezultatelor pentru eliminare redundanţelor şi asigurarea unei evaluări unitare 

(gruparea cauzelor care conduc la apariţia aceluiaşi efect, gruparea efectelor care conduc la 

apariţia aceleiaşi forme de impact). 

Intervenţiile propuse pentru proiectul analizat şi identificate ca având potenţialul de a genera 

impacturi sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-1 Intervenţiile identificate pentru proiectul analizat 

Cod Tip de intervenţie Activităţi incluse 

I.E.1. 

Extinderea şi 
reabilitarea reţelelor 
de alimentare cu 
apă şi canalizare 

Lucrări de săpătură a şanţurilor în care se vor poza conductele de distribuţie, 
aducţiune, refulare şi transport; 
Lucrări de realizare a căminelor de conectare, colectare şi măsurare; 
Lucrări de subtraversare a anumitor obiective (cursuri de apă, reţele existente etc.); 
Lucrări de sudură a elementelor metalice. 

I.E.2. 

Realizarea, 
extinderea sau 
reabilitarea 
gospodăriilor de 
apă şi a staţiilor de 
tratare 

Amenajarea terenului – lucrări de curăţare a vegetaţiei, săpături/umpluturi; 
Realizare fundaţii – excavaţii şi turnare beton; 
Montarea construcţiilor şi a instalaţiilor din aferente gospodăririlor de apă (instalaţii 
de tratare, rezervoare, pompe etc.); 
Lucrări de sudură a elementelor metalice; 
Împrejmuire. 

I.E.3. 

Realizarea sau 
reabilitarea staţiilor 
de pompare şi 
repompare 

Amenajarea terenului – lucrări de curăţare a vegetaţiei, săpături/umpluturi;; 
Realizare fundaţii – excavaţii şi turnare beton; 
Montare construcţiilor şi a instalaţiilor de pompare; 
Lucrări de sudură a elementelor metalice; 
Împrejmuire. 
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Cod Tip de intervenţie Activităţi incluse 

I.E.4. 
Extinderea sau 
reabilitarea surselor 
de apă subterane 

Lucrări de foraj; 
Lucrări de amenajare a frontului de captare - lucrări de curăţare a vegetaţiei, 
săpături/umpluturi, împrejmuire. 

I.E.5. 
Realizarea staţiilor 
de epurare 

Amenajarea terenului – lucrări de curăţare a vegetaţiei, săpături/umpluturi;; 
Realizare fundaţii – excavaţii şi turnare beton; 
Montarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente staţiilor de epurare (bazine, site, 
pompe etc.); 
Lucrări de sudură a elementelor metalice; 
Împrejmuire. 

I.E.6. 
Amenajarea gurilor 
de evacuare  

Amenajarea malurilor emisarilor – protejarea taluzului cu pereu din beton. 

I.E.7. 

Lucrări de 
reabilitare a 
terenurilor la finalul 
construcţiei 

Refacerea amplasamentului pe care s-au realizat lucrări şi reabilitarea suprafeţelor 
utilizate temporar. Lucrări de degajare a tuturor instalaţiilor, utilajelor şi deşeurilor şi 
de reinstalare a stratului de sol vegetal pe suprafeţele care au fost utilizate temporar. 

I.O.1. 

Operarea 
gospodăriilor de 
apă şi a staţiilor de 
pompare 

Înmagazinarea apei brute şi condiţionarea acesteia înainte de distribuirea către 
consumatori; 
Funcţionarea pompelor; 
Gestionarea nămolurilor rezultate în staţiile de tratare din incinta GA. 

I.O.2. 
Operarea staţiilor 
de epurare 

Desfăşurarea proceselor de epurare; 
Evacuarea efluenţilor în emisari; 
Gestionarea nămolurilor rezultate din procesul de epurare. 

I.D.1. 
Lucrări de 
demolare 

Demolare construcţiilor şi instalaţiilor componente, depozitarea temporară şi 
gestionarea deşeurilor din demolări. 

I.D.2. Lucrări de refacere Reabilitarea suprafeţelor şi redarea lor în circuitul natural şi economic. 

Legendă: I.E. – Intervenţii în perioada de execuţie; I.O. – Intervenţii în perioada de operare; I.D. - Intervenţii în perioada 

de dezafectare 

 

În general procesul de identificare şi evaluare s-a concentrat pe acele efecte şi forme de impact care au 

potenţialul de a deveni semnificative. Anumite efecte au fost ignorate în mod intenţionat pentru a 

concentra evaluarea pe efectele ce au cu adevărat potenţial de a produce impacturi semnificative. 
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Tabelul nr. 7-2 Identificarea situaţiilor în care pot să apară efecte şi impacturi (în principal forme cu potenţial semnificativ) asupra factorilor de mediu ca 

urmare a execuţiei şi operării proiectului 

Tipuri de 

intervenţii 

Factori de mediu (inclusiv receptori sensibili) 

Apă 

subterană 

Apă de 

suprafaţă 

Calitatea 

aerului 

Sol / 

subsol 
Biodiversitate 

Condiţii 

climatice2 

Populaţie şi 

sănătate 

umană 

Bunuri 

materiale 

Moştenire 

culturală 
Peisaj 

I.E.1  X X X X X X  X X 

I.E.2   X X  X X  X X 

I.E.3   X X   X    

I.E.4 X   X  X    X 

I.E.5   X X X X X   X 

I.E.6  X  X X     X 

I.E.7    X X     X 

I.O.1 X  X    X    

I.O.2  X    X X    

I.D.1   X  X X X   X 

I.D.2   X X      X 

 

  

 
2 Cu referire în principal la schimbările climatice 
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Tabelul nr. 7-3 Principalele efecte potenţiale în etapa de construcţie a obiectivelor şi tipurile de intervenţii care le generează 

Tipuri de 
intervenţii 

Efecte potenţiale în etapa de construcţie a obiectivelor 

Modificări 
structurale 
sol/subsol3 

Demolări 
Emisii de 
poluanţi 

atmosferici 

Scurgeri 
accidentale 
de produse 
periculoase 

Traversări 
cursuri de 

apă de 
suprafaţă 

Alterări hidro-
morfologice 

ape de 
suprafaţă 

Compactare 
sol 

Îndepărtare 
vegetaţie 

Perturbarea 
traficului 

Zgomot şi 
vibraţii 

I.E.1 X X X X X X X X X X 

I.E.2 X X X X   X X  X 

I.E.3 X  X    X X  X 

I.E.4 X     X  X  X 

I.E.5 X  X    X X  X 

I.E.6     X X    X 

I.E.7 X  X    X   X 

 

Tabelul nr. 7-4 Principalele efecte potenţiale în etapa de operare a obiectivelor şi tipurile de intervenţii care le generează 

Tipuri de 

intervenţii 

Efecte potenţiale în etapa de operare a obiectivelor 

Prelevări 

debite de apă 

subterană 

Emisii de 

poluanţi 

atmosferici 

Contaminare 

sol 

Evacuări 

în 

corpurile 

de apă de 

suprafaţă 

Mirosuri 

Zgomot 

şi 

vibraţii 

Alimentare 

conformă 

cu apă 

potabilă 

Reducerea 

încărcării 

cu 

poluanţi 

Reducerea 

pierderilor 

de apă 

Ocupare 

permanentă 

cu 

construcţii 

I.O.1 X      X  X X 

I.O.2  X X X X     X 

 

 
3 Include execuţia forajelor, excavaţii, săpături şi umpluturi 
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Tabelul nr. 7-5 Relaţia efecte – impacturi în etapa de construcţie a obiectivelor 

Efecte potenţiale în etapa de construcţie a obiectivelor  

Forme de impact potenţial analizate 

M
o

d
if

ic
ăr

i 
st

ru
ct

u
ra

le
 

so
l/

su
b

so
l 

D
em

o
lă

ri
 

E
m

is
ii 

d
e 

p
o

lu
an

ţi
 

at
m

o
sf

er
ic

i 

S
cu

rg
er

i 
ac

ci
d
en

ta
le

 d
e 

p
ro

d
u
se

 p
er

ic
u
lo

as
e 

T
ra

v
er

să
ri

 c
u
rs

u
ri

 d
e 

ap
ă 

d
e 

su
p

ra
fa

ţă
 

A
lt

er
ăr

i 
h

id
ro

-

m
o

rf
o

lo
gi

ce
 a

p
e 

d
e 

su
p

ra
fa

ţă
 

C
o

m
p

ac
ta

re
 s

o
l 

În
d
ep

ăr
ta

re
 v

eg
et

aţ
ie

 

P
er

tu
rb

ar
ea

 t
ra

fi
cu

lu
i 

Z
go

m
o

t 
şi

 v
ib

ra
ţi

i 

Factor de mediu 

 X X X    X X X Populaţie şi condiţii 

etnice 

Modificarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei umane (calitatea vieţii) 

          Modificarea structurii etnice a comunităţilor locale 

  X X      X Sănătate umană Creşterea incidenţei bolilor în rândul populaţiei umane 

X   X    X X X Bunuri materiale Pierderi materiale şi financiare sau câştiguri 

 X X X      X 

Moştenire culturală 

Distrugerea sau degradarea monumentelor istorice şi a siturilor 

arheologice 

 X        X 
Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor ca urmare a strămutării sau abandonului 

gospodăriilor 

      X    

Apă 

Modificarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană 

   X       Modificarea stării chimice a corpurilor de apă subterană 

  X X    X   Modificarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă 

     X     Modificarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafaţă 

 X X     X X  Aer 
Modificarea calităţii aerului cu afectarea receptorilor sensibili (populaţie 

umană şi biodiversitate) 

X   X   X X   
Sol 

Pierderea capacităţii productive a solului ca urmare a modificărilor fizice 

   X       Modificarea calităţii solului/ subsolului ca urmare a contaminării 

       X   

Biodiversitate 

Pierderea de habitate 

X  X X   X X   Alterarea habitatelor 

     X     Fragmentarea habitatelor 

     X     Reducerea efectivelor populaţionale 
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Efecte potenţiale în etapa de construcţie a obiectivelor  

Forme de impact potenţial analizate 

M
o

d
if

ic
ăr
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u
ra

le
 

so
l/
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ri
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 d
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 d
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P
er

tu
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 t
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cu

lu
i 

Z
go

m
o

t 
şi

 v
ib

ra
ţi

i 

Factor de mediu 

         X Perturbarea faunei sălbatice 

  X     X X  

Condiţii climatice 

Creşterea contribuţiilor la emisiile de gaze cu efect de seră 

X X   X X X X   
Favorizarea producerii dezastrelor inclusiv cele cauzate de schimbările 

climatice 

X X  X X X X X X  Peisaj Modificarea valorii estetice a peisajului 

 

Tabelul nr. 7-6 Relaţia efecte – impacturi în etapa de operare a obiectivelor 

Efecte potenţiale în etapa de operare a obiectivelor 

Factor de mediu Forme de impact potenţial analizate 

P
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u
 

co
n

st
ru

cţ
ii 

  X X  X X     Populaţie şi 

condiţii etnice 

Modificarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei umane (calitatea 

vieţii) 

          X Modificarea structurii etnice a comunităţilor locale 

  X X    X X   Sănătate umană Creşterea incidenţei bolilor în rândul populaţiei umane 

   X  X X X  X  Bunuri materiale Pierderi materiale şi financiare sau câştiguri 
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Efecte potenţiale în etapa de operare a obiectivelor 

Factor de mediu Forme de impact potenţial analizate 
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      X    X 
Moştenire 

culturală 

Distrugerea sau degradarea monumentelor istorice şi a 

siturilor arheologice 

     X     X 
Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor ca urmare a strămutării sau 

abandonului gospodăriilor 

X         X  

Apă 

Modificarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană 

   X X    X   Modificarea stării chimice a corpurilor de apă subterană 

    X    X   Modificarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă 

 X   X    X X  Modificarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafaţă 

  X   X      Aer 
Modificarea calităţii aerului cu afectarea receptorilor sensibili 

(populaţie umană şi biodiversitate) 

   X       X 

Sol 

Pierderea capacităţii productive a solului ca urmare a 

modificărilor fizice 

   X     X   
Modificarea calităţii solului/ subsolului ca urmare a 

contaminării 

          X 

Biodiversitate 

Pierderea de habitate 

   X X       Alterarea habitatelor 

 X          Fragmentarea habitatelor 

 X          Reducerea efectivelor populaţionale 

      X     Perturbarea faunei sălbatice 

  X        X Condiţii climatice Creşterea contribuţiilor la emisiile de gaze cu efect de seră 
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Efecte potenţiale în etapa de operare a obiectivelor 

Factor de mediu Forme de impact potenţial analizate 
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X    X     X  

Favorizarea producerii dezastrelor inclusiv cele cauzate de 

schimbările climatice şi/ sau adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice 

 X         X Peisaj Modificarea valorii estetice a peisajului 

 

În secţiunile următoare sunt evaluate toate formele de impact identificate, indiferent dacă acestea se manifestă exclusiv într-una din etapele proiectului (perioada 

de construcţie sau de operare) sau pe toată durata de viaţă a proiectului. În aprecierea impactului s-a avut în vedere contribuţia cumulată a mai multor efecte, 

acolo unde este cazul.
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7.1.2 Utilizarea resurselor naturale 

Principala resursă naturală exploatată în cadrul proiectului (în etapa de operare) este apa. Cele mai 

importante cantităţi de apă pentru investiţiile propuse în proiect vor fi prelevate din mediul subteran, 

fără însă a avea un impact semnificativ asupra corpului de apă subterană ROAG12 Estul Depresiunii 

Valahe. Conform PMBSH Argeş-Vedea, nu există riscul de deteriorare a stării cantitative a corpului 

de apă subterană. Acesta este un corp de apă subterană de adâncime ce prezintă o bună protecţie astfel 

încât nu au fost detectate surse de poluare care să influenţeze starea calitativă a acestora.  

Alte resurse naturale utilizate în proiect sunt reprezentate de terenuri, sol şi vegetaţia existentă în zonele 

afectate temporar sau definitiv cu lucrări. Suprafeţele afectate temporar şi definitiv sunt 

nesemnificative raportat la suprafeţele şi disponibilitatea acestor resurse la nivelul UAT-urilor şi al 

ariilor naturale protejate intersectate. 

 

7.1.3 Emisii de poluanţi, zgomot, vibraţii, lumină, căldură şi radiaţii, crearea de 

disconfort, eliminarea şi valorificarea deşeurilor 

O prezentare a emisiilor de poluanţi fizici şi chimici, precum şi a tipurilor şi cantităţilor de deşeuri 

generate de implementarea proiectului, se regăseşte în Secţiunea 2.8 a  prezentului raport.  

Relevanţă din punct de vedere al proiectului analizat au emisiile de poluanţi în aer şi apă, zgomotul, 

vibraţiile, deşeurile şi temperatura efluenţilor. Emisiile de lumină şi radiaţii sunt prezente, dar nu sunt 

în măsură să producă efecte mai ridicate decât în cazul locuinţelor. 

Impactul generat de aceste emisii este analizat detaliat în secţiunile dedicate fiecărui factor de mediu 

(7.2 – 7.10).   

 

7.1.4 Riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau 

pentru mediu (de exemplu din cauza unor accidente sau dezastre)  

Proiectul analizat nu intră sub incidenţa actelor normative naţionale care transpun legislaţia comunitară 

privind SEVESO. Deşi pe amplasamentele staţiilor de tratare şi a staţiilor de epurare vor fi stocate 

substanţe chimice periculoase, riscul ca acestea să conducă la producerea unor accidente majore cu 

efecte semnificative asupra mediului şi populaţiei este nesemnificativ. 

Din punct de vedere al dezastrelor naturale, principalele riscuri sunt reprezentate de: cutremure, 

alunecări de teren, inundaţii. Riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu, din cauza unor dezastre 

sunt determinate în principal de riscurile ca infrastructura propusă să fie scoasă din funcţiune pentru 

perioade mai mari de timp, având drept consecinţe fie întreruperea alimentării cu apă potabilă, fie 

evacuarea de ape uzate neepurate/ insuficient epurate în corpurile de apă de suprafaţă. Proiectarea 

investiţiilor propuse s-a realizat cu luarea în considerare a acestor factori de risc (a se vedea şi capitolul 

10 al prezentului raport), astfel încât se apreciază că riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu 

sunt reduse.  
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În zonele de implementare a proiectului au fost identificate 109 obiective, în 34 de localităţi aparţinând 

patrimoniului cultural. Proiectarea investiţiilor s-a realizat astfel încât să fie evitate şi minimizate 

riscurile degradării acestor obiective în perioada de construcţie. Au fost prevăzute măsuri pentru 

protecţia obiectivelor de patrimoniu cultural în perioada de execuţie, în care lucrările pot prezenta risc 

din punct de vedere al deteriorării directe sau prin intermediul vibraţiilor. Nu au fost identificate riscuri 

suplimentare pentru obiectivele culturale în perioada de operare a investiţiilor, cu excepţia celor 

aferente lucrărilor de intervenţie, ce sunt similare celor din perioada de execuţie. 

 

7.1.5 Tehnologii şi substanţe utilizate 

Tehnologiile şi substanţele utilizate sunt cele utilizate în mod uzual în cadrul investiţiilor pentru 

alimentare cu apă şi colectare şi epurare ape uzate. Detalii cu privire la procesele tehnologice ce se vor 

desfăşura în cadrul obiectivelor propuse prin proiect, precum şi la substanţele ce vor fi utilizate sunt 

prezentate în secţiunea 2.4. 

În cadrul evaluării potenţialelor efecte asupra factorilor de mediu realizate în secţiunile dedicate fiecărui 

factor de mediu (7.2 – 7.10) au fost luate în considerare tehnologiile şi substanţele utilizate, atât în 

perioada de execuţie cât şi în perioada de operare. 

Substanţele prezente pe amplasamente nu au impact asupra mediului decât în situaţiile în care acestea 

ar fi eliberate în mediu ca urmare a producerii unor accidente. 

 

7.2 APA 

7.2.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru  

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Apă a fost analizată pe baza a două 

criterii: sensibilitatea zonelor de implementare şi magnitudinea schimbărilor propuse de proiect. 

Indicaţiile metodologice generale se regăsesc în Capitolul 3 al prezentului raport, clasele de sensibilitate 

şi magnitudine utilizate în evaluare fiind prezentate în secţiunile de mai jos. 

7.2.1.1 Clase de sensibilitate  

7.2.1.1.1 Apa de suprafaţă  

Clasele de sensibilitate pentru apa de suprafaţă au fost stabilite în funcţie de starea actuală din punct 

de vedere ecologic şi chimic, precum şi din punct de vedere al existenţei unor restricţii legate de modul 

actual de folosinţă al alimentărilor cu apă 
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Tabelul nr. 7-7 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă 

de suprafaţă 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare 

Zone de protectie sanitară ale alimentărilor cu apă; 

Zone protejate desemnate de ANAR; 

Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică foarte bună şi care ating starea 

chimică bună; 

Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic maxim şi care ating 

starea chimică bună. 

Mare 

CAN cu stare ecologică foarte bună şi care nu ating starea chimică bună; 

CAN cu stare ecologică bună sau moderată, care ating starea chimică bună; 

CAPM cu potenţial ecologic maxim care nu ating starea chimică bună; 

CAPM cu potenţial ecologic bun sau moderat, care ating starea chimică bună. 

Moderată 

CAN cu stare ecologică bună sau moderată şi care nu ating starea chimică bună; 

CAN cu stare ecologică slabă şi care ating starea chimică bună; 

CAPM cu potenţial ecologic bun sau moderat care nu ating starea chimică bună; 

CAPM cu potenţial ecologic slab care ating starea chimică bună. 

Mică 

CAN cu stare ecologică slabă şi care nu ating starea chimică bună; 

CAN cu stare ecologică proastă şi care ating starea chimică bună; 

CAPM cu potenţial ecologic slab care nu ating starea chimică bună; 

CAPM cu potenţial ecologic prost care ating starea chimică bună; 

Cursuri de apă naturale neclasificate ca fiind corpuri de apă. 

Foarte 

mică/nesensibil 

CAN cu stare ecologică proastă şi care nu ating starea chimică bună; 

CAPM cu potenţial ecologic prost şi care nu ating starea chimică bună; 

Cursuri de apă artificiale (canale) care nu au legături directe cu corpuri de apă de 

suprafaţă. 

 

În zona proiectului au fost identificate 3 clase de sensibilitate, după cum urmează: 

 Sensibilitate mare - Corpuri de apă naturale cu stare ecologică bună sau moderată, care ating 

starea chimică bună:  

• RORW10.1_B4a Argeş: Sector Aval Ac. Zăvoiul Orbului - Av. Ac. Frontală Ogrezeni; 

• RORW10.1_B6  Argeş Aval Ac. Mihăileşti - Amonte confluenţa Dâmboviţa, acest 

corp de apă fiind şi  emisarul SEAU Herăşti; 

• RORW14.1.35.2_B1 Colgeac-Valea Bisericii;  

• ROLW10.1.23.9_B1 Continuă: Ilfovăţ: Izvor - Confluenţă Neajlov (Ac. Grădinari + 

Ac. Făcău);  

• RORW10.1.23.11.8_B2 Glavacioc: Am. Evacuare Publiserv Videle - Confluenţă 

Câlniştea;  

• RORW11.1_B7 Ialomiţa - Acumularea Dridu - Ion Roată, acest corp de apă fiind şi  

emisarul SEAU Moviliţa;  

• RORW10.1.23.11.8.4_B1 Milcovăţ (Milcov);  

• RORW14.1.35_B1 Mostiştea – Izvor - Coada Acumularea Fundulea - Valea Livezilor;  
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• RORW10.1.23_B3 Neajlov: Vadu Lat – Intrare Balta Comana;  

• RORW10.1.24_B2 Sabar: Derivaţie Potop/Argeş – Vârteju, acest corp de apă fiind şi  

emisarul SEAU Floreşti-Stoeneşti; 

• RORW10.1.24_B3 Sabar: Vârteju – Confluenţă Argeş;  

• RORW11.1.22_B1 Sărata şi afluenţii. 

 Sensibilitate moderată - Corpuri de apă naturale cu stare/ potenţial ecologic bun, dar 

neatingând starea chimică bună: RORW10.1.25.18_B1 Pasărea şi afluenţii; 

 Sensibilitate foarte mică – canalul Comasca – emisar pentru SEAU Băneasa. 

 

7.2.1.1.2 Apa subterană 

Clasele de sensibilitate pentru apa subterană au fost stabilite în funcţie de starea actuală din punct de 

vedere calitativ şi cantitativ precum şi din punct de vedere al existenţei unor zone de protecţie 

hidrogeologică în zona proiectului.   

Tabelul nr. 7-8 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă 

subterană 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare Zone de protecţie hidrogeologică 

Mare Corpuri de apă cu stare cantitativă bună şi cu stare chimică bună 

Moderată Corpuri de apă cu stare chimică bună, care înregistrează însă depăşiri ale 

valorilor indicator 

Mică Corpuri de apă cu stare cantitativă bună şi stare chimică slabă 

Corpuri de apă cu stare cantitativă slabă şi stare chimică bună 

Foarte mică/nesensibil Corpuri de apă cu stare cantitativă slabă şi stare chimică slabă 

 

În zona proiectului au fost identificate 2 clase de sensibilitate, după cum urmează: 

 Sensibilitate foarte mare – zonele de protecţie hidrogeologică ale fronturilor de captare 

existente în aria de implementare a proiectului: 

• Frontul de captare Sineşti; 

• Frontul de captare Bărcănesti; 

• Frontul de captare Buturugeni; 

• Frontul de captare Bulbucata; 

• Frontul de captare Toporu; 

• Frontul de captare Găiseni. 

 Sensibilitate mare: 

• Corpurile de apă subterană: ROAG02, ROAG03, ROAG07, ROIL08, ROIL09, 

ROIL12, ROIL13, ROIL14, ROIL16, ROIL17 şi RODL07 - care ating starea calitativă 

şi cantitativă bună; 

• Corpurile de apă subterană de adâncime ROAG12, ROAG13 şi RODL06 - care ating 

starea calitativă şi cantitativă bună. 
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 Sensibilitate mică: ROAG05, ROAG08 ROIL14 – care ating starea cantitivă bună, însă au o 

stare chimică slabă. 

 

7.2.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

7.2.1.2.1 Apa de suprafaţă 

Clasele de magnitudine pentru identificarea impactului asupra apelor de suprafaţă au fost stabilite 

ţinând cont de mărimea modificărilor elementelor de calitate raportată la suprafeţele/ lungimile  

Tabelul nr. 7-9  Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă 

de suprafaţă 

Magnitudine Descriere 

N
E

G
A

T
IV

Ă
 

Foarte mare Modificări ale elementelor de calitate care conduc la deteriorarea stării 

corpului de apă (suprafaţa/lungimea pe care se înregistrează modificări 

este ≥ 20% din suprafaţa/lungimea corpului de apă) 

Modificări care contribuie direct la împiedicarea îmbunătăţirii stării 

chimice şi/sau stării/potenţialului ecologic al corpului de apă 

Mare Modificări ale elementelor de calitate pe o lungime/suprafaţă cuprinsă 

între 10-20% din lungimea/suprafaţa corpului de apă 

Moderată Modificări ale elementele de calitate pe o lungime/suprafaţă cuprinsă 

între 5-10% din lungimea/suprafaţa corpului de apă 

Mică Modificări ale elementele de calitate pe o lungime/suprafaţă cuprinsă 

între 2,5-5% din lungimea/suprafaţa corpului de apă 

Foarte mică Modificări ale elementele de calitate pe o lungime/suprafaţă <2,5% din 

lungimea/suprafaţa corpului de apă 

Nicio modificare decelabilă Nu există surse de contaminare a apei sau contribuţia lor este 

nedecelabilă 

P
O

Z
IT

IV
Ă

 

Foarte mică Modificări care îmbunătăţesc elementele de calitate ale corpului de apă 

pe o lungime/suprafaţă <2,5% din lungimea/suprafaţa corpului de apă 

Mică Modificări care îmbunătăţesc elementele de calitate pe o 

lungime/suprafaţă cuprinsă între 2,5-5% din lungimea/suprafaţa 

corpului de apă 

Moderată Modificări care îmbunătăţesc elementele de calitate pe o 

lungime/suprafaţă cuprinsă între 5-10% din lungimea/suprafaţa 

corpului de apă 

Mare Modificări care îmbunătăţesc elementele de calitate pe o 

lungime/suprafaţă cuprinsă între 10-20% din lungimea/suprafaţa 

corpului de apă 

Foarte mare Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea (trecerea la o clasă superioară) 

stării chimice şi/sau stării/potenţialului ecologic al corpului de apă  

Modificări care îmbunătăţesc starea unuia sau mai multor elemente de 

calitate pe o lungime/suprafaţă ≥20% din lungimea/suprafaţa corpului 

de apă 
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În cadrul proiectului au fost identificate 2 clase de magnitudine a impactului asupra apelor de suprafaţă: 

 Magnitudine negativă mică: 

• În etapa de execuţie – realizarea lucrărilor de execuţie în zona albiilor corpurilor de apă 

de suprafaţă: pereuri de beton aferente gurilor de vărsăre a efluentului staţiilor de 

epurare proiectate, lucrări de traversare a corpurilor de apă cu conducte, scurgeri 

accidentale de poluanţi; 

• În etapa de dezafectare – execuţia lucrărilor de demolare a elementelor construite din 

zona albiilor corpurilor de apă de suprafaţă. 

 Magnitudine pozitivă moderată - În etapa de operare – reducerea încărcării cu poluanţi a apelor 

prin epurarea apelor uzate înainte de evacuare în emisari, reducerea pierderilor de apă. 

 

7.2.1.2.2 Apa subterană 

Clasele de magnitudine pentru identificarea impactului asupra apelor subterane au fost stabilite ţinând 

cont de mărimea modificărilor calitative şi cantitative raportată la suprafeţele totale ale corpurilor de 

apă ce pot fi influenţate în urma implementării proiectului. 

Tabelul nr. 7-10 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă 

subterană 

Magnitudine Descriere 

N
E

G
A

T
IV

Ă
 

Foarte mare Modificări cantitative (ex. prelevări semnificative de debite) ce pot 

conduce la deteriorarea stării cantitative a corpului de apă (suprafaţa pe 

care se înregistrează scăderi semnificative este ≥ 20% din suprafaţa 

corpului de apă) 

şi/sau Modificări calitative semnificative ce pot conduce la deteriorarea 

stării calitative a corpului de apă (suprafaţa pe care se înregistrează 

depăşiri ale valorilor prag/standardelor de calitate este ≥ 20% din 

suprafaţa corpului de apă) 

Modificări care contribuie direct la împiedicarea îmbunătăţirii stării 

cantitative şi/sau calitative a corpului de apă 

Mare Modificări cantitative care conduc la scăderi semnificative pe o suprafaţă 

cuprinsă între 10% şi 20% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Modificări calitative care conduc la depăşiri ale valorilor 

prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă cuprinsă între 10% şi 20% 

din suprafaţa corpului de apă 

Moderată Modificări cantitative care conduc la scăderi semnificative pe o suprafaţă 

cuprinsă între 5% şi 10% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Modificări calitative care conduc la depăşiri ale valorilor 

prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă cuprinsă între 5% şi 10% din 

suprafaţa corpului de apă 

Mică Modificări cantitative care conduc la scăderi semnificative pe o suprafaţă 

cuprinsă între 2,5% şi 5% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Modificări calitative care conduc la depăşiri ale valorilor 
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Magnitudine Descriere 

prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă cuprinsă între 2,5% şi 5% 

din suprafaţa corpului de apă 

Foarte mică Modificări cantitative care conduc la scăderi semnificative pe o suprafaţă 

<2,5% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Modificări calitative care conduc la depăşiri ale valorilor 

prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă <2,5% din suprafaţa 

corpului de apă 

Nicio modificare decelabilă Nu există surse de contaminare a apelor subterane sau contribuţia lor este 

nedecelabilă 

P
O

Z
IT

IV
Ă

 

Foarte mică Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi semnificative pe 

o suprafaţă <2,5% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 

valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă <2,5% din 

suprafaţa corpului de apă 

Mică Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi semnificative pe 

o suprafaţă cuprinsă între 2,5% şi 5% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 

valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă cuprinsă între 2,5% 

şi 5% din suprafaţa corpului de apă 

Moderată Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi semnificative pe 

o suprafaţă cuprinsă între 5% şi 10% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 

valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă cuprinsă între 5% 

şi 10% din suprafaţa corpului de apă 

Mare Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi semnificative pe 

o suprafaţă cuprinsă între 10% şi 20% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 

valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă cuprinsă între 10% 

şi 20% din suprafaţa corpului de apă 

Foarte mare Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea stării cantitative şi/sau calitative a 

corpului de apă (trecere de la stare slabă la stare bună) 

şi/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi 

semnificative pe o suprafaţă ≥20% din suprafaţa corpului de apă 

şi/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 

valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţă ≥20% din suprafaţa 

corpului de apă 

 

În cadrul proiectului au fost identificate 2 clase de magnitudine a impactului asupra apelor de suprafaţă: 

 Magnitudine negativă mică - În etapa de execuţie şi în etapa de dezafectare – realizarea 

lucrărilor (scurgeri accidentale de poluanţi de la utilaje sau de la depozitarea necorespunzătoare 

a unor substanţe în cadrul organizărilor de şantier); 

 Magnitudine negativă moderată - În etapa de operare – prelevări de debite prin fronturile de 

captare a apelor subterane prevăzute în proiect. 
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7.2.2 Prognozarea impactului 

7.2.2.1 Ape de suprafaţă 

Evaluarea componentei de mediu „Apă” s-a realizat pe baza analizei intervenţiilor proiectului, a 

efectelor şi a potenţialelor impacturi generate de acestea asupra corpurilor de apă.  

Efectele analizate, care pot determina un potenţial impact asupra apelor de suprafaţă, sunt: 

1. În etapa de construcţie: 

 Traversări ale cursurilor de apă de suprafaţă;  

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Alterări hidro-morfologice ale apelor de suprafaţă.  

2. În etapa de operare: 

 Evacuări în corpurile de apă de suprafaţă; 

 Reducerea încărcării cu poluanţi; 

 Reducerea pierderilor de apă. 

3. În etapa de dezafectare: 

 Traversări cursuri de apă de suprafaţă;  

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Alterări hidro-morfologice ape de suprafaţă.  

Formele de impact considerate în cadrul analizei pentru apa de suprafaţă sunt reprezentate de: 

modificarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă şi modificarea stării ecologice a corpurilor 

de apă de suprafaţă. 

Datorită faptului că efectele din etapa de dezafectare sunt similare cu efectele din etapa de construcţie, 

vom reda analiza doar pentru etapa de construcţie.   

Din punct de vedere al caracterizării parametrilor luaţi în considerare pentru evaluarea formelor de 

impact, analiza potenţialului impact generat de intervenţiile proiectului asupra componentei apă de 

suprafaţă pune în evidenţă următoarele aspecte: 

 Forma de impact asupra apei de suprafaţă este negativă, atât în faza de construcţie cât şi în faza 

de operare, pentru intervenţiile care presupun extinderea reţelei de canalizare, a conductelor, şi 

realizarea staţiilor noi de epurare. Impactul potenţial pozitiv se înregistrează în etapa de operare 

pentru intervenţiile care generează reducerea încărcării cu poluanţi şi reducerea pierderilor de apă.     

 Natura impactului a fost considerată directă asupra apei de suprafaţă în situaţiile în care lucrările 

realizate au potenţialul de a genera schimbări imediate asupra corpurilor de apă şi secundară în 

situaţiile în care impactul apare după un interval de timp de la producerea efectului (în cazul 

reducerilor încărcării cu poluanţi şi reducerea pierderilor de apă).  

 Extinderea impactului a fost considerată locală în cazul intervenţiilor punctuale, realizate în câte 

o singură UAT, şi zonală în cazul în care se realizează o singură intervenţie în cadrul mai multor 

UAT-uri (ex: „Extinderea reţelei de canalizare şi realizarea de conducte de refulare noi”).  

 Frecvenţa de apariţie a efectelor a fost considerată în funcţie de caracteristicile intervenţiilor. 

Pentru intervenţiile care se realizează o singură dată, în faza de construcţie, efectul se manifestă o 
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singură dată (în cazul traversărilor cursuri de apă de suprafaţă sau a alterărilor hidro-morfologice). 

Efectul accidental apare în cazul scurgerilor accidentale de produse periculoase, iar efectul periodic 

în cazul evacuărilor care se realizează în corpul apelor de suprafaţă. Efectul permanent se 

înregistrează în etapa de operare, pentru intervenţiile care generează impact pozitiv.   

 Probabilitatea a fost considerată incertă în cazul scurgerilor accidentale, acest tip de efect putând 

determina distrugerea sau degradarea corpurilor de apă doar în cazul apariţiei unor accidente 

majore, care să elibereze cantităţi mari de substanţe periculoase cu potenţial de alterare a apelor de 

suprafaţă. Efectele au fost considerate probabile pentru toate celelalte intervenţii ale proiectului. 

 Efectele au fost considerate reversibile în cazul tuturor intervenţiilor care pot determina un 

potenţial impact asupra apelor de suprafaţă, deoarece efectele generate permit, în cazul 

implementării unor măsuri, revenirea la condiţiile iniţiale.  

 

7.2.2.1.1 Etapa de execuţie 

Intervenţiile asociate etapei de execuţie a investiţiei (I.E.1 – I.E.7) nu se constituie în surse 

semnificative cu impact asupra calităţii apelor de suprafaţă. Tipul apelor uzate generate şi modul 

propus pentru gospodărirea lor este conform cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului. 

Lucrările de manevrare a maselor de pământ (decopertări, săpături, nivelări, compactări) asociate 

intervenţiilor I.E.1 – I.E.5 vor avea un impact nesemnificativ negativ asupra calităţii apelor de 

suprafaţă din zonă prin depunerea de sedimente de praf. 

Eventualele poluări pot fi favorizate de acţiunea fenomenelor meteorologice. Ca urmare a acţiunii 

fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vânturi puternice), materialele rezultate în urma lucrărilor 

de construcţii (pământ, moloz etc.) pot influenţa calitatea apelor de suprafaţă, prin materiile în 

suspensie ce sunt dislocate şi transportate în acestea. Se estimează că în cazul apariţiei unor fenomene 

meteorologice excepţionale pe perioada de execuţie a lucrărilor, impactul generat asupra calităţii apelor 

de suprafaţă va fi nesemnificativ negativ, fronturile de lucru pentru realizarea investiţiilor fiind reduse 

ca suprafeţe. 

De asemenea, în această etapă calitatea apelor de suprafaţă ar putea fi afectată de pierderi accidentale 

de carburanţi sau uleiuri provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurarii 

lucrărilor, în fronturile de lucru din vecinătatea cursurilor de apă. 

Trebuie menţionat însă că impactul potenţial asupra resurselor de apă datorat lucrărilor de construcţie 

poate apărea accidental, gestionarea corespunzătoare a materialelor şi produselor utilizate în perioada 

de execuţie reducând în mod semnificativ probabilitatea apariţiei. 

Lucrările de consolidare a gurilor de evacuare a apelor uzate epurate de la staţiile de epurare prevăzute 

în proiect constau în pereierea cu beton a malurilor corpurilor de apă, în amonte şi aval de punctul de 

evacuare, fiecare evacuare ocupând o lungime totală din mal de 20 m. Prin realizarea acestor lucrări 

vor fi alterate permanent malurile corpurilor de apă însă volumul foarte redus de lucrări, raportat la 

lungimea totală a corpurilor de apă în care sunt prevăzute acestea (<0,1% din lungimea totală a fiecărui) 

nu indică efecte semnificative asupra morfologiei malurilor. Ca urmare a acestor intervenţii se 

estimează un impact nesemnificativ negativ asupra elementelor morfologice a cursurilor de apă de 

suprafaţă. 
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7.2.2.1.2 Etapa de operare 

Extinderea reţelelor de canalizare şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate colectate 

(corespunzătoare intervenţiei I.O. 2) vor reduce semnificativ presiunile actuale în ceea ce priveşte 

calitatea apelor de suprafaţă. Scopul principal al proiectului este de reducere a impactului asupra 

corpurilor de apă prin implementarea unui sistem controlat şi eficient al colectării apelor uzate, 

epurarea acestora şi evacuarea efluentului epurat în emisarii naturali doar după atingerea calităţii 

conform legislaţiei în vigoare. Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată va conduce la diminuarea 

presiunilor difuze şi punctiforme asupra corpurilor de apă de suprafaţă, contribuind la atingerea 

obiectivelor de mediu ale acestor corpuri. Astfel se consideră că prin asigurarea epurării 

corespunzătoare a apelor uzate impactul va fi nesemnificativ pozitiv asupra calităţii apelor de suprafaţă. 

În vederea estimării contribuţiei efluenţilor staţiilor de epurare proiectate cu evacuare în corpurile de 

apă (SEAU Herăşti, SEAU Moviliţa şi SEAU Floreşti-Stoeneşti) a fost realizată o modelare a dispersiei 

încărcării cu poluanţi cu ajutorul sotfware-ului Descar 3.0, având ca date de intrare caracteristicile 

evacuării (debit, viteză, densitate, adâncimea punctului de descărcare, concentraţie poluant) şi cele ale 

emisarului (densitatea apei, viteza de curgere). Indicatorii analizaţi au fost reprezentaţi de CBO5, CCO-

Cr, azot total şi fosfor total. Rezultatele grafice ale modelărilor sunt prezentate în figurile de mai jos. 
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Figura nr. 7-1 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CBO5 provenit din evacuarea aferentă SEAU Herăşti în apele râului Argeş 
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Figura nr. 7-2 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CCO-Cr provenit din evacuarea aferentă SEAU Herăşti în apele râului Argeş 
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Figura nr. 7-3 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Azot total provenit din evacuarea aferentă SEAU Herăşti în apele râului Argeş 
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Figura nr. 7-4 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Fosfor total provenit din evacuarea aferentă SEAU Herăşti în apele râului Argeş 
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Figura nr. 7-5 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CBO5 provenit din evacuarea aferentă SEAU Moviliţa în apele râului Ialomiţa 
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Figura nr. 7-6 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CCO-Cr provenit din evacuarea aferentă SEAU Moviliţa în apele râului Ialomiţa 
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Figura nr. 7-7 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Azot total provenit din evacuarea aferentă SEAU Moviliţa în apele râului Ialomiţa 
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Figura nr. 7-8 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Fosfor total provenit din evacuarea aferentă SEAU Moviliţa în apele râului Ialomiţa 
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Figura nr. 7-9 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CBO5 provenit din evacuarea aferentă SEAU Floreşti-Stoeneşti în apele râului Sabar 
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Figura nr. 7-10 Rezultatele modelării dispersiei poluantului CCO-Cr provenit din evacuarea aferentă SEAU Floreşti-Stoeneşti în apele râului Sabar 
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Figura nr. 7-11 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Azot total provenit din evacuarea aferentă SEAU Floreşti-Stoeneşti în apele râului Sabar 
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Figura nr. 7-12 Rezultatele modelării dispersiei poluantului Fosfor total provenit din evacuarea aferentă SEAU Floreşti-Stoeneşti în apele râului Sabar 
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În cazul descărcării SEAU Moviliţa, ca urmare a rezultatelor evaluării din Studiul EA, a fost propusă 

măsura de relocare a punctului de descărcare la cca. 200 m aval pe acelaşi corp de apă pe care a fost 

realizată modelarea dispersiei poluanţilor (Râul Ialomiţa). Rezultatele modelării dispersiei poluanţilor 

prezentată anterior sub forma iniţială a punctului de descărcare nu implică modificări substanţiale în 

concentraţii, putând fi considerate aceleaşi condiţii de diluţie.  

Rezultatele obţinute nu depăşesc valorile limită pentru pragurile dintre stările ecologice Foarte Bună 

şi Bună (FB/B), respectiv Bună şi Moderată (B/M) conform Planului Naţional de Management 

actualizat aferent Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea pentru tipologia RO10 în 

care se încadrează toate cele 3 corpuri de apă care reprezintă emisarii staţiilor (Argeş, Ialomiţa şi Sabar). 

Tabelul nr. 7-11 Valorile limită pentru pragurile dintre stările ecologice Foarte Bună şi Bună (FB/B), 

respectiv Bună şi Moderată (B/M) conform Planului Naţional de Management actualizat aferent 

Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea 

Tipologie râu U.M. 

Indicatori 

CBO5 CCO-Cr Azot total Fosfor total 

FB/B B/M FB/B B/M FB/B B/M FB/B B/M 

RO10  mg/l 3 6 10 25 2,5 5 0,2 0,5 

 

Totodată proiectul nu include modificări semnificative ale caracteristicilor fizice ale corpurilor de apă 

de suprafaţă care să conducă la deteriorarea stării hidromorfologice, respectiv cantitative a acestora. 

Se apreciază că impactul asupra stării calitative a corpurilor de apă chiar şi în condiţiile unor funcţionări 

temporare necorespunzătoare a staţiilor de epurare este unul nesemnificativ negativ. 

În aprecierea impactului a fost considerată şi contribuţia efluenţilor staţiilor de epurare asupra 

temperaturii apelor receptorilor. Temperatura mai ridicată a efluenţilor (3–5°C) conduce la modificări 

la nivelul receptorilor, modificări ce sunt resimţite în principal de fauna acvatică. Modificările sunt în 

măsură să limiteze activitatea unor specii şi să potenţeze activitatea altora. Debitele mici ale efluenţilor 

vor asigura însă o lungime redusă a sectoarelor de apă afectate. De asemenea, evacuările propuse prin 

proiect sunt localizate în zone în care temperatura apei nu reprezintă un factor critic pentru fauna 

acvatică (cum este cazul zonelor montane). Se apreciază că impactul termic asupra receptorilor 

analizaţi este nesemnificativ negativ. 

 

7.2.2.1.3 Etapa de dezafectare 

Impactul în etapa de dezafectare va fi similar cu impactul estimat asupra corpurilor de apă de suprafaţă 

în perioada de construcţie întrucât lucrările specifice vor fi asemănătoare. 

 

7.2.2.2 Ape subterane 

Efectele analizate, care pot determina un potenţial impact asupra apelor subterane, sunt: 

1. În etapa de construcţie: 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

2. În etapa de operare: 
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 Prelevări de debite de apă subterană; 

 Reducerea încărcării cu poluanţi; 

 Reducerea pierderilor de apă; 

3. În etapa de dezafectare: 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase. 

Formele de impact considerate în cadrul analizei pentru apa subterană sunt reprezentate de: 

modificarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană modificarea stării chimice a corpurilor de 

apă subterană.  

 

7.2.2.2.1 Etapa de execuţie 

Lucrările de execuţie a investiţiei nu se constituie în surse semnificative cu impact asupra calităţii apelor 

subterane. Tipul apelor uzate generate şi modul propus pentru gospodărirea lor este conform cu 

cerinţele legislaţiei de protecţia mediului. 

Lucrările de realizare a fundaţiilor construcţiilor (asociate intervenţiilor I.E.2, I.E.3 şi I.E.5) nu vor 

influenţa calitatea apelor subterane din zonă şi nu vor produce modificări cantitative ale acestora 

întrucât acestea se vor realiza la o adâncime mică, la care nu sunt aşteptate interceptări cu apele freatice 

din zonă. Se apreciază că aceste intervenţii vor avea un impact nesemnificativ negativ asupra apelor 

subterane. 

De asemenea, în această etapă calitatea apelor subterane (în special stratul freatic) ar putea fi afectată 

de pierderi accidentale de carburanţi sau uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi 

utilajele necesare desfăşurarii lucrărilor de amenajare (asociate tuturor intervenţiilor I.E.1 – I.E.7). 

Totodată proiectul prevede realizarea unor lucrări în zonele de protecţie hidrogeologică a fronturilor 

de captare a apelor subterane existente. Trebuie precizat însă că aceste lucrări vor consta exclusiv în 

realizarea unor foraje noi sau în reabilitarea unora existente (intervenţia I.E.4), fiind exclusă 

posibilitatea de realizare a altor tipuri de investiţii prevăzute în proiect. Tehnologia de foraj utilizată în 

lucrările de extindere a surselor de apă subterană propuse în proiect se vor realiza cu fluide de foraj 

fără conţinut de substanţe chimice periculoase, acestea nefiind în măsură să afecteze calitativ corpurile 

de apă subterană traversate în timpul realizării forajului. Se apreciază că în etapa de extindere sau 

reabilitare a surselor de apă subterană (I.E.4) impactul asupra calităţii apelor subterane este 

nesemnificativ negativ. 

 

7.2.2.2.2 Etapa de operare 

În etapa de operare, prelevarea debitelor de apă subterană pentru alimentarea populaţiei (I.O.1) 

reprezintă intervenţia cu efecte asupra stării cantitative a resursei subterane. La nivelul întregului 

proiect forajele sunt proiectate să exploateze corpul de apă subterană ROAG12-Estul Depresiunii 

Valahe. Conform PMBSH Argeş-Vedea, acest corp de apă reprezintă o resursă importantă din punct 

de vedere socio-economic, având evaluată o stare cantitativă bună. În ceea ce priveşte balanţa de 

prelevări/reîncărcare, care conduce la evaluarea corpului de apă subterană din punct de vedere 

cantitativ, PMBSH Argeş-Vedea nu semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei 
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naturale de realimentare. Analizând volumul maxim anual necesar de apă pentru proiect, estimat în 

anul 2050 ca fiind de 14.553 mii m3/an, în raport cu volumul total exploatat din corpul de apă 

ROAG12, acesta reprezintă un aport de 16,3% la consumurile totale. Trebuie însă specificat că 

exploatarea prin proiect a resursei de apă se realizează prin foraje distribuite pe un areal mare, 

desfăşurat pe 3 judeţe, presiunea exploatării nefiind concentrată într-o anumită zonă a corpului de apă. 

Se apreciază că impactul asupra volumului disponibil al resursei de apă este nesemnificativ negativ. 

Se precizează că în etapa de operare proiectul implică şi o reducere a presiunilor cantitative actuale 

asupra surselor de apă subterană prin reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă ce vor avea ca efect 

reducerea pierderilor de apă în sistem. Din punct de vedere calitativ, prin reabilitarea reţelelor de 

canalizare şi reducerea infiltraţiilor de apă uzată în sol, impactul proiectului asupra calităţii apelor 

subterane va fi unul semnificativ pozitiv. 

Prin urmare, dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată va conduce la diminuarea presiunilor difuze 

şi punctiforme asupra corpurilor de apă subterană, contribuind la atingerea obiectivelor de mediu ale 

acestor corpuri. 

 

7.2.2.2.3 Etapa de dezafectare 

Impactul în etapa de dezafectare va fi similar cu impactul estimat asupra apelor subterane în perioada 

de construcţie întrucât lucrările specifice vor fi asemănătoare. 

 

7.2.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

7.2.3.1 Condiţii de realizare a proiectului şi cerinţe de bune practici 

7.2.3.1.1 Etapa de construcţie 

În această etapă condiţiile de realizare a proiectului şi cerinţele de bune practici ce vor fi adoptate în 

proiect pentru protejarea apelor de suprafaţă şi apelor subterane sunt: 

• Asigurarea în stare tehnică bună a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor care vor fi utilizate la 

realizarea lucrărilor; 

• Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie se vor depozita temporar în locuri special 

amenajate, astfel încât să se evite orice risc de poluare generat de acestea. De asemenea, eliminarea 

deşeurilor de pe amplasament se va realiza doar de către societăţi autorizate; 

• Depozitarea materialelor necesare realizării proiectului se va realiza corespunzător, în funcţie de 

starea fiecărui material în parte şi de riscul de poluare asupra mediului ce poate fi generat de acesta; 

• Zonele de depozitare a materialelor, materiilor prime şi deşeurilor nu se vor amplasa în vecinătatea 

cursurilor de apă; 

• În zonele de lucru vor fi prevăzute dotări pentru intervenţie în caz de poluări accidentale (ex: 

materiale absorbante adecvate);  

• Apele uzate generate în urma lucrărilor propuse în proiect vor fi preluate doar de operatori 

autorizaţi; 
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• Operaţiile de întreţinere şi alimentare cu carburant a vehiculelor şi utilajelor se vor efectua în locaţii 

cu dotări adecvate;  

• Generatoarele electrice se vor amplasa pe suprafeţe protejate; 

• Interzicerea deversării în cursurile de apă a oricărui material, deşeu sau ape uzate; 

• Elaborarea unui Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi instruirea personalul 

implicat în lucrări pentru respectarea prevederilor acestuia; 

• Forajele de alimentare cu apă vor fi executate prin izolarea coloanei astfel încât acviferul din 

stratele superioare să nu constituie surse de poluare pentru acviferul de adâncime din care se 

captează apa. 

 

7.2.3.1.2 Etapa de operare 

În această etapă condiţiile de realizare a proiectului şi cerinţele de bune practici ce vor fi adoptate sunt: 

• Monitorizarea permanentă a parametrilor de funcţionare a instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi 

remedierea imediată a avariilor; 

• Inspectarea periodică a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare; 

• Remedierea imediată a avariilor apărute la reţelele de apă şi de canalizare; 

• Depozitarea şi gestionarea corespunzătoare a reactivilor şi a tuturor substanţelor utilizate în 

tratarea şi epurarea apelor; 

• Elaborarea/actualizarea Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi instruirea 

periodică a personalului operator cu privire la intervenţia cât mai eficientă în cazul apariţiei unei 

poluări accidentale în cadrul obiectivelor; 

• Evacuarea efluenţilor staţiilor de epurare în emisari se va realiza după verificarea conformităţii 

parametrilor de calitate impuşi pentru monitorizare în actele de reglementare emise de autorităţile 

competente (Autorizaţia de gospodărire a apelor, Autorizaţia de mediu); 

• Delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever în jurul fronturilor de captare a apei 

subterane, staţiilor de pompare a apei, rezervoarelor de înmagazinare şi a staţiilor de tratare a apei, 

precum şi de-a lungul conductelor de aducţiune; 

• Inspecţii periodice asupra parametrilor de funcţionare a tuturor instalaţiilor de alimentare cu apă 

şi canalizare şi adoptarea măsurilor adecvate pentru asigurarea funcţionării în parametrii normali; 

• Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în baza Regulamentului de întreţinere şi 

exploatare adoptat de operator; 

• Implementarea unor măsuri de control şi de reducere a evacuărilor industriale în reţeaua de 

canalizare, adoptate în cadrul unui plan de acţiuni; 

• Monitorizarea calităţii apei subterane de mică adâncime din zona staţiilor de epurare, prin 

intermediul a cel puţin două puţuri de monitoriare amplasate în amonte şi în aval de SEAU, pe 

direcţia de curgere a apei subterane.  
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7.2.3.1.3 Etapa de dezafectare 

În etapa de dezafectare vor fi prevăzute condiţii similare cu cele prevăzute în etapa de construcţie. 

 

7.2.3.2 Măsuri de evitare a impactului 

Nu au fost propuse alte măsuri de evitare a impactului asupra apelor de suprafaţă şi apelor subterane, 

decât cele incluse deja în proiect. 

7.2.3.3 Măsuri de reducere a impactului 

7.2.3.3.1 Etapa de construcţie 

În zonele de protecţie hidrogeologică aferente fronturilor de captare a apelor subterane existente vizate 

în proiect se vor executa doar lucrări de extindere şi reabilitare a forajelor, evitându-se realizarea 

oricăror alte tipuri de intervenţii. Totodată, în aceste zone se va evita depozitarea oricăror tipuri de 

substanţe sau materiale ce ar putea constitui surse de poluare a apelor subterane. 

 

7.2.3.3.2 Etapa de operare 

Nu au fost propuse alte măsuri de reducere a impactului asupra apelor de suprafaţă şi apelor subterane, 

decât cele incluse deja în proiect. 

 

7.2.3.3.3 Etapa de dezafectare 

În etapa de dezafectare vor fi prevăzute măsuri similare cu cele prevăzute în etapa de construcţie. 
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7.3 AERUL 

7.3.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea 

impactului asupra factorului de mediu Aer 

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Aer a fost analizată pe baza a două 
criterii: sensibilitatea zonelor de implementare şi magnitudinea schimbărilor propuse de proiect. 
Indicaţiile metodologice generale se regăsesc în Capitolul 3 al prezentului raport, clasele de sensibilitate 
şi magnitudine utilizate în evaluare fiind prezentate în secţiunile de mai jos. 

 

7.3.1.1 Clase de sensibilitate 

Clasele de sensibilitate pentru factorul de mediu aer au fost stabilite în funcţie de starea actuală privind 

calitatea aerului în zona proiectului. 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare Zone în care se înregistrează frecvente depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile 

(CMA: valori limită şi niveluri critice) pentru mai mulţi poluanţi atmosferici relevanţi 

pentru proiectul propus. 

Mare Zone în care se înregistrează ocazional depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile 

(CMA: valori limită şi niveluri critice) pentru mai mulţi poluanţi atmosferici relevanţi 

pentru proiectul propus. 

Moderată Zone în care nu se înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile (CMA: 

valori limită şi niveluri critice) pentru poluanţii atmosferici relevanţi pentru proiectul 

propus. Valorile se încadrează în intervalul 75% - 100% din CMA şi nu există perspectiva 

de a fi depăşite CMA pe termen scurt (2-3 ani). 

Mică Zone în care nu se înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile (CMA: 

valori limită şi niveluri critice) pentru poluanţii atmosferici relevanţi pentru proiectul 

propus. Valorile se încadrează în intervalul 50% - 75% din CMA şi nu există perspectiva 

de a fi depăşit pragul de 75% din CMA pe termen scurt (2-3 ani). 

Foarte 

mică/nesensibil 

Zone în care nu se înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile (CMA: 

valori limită şi niveluri critice) pentru poluanţii atmosferici relevanţi pentru proiectul 

propus. Valorile sunt mai mici de 50%  din CMA şi nu există perspectiva de a fi depăşit 

pragul de 50% din CMA pe termen scurt (2-3 ani). 

 

La nivelul proiectului nu au fost identificate zone cu sensibilitate foarte mare conform clasificărilor 

descrise în tabelul anterior. Zonele de sensibilitate specifice ariei proiectului sunt încadreate în clasa 

de sensibilitate mică, cu excepţia localităţilor Stăneşti, Toporu, Găiseni, Copăceni şi Voluntari, 

încadrate în clasa de sensibilitate moderată. Detalii în acest sens au fost prezentate anterior în secţiunea 

5.2.2. 

 

7.3.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Clasele de magnitudine pentru identificarea impactului asupra aerului au fost stabilite ţinând cont de 

mărimea modificărilor calitative. 
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Magnitudine Descriere 
N

E
G

A
T

IV
Ă

 

Foarte mare Depăşirea concentraţiilor maxim admise (CMA) ale poluanţilor în aerul 

ambiental ca urmare a contribuţiei proiectului plus valorile deja existente în 

condiţiile iniţiale. 

Mare Contribuţia proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale conduc 

la concentraţii cuprinse 70-99% din CMA. 

Moderată Contribuţia proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale conduc 

la concentraţii cuprinse 50-70% din CMA. 

Mică Contribuţia proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale conduc 

la concentraţii cuprinse 20-50% din CMA. 

Foarte mică Contribuţia proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale conduc 

la concentraţii <20% din CMA. 

Nicio modificare decelabilă Nu există surse de contaminare a aerului sau contribuţia lor este nedecelabilă 

P
O

Z
IT

IV
Ă

 

Foarte mică Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  

<10% din CMA 

Mică Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  

10-20% din CMA 

Moderată Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  

20-50% din CMA 

Mare Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  

50-70% din CMA 

Foarte mare Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  

>70% din CMA 

Conform analizelor, calculelor şi modelărilor matematice ale emisiilor atmosferice generate în urma 

proiectului în etapa de operare precum şi în urma aprecierilor calitative în etapele de execuţie şi 

dezafectare, clasa de magnitudine specifică proiectului în toate etapele acestuia este negativă mică. 

 

7.3.1.3 Praguri de semnificaţie a impactului 

Analiza impactului asupra calităţii aerului se realizează ţinând cont de valorile pragurilor de alertă şi de 

intervenţie prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574-87 – Aer 

din zonele protejate (condiţii de calitate). 

7.3.2 Impactul prognozat 

7.3.2.1 Prognozarea poluării aerului 

Pentru evaluarea imisiilor la nivelul receptorilor sensibili din zonele vulnerabile ale proiectului 

(vecinătatea cu amplasamentele staţiilor de epurare) a fost realizată modelarea numerică a dispersiei 

poluanţilor atmosferici. Modelarea a fost realizată cu ajutorului software-ului SelmaGIS 9.  

Datele de intrare în cadrul modelelor de dispersie realizate în prezentul studiu au fost: 

1. Datele meteorologice orare generate într-un format specific, măsurate la înălţimea de 10 m la 

staţiile meteorologice din fiecare zonă analizată; 
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2. Poziţia spaţială a surselor - coordonate în proiecţie Stereo 70 ale tuturor surselor de emisie luate 

în calcul – identificate în baza planurilor de situaţie ale staţiilor de epurare; 

3. Datele legate de surse de poluanţi atmosferici specifici staţiilor de epurare – dimensiuni trape de 

ventilaţie;  

4. Date de emisie: debite masice (g/s) rezultate în urma estimării conform metodologiilor disponibile 

(prezentate în capitolul 2.8), temperatura de evacuare (˚C), viteza gazelor evacuate (m/s); 

5. Date legate de reţeaua de receptori: definirea coordonatelor receptorilor într-un sistem de 

coordonate rectangular. 

Modelarea dispersiei emisiilor de amoniac NH3 şi COV (benzen şi metanol) corespunzătoare 

funcţionării staţiilor de epurare propuse în proiect s-a realizat ţinând cont de fiecare etapă desfăşurată 

în procesul tehnologic de epurare a apelor uzate, în baza calculelor estimate cu ajutorul software-ului 

Water 9, prezentate anterior în Capitolul 2.8.  

Concentraţiile de amoniac, benzen şi metanol rezultate în urma modelării matematice au fost 

comparate cu concentraţia maximă admisibilă (media zilnică) conform STAS 12574-87. Rezultatele 

modelărilor sunt reprezentate grafic în figurile următoare. 
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Figura nr. 7-13 Dispersia emisiilor de amoniac estimată la SEAU Floreşti-Stoeneşti 
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Figura nr. 7-14 Dispersia emisiilor de benzen estimată la SEAU Floreşti-Stoeneşti 
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Figura nr. 7-15 Dispersia emisiilor de metanol estimată la SEAU Floreşti-Stoeneşti 
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Figura nr. 7-16 Dispersia emisiilor de amoniac estimată la SEAU Herăşti 
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Figura nr. 7-17 Dispersia emisiilor de benzen estimată la SEAU Herăşti 
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Figura nr. 7-18 Dispersia emisiilor de metanol estimată la SEAU Herăşti 
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Figura nr. 7-19 Dispersia emisiilor de amoniac estimată la SEAU Moviliţa 
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Figura nr. 7-20 Dispersia emisiilor de benzen estimată la SEAU Moviliţa 
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Figura nr. 7-21 Dispersia emisiilor de metanol estimată la SEAU Moviliţa 
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Figura nr. 7-22 Dispersia emisiilor de amoniac estimată la SEAU Băneasa 
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Figura nr. 7-23 Dispersia emisiilor de benzen estimată la SEAU Băneasa 
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Figura nr. 7-24 Dispersia emisiilor de metanol estimată la SEAU Băneasa 
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Analizând rezultatele modelărilor se constată că în cazul niciuneia din staţiile de epurare propuse în 

proiect nu sunt estimate depăşiri ale valorilor limită privind sănătatea populaţiei pentru indicatorii 

amoniac, benzen şi metanol, atât la nivelul receptorilor sensibili din zona de influenţă cât şi în incinta 

staţiilor de epurare. Cu toate acestea, în timpul funcţionării staţiilor de epurare este posibil să fie 

sesizate mirosuri întrucât conform literaturii de specialitate4 mirosul amoniacului poate fi perceptibil 

începând de la valori mici ale concentraţiilor în aer, de 0,043 ppm (30 μg/m3). În cazul benzenului şi 

al metanolului, limitele inferioare de resimţire a mirosului sunt mai mari faţă de concentraţiile limită 

privind sănătatea umană conform STAS 12574-87. 

Aşa cum am menţionat mai sus, la nivel naţional şi european nu există până în prezent legislaţie care 

să reglementeze valori maxime admisibile ale concentraţiilor de poluanţi odoranţi. 

Valorile concentraţiilor maxime estimate şi distanţa la care acestea pot fi atinse faţă de receptorii 

sensibili sunt prezentate în tabelele următoare.  

Tabelul nr. 7-12 Concentraţii maxime pe diferite intervale de mediere 

Sursa Poluant 
Interval de 

mediere 

Concentraţia maximă estimată 

Observaţii Cmax 
[μg/m3] 

Prag de 
alertă 

[μg/m3] 

Valoare limită= 
prag de intervenţie 

[μg/m3] 

SEAU Floreşti-
Stoeneşti 

NH3 

Media zilnică 

81 70 100 >PA; <VL 

Benzen 49 600 800 
<PA; <VL 

Metanol 0,9 375 500 

SEAU Herăşti 

NH3 

Media zilnică 

2,5 70 100 

<PA; <VL Benzen 4,9 600 800 

Metanol 0,1 375 500 

SEAU Moviliţa 

NH3 

Media zilnică 

6,9 70 100 

<PA; <VL Benzen 6,1 600 800 

Metanol 0,2 375 500 

SEAU Băneasa 

NH3 

Media zilnică 

4,5 70 100 

<PA; <VL Benzen 6,2 600 800 

Metanol 0,2 375 500 

 

  Legendă: Cmax = concentraţie maximă estimată, PA = prag de alertă, VL = valoare limită. 

 
4 Odor Thresholds for Chemicals with Established Health Standards, 2nd Edition – American Industrial Hygiene 
Association (AIHA) 
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Tabelul nr. 7-13 Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită 

Sursa 

Distanţa între 
punctul de 

concentraţie 
maximă şi receptor 

(m) 

Concentraţia/ 
plaja 

concentraţii la 
receptorii 
sensibili 

(g/m3) 

Valoare 
limită 

(g/m3) 

Prag superior 
de evaluare 

pentru 
protecţia 
vegetaţiei 
(µg/m3) 

Prag inferior 
de evaluare 

pentru 
protecţia 
vegetaţiei 
(µg/m3) 

Prag superior de 
evaluare pentru 

protecţia 
sănătăţii 
(µg/m3) 

Prag inferior 
de evaluare 

pentru 
protecţia 
sănătăţii 
(µg/m3) 

Observaţii 

NH3 mediere zilnică - 
SEAU Floreşti-Stoeneşti 

370 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷10 100 - - - - < limite 

Benzen medie zilnică – 
SEAU Floreşti-Stoeneşti 

370 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷4 800 - - - - < limite 

Metanol medie zilnică – 
SEAU Floreşti-Stoeneşti 

370 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷0,1 500 - - - - < limite 

NH3 mediere zilnică - 
SEAU Herăşti 

635 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷0,5 100 - - - - < limite 

Benzen medie zilnică – 
SEAU Herăşti 

635 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷0,9 800 - - - - < limite 

Metanol medie zilnică – 
SEAU Herăşti 

635 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷0,02 500 - - - - < limite 

NH3 mediere zilnică - 
SEAU Moviliţa 

605 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷3,2 100 - - - - < limite 

Benzen medie zilnică – 
SEAU Moviliţa 

605 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷2 800 - - - - < limite 

Metanol medie zilnică – 
SEAU Moviliţa 

605 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷0,07 500 - - - - < limite 

NH3 mediere zilnică - 
SEAU Băneasa 

110 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷3,6 100 - - - - < limite 

Benzen medie zilnică – 
SEAU Băneasa 

110 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷5,2 800 - - - - < limite 

Metanol medie zilnică – 
SEAU Băneasa 

110 m faţă de cea mai 
apropiată locuinţă 

0÷0,1 500 - - - - < limite 
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Rezultatele pun în evidenţă faptul că în etapa de operare emisiile atmosferice datorate investiţiilor 

propuse în cadrul proiectului se încadrează în normele legale în vigoare privind calitatea aerului, acestea 

nefiind în măsură să modifice semnificativ calitatea actuală a aerului în zona receptorilor sensibili. 

În funcţie de etapa proiectului impactul preconizat asupra calităţii aerului la nivelul receptorilor 

sensibili va avea caracter temporar sau permanent. Astfel: 

 În etapa de execuţie a proiectului vor fi prezente diferite tipuri de surse de impurificare a aerului 

atât în fronturile de lucru cât şi în organizările de şantier (considerate în toate intervenţiile I.E.1 – 

I.E.7). Acestea vor genera un impact nesemnificativ negativ, cu caracter temporar şi reversibil, 

fiind prezente în diferite locaţii ale proiectului doar pe perioada de desfăşurare a lucrărilor; 

 În etapa de operare, proiectul implică realizarea unor investiţii care se pot constitui în surse de 

impurificare a aerului în zona receptorilor sensibili ca urmare a operării staţiilor de epurare (I.O.2). 

Modelările dispersiilor atmosferice au arătat că nu sunt aşteptate depăşiri ale valorilor limită pentru 

sănătatea umană la nivelul receptorilor sensibili însă nu se exclude posibilitatea generării unor 

perturbări temporare, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile dispersiei ce pot 

conduce la apariţia mirosurilor la cele mai apropiate case faţă de amplasamentul staţiilor de epurare. 

Totodată în cazul SEAU Floreşti-Stoeneşti sunt aşteptate depăşiri ale pragului de alertă pentru 

indicatorul NH3 însă acestea se vor înregistra în imediata apropiere a surselor, exclusiv în interiorul 

amplasamentului staţiei. În acest caz a fost considerat un impact nesemnificativ negativ asupra 

calităţii aerului la receptorii sensibil; 

 În etapa de dezafectare, impactul asupra calităţii aerului la nivelul receptorilor sensibili va fi 

temporar, similar etapei de execuţie. 

 

7.3.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

7.3.3.1 Condiţii de realizare a proiectului şi cerinţe de bune practici 

Etapa de construcţie 

În această etapă condiţiile de realizare a proiectului şi cerinţele de bune practici ce vor fi adoptate în 

proiect pentru protejarea calităţii aerului sunt: 

• Utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune 

tehnologii existente; 

• Verificări tehnice periodice ale autovehiculelor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor; 

• Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul 

materialelor; 

• Se recomandă ca lucrările de manevrare a maselor de pământ să se facă în urma umectării 

materialului, dacă aceste operaţiuni vor avea loc în sezonul cald; 

• Prevenirea ridicării particulelor de praf din zona de desfăşurare a lucrărilor de execuţie prin acţiuni 

de stropire în perioadele de vreme uscată; 

• Asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de construcţie; 

• Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate; 
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• Oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea 

materialelor. 

Etapa de operare 

Condiţiile de realizare a proiectului şi cerinţele de bune practici ce vor fi adoptate în proiect în etapa 

de operare sunt: 

• Transportul nămolului îngroşat din staţiile de epurare se va realiza cu mijloace de transport rutier 

acoperite. De asemenea traseul de transport se stabili evitându-se pe cât este posibil zonele locuite;  

• Depozitarea provizorie a nămolurilor să se realizeze astfel încât să nu se depăşească capacitatea 

maximă de depozitare proiectată în fiecare obiectiv; 

• Implementarea unor programe de mentenanţă şi de monitorizare a parametrilor de funcţionare a 

instalaţiilor din cadrul staţiilor de epurare; 

• Inspecţii periodice efectuate la reţelele de canalizare şi la staţiile de epurare în vederea detectării 

din timp a disfuncţionalităţilor şi adoptarea măsurilor corective adecvate pentru evitarea formării 

mirosurilor neplăcute; 

• Reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor utilizate pentru activităţile de mentenaţă; 

• Menţinerea evidenţei reclamaţiilor populaţiei din vecinătate şi remedierea cât mai rapidă a 

problemelor acestora.  

În etapa de dezafectare se vor implementa măsuri similare etapei de execuţie. 

 

7.3.3.2 Măsuri de evitare a impactului 

Nu au fost propuse măsuri de evitare a impactului asupra calităţii aerului în niciuna din etapele 

proiectului. 

 

7.3.3.3 Măsuri de reducere a impactului 

În vederea reducerii impactului asupra calităţii aerului în perioada de opeare, depozitarea nămolurilor 

rezultate de la tratarea şi epurarea apelor se va face în instalaţii corespunzătoare, acoperite. De 

asmenea, la staţiile de epurare situate în vecinătatea localităţilor (Băneasa, Floreşti şi Moviliţa) se 

recomandă plantarea unei perdele de protecţie pe toate laturile amplasamentelor staţiilor. 

Pentru celelalte etape ale proiectului nu s-a considerat a fi necesară stabilirea unor seturi de măsuri 

suplimentare de reducere a impactului. 

 

7.4 CLIMĂ ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE  

7.4.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea 

impactului asupra factorului de mediu climă 

Evaluarea semnificaţiei impactului s-a bazat pe două criterii: sensibilitatea zonei de studiu şi 

magnitudinea modificărilor propuse prin implementarea proiectului. 
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7.4.1.1 Clase de sensibilitate 

Zonele susceptibile la impact din punct de vedere al schimbărilor climatice au fost delimitate în cinci 

clase de sensibilitate, prezentate în tabelul următor. Au fost considerate cu grad maximal de 

sensibilitate zonele predispuse la modificări climatice accentuate şi cu grad minimal de sensibilitate în 

care este estimată o modificare foarte mică a valorilor variabilelor climatice. 

Tabelul nr. 7-14 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Climă 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare Zone în care este estimată o modificare semnificativă a valorilor variabilelor 

climatice (în următorii 30-50 de ani) relevante pentru dezvoltarea propusă. 

Zona este expusă unor hazarde naturale cu consecinţe deosebit de grave.  

Apariţia unor hazarde antropice conduce la consecinţe deosebit de grave. 

Mare Zone în care este estimată o modificare mare a valorilor variabilelor climatice (în 

următorii 30-50 de ani) relevante pentru dezvoltarea propusă. 

Zona este expusă unor hazarde naturale cu consecinţe grave.  

Apariţia unor hazarde antropice conduce la consecinţe grave. 

Moderată Zone în care este estimată o modificare moderată a valorilor variabilelor 

climatice (în următorii 30-50 de ani) relevante pentru dezvoltarea propusă. 

Zona este expusă unor hazarde naturale cu consecinţe moderate.  

Apariţia unor hazarde antropice poate conduce la consecinţe moderate. 

Mică Zone în care este estimată o modificare mică a valorilor variabilelor climatice (în 

următorii 30-50 de ani) relevante pentru dezvoltarea propusă. 

Zona este expusă unor hazarde naturale cu consecinţe reduse.  

Apariţia unor hazarde antropice poate conduce la consecinţe reduse. 

Foarte mică/nesensibil Zone în care este estimată o modificare foarte mică a valorilor variabilelor 

climatice (în următorii 30-50 de ani) relevante pentru dezvoltarea propusă. 

Hazardele nu produc consecinţe sau nivelul acestora este foarte scăzut. 

 

În cadrul proiectului analizat, din punct de vedere al schimbărilor climatice, nu au fost identificate 

zone cu sensibilitate foarte mare, mare sau moderată. Toate zonele de implementare au sensibilitate 

mică. 

 

7.4.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Al doilea criteriu al evaluării semnificaţiei impactului, magnitudinea modificărilor, este prezentat 

pentru componenta schimbărilor climatice în tabelul următor. Matricea de apreciere a magnitudinii 

modificărilor este structurată în cinci clase, atât pentru modificări de natură negativă cât şi pentru 

modificări pozitive, în funcţie de probabilitatea intervenţiilor de a produce schimbări climatice şi de 

durata acestora. 

Tabelul nr. 7-15 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Climă 
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Magnitudine Descriere 
N

E
G

A
T

IV
Ă

 

Foarte mare Activităţi cu risc foarte ridicat pentru producerea unor dezastre şi/sau 

cu un grad foarte ridicat de vulnerabilitate la schimbările climatice. 

Mare Activităţi cu risc ridicat pentru producerea unor dezastre şi/sau cu un 

grad ridicat de vulnerabilitate la schimbările climatice. 

Moderată Activităţi cu risc moderat pentru producerea unor dezastre şi/sau cu 

un grad mediu de vulnerabilitate la schimbările climatice. 

Mică Activităţi cu risc redus pentru producerea unor dezastre şi/sau cu 

vulnerabilitate redusă la schimbările climatice. 

Foarte mică Activităţi cu risc foarte redus pentru producerea unor dezastre şi/sau 

cu vulnerabilitate foarte redusă la schimbările climatice. 

Nicio modificare decelabilă 
Nu există surse de contaminare a aerului sau contribuţia lor este 

nedecelabilă 

P
O

Z
IT

IV
Ă

 

Foarte mică Acţiuni care reduc într-o măsură foarte mică riscul de producerea a 

unor dezastre şi/sau care contribuie într-o foarte mică măsură la 

reducerea contribuţiilor/ adaptarea la schimbările climatice 

Mică Acţiuni care reduc într-o mică măsură riscul de producerea a unor 

dezastre şi/sau care contribuie într-o mică măsură la reducerea 

contribuţiilor/ adaptarea la schimbările climatice 

Moderată Acţiuni cu contribuţie moderată la reducerea riscului de producerea a 

unor dezastre şi/sau cu eficienţă moderată în reducerea 

contribuţiilor/ adaptarea la schimbările climatice 

Mare Acţiuni cu contribuţie ridicată la reducerea riscului de producerea a 

unor dezastre şi/sau cu eficienţă ridicată în reducerea contribuţiilor/ 

adaptarea la schimbările climatice 

Foarte mare Acţiuni cu contribuţie semnificativă la reducerea/eliminarea riscului 

de producerea a unor dezastre şi/sau cu eficienţă foarte ridicată în 

reducerea contribuţiilor/ adaptarea la schimbările climatice 

 

În cadrul proiectului analizat, din punct de vedere al schimbărilor climatice şi al magnitudinii 

modificărilor: 

 nu au fost identificate modificări cu magnitudine negativă foarte mare, mare şi/sau moderată. 

Intervenţiile nu prezintă risc ridicat de producere a gazelor cu efecte de seră sau de contribuţie la 

producerea unor dezastre, atât în faza de construcţie cât şi în faza de operare, şi nu modifică 

substanţial condiţiile climatice actuale;  

 au fost identificate modificări cu magnitudine pozitivă mică, datorate contribuţiei la reducerea 

presiunii asupra resurselor de apă, prin reducerea pierderilor de apă şi alimentarea conformă cu 

apă.  

 

7.4.1.3 Praguri de semnificaţie a impactului 

Datorită magnitudinii negative mici a lucrărilor şi a sensibilităţii mici a zonelor de implementare, în 

cadrul proiectului analizat nu se prefigurează posibilitatea apariţiei unor forme de impact (atât negativ 

cât şi pozitiv) semnificativ asupra schimbărilor climatice. 
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7.4.2 Prognozarea impactului 

Evaluarea componentei de mediu „Climă şi Schimbări climatice” s-a realizat pe baza analizei 

intervenţiilor proiectului, a efectelor şi a potenţialelor impacturi generate de acestea asupra climei. 

Forma de impact considerată în cadrul analizei pentru schimbări climatice este reprezentată de 

creşterea contribuţiilor la emisiile de gaze cu efect de seră şi favorizarea producerii dezastrelor.  

Efectele analizate, care pot determina un potenţial impact asupra climei, se înregistrează în etapa de 

operare a proiectului, şi sunt reprezentate de: 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 

 Prelevări debite de apă subterană; 

 Evacuări în corpurile de apă de suprafaţă; 

 Reducerea pierderilor de apă; 

 Alimentare conformă cu apă potabilă. 

I. Caracterizarea parametrilor luaţi în considerare pentru evaluarea formelor de impact 

Analiza de evaluare a impactului generat de intervenţiile proiectului pune în evidenţă următoarele 

aspecte: 

 Forma de impact asupra climei este negativă pentru toate intervenţiile proiectului care presupun 

prelevări de apă subterană şi emisii de poluanţi atmosferici. Impactul potenţial pozitiv asupra 

climei se înregistrează pentru intervenţiile care vor producere reducerea pierderilor de apă şi 

alimentarea conformă cu apă potabilă; 

 Natura impactului a fost considerată secundară asupra climei, lucrările realizate având potenţialul 

de a genera schimbări după un interval de timp de la producerea efectului.  

 Extinderea impactului a fost considerată locală în cazul intervenţiilor punctuale, realizate în câte 

o singură UAT, şi zonală în cazul în care se realizează o singură intervenţie în cadrul mai multor 

UAT-uri (în cazul lucrărilor de extindere şi reabilitare conducte şi realizarea rezervoarelor noi).  

 Frecvenţa de apariţie a efectelor a fost considerată permanentă pentru toate intervenţiile 

deoarece efectele se înregistrează pe o perioadă nedeterminată de timp în etapa de operare. 

 Probabilitatea a fost considerată atât din punct de vedere al şanselor de manifestare a efectelor, 

cât şi din punct de vedere al potenţialelor impacturi pe care le-ar putea genera. Toate efectele 

potenţiale generate de implementare intervenţiilor au fost evaluate ca probabile. 

 Efectele au fost considerate reversibile în cazul tuturor efectelor potenţiale produse de 

implementarea proiectului deoarece este posibilă întoarcerea la condiţiile iniţiale atâta timp cât 

efectele nu se manifestă sau sunt luate în considerare măsuri de diminuare a impactului.  

II. Evaluarea semnificaţiei impacturilor 

În ceea ce priveşte evaluarea sensibilităţii şi magnitudinii intervenţiilor, analiza evaluării impactului 

pune în evidenţă următoarele aspecte:  

 Impactul negativ pentru toate intervenţiile este nesemnificativ, rezultat ca urmare a implementării 

intervenţiilor cu magnitudinea negativ mică sau foarte mică (intervenţii cu o extindere redusă) 

realizate în zone cu diferite grade de sensibilitate; 

 De asemenea, impactul pozitiv pentru toate intervenţiile este nesemnificativ. 
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 Pentru nicio intervenţie prevăzută în implementarea proiect nu se preconizează impact negativ 

semnificativ, în nicio etapă a desfăşurării proiectului.    

Analiza vulnerabilităţii, realizată pe baza analizei sensibilităţii şi evaluării expunerii prezentate în 

secţiunile anterioare, a relevat faptul că variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate 

ridicată a proiectului în condiţiile actuale şi viitoare sunt reprezentate de: creşterea temperaturii medii, 

creşterea temperaturilor extreme, modificări ale cantităţilor medii de precipitaţii, modificări ale 

cantităţilor de precipitaţii extreme, creşterea numărului de perioade secetoase, inundaţii, incendii de 

vegetaţie. 

Având în vedere numărul mare al investiţiilor, precum şi suprafaţa mare a zonei de studiu, trebuie 

menţionat faptul că analiza vulnerabilităţii prezintă situaţia cea mai defavorabilă în sensul în care 

evaluarea expunerii a fost realizată pentru situaţiile cele mai dezavantajoase. Cele mai vulnerabile 

investiţii identificate pentru variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate ridicată a 

proiectului sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-16 Investiţii cu grad ridicat de vulnerabilitate în raport cu variabilele climatice 

Variabilă climatică 
Investiţii cu grad ridicat de vulnerabilitate 

Alimentare cu apă Canalizare 

Temperatură - creşterea 

temperaturii medii, creşterea 

temperaturilor extreme, 

creşterea numărului de perioade 

secetoase 

  

Scăderea precipitaţiilor medii 

anuale 
  

Creşterea frecvenţei şi a 

intensităţii precipitaţiilor 

extreme 

U.A.T.-uri din judeţul Giurgiu – 

Modernizarea şi realizarea GA 

U.A.T-uri din judeţul Giurgiu – 

Reţea de canalizare, SPAU 

Inundaţii  Staţia de epurare de la Herăşti 

 

Principalele variabile climatice ce pot influenţa sistemele de alimentare cu apă şi sistemele de 

management al apelor uzate (sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate) sunt reprezentate 

de temperatură şi precipitaţii, împreună cu efectele secundare generate de acestea: secetă, inundaţii, 

disponibilitatea resurselor de apă. Principalele impacturi asupra sistemelor de alimentare cu apă şi 

sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate generate de tendinţele identificate ale acestor două 

variabile climatice sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 7-1 Impacturi posibile asupra sistemelor de alimentare cu apă şi sistemelor de canalizare şi 

epurare a apelor uzate generate de tendinţele variabilelor climatice 

Variabilă 

climatică 

Tendinţe 

ale 

variabilelor 

climatice 

Impacturi posibile asupra 

sistemului de alimentare cu apă 

Impacturi posibile asupra 

sistemului de ape uzate 

Temperatură 

Creşterea 

temperaturii 

(medie 

• Deteriorarea calităţii cursurilor de 

apă, cu efecte negative asupra 

proceselor de tratare; 

• Reducerea capacităţii de 

autoepurare a râurilor prin 

reducerea nivelurilor de 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

324 
 

 

 

Variabilă 

climatică 

Tendinţe 

ale 

variabilelor 

climatice 

Impacturi posibile asupra 

sistemului de alimentare cu apă 

Impacturi posibile asupra 

sistemului de ape uzate 

anuală, 

extremă) 

• Scăderea grosimii straturilor de 

zăpadă şi gheaţă ceea ce poate 

conduce la scăderea debitelor, 

modificări ale variaţiilor sezoniere, 

extinderea perioadelor cu debite 

reduse, scăderea ratelor de 

reîncărcare a apelor subterane; 

• Creşterea consumului de apă în 

perioadele de secetă şi valuri de 

căldură. 

oxigen, ce poate conduce la 

cerinţe mai restrictive pentru 

calitatea efluentului; 

• Afectarea proceselor de 

epurare dependente de 

temperatură; 

• Creşterea coroziunii în reţelele 

de canalizare. 

Precipitaţii 

Scăderea 

precipitaţiilor 

medii anuale 

• Scăderea disponibilităţii resurselor 

de apă;  

• Scăderea debitelor apelor de 

suprafaţă şi creşterea 

concentraţiilor de poluanţi; 

• Scăderea nivelului apelor subterane 

din cauza reducerii reîncărcării şi a 

scăderii debitelor apelor de 

suprafaţă; 

• Creşterea utilizării apelor 

subterane în condiţii de scădere a 

disponibilităţii surselor de 

suprafaţă; 

• Posibilitatea apariţiei de întreruperi 

în furnizarea apei către 

consumatori. 

• Scăderea debitului mediu de 

apă în reţelele de canalizare; 

• Creşterea concentraţiilor de 

poluanţi din apa uzată. 

Modificarea 

variabilităţii 

interanuale  

• Dificultăţi în operarea staţiilor de 

tratare a apei din cauza variabilităţii 

calităţii apei brute. 

• Afectarea performanţei 

sistemului de canalizare şi a 

staţiei de epurare. 

Creşterea 

frecvenţei şi 

a intensităţii 

precipitaţiilor 

extreme 

• Afectarea calităţii apei, ce conduce 

la dificultăţi în operarea staţiilor de 

tratare şi creşterea costurilor de 

operare; 

• Scăderea reîncărcării corpurilor de 

apă subterană ca urmare a faptului 

că precipitaţiile extreme depăşesc 

capacitatea de infiltrare a solului şi 

favorizează scurgerea de suprafaţă; 

• Afectarea unor componente ale 

sistemului. 

• Depăşirea capacităţii 

sistemului de canalizare şi a 

staţiei de epurare sau chiar 

scoaterea din operare a 

acestora, cu efecte negative 

inclusiv asupra calităţii 

factorilor de mediu; 

• Afectarea/ distrugerea unor 

componente ale sistemului; 

• Inundarea zonelor locuite din 

cauza disfuncţiilor sistemului 

de canalizare. 
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Riscurile identificate asociate schimbărilor climatice vizează sursele de alimentare cu apă de pe 

teritoriul judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi GIurgiu (corpul de apă subterană ROAG12), precum şi elemente 

de infrastructură aferente sistemelor de alimentare cu apă şi sistemelor de canalizare şi epurare a apelor 

uzate existente sau propuse. 

Principala sursă de apă utilizată pentru alimentarea localităţilor din cadrul judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi 

Giurgiu este reprezentată de corpul de apă de apă subterană ROAG12 Estul Depresiunii Valahe. 

Ţinând cont de faptul că alimentarea corpului se realizează prin infiltrarea  apelor de suprafaţă şi 

meteorice, iar în zona analizată sunt estimate scăderi ale cantităţilor de precipitaţii şi o creştere a 

temperaturilor, valurilor de căldură şi a perioadelor secetoase, putem considera că schimbările 

climatice vor afecta, dar nu în mod semnificativ, cantitatea de apă disponibilă în cadrul acestui corp de 

apă subterană. 

Totodată, creşterea precipitaţiilor extreme ar putea genera depăşirea capacităţii proiectate a instalaţiilor 

şi reţelelor, în acest sens fiind necesară luarea în calcul la dimensionarea componentelor aferente noilor 

investiţii a unei creşteri de până la 20%, estimată la nivelul anului 2050 faţă de prezent. 

Hărţile de hazard şi risc realizate de către ANAR, împreună cu Studiul de inundabilitate realizat în 

cadrul proiectului, au fost utilizate în Analiza de opţiuni pentru analiza riscului la inundaţii în funcţie 

de localizarea investiţiilor propuse.  

Studiul de inundabilitate a fost realizat pentru nivelul debitelor maxime cu probabilitatea de depăşire 

de 1 % şi a analizat o serie de investiţii amplasate în zone ce ar putea fi expuse la inundaţii şi anume. 

Rezultatele Studiului de inundabilitate au indicat faptul că nici una dintre investiţiile proiectate nu se 

află în banda de inundabilitate cu probabilitatea de 1%. 

 

7.4.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

În cadrul „Studiului privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influenţelor negative asupra 

sistemelor de alimentare cu apă şi colectare a apelor uzate ca urmare a schimbărilor climatice”, elaborat 

în cadrul proiectului, pentru riscurile asociate schimbărilor climatice specifice sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare, au fost identificate o serie de măsuri de adaptare aferente, prezentate în tabelul 

următor. O parte a măsurilor propuse sunt incluse în lucrările prevăzute în cadrul acestui proiect. 

Pentru alte tipuri de măsuri (ex. proiecte pilot pentru reutilizarea efluenţilor de la staţiile de epurare a 

apelor uzate) este necesară identificarea unor surse suplimentare de finanţare. Cele mai importante 

măsuri identificate sunt prezentate în tabelul următor. 
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Tabelul nr. 7-17 Riscuri asociate schimbărilor climatice şi măsuri de adaptare propuse 

Nr. Risc Consecinţe Măsuri de adaptare 

1.  

Temperatură - 
creşterea 
temperaturii medii, 
creşterea 
temperaturilor 
extreme, creşterea 
numărului de 
perioade secetoase 

Scăderea nivelului apelor 
subterane 

1.1 Reabilitarea reţelelor existente pentru 
diminuarea pierderilor din sisteme. 

1.2 Realizarea de noi foraje de alimentare cu 
apă la adâncimi mai mari, acolo unde 
contextul hidrogeologic permite acest 
lucru. 

Creşterea consumului de apă în 
perioadele de secetă şi valuri de 
căldură 

1.3 Utilizarea pentru alte consumuri decât 
cel potabil a unor surse alternative de 
alimentare cu apă (ex. utilizarea de foraje 
de mică şi medie adâncime pentru 
irigaţii, inclusiv la nivel casnic şi pentru 
întreţinerea spaţiilor verzi din localităţi). 

2.  
Scăderea 
precipitaţiilor medii 
anuale 

Scăderea debitelor surselor de 
apă 

2.1 Asigurarea contorizării tuturor 
consumatorilor de apă. 

2.2 Reabilitarea reţelelor existente pentru 
diminuarea pierderilor din sistemele de 
alimentare cu apă. 

Creşterea utilizării apelor 
subterane în condiţii de scădere 
a disponibilităţii surselor de 
suprafaţă 

2.3 Utilizarea unor surse alternative de 
alimentare cu apă pentru scopuri 
nepotabile (ex. reutilizare apelor uzate). 

Apariţia de întreruperi în 
furnizarea apei către 
consumatori 

2.4 Creşterea capacităţii de stocare a apei 
brute. 

Dificultăţi în operarea staţiilor 
de tratare a apei din cauza 
variabilităţii calitaţii apei brute  

2.5 Prevederea de procese de tratare 
adecvate pentru a face faţă variaţiilor şi 
deteriorării parametrilor de calitate ai 
apei brute. 

2.6 Monitorizarea regulată a calităţii apei 

brute. 

3.  

Creşterea frecvenţei 
şi a intensităţii 
precipitaţiilor 
extreme 

Depăşirea capacităţii sistemelor 
de canalizare şi a staţiilor de 
epurare sau chiar scoaterea din 
operare a acestora, cu efecte 
negative inclusiv asupra calităţii 
factorilor de mediu, din cauza 
precipitaţiilor extreme 

3.1 Proiectarea noilor reţele de canalizare şi 
staţii de epurare astfel încât să facă faţă 
la precipitaţii extreme. 

3.2 Proiectarea noilor reţele de canalizare 
exclusiv pentru colectarea apelor uzate 
menajere. 

3.3 Prevederea de noi staţii de pompare ce 
pot asigura capacitatea de transport a 
sistemelor de canalizare. 

3.4 Identificarea soluţiilor adecvate pentru 
colectarea şi evacuarea apelor pluviale în 
interiorul localităţilor – nu fac obiectul 
proiectului 

3.5 Realizarea de proiecte pilot pentru 
colectarea apei pluviale şi reutilizarea 
acestora în scop nepotabil (ex. irigaţii, 
rezervă de incendiu etc.) – nu fac 
obiectul proiectului 

Afectarea/ distrugerea unor 
componente ale sistemelor de 
canalizare şi staţiilor de epurare 
a apelor uzate din cauza 
precipitaţiilor extreme 

Inundarea zonelor locuite din 
cauza disfuncţiilor sistemului de 
canalizare 

4.  
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Scăderea disponibilităţii 
resurselor de apă 

4.1 Atragerea utilizatorilor în eforturile de 
economisire a apei prin sisteme 
educaţionale. 
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Nr. Risc Consecinţe Măsuri de adaptare 

4.2 Introducerea de restricţii de utilizare a 
apei în alt scop decât cel potabil în 
perioadele cu debite reduse ale surselor 
de alimentare cu apă. 

4.3 Monitorizarea regulată a nivelului 
surselor de apă subterană. 

5.  Inundaţii 

Afectarea/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă din cauza 
inundaţiilor 

5.1 Realizarea principalelor componente ale 
sistemului de alimentare cu apă (ex. 
captări, staţii de tratare a apei) în zone 
neinundabile. 

5.2 Monitorizarea regulată a nivelului 
râurilor în apropierea staţiilor de tratare. 

Afectarea/distrugerea unor 
componente ale sistemelor de 
canalizare şi staţiilor de epurare 
a apelor uzate din cauza 
inundaţiilor 

5.3 Realizarea staţiilor de epurare a apelor 
uzate în zone neinundabile. 

5.4 Monitorizarea regulată a nivelului 
râurilor din apropierea staţiilor de 
epurare. 

6.  Incendii de vegetaţie 

Afectarea/ distrugerea unor 
componente ale sistemelor de 
alimentare cu apă, canalizare şi 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate din cauza incendiilor de 
vegetaţie 
 

6.1 Realizarea principalelor componente ale 
sistemului de alimentare cu apă (ex. 
captări, staţii de tratare a apei) în zone 
mai puţin expuse riscului apariţiei 
incendiilor de vegetaţie. 

6.2 Realizarea staţiilor de epurare a apelor 
uzate în zone mai puţin expuse riscului 
apariţiei incendiilor de vegetaţie. 

6.3 Prevederea unor sisteme adecvate de 
stingere a incendiilor în cazul 
obiectivelor incluse în proiect. 
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7.5 SOLUL 

7.5.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea 

impactului asupra factorului de mediu Sol 

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Sol a fost analizată pe baza a două 

criterii: sensibilitatea zonelor de implementare şi magnitudinea schimbărilor propuse de proiect, 

conform indicaţiilor metodologice generale prezentate în Capitolul 3. 

 

7.5.1.1 Clase de sensibilitate 

Clasele de sensibilitate utilizate în evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-18 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Sol 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare Grădini din gospodării şi comunităţi 

Arii naturale protejate sub aspect pedologic 

Mare Terenuri agricole utilizate pentru horticultură, pomicultură şi alte culturi 

valoroase 

Moderată Terenuri agricole utilizate pentru culturi de cereale 

Mică Terenuri utilizate pentru păscutul animalelor domestice 

Foarte mică/nesensibil Zone industriale şi alte terenuri puternic modificate antropic 

 

În cadrul proiectului analizat, din punct de vedere al solului, nu au fost identificate zone cu sensibilitate 

foarte mare şi/sau mare. În situaţiile în care lucrările propuse se desfăşoară în perimetrul terenurilor 

agricole utilizate pentru culturi zona a fost considerată cu sensibilitate moderată. 

 

7.5.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Clasele de magnitudine utilizate în evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-19 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Sol 

Magnitudine Descriere 

N
E

G
A

T
IV

Ă
 

Foarte mare Depăşirea concentraţiilor de poluanţi în sol corespunzătoare pragurilor de 

intervenţie. 

Pierderea capacităţii productive pe o perioadă mai mare de 5 ani. 

Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube extinse şi pentru care nu 

este posibilă reabilitarea la nivelul condiţiilor iniţiale în mai puţin de 1 an. 

Mare Depăşirea concentraţiilor de poluanţi în sol cu peste 75% din pragurile de 

intervenţie. 

Pierderea capacităţii productive pe o perioadă cuprinsă între 1 - 5 ani. 

Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube extinse şi pentru care nu 

este posibilă reabilitarea la nivelul condiţiilor iniţiale în mai puţin de 6 luni - 1 

an. 
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Magnitudine Descriere 

Moderată Depăşirea concentraţiilor de poluanţi în sol corespunzătoare pragurilor de 

alertă. 

Pierderea capacităţii productive pe o perioadă cuprinsă între 6 - 12 luni. 

Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube extinse şi pentru care nu 

este posibilă reabilitarea la nivelul condiţiilor iniţiale în mai puţin de 6 luni. 

Mică Depăşirea concentraţiilor de poluanţi în sol cu peste 75% din pragurile de 

alertă. 

Pierderea capacităţii productive pe o perioadă de maxim 6 luni. 

Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube pe zone restrânse şi 

pentru care nu este posibilă reabilitarea la nivelul condiţiilor iniţiale în mai 

puţin de 6 luni. 

Foarte mică Concentraţii de poluanţi în sol cu valori cuprinse între valorile normale şi 75% 

din pragurile de alertă. 

Fără pierderi ale capacităţii productive a solului. 

Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube pe zone restrânse şi 

pentru care este posibilă reabilitarea pe termen scurt (max 1 lună). 

Nicio modificare decelabilă 
Nu există surse de contaminare /alterare structurală a solului sau contribuţia 

lor este nedecelabilă 

P
O

Z
IT

IV
Ă

 

Foarte mică Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol sub limita 

pragului de intervenţie, dar nu mai mici de 75% din pragul de intervenţie. 

Mică Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol şi încadrarea 

în intervalul >pragul de alertă, <75% din pragul de intervenţie. 

Moderată Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol şi încadrarea 

în intervalul >75% din pragul de alertă, <pragul de alertă. 

Mare Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol şi încadrarea 

în intervalul >50% din pragul de alertă, <75% din pragul de alertă. 

Foarte mare Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol şi încadrarea 

în zona valorilor normale. 

 

În cadrul proiectului analizat, din punct de vedere al solului şi al magnitudinii modificărilor nu au fost 

identificate modificări cu magnitudine negativă foarte mare, mare şi/sau moderată. Intervenţiile se 

realizează pe o suprafaţă foarte redusă, atât în faza de construcţie cât şi în faza de operare, şi nu 

modifică substanţial elementele şi caracteristicile solului. 

 

7.5.1.3 Praguri de semnificaţie a impactului 

Analiza impactului asupra calităţii solului se realizează ţinând cont de valorile pragurilor de alertă şi de 

intervenţie prevăzute în Ordinul nr. 756/1997 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

7.5.2 Prognozarea impactului 

Evaluarea componentei de mediu „Sol” s-a realizat pe baza analizei intervenţiilor proiectului, a 

efectelor şi a potenţialelor impacturi generate de acestea asupra elementelor peisagistice. Forma de 
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impact considerată în cadrul analizei pentru sol este reprezentată de pierderea capacităţii productive a 

solului ca urmare a modificărilor fizice şi modificarea calităţii solului/ subsolului ca urmare a 

contaminării.  

În faza de execuţie, sursele potenţiale de poluanţi, ce pot determina un potenţial impact asupra calităţii 

solului şi subsolului sunt: 

1. În etapa de execuţie: 

 Gestionarea necorespunzătoare a materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate în 

urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în 

execuţia lucrărilor; 

 Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la 

autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor; 

 Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor 

(ape uzate menajere, ape uzate tehnologice); 

 Traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. O dată cu impurificarea 

aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici să ajungă pe sol, 

putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia; 

2. În etapa de funcţionare: 

 Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi de la vehiculele de transport ale deşeurilor şi 

ale personalului implicat în activităţile de mentenanţă şi intervenţie în caz de avarie; 

 Avarii ale conductelor de canalizare care pot genera scurgeri de apă uzată; 

 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi nămolului rezultate în cadrul obiectivelor; 

 Gestionarea şi stocarea necorespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate în 

cadrul gospodăriilor de apă, staţiilor de tratare, staţiilor de epurare. 

Efectele analizate, care pot determina un potenţial impact asupra solului, sunt: 

1. În etapa de construcţie: 

 Modificări structurale sol/subsol; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Compactare sol; 

2. În etapa de operare: 

 Ocupare permanentă cu construcţii; 

 Compactare sol; 

3. În etapa de dezafectare: 

 Modificări structurale sol/subsol; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Compactare sol. 

Datorită faptului că efectele din etapa de dezafectare sunt similare cu efectele din etapa de construcţie, 

vom reda analiza doar pentru etapa de construcţie.   

I. Caracterizarea parametrilor luaţi în considerare pentru evaluarea formelor de impact 

Analiza de evaluare a impactului generat de intervenţiile proiectului, pentru componenta sol, pune în 

evidenţă următoarele aspecte: 

 Formele de impact asupra solului sunt negative pentru toate intervenţiile proiectului. 
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 Natura impactului a fost considerată directă asupra solului, lucrările realizate având potenţialul 

de a genera schimbări imediate în structura şi caracteristicile zonelor de implementare.  

 Extinderea impactului a fost considerată locală în cazul intervenţiilor punctuale, realizate în câte 

o singură UAT, şi zonală în cazul în care se realizează o singură intervenţie în cadrul mai multor 

UAT-uri (ex: „Extinderea reţelei de canalizare şi realizarea de conducte de refulare noi”).  

 Frecvenţa de apariţie a efectelor a fost considerată în funcţie de caracteristicile intervenţiilor,  

majoritatea generând fie efecte accidentale, în cazul scurgerilor accidentale de produse periculoase, 

fie efecte permanente în cazul modificărilor structurale şi a compactării solului.  

 Probabilitatea a fost considerată atât din punct de vedere al şanselor de manifestare a efectelor, 

cât şi din punct de vedere al potenţialelor impacturi pe care le-ar putea genera. În etapa de 

construcţie, în cazul scurgerilor accidentale a fost considerată o probabilitate incertă de afectare a 

componentei, acest tip de efecte putând determina distrugerea sau degradarea solului doar în cazul 

apariţiei unor accidente majore, care să elibereze cantităţi mari de substanţe periculoase cu 

potenţial de alterare. În etapa de operare, contaminarea solului a fost evaluată ca improbabilă. În 

cazul celorlalte efecte, probabilitatea a fost evaluată în sensul favorabil al şanselor de manifestare.  

 Efectele au fost considerate ireversibile în cazul intervenţiilor care determină ocuparea 

permanentă cu construcţii şi reversibile pentru celelalte efecte, atât în etapa de construcţie cât şi 

în etapa de operare. 

II. Evaluarea semnificaţiei impacturilor 

În ceea ce priveşte evaluarea sensibilităţii şi magnitudinii intervenţiilor, analiza evaluării impactului 

asupra solului pune în evidenţă următoarele aspecte:  

 Impactul potenţial înregistrat pentru toate intervenţiile proiectului este nesemnificativ negativ şi 

rezultă ca urmare a implementării intervenţiilor cu magnitudinea negativă mică sau negativă foarte 

mică (activităţi care nu determină pierderea capacităţii productive pe o perioada mai mare de şase 

luni şi nu contribuie la creşterea concentraţiilor de poluanţi peste pragurile de alertă) realizate în 

zone cu sensibilitate mică şi/sau moderată (terenuri utilizate pentru păscutul animalelor domestice 

sau terenuri agricole utilizate pentru culturi); 

 În etapa de operare, prin existenţa sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, se prognozează 

un impact nesemnificativ pozitiv, deoarece apele uzate vor fi dirijate prin aceste sisteme, evitându-

se astfel contaminarea solului şi a subsolului. Impactul asupra solului este diminuat şi prin soluţia 

propusă de valorificare termică a nămolului provenit din procesele de epurare în dauna utilizării 

acestuia în agricultură. Acesta poate conţine agenţi patogeni şi metale grele, ca poluanţi, cu efecte 

negative asupra sănătăţii umane prin acumularea substanţelor toxice în sol şi de aici în culturi 

vegetale şi la animale. 

Sursele potenţiale de poluanţi, prezentate în secţiunea 2.8.3, pot conduce la alterarea calităţii solului, 

subsolului şi apelor subterane. Eventualele scurgeri directe pe sol de produse petroliere (carburanţi) 

sau alte substanţe în cele două etape ale proiectului vor putea conduce la afectarea superficială a 

stratului de sol. În cazul producerii acestor scurgeri se va proceda imediat la colectarea cantităţilor 

contaminate şi eliminarea de pe amplasament ca deşeu periculos, prin intermediul unui operator 

autorizat. Aplicarea corectă a măsurilor de intervenţie în caz de poluări accidentale va asigura în astfel 

de situaţii un impact nesemnificativ la nivelul solului cu posibilitatea limitării şi minimizării efectelor 

acestuia. 
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Pe lângă posibilitatea de contaminare a solului, activităţile proiectului vor conduce la scoaterea 

definitivă din circuitul productiv a unor suprafeţe de sol ca urmare a realizării obiectivelor noi din 

cadrul proiectului, precum şi la afectarea din punct de vedere structural a solului, prin realizarea 

lucrărilor de excavare şi utilizarea suprafeţelor de teren adiacente celor necesare realizării lucrărilor 

specifice proiectului. Lucrările de excavare pentru pozarea conductelor se vor desfăşura până la o 

adâncime maximă de aproximativ 1,5 m, fără afectarea mediului geologic. Solul excavat va fi stocat 

temporar în vecinătatea fronturilor de lucru şi va fi reutilizat la umplerea şanţurilor. Suprafeţele 

adiacente vor fi afectate prin călcare, bătătorire, depozitare materiale de construcţie şi pământ excavat. 

Există de asemenea posibilitatea contaminării solului fertil cu propagule ale unor specii alohtone 

invazive. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi readus la starea iniţială. Lucrările pentru realizarea 

fundaţiilor se vor realiza până la adâncimi de câţiva metri, în funcţie de condiţiile geotehnice. Cantităţile 

de pământ excedentar vor fi transporate în locaţii stabilite de autorităţile locale. Realizarea forajelor de 

alimentare cu apă va conduce la modificări ale subsolului, însă nu se anticipează un impact 

semnificativ. 

 

7.5.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Măsurile de reducere a afectării solului sunt reprezentate de: 

• Etapa de execuţie: 

▪ Evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate în urma 

lucrărilor; 

▪ Stratul de sol vegetal îndepărtat va fi depozitat în grămezi separate şi va fi reinstalat după 

finalizarea lucrărilor, pentru a face posibilă reinstalarea naturală a vegetaţiei;  

▪ Depozitarea temporară pe amplasament a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a 

celor de tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în vederea eliminării finale 

sau valorificării, se va realiza în recipienţi corespunzători, în spaţii special amenajate; 

▪ Generatoarele electrice se vor amplasa pe suprafeţe protejate; 

▪ Utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru execuţia lucrărilor, 

precum şi pentru transportul materialelor şi pentru preluarea şi transportul deşeurilor rezultate 

în urma lucrărilor de construcţie; 

▪ Întreţinerea, alimentarea cu carburanţi sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor nu se vor 

realiza pe amplasament;  

▪ În zonele de lucru vor fi prevăzute dotări pentru intervenţie în caz de poluări accidentale (ex: 

materiale absorbante adecvate); 

▪ În cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată/eliminată în 

funcţie de tipul de contaminare; 

▪ Fiecare antreprenor va elabora un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi va 

instrui personalul implicat în lucrări pentru respectarea prevederilor acestuia. 

• Etapa de operare: 
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▪ Verificarea periodică a integrităţii instalaţiilor şi echipamentelor aferente investiţiilor; 

▪ Stabilirea unui program de revizii şi reparaţii pentru instalaţiile prevăzute, pentru a se evita 

defectarea acestora şi a asigura funcţionarea lor la parametri optimi; 

▪ Remedierea imediată a avariilor apărute la reţelele de apă şi de canalizare; 

▪ Elaborarea/ actualizarea Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi 

instruirea periodică a personalului operator cu privire la intervenţia cât mai eficientă în cazul 

apariţiei unei poluări accidentale în cadrul obiectivelor; 

▪ Manevrarea şi depozitarea reactivilor utilizaţi în staţiile de epurare şi în staţiile de tratare se va 

face în spaţii special amenajate în acest sens; 

▪ Stocarea temporară a nămolului în staţiile de epurare în spaţiile special prevăzute în acest sens. 

 

7.6 GEOLOGIE 

7.6.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea 

impactului asupra factorului de mediu Geologie 

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Geologie a fost analizată pe baza a 

două criterii: sensibilitatea zonelor de implementare şi magnitudinea schimbărilor propuse de proiect, 

conform indicaţiilor metodologice generale prezentate în Capitolul 3. 

 

7.6.1.1 Clase de sensibilitate 

Clasele de sensibilitate utilizate în evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-20 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Geologie 

Sensibilitate  Descriere 

Foarte mare 

Rezervaţii ştiinţifice desemnate pentru protecţia valorilor geologice, paleontologice 

sau speologice.  

Zone importante pentru cercetare geologică, paleontologică sau speologică. 

Mare 

Rezervaţii naturale desemnate pentru conservarea valorilor geologice, paleontologice 

sau speologice. 

Geoparcuri desemnate şi recunoscute în Reţeaua Globală a Geoparcurilor. 

Zone cu potenţial de a fi desemnate rezervaţii ştiinţifice pentru protecţia valorilor 

geologice, paleontologice sau speologice. 

Moderată 

Geoparcuri în curs de desemnare sau desemnate la nivel naţional şi neincluse în 

Reţeaua Globală a Geoparcurilor. 

Zone cu istoric de exploatare geologică.  

Zone cu elemente geologice valoroase, care au potenţial de a deveni geoparcuri. 

Mică 
Zone importante din punct de vedere petrografic sau al prezenţei mineralelor 

valoroase ca resursă. 

Foarte mică/ 

Nesensibilă 

Zone fără trăsături geologice deosebite şi în care nu sunt prezente materiale de 

interes paleontologic. 
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În cadrul proiectului analizat, din punct de vedere al geologiei nu au fost identificate zone cu 

sensibilitate foarte mare şi/sau mare. 

 

7.6.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Clasele de magnitudine utilizate în evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-21 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Geologie 

Magnitudinea modificării Descriere 

N
eg

at
iv

 

Foarte mare Pierderea sau alterarea a ≥20% din resursa geologică identificată. 

Mare Pierderea sau alterarea a 10 - 20% din resursa geologică identificată. 

Moderată Pierderea sau alterarea a 5 - 10% din resursa geologică identificată. 

Mică Pierderea sau alterarea a 2,5-5% din resursa geologică identificată. 

Foarte mică Pierderea sau alterarea a <2,5% din resursa geologică identificată. 

Nicio modificare decelabilă Modificări care nu influenţează reusrsa geologică. 

P
o

zi
ti

v 

Foarte mică Modificări care îmbunătăţesc <2,5% din resursa geologică identificată. 

Mică Modificări care îmbunătăţesc 2,5-5% din resursa geologică identificată. 

Moderată Modificări care îmbunătăţesc 5-10% din resursa geologică identificată. 

Mare Modificări care îmbunătăţesc 10-20% din resursa geologică identificată. 

Foarte mare Modificări care îmbunătăţesc ≥20% din resursa geologică identificată. 

 

7.6.1.3 Praguri de semnificaţie a impactului 

Stabilirea pragului de semnificaţie a impactului asupra componentei geologice se bazează pe analiza 

sensibilităţii elementelor geologice identificate la nivelul judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu şi a 

magnitudinii modificărilor generate de intervenţiile proiectului. Pentru apariţia unui impact 

semnificativ asupra elementelor geologice, efectele ar trebui să genereze pierderea sau alterarea a ≥20% 

din suprafaţa zonelor considerate cu sensibilitate moderată în cele 3 judeţe. 

7.6.2 Impactul prognozat 

Evaluarea componentei de mediu „Geologie” s-a realizat pe baza analizei intervenţiilor proiectului, a 

efectelor şi a potenţialelor impacturi generate de acestea asupra elementelor geologice, paleontologice 

sau speologice. Forma de impact considerată în cadrul analizei pentru geologie este distrugerea sau 

degradarea elementelor geologice, paleontologice sau speologice.  

În cazul componentei geologice, principalele intervenţii ale proiectului ce pot genera efecte care să 

ducă la un potenţial impact sunt cuprinse exclusiv în etapa de construcţie, aceasta fiind etapa pe care 

a fost bazată şi evaluarea potenţialelor impacturi asupra elementelor geologice. Durata a fost stabilită 

ca „termen lung”, deoarece deşi efectele generate au o manifestare pe termen scurt (exclusiv în etapa 

de construcţie), acestea au potenţialul de a genera impacturi pe termen lung. 

Efectele analizate au fost considerate negative şi ireversibile, orice efect ce are potenţialul de a 

determina distrugerea sau degradarea elementelor geologice putând genera un impact permanent 

asupra geologiei.  
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Intervenţiile proiectului au fost considerate ca având efecte directe asupra elementelor geologice, 

lucrările realizate în cadrul acestora având potenţialul de a genera schimbări imediate şi directe în 

structura şi caracteristicile geologice ale zonelor de implementare. 

În cadrul analizei, extinderea efectelor a fost considerată locală în cazul intervenţiilor punctuale, 

realizate în câte o singură UAT. Efectele au fost considerate „zonale” în cazul în care implică realizarea 

unei singure intervenţii în cadrul mai multor UAT învecinate (ex: „Extinderea reţelei de canalizare şi 

realizarea de conducte de refulare noi”). 

Frecvenţa de apariţie a efectelor a fost considerată pe baza caracteristicilor intervenţiilor asociate, 

majoritatea intervenţiilor generând efecte o singură dată, în faza de construcţie a proiectului. 

Frecvenţa de apariţie a efectelor a fost considerată pe baza caracteristicilor intervenţiilor asociate, 

majoritatea intervenţiilor generând efecte o singură dată, în faza de construcţie a proiectului.  

Probabilitatea a fost considerată atât din punct de vedere al şanselor de manifestare a efectelor, cât şi 

din punct de vedere al potenţialelor impacturi pe care le-ar putea genera asupra componentei 

geologice. În cazul scurgerilor accidentale a fost considerată o probabilitate extrem de scăzută de 

afectare a componentei geologice, acest tip de efecte putând determina distrugerea sau degradarea 

elementelor geologice doar în cazul apariţiei unor accidente majore, care să elibereze cantităţi mari de 

substanţe periculoase cu potenţial de alterare a substratului geologic. 

Magnitudinea modificărilor a fost considerată mică sau foarte mică, acestea neavând o scară suficient 

de mare pentru a afecta semnificativ substratul geologic al zonei. 

Astfel, considerând o magnitudine mică sau foarte mică şi absenţa din locaţiile de proiect a unor 

elemente geologice valoroase importante pentru geoconservare sau pentru exploatarea resurselor, a 

fost considerat un impact nesemnificativ negativ asupra mediului geologic în cazul tuturor 

intervenţiilor proiectului. 

 

7.6.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Considerând nivelul nesemnificativ al potenţialelor impacturi identificate, pentru componenta 

geologică nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie, altele decât cele care au fost luate în 

considerare deja în proiect. Măsurile de protecţie a elementelor geologice sunt similare celor pentru 

protecţia celorlalte componente de mediu, detaliate în secţiunile acestui capitol precum şi în Capitolul 

7. 

Facem şi aici precizarea privind gestiunea adecvată a materialelor şi substanţelor utilizate în perioada 

de construcţie, respectiv faptul că este necesară evitarea depozitării direct pe sol a produselor ce pot fi 

antrenate în circuitele biogeochimice şi, mai ales, a celor de natura lichidă. 

În perioada de operare a obiectivului, măsurile de protecţie vor trebui să se adreseze în mod deosebit 

supravegherii periodice a reţelelelor de canalizare realizate în cadrul proiectului. 
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7.7 BIODIVERSITATEA 

7.7.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea 

impactului asupra compoentelor de Biodiversitate 

Indicaţiile metodologice generale se regăsesc în Capitolul 3 al prezentului studiu, aspecte particulare 

ale evaluării impactului asupra componentelor de biodiversitate fiind punctate în secţiunile de mai jos. 

 

7.7.1.1 Clase de sensibilitate 

Sensibilitatea zonelor în care implementarea proiectelor poate genera impacturi a fost stabilită ţinându-

se cont de importanţa în ceea ce priveşte sistemele de clasificare a unor zone delimitate spaţial şi a 

componentelor biotice şi abiotice care le definesc, reglementate prin legislaţia europeană şi naţională 

privind importanţa ştiinţifică, conservativă, naturală, ecologică şi sozologică. 

Tabelul nr. 7-22 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Biodiversitate 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare 

Rezervaţii ştiinţifice; 

Zone de protecţie strictă şi zone de protecţie integrală din interiorul ariilor naturale protejate 

de interes naţional; 

Păduri virgine; 

Zone de sălbăticie; 

Habitate prioritare; 

Habitate ale speciilor prioritare, periclitate, critic periclitate.  

Mare 

Habitate Natura 2000 şi habitate ale speciilor Natura 2000 aflate în interiorul limitelor 

siturilor Natura 2000; 

Rezervaţii naturale; 

Monumente ale naturii; 

Arii naturale protejate de interes judeţean şi local; 

Zone tampon (zone de conservare durabilă, zone de management durabil) din interiorul 

ariilor naturale protejate de interes naţional; 

Zone umede de importanţă internaţională; 

Zone importante pentru păsări (IBA); 

Coridoare ecologice; 

Habitate critice ale speciilor de interes comunitar şi naţional; 

Habitate critice ale speciilor vulnerabile şi aproape ameninţate. 

Moderată 

Zone de dezvoltare durabilă din interiorul ariilor naturale protejate de interes naţional; 

Habitate favorabile pentru speciile de interes comunitar şi naţional, aflate în afara ariilor 

naturale protejate (speciile sunt abundente/ nou consemnate; sunt identificate culoare 

principale de migraţie); 

Pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV), pajişti importante pentru păsări, pajişti importante 

pentru fluturi, livezi tradiţionale, cu fâneţe, din zona colinară şi de munte; 

Ecosisteme semi-naturale care nu fac obiectul conservării (ex.: rezervaţii semincere, parcuri 

dendrologice,  parcuri şi grădini urbane etc.). 

Mică 

Habitate antropizate (ex.: plantaţii, culturi agricole, terenuri agricole abandonate, comunităţi 

vegetale ruderale etc.) fără obiective de management şi fără prezenţa speciilor de interes 

conservativ. 
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Sensibilitate Descriere 

Foarte mică 

/Nesensibilă 

Habitate aflate în interiorul comunităţilor umane, puternic influenţate de activităţile acestora 

(ex.: peluze, terenuri virane etc.). 

 

Evaluarea impactului potenţial generat de proiect asupra elementelor de biodiversitate se concentrează 

asupra componentelor cu sensibilitatea cea mai ridicată, raportat la ansamblul teritoriului în care 

proiectul va fi realizat şi a naturii lucrărilor de construcţie, respectiv: siturile Natura 2000, habitatele 

naturale şi speciile protejate de interes comunitar şi naţional, habitatele naturale cu valoare ecologică 

ridicată (ex. ecosistemele forestiere, de pajişte), ecosistemele acvatice (corpurile de apă de suprafaţă) şi 

speciile şi habitatele dependente de acestea. 

Pe traseul proiectului analizat sunt prezente următoarele clase de sensibilitate: 

 zone cu sensibilitate mare: habitate de interes comunitar şi habitate favorabile speciilor de interes 

comunitar, incluse în interiorul limitelor siturilor Natura 2000 ROSCI0290, ROSCI0106, 

ROSPA0152, ROSPA0112, ROSPA0161; 

 zone cu sensibilitate moderată: zone unde au fost identificate specii sau habitate favorabile pentru 

speciile de interes comunitar şi naţional (aflate în afara ariilor naturale protejate) şi pajişti cu înaltă 

valoare naturală (HNV); 

 zone cu sensibilitate mică: zone antropizate – în principal culturile agricole intersectate de proiect şi 

vegetaţie de margini de drum; 

 zone cu sensibilitatea foarte mică: zone aflate în interiorul aşezărilor umane sau suprafeţe puternic 

antropizate. 

În zona proiectului nu se află clase de sensibilitate foarte mare, deoarece acesta nu intersectează: 

rezervaţii ştiinţifice; zone de protecţie strictă şi zone de protecţie integrală din interiorul ariilor naturale 

protejate de interes naţional; păduri virgine; zone de sălbăticie; habitate prioritare; habitate ale speciilor 

prioritare, periclitate, critic periclitate. 

În figurile următoare sunt reprezentate clasele de sensibilitate de la nivelul proiectului analizat. 
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Figura nr. 7-25 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Jilavele 

 
Figura nr. 7-26 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Moviliţa 
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Figura nr. 7-27 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Sineşti 

 
Figura nr. 7-28 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Găiseni 
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Figura nr. 7-29 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Buturugeni 

 
Figura nr. 7-30 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT 1 Decembrie şi Berceni 
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Figura nr. 7-31 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Bulbucata, Letca Nouă şi Letca 

Veche 

 

 
Figura nr. 7-32 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Herăşti 
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Figura nr. 7-33 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Toporu şi Rusuceni 
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Figura nr. 7-34 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Stăneşti 

 

 
Figura nr. 7-35 Clasele de sensibilitate din zona proiectului, UAT Băneasa 
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7.7.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Bidimensionalitatea evaluării de impact analizează elementele sensibile (zone delimitate spaţial şi 

receptori), potenţial a fi afectate de implementarea investiţiilor propuse, din perspectiva gradului de 

magnitudine exprimat prin valoarea modificărilor generate sub aspect negativ şi pozitiv pentru toate 

componentele de biodiversitate considerate relevante în cadrul proiectului – situri Natura 2000, 

habitate şi specii de interes comunitar, habitate şi specii de interes naţional, elemente dendrologice 

relevante. Magnitudinea modificărilor reflectă în mod direct valoarea de potenţial generator de impact 

a unui tip de investiţie propus/ activitate. În tabelul următor sunt redate câte cinci clase de magnitudine 

cu valoare negativă, respectiv pozitivă, fiind luată în considerare şi situaţia în care un tip de intervenţie/ 

acţiune nu influenţează şi/ sau nu propune modificări la nivelul componentei de biodiversitate 

analizată. 

Tabelul nr. 7-23 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentelor de 

biodiversitate 

Magnitudine Biodiversitate 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte mare 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu depăşirea pragurilor stabilite pentru menţinerea stării bune de conservare 

(în lipsa pragurilor, afectarea a ≥20% din componenta biologică) 

Mare 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu depăşirea a 50% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune 

de conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a 10-20% din componenta biologică) 

Moderată 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu 25-50% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de 

conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a 5-10% din componenta biologică) 

Mică 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu 10-25% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de 

conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a 2,5-5% din componenta biologică) 

Foarte mică 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu maxim 10% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de 

conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a maxim  2,5% din componenta biologică) 

Nicio modificare 

decelabilă 

Acţiuni care nu influenţează componentele de biodiversitate sau modificările produse 

nu sunt decelabile. 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu maxim 10% din valoarea 

prag stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, 

îmbunătăţirea a maxim  2,5% din componenta biologică) 

Mică 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu 10-25% din valoarea 

prag stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, 

îmbunătăţirea a 2,5-5% din componenta biologică) 

Moderată 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu 25-50% din valoarea 

prag stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, 

îmbunătăţirea a 5-10% din componenta biologică) 

Mare 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu ≥50% din valoarea prag 

stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, îmbunătăţirea 

a 10-20% din componenta biologică) 
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Magnitudine Biodiversitate 

Foarte mare 

Acţiuni care contribuie semnificativ la îmbunătăţirea stării de conservare (trecerea într-

o stare de conservare superioară). Dacă nu există praguri, îmbunătăţirea condiţiilor 

componentei biologice cu peste 20% faţă de starea iniţială. 

Magnitudine Biodiversitate 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte mare 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu depăşirea pragurilor stabilite pentru menţinerea stării bune de conservare 

(în lipsa pragurilor, afectarea a ≥20% din componenta biologică) 

Mare 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu depăşirea a 50% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune 

de conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a 10-20% din componenta biologică) 

Moderată 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu 25- 50% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de 

conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a 5-10% din componenta biologică) 

Mică 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu 10-25% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de 

conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a 2,5-5% din componenta biologică) 

Foarte mică 

Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 

biologice cu maxim 10% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de 

conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a maxim  2,5% din componenta biologică) 

Nicio modificare 

decelabilă 

Acţiuni care nu influenţează componentele de biodiversitate sau modificările produse 

nu sunt decelabile. 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu maxim 10% din valoarea 

prag stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, 

îmbunătăţirea a maxim  2,5% din componenta biologică) 

Mică 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu 10-25% din valoarea 

prag stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, 

îmbunătăţirea a 2,5-5% din componenta biologică) 

Moderată 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu 25-50% din valoarea 

prag stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, 

îmbunătăţirea a 5-10% din componenta biologică) 

Mare 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu ≥50% din valoarea prag 

stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, îmbunătăţirea 

a 10-20% din componenta biologică) 

Foarte mare 

Acţiuni care contribuie semnificativ la îmbunătăţirea stării de conservare (trecerea într-

o stare de conservare superioară). Dacă nu există praguri, îmbunătăţirea condiţiilor 

componentei biologice cu peste 20% faţă de starea iniţială. 

 

Intervenţiile propuse în cadrul proiectului presupun activităţi ce nu generează modificări cu impact 

negativ semnificativ asupra componentelor de biodiversitate. Activităţi specifice proiectului care să 

genereze modificări foarte mari, mari şi moderate asupra elementelor de biodiversitate nu au fost 

identificate în analiza de impact, întrucât, aşa cum am arătat în secţiunile anterioare, amplasarea 

lucrărilor în interiorul limitelor ariilor naturale protejate, dar şi în afara limitelor acestora, este 

preponderent marginală (marginea ecosistemelor naturale, marginea drumurilor, margini de intravilan, 

etc.), amploarea lucrărilor nefiind în măsură să determine modificări structurale şi morfologice care să 

determine schimbări calitative, cantitative sau limitative ale structurilor afectate. Cele mai multe dintre 
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activităţile propuse se desfăşoară doar pe durata etapei de construcţie, asupra zonelor afectate fiind 

propuse lucrări de refacere a suprafeţelor şi aducere la starea iniţială. 

Pragurile de magnitudine prezentate anterior sunt utilizate pentru evaluarea semnificaţiei impactului la 

nivelul întregului proiect. Acolo unde Studiul de evaluare adecvată a identificat, în limita siturilor 

Natura 2000, existenţa unui potenţial impact semnificativ, Raportul privind Impactul asupra Mediului 

a preluat şi menţinut această evaluare. 

 

7.7.2 Concluziile Studiului de Evaluare Adecvată 

Investiţiile proiectului intersectează siturile ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei, ROSCI0106 Lunca 

Mijlocie a Argeşului, ROSPA0146 Valea Câlniştei, ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului, 

ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei. Proiectul se învecinează cu 

următoarele situri: ROSCI0138 Pădurea Bolintin, ROSCI0043 Comana, ROSPA0022 Comana. 

Siturile ROSCI0290 şi ROSPA0152 sunt intersectate de proiect prin două conducte: o conductă de 

refulare, care travesează situl la sud de localitatea Manasia, această conductă subtraversând şi râul 

Ialomiţa şi o conductă de colectare, de la staţia de epurare a apelor uzate Moviliţa, prin care se vor 

deversa apele epurate. De asemenea, în interiorul acestui sit se va construi gura de vărsare a SEAU 

Moviliţa. 

Siturile ROSCI0106 şi ROSPA0161 sunt intersectate de proiect printr-o conductă de refulare, la sud 

faţă de localitatea Găiseni şi la nord faţă de localitatea Căscioarele. Această conductă va supratraversa 

râul Argeş. 

Situl ROSPA0146 este intersectat de proiect printr-o conductă de apă. 

Situl ROSPA0112 este intersectat de proiect printr-o conductă de aducţiune apă tratată, care va 

supratravesa râul Sărata, prin două SPAU şi mai multe conducte de canalizare şi de apă, aflate foarte 

aproape de limita sitului. 

La nivelul zonelor traversate de proiect, în interiorul siturilor Natura 2000, conform informaţiilor 

incluse în Planurile de management, a fost identificat habitatul de interes comunitar 3270 (în situl 

ROSCI0290). De asemenea, proiectul intersectează zonele de distribuţie ale speciilor Spermophilus 

citellus (în situl ROSCI0290); Aspius aspius, Cobitis taenia, Lutra lutra (în situl ROSCI0106); Aythya nyroca, 

Chlidonias hybridus, Anthus campestris, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Lanius collurio (ROSPA0146); 

Alcedo atthis, Ixobrychus minutus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Ciconia nigra, 

Lanius collurio, Lanius minor (ROSPA0161); Dendrocopos major, Glareola pranticola, Circus aeruginosus, Aythya 

nyroca, Aegithalos caudatus, Carduelis chloris, Coccothraustes coccothraustes, Erithacus rubecula, Phylloscopus 

collybita, Athene noctua, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Emberiza citrinella, Falco subbuteo, 

Falco tinnunculus, Jinx torquilla, Miliaria calandra, Motacilla alba, Oenanthe oenanthe, Saxicola rubetra, Saxicola 

torquata, Upupa epops, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus 

schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Emberiza schoeniclus, Motacilla flava, Panurus biarmicus, Parus caeruleus, 

Parus major, Rallus aquaticus, Anas platyrhynchos, Anas strepera, Anser anser, Aythya ferina, Podiceps cristatus, 

Podiceps nigricollis, Tachybaptus ruficollis (ROSPA0112); Ciconia nigra, Falco vespertinus, Pernis apivorus, 

Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Picus canus, Coracias garrulus, Sylvia nisoria, Lanius minor, Emberiza 
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hortulana, Lanius collurio, Lullula arborea, Alcedo athis, Nycticorax nycticorax, Buteo buteo, Galerida cristata, 

Motacilla alba, Parus caeruleus, Parus major (ROSPA0152). 

Impactul generat de proiect se poate cumula cu impactul generat de presiunile existente în situri, 

ameninţările şi proiectele propuse din interiorul sau din apropierea siturilor, pentru următoarele situri: 

ROSCI0290, ROSCI0106, ROSCI0138, ROSPA0152, ROSPA0161, ROSPA0112, ROSPA0022. 

Impactul nu se cumulează pentru situl ROSCI0043, deoarece proiectul nu va produce impact negativ 

asupra componentelor de biodiversitate de interes comunitar din sit. 

Implementarea proiectului poate conduce la apariţia unui impact semnificativ, existând riscul de 

afectare a integrităţii sitului Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei. Proiectul poate produce un 

impact semnificativ într-un singur caz, ce vizează habitatul 3270, deoarece acesta are o suprafaţă foarte 

mică, iar orice pierdere din suprafaţă constituie un impact semnificativ. 

Alte situri care pot fi afectate de proiect, sunt cele intersectate de proiect (ROSCI0290, ROSCI0106, 

ROSPA0146, ROSPA0161, ROSPA0112, ROSPA0152), dar şi siturile ROSPA0138 şi ROSPA0022. 

Impactul proiectului asupra componentelor de biodiversitate de interes comunitar din aceste situri este 

nesemnificativ pentru toate elementele de biodiversitate prezente în acestea. 

Pierderea de habitat se înregistrează pentru următoarele habitate/ habitate ale speciilor de interes 

comunitar: 3270 în situl ROSCI0290; specii de păsări asociate cu habitatele terestre şi specii de păsări 

asociate cu habitatele terestre deschise, în situl ROSPA0112; specii de păsări asociate cu habitate de 

păduri specii asociate cu habitate de păduri (atât specii de Anexa I, cât şi specii Non-Anexa I), în situl 

ROSPA0152. Impactul va fi semnificativ pentru habitatul 3270 şi nesemnificativ pentru toate celelalte 

habitate/ habitate ale speciilor de interes comunitar. Nu se vor înregistra pierderi de habitate pentru 

siturile: ROSCI0106, ROSCI0138, ROSCI0043, ROSPA00146, ROSPA0161, ROSPA0022. 

Proiectul poate provoca alterarea pentru următorele habitate/ habitate ale speciilor de interes 

comunitar: 3260, 3270, 40C0*, 6430, 91F0, 91I0*, 92A0, Castor fiber, Lutra lutra, Spermophilus citellus, în 

situl ROSCI0290; 92A0, Aspius aspius, Cobitis taenia, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia balcanica, Lutra 

lutra, în situl ROSCI0106; 91M0 şi 91Y0, în ROSCI0138; specii asociate cu habitate terestre, în situl 

ROSPA0146; specii asociate cu habitate acvatice deschise şi specii asociate cu habitate de stufăriş, în 

ROSPA0161; specii asociate cu habitate litorale şi ripariene (atât specii de Anexa I, cât şi specii Non-

Anexa I), specii de păsări asociate de habitatele de stufăriş (atât specii de Anexa I, cât şi specii Non-

Anexa I), specii de păsări asociate cu habitate de ape deschise (atât specii de Anexa I, cât şi specii Non-

Anexa I), în situl ROSPA0112; specii asociate cu habitate litorale şi ripariene, specii de păsări asociate 

de habitatele de stufăriş, specii de păsări asociate cu habitate de ape deschise, în ROSPA0152; specii 

de păsări dependente de habitate acvatice deschise şi specii de păsări dependente de stufărişuri, în situl 

ROSPA0022. Impactul va fi nesemnificativ în toate aceste cazuri. Proiectul nu va determina alterarea 

habitatelor/ habitatelor speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0043. 

Proiectul nu poate genera fragmentarea habitatelor sau întreruperea conectivităţii speciilor de faună 

de interes comunitar din siturile potenţial afectate de proiect. 

Proiectul poate genera perturbarea activităţii următoarelor specii de faună de interes comunitar: Lutra 

lutra, Castor fiber şi Spermophilus citellus, din situl ROSCI0290; Lutra lutra, din situl ROSCI0106, Bombina 

bombina şi Triturus cristatus, din situl ROSCI0138; specii de păsări asociate habitatelor forestiere şi 

acvatice, din situl ROSPA0152; speciile caracteristice habitatelor acvatice deschise şi a habitatelor de 
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stufăriş, din ROSPA0161; speciile caracteristice habitatelor litorale şi ripariene, habitatelor de ape 

deschise şi a habitatelor de stufăriş, din situl ROSPA0112; speciile de păsări caracteristice habitate 

terestre deschise din ROSPA0146; speciile de păsări caracteristice habitatelor terestre deschise, din 

ROSPA0022. Impactul generat de proiect, cu privire la perturbarea activităţii speciilor de faună de 

interes comunitar, este nesemnificativ. Proiectul nu va genera perturbarea speciilor de interes 

comunitar din situl ROSCI0043. 

Proiectul poate să producă victime ale unor exemplare ale speciilor următoare: Castor fiber, Lutra lutra 

şi Spermophilus citellus din ROSCI0290; Aspius aspius, Cobitis taenia, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia 

balcanica, Lutra lutra, din situl ROSCI0106; Bombina bombina şi Triturus cristatus din ROSCI0138; Ardeola 

ralloides şi Egretta garzetta, din ROSPA0146; Circus cyaneus, Lanius collurio, Lanius minor, din ROSPA0161; 

Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Circus pygargus, Dendrocopos major, Falco columbarius, Aegithalos caudatus, 

Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Erithacus rubecula, Phylloscopus collybita, Pyrrhula 

pyrrhula, Athene noctua, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Corvus corax, Emberiza citrinella, 

Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Jinx torquilla, Lanius excubitor, Miliaria calandra, Motacilla alba, Oenanthe 

oenanthe, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Upupa epops, din ROSPA0112; Accipiter brevipes, Buteo rufinus, 

Ciconia nigra, Falco vespertinus, Pernis apivorus, Hieraaetus pennatus, Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Picus 

canus, Coracias garrulus, Sylvia nisoria, Lanius minor, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lullula arborea, Alcedo 

athis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Galerida cristata, Motacilla alba, Parus caeruleus, Parus major, din 

ROSPA0152. Impactul generat de proiect, privind reducerea efectivelor populaţionale este 

nesemnificativ. Proiectul nu va genera victime în cazul speciilor de interes comunitar din situl 

ROSCI0043 şi speciilor de păsări din ROSPA0022. 

Măsura care asigură evitarea impactului semnificativ, cu evitarea afectării integrităţii sitului Natura 2000 

ROSCI0290 este reprezentată de schimbarea zone de amplasare a gurii de vărsare de la SEAU 

Moviliţa, pentru a nu se pierde din suprafaţa habitatului 3270, habitat cu o suprafaţă foarte mică. 

Pe lângă măsura amintită anterior, au mai fost stabilite şi alte măsuri ce pot asigura menţinerea unui 

impact rezidual nesemnificativ. Pentru validarea eficienţei măsurilor de evitare şi reducere a fost 

propus un program de monitorizare care include prevederi, atât pentru perioada de construcţie, cât şi 

pentru perioada de operare. Implementarea programului de monitorizare este esenţială pentru a putea 

asigura implementarea corectă şi funcţionalitatea măsurilor de evitare şi reducere a impactului. 

 

7.7.3 Impactul prognozat 

Evaluarea impactului asupra componentelor de Biodiversitate a fost realizată separat pentru cele trei 

etape ale proiectului: construcţie, operare şi dezafectare. Evaluarea detaliată a impactului asupra 

habitatelor şi speciilor de interes comunitar este realizată în Studiul de Evaluare Adecvată. 

Proiectul nu propune modificări importante ale zonelor unde se vor amplasa investiţiile proiectului, 

în consecinţă riscul de apariţie a unor impacturi semnificative este legat în primul rând de sensibilitatea 

zonelor de implementare şi mai puţin de magnitudinea modificărilor propuse. Zonele cele mai 

sensibile sunt reprezentate de ariile naturale protejate, acolo unde se regăsesc habitate cu suprafeţe 

mici. 
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7.7.3.1 Etapa de execuţie 

Intervenţiile din perioada de execuţie pentru realizarea proiectului (I.E1 – I.E.7) generează următoarele 

forme de impact la nivelul componentelor de biodiversitate: pierdere din suprafaţa unor habitate, 

alterarea unor habitate, perturbarea activităţii speciilor de faună şi posibile reduceri ale efectivelor 

populaţionale ale speciilor de faună. 

Proiectul presupune pierderea din suprafaţa unor habitate de interes comunitar, a suprafeţelor unor 

habitate favorabile speciilor de faună de interes comunitar şi/ sau naţional (habitate de hrănire, 

reproducere, odihnă). Acest tip de impact se manifestă pe termen lung prin ocuparea definitivă a unor 

suprafeţe de teren, prin lucrări de tipul gospodăriilor de apă (I.E.2), staţiilor de epurare a apelor uzate 

(I.E.5), dar poate fi reversibil în urma unei etape de dezafectare a obiectivelor construite şi 

reconstrucţia ecologică a suprafeţelor afectate. Pierderi din suprafaţa unor habitate se produc în 

locurile în care proiectul prevede lucrări permanente (ex: SEAU, SPAU, etc.), fiind reprezentate de 

orice suprafaţă terestră pe care habitatele iniţiale nu se mai pot reinstala şi nu mai poate fi utilizată de 

speciile de faună sau floră caracteristice în scopul asigurării condiţiilor de existenţă, reproducere, 

hrănire şi adăpost. Cu excepţia habitatului de interes comunitar 3270 din situl ROSCI0290, orice 

pierdere înregistrată pentru realizarea proiectului, generează un impact nesemnificativ. Pentru 

habitatul 3270 din situl ROSCI0290, pierderea este semnificativă, în principal, deoarece acest habitat 

prezintă o suprafaţă foarte mică (0,26 ha), conform OSC, astfel că orice pierdere va reprezenta un 

impact semnificativ. Pierderea de habitat 3270 reprezintă de 7,16% din suprafaţa totală, conform OSC. 

Conform Planului de management neaprobat, acest habitat are o suprafaţă mai mare, de aproximativ 

10 ha, iar pierderea de habitat ar fi mică, de aproximativ 0,018%, impactul fiind nesemnificativ, însă s-

a luat în considerare, preventiv, situaţia habitatului conform OSC. Pierderea este cauzată de amplasarea 

gurii de vărsare de la SEAU Moviliţa. Dintre speciile de interes comunitar se vor pierde suprafeţe mici 

din habitatele favorabile unor specii de păsări din siturile ROSPA0152 şi ROSPA0112. Aceste pierderi 

sunt cauzate de amplasarea unor conducte şi de construirea gurii de vărsare de la SEAU Moviliţa şi 

SPAU din UAT Jilavele. Detalii despre potenţialul impact asupra elementelor de biodiversitate de 

interes comunitar, ce vizează acest tip de impact sunt redate în tabelul anexat Studiului de Evaluare 

Adecvată. 

Proiectul poate genera alterarea habitatelor de interes comunitar, a habitatelor unor specii de floră rare 

şi protejate sau a habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor 

de faună de interes comunitar şi/ sau naţional. Această formă de impact apare ca urmare a 

modificărilor fizice, chimice şi biologice produse la nivelul habitatelor terestre şi acvatice, şi include 

acele modificări structurale şi funcţionale care prin durată, frecvenţă şi intensitate pot conduce la 

degradarea şi/ sau scăderea capacităţii de suport a habitatelor. În timp, habitatele alterate pot conduce 

la pierderi de habitate favorabile pentru speciile de interes comunitar sau naţional. Alterarea habitatelor 

reprezintă, în linii largi, un proces de pierdere temporară a calităţilor iniţiale, caracteristice, ale zonelor 

afectate, exprimat prin acele transformări care diminuează, atât structura şi compoziţia acestora, cât şi 

favorabilitatea pentru speciile de faună, însă prin aplicarea măsurilor de evitare şi reducere 

corespunzătoare, impactul va fi reversibil şi fără efecte negative pe termen lung. Alterarea habitatelor 

în etapa de construcţie a proiectului analizat poate proveni din poluări accidentale, din cauza unor 

scurgeri de uleiuri sau substanţe periculoase de la utilajele utilizate la executarea lucrărilor, dar şi prin 

pătrunderea, prin diverse moduri (pe cale anemocoră sau hidrocoră), a speciilor de plante invazive în 
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habitate, ce concurează cu speciile native. Riscul de alterare a habitatelor acvatice în etapa de 

construcţie este în principal în zonele unde proiectul subtraversează sau supratraversează râuri, dar şi 

în zonele în care proiectul presupune lucrări în apropierea râurilor. De asemenea, riscul cel mai mare 

de dispersie şi pătrundere a speciilor invazive este la traversarea râurilor de către proiect, deoarece 

râurile constituie un vector de dispersie pentru acestea, dar şi în zonele în care lucrările se execută la o 

distanţă foarte mică faţă de habitatele de interes comunitar sau habitatele importante pentru faună. 

Proiectul nu este în măsură să producă un impact negativ semnificativ în etapa de construcţie prin 

alterarea habitatelor. Detalii despre potenţialul impact asupra elementelor de biodiversitate de interes 

comunitar, ce vizează acest tip de impact sunt redate în tabelul anexat Studiului de Evaluare Adecvată. 

Proiectul nu intersectează coridoare ecologice ale speciilor de faună şi nu reduce/ întrerupe 

conectivitatea acestora, astfel că proiectul nu va genera fragmentare. Chiar dacă proiectul prevede 

traversarea unor râuri (prin conducte), acestea vor fi, fie subtraversări, fie supratraversări. 

Proiectul poate genera perturbarea activităţii unor specii de faună de interes comunitar şi/ sau naţional. 

Perturbarea activităţii speciilor de faună este o formă de impact asociată prezenţei şi activităţilor 

umane, manifestată în etapa de construcţie, dar care se poate produce şi în etapa de operare atunci 

când sunt necesare intervenţii în caz de avarie sau defectare a unor sisteme. În cazul realizării 

proiectelor de alimentare cu apă şi apă uzată, principalele cauze care pot conduce la perturbarea 

activităţii speciilor de faună sunt reprezentate de zgomot şi vibraţii. În cazul speciilor terestre, creşterea 

nivelului de zgomot şi vibraţii poate afecta nu doar cuibărirea, ci şi comunicările inter- şi intraspecifice, 

reproducerea sau hrănirea. Considerând rezultatele modelărilor de zgomot realizate, estimăm că 

extinderea zonei de perturbare va fi redusă în jurul fronturilor de lucru, nefiind în măsură să producă 

efecte semnificative la nivelul ariilor naturale protejate de interes comunitar. Zgomotul şi vibraţiile 

generate în timpul lucrărilor sunt în principal datorate activităţilor utilajelor, manevrării materialelor, 

etc.. La această formă de impact contribuie şi iluminatul artificial şi prezenţa umană. De asemenea, în 

cazul contaminării apei, se pot produce victime în rândul speciilor de peşti, care constituie hrană pentru 

specia Lutra lutra. Dacă cantitatea de peşte din zona de distribuţie a speciei scade, activitatea acesteia 

poate să fie perturbată, în principal, deoarece procurarea hranei va necesita mai mult timp. 

În perioada de construcţie, proiectul poate genera victime accidentale ca urmare a derulării lucrărilor 

de construcţie. Victimele pot rezulta ca urmare a distrugerii unor cuiburi/ adăposturi ale speciilor de 

faună, a strivirii pontelor, a poluării accidentale a apei râurilor intersectate de proiect, prin crearea 

involuntară de capcane pentru fauna de mici dimensiuni sau prin accidentarea directă a unor specii de 

faună prin manevrarea utilajelor. Această formă de impact se poate manifesta direct în perioada de 

construcţie, prin alterări hidro-morfologice ale apelor de suprafaţă, impactul fiind exprimat prin 

degradarea fizică a zonei în care se intervine prin lucrări propriu-zise de săpătură şi montaj ale unor 

structuri permanente (ex.: zona de evacuare a unei SEAU). Reducerea efectivelor populaţionale poate 

apărea şi ca urmare a efectuării săpăturilor mecanizate pentru montarea reţelelor de conducte. Dacă 

aceste lucrări se desfăşoară în zone unde au fost identificate habitate ale speciilor care trăiesc în galerii 

sau care prezintă favorabilitate pentru aceste specii (ex. Spermophilus citellus, în perioada de hibernare), 

este necesară evitarea perioadei corespunzătoare hibernării acestor specii (noiembrie-aprilie). De 

asemenea, şanţurile de pozare pot constitui capcane în care pot cădea exemplare de faună care nu se 

mai pot elibera, astfel că aceste lucrări vor trebui urmărite pentru a evita astfel de efecte negative. În 

cazul unor specii de păsări, efectuarea lucrărilor de îndepărtare a vegetaţiei lemnoase poate genera 

distrugerea accidentală a unor cuiburi de păsări cu ponte viabile, acest impact putând fi evitat prin 
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sincronizarea lucrărilor cu perioadele aflate în afara lunilor sensibile pentru păsări (aprilie-iulie). Se 

estimează totuşi că în cazul proiectului analizat, această formă de impact manifestată asupra 

mamiferelor şi păsărilor va avea efecte nesemnificative, o mare parte dintre lucrări desfăşurându-se în 

interiorul zonelor locuite sau antropizate, iar în afara zonelor locuite, precum şi în interiorul limitelor 

ariilor naturale protejate, amplasarea lucrărilor de pozare a conductelor a fost propusă în zone lipsite 

de valoare conservativă sau care nu prezintă condiţii de favorabilitate şi nici prezenţă de specii de faună 

protejate, fiind urmărite în general zonele de la marginea drumurilor. Detalii despre potenţialul impact 

asupra elementelor de biodiversitate de interes comunitar, ce vizează acest tip de impact sunt redate 

în tabelul anexat Studiului de Evaluare Adecvată. 

Zonele cu prezenţa habitatelor/ habitatelor speciilor de interes comunitar, intersectate de proiect din 

interiorul siturilor N2k sunt zone cu sensibilitate mare. Astfel de zone se află în următoarele situri: 

ROSCI0290, ROSCI0106, ROSPA0152, ROSPA0112, ROSPA0161. În această clasă s-au luat în 

considerare zonele de intersecţie ale proiectului cu habitatul de interes comunitar 3270 din situl 

ROSCI0290; cu habitatul speciei de interes comunitar Spermophilus citellus, din situl ROSCI0290; cu 

habitatele speciilor de interes comunitar Lutra lutra, Aspius aspius, Cobitis taenia, din situl ROSCI0106; 

cu habitatele unor specii de păsări (prezente în FS) din siturile ROSCI0152, ROSCI0161 şi  

ROSCI0146. Magnitudinea lucrărilor proiectului în aceste zone este mică. Analizând semnificaţia 

impactului şi magnitudinea lucrărilor, se constată că impactul generat de proiect asupra elementelor 

de biodiversitate este nesemnificativ. În cazul habitatului 3270 din situl ROSCI0290, sensibilitatea este 

mare, dar magnitudinea este moderată, deoarece proiectul generează un procent de pierdere mare din 

suprafaţa habitatului, având în vedere faptul că acesta are o suprafaţă foarte mică, astfel impactul este 

semnificativ pentru acest habitat. 

În sectoarele cu sensibilitate moderată, în etapa de construcţie impactul generat de proiect asupra 

componentelor de biodiversitate este estimat a fi nesemnificativ. Magnitudinea lucrărilor în aceste 

zone este mică. S-a considerat sensibilitate moderată în zonele habitatelor unde au fost identificate în 

zona proiectului specii Natura 2000 în afara ariilor protejate, dar şi pajiştile şi suprafeţele agricole cu 

înaltă valoare naturală (HNV). În zona proiectului, în afara siturilor Natura 2000, au fost identificate 

următoarele specii de faună de interes comunitar: Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Lanius collurio. 

În sectoarele cu sensibilitate mică, în etapa de construcţie impactul generat de proiect asupra 

componentelor de biodiversitate este estimat a fi nesemnificativ. Magnitudinea lucrărilor în aceste 

zone este mică. Sensibilitate mică a fost considerată în principal în zonele cu terenuri agricole, unde 

nu au fost identificate specii de interes comunitar în zona proiectului sau unde proiectul nu 

intersectează coridoare ecologice ale speciilor de faună şi în zonele cu vegetaţie de pe marginea 

drumurilor (majoritatea conductelor vor fi amplasate în ampriza drumurilor existente).  

În sectoarele cu sensibilitate foarte mică, magnitudinea modificărilor este mică, în etapa de construcţie 

impactul generat de proiect asupra componentelor de biodiversitate este nesemnificativ. Sensibilitatea 

foarte mică din punct de vedere al biodiversităţii a fost considerată în principal în intravilanul 

localităţilor intersectate de proiect, ce sunt zone puternic antropizate. 

În zona proiectului nu se află clasa de sensibilitate foarte mare, deoarece acesta nu intersectează: 

rezervaţii ştiinţifice; zone de protecţie strictă şi zone de protecţie integrală din interiorul ariilor naturale 

protejate de interes naţional; păduri virgine; zone de sălbăticie; habitate prioritare; habitate ale speciilor 

prioritare, periclitate, critic periclitate. De asemnea proiectul nu are o magnitudine foarte mare sau 
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mare. Astfel că proiectul acesta nu va determina un impact semnificativ asupra componentelor de 

biodiversitate, cu excepţia habitatului 3270 din situl ROSCI0290, prezentat anterior. 

În tabelul următor sunt prezentate zonele cu impact semnificativ din etapa de construcţie. 

Tabelul nr. 7-24 Zonele de manifestare a impactului semnificativ asupra biodiversităţii în etapa de 

construcţie 
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al râului 

Ialomiţa, la 
gura de 

vărsare a 
SEAU 

Moviliţa 

I.E.6., 
I.E.7. 

Habitatul 
3270 din 

ROSCI0290 
Mare Local Termen lung Permanent 

Foarte 
probabil 

Ireversibil 
Negativă 
moderată 

 

7.7.3.2 Etapa de operare 

Intervenţiile din perioada de operare pentru realizarea proiectului generează următoarele forme de 

impact la nivelul componentelor de biodiversitate: alterarea unor habitate, perturbarea activităţii 

speciilor de faună şi posibile reduceri ale efectivelor populaţionale ale speciilor de faună. 

În etapa de operare, pentru acest proiect nu apar pierderi de habitat, altele decât cele identificate şi 

analizate pentru perioada de execuţie. 

Din punct de vedere al riscului de alterare a habitatelor, în perioada de operare există riscul ca să 

pătrundă ape neepurate sau epurate necorespunzător în mediul acvatic, ca urmare a funcţionării 

necorespunzăroare a staţiilor de epurare. Acest risc este prezent la nivelul râurilor în care vor fi 

deversate apele epurate de la SEAU-urile prevăzute în acest proiect. Astfel, râurile direct afectate în 

etapa de operare sunt: râul Ialomiţa, canalul Comasca, râul Sabar, râul Argeş (emisari). 

În perioada de operare, magnitudinea modificărilor ce pot conduce la alterarea habitatelor din zona 

proiectului este mică, neconducând la apariţia unor impacturi semnificative (având în vedere faptul că 

proiectul nu intersectează zone cu sensibilitate foarte mare, în orice altă zonă proiectul, va genera un 

impact nesemnificativ). 

Proiectul nu intersectează coridoare ecologice ale speciilor de faună şi nu reduce/ întrerupe 

conectivitatea acestora, astfel că proiectul nu va genera fragmentare. Chiar dacă proiectul prevede 

traversarea unor râuri (prin conducte), acestea vor fi, fie subtraversări, fie supratraversări. 

Perturbarea activităţii speciilor în etapa de operare poate fi generată, pe lângă alte modalităţi, de 

zgomotul şi iluminatul de la staţiile de epurare a apelor uzate. Zgomotul poate afecta activitatea 

speciilor de herpetofaună, mamifere şi păsări. În general, zonele deschise permit o dispersare mai mare 

în spaţiu a zgomotului, comparativ cu zonele împădurite (Lucas et. al, 2017). Iluminatul poate afecta 

în principal nevetebratele şi chiroptere. Proiectul poate afecta activitatea speciilor de faună şi prin 

contaminarea apelor râurilor în care se vor deversa apele epurate, în cazul în care staţiile de epurare nu 
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vor funcţiona corespunzător, deversând astfel ape epurate necorespunzător sau neepurate în emisari. 

În acest caz indivizi ai speciilor de peşti pot să moară, determinând reducerea efectivelor populaţionale, 

afectând astfel activitatea speciei Lutra lutra şi a speciilor de păsări ihtiofage, în principal, deoarece 

timpul alocat căutării hranei necesare va creşte. Impactul provocat de proiect în etapa de operare, cu 

privire la perturbarea activităţii speciilor de faună, va fi nesemnificativ. 

Riscul de mortalitate în perioada de operare se datorează exclusiv unor cauze accidentale şi anume, în 

cazul în care SEAU nu vor funcţiona corespunzător, deversând astfel ape epurate necorespunzător 

sau ape neepurate, determinând astfel mortalitatea unor indivizi ai speciilor de peşti şi speciilor de 

nevertebrate acvatice. Impactul generat de proiect în etapa de operare, cu privire la reducerea 

efectivelor populaţionale, este nesemnificativ. 

Detalii despre impactul proiectului în etapa de operare, asupra habitatelor şi speciilor sunt prezentate 

în tabelul anexat Studiului de Evaluare Adecvată. În etapa de operare a acestui proiect nu există efecte 

care să genereze un impact negativ semnificativ. În zonele cu sensibilitate mare, moderată, mică şi 

foarte mică, în etapa de operare, magnitudinea modificărilor este mică, astfel că impactul asupra 

biodiversităţii este nesemnificativ. 

 

7.7.3.3 Etapa de dezafectare 

Etapa de dezafectare poate conduce la apariţia unor efecte similare cu cele analizate pentru etapa de 

construcţie. Diferenţele faţă de etapa de execuţie constau în: 

• Din punct de vedere al pierderii de habitate, lucrările de dezafectare vor permite redarea suprafeţei 

ocupate de proiect, în circuitul natural; 

• Eliminarea construcţiilor va conduce la o suprafaţă mare pe care vor fi necesare lucrări de 

reabilitare a solului şi vegetaţiei, precum şi de control al speciilor invazive; 

• Procesul de dezafectare va genera cantităţi semnificative de deşeuri pentru care vor trebui 

identificate soluţii de depozitare temporară/ permanentă. 

Nu vor exista pierderi de habitate suplimentare în etapa de dezafectare a proiectului, ci se vor dezafecta 

structurile care în etapa de construcţie şi operare au ocupat suprafeţe ale habitatelor. 

Alterarea habitatelor nu poate conduce la un nivel semnificativ în urma dezafectării proiectului. 

Alterarea habitatelor în etapa de dezafectare poate exista prin pătrunderea şi dispersia speciilor de 

plante invazive în habitatele naturale sau prin pătrunderea unor substanţe periculoase în apele râurilor 

traversate de proiect sau aflate în imediata vecinătate a acestora. 

Proiectul nu produce fragmentarea habitatelor sau întreruperea conectivităţii speciilor de faună, 

deoarece majoritatea conductelor vor fi amplasate în ampriza drumurilor existente, iar cele care vor 

traversa râuri, fie se vor face subtraversări, fie supratraversări. Astfel în perioada de dezafectare nu se 

vor produce fragmentări.  

Lucrările de dezafectare pot produce un nivel redus de perturbare al faunei sălbatice, ce va fi resimţit 

cel mai probabil de speciile de păsări şi de mamifere. Efectele sunt similare celor din etapa de execuţie. 

Perturbarea activităţii speciilor de faună poate fi cauzată de zgomotul generat la dezafectarea 

structurilor proiectului şi la reabilitarea zonelor afectate şi în cazul speciilor de păsări ihtiofage şi speciei 
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Lutra lutra, activitatea acesotra poate fi perturbată din cauza contaminării apei, care poate conduce la 

mortalitatea exemplarelor unor specii de peşti, crescând astfel timpul alocat căutării hranei pentru 

acestea. În etapa post-dezafectare, orice efect de perturbare generat de proiect asupra faunei sălbatice 

va înceta. 

Din cauza lucrărilor de dezafectare, similar lucrărilor de construcţie, proiectul poate genera victime la 

nivelul unor specii de faună. Victime pot apărea în cazul strivirii exemplarelor de faună sau accidentării 

acestora din cauza manevrării utilajelor; din cauza unor structuri care pot funcţiona precum capcanele 

pentru unele specii de herpetofaună sau din cauza unor scurgeri accidentale de uleiuri sau substanţe 

periculoase în apele râurilor din apropierea proiectului, la momentul dezafectării (mortalitate în rândul 

speciilor de peşti şi nevertebrate acvatice).  

În etapa de dezafectare a acestui proiect nu există efecte care să genereze un impact negativ 

semnificativ. În zonele cu sensibilitate mare, moderată, mică şi foarte mică, în etapa de dezafectare, 

magnitudinea modificărilor este mică, astfel că impactul asupra biodiversităţii este nesemnificativ. 

 

7.7.4 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Măsurile de evitare şi reducere a impactului asupra biodiversităţii au fost propuse în cadrul Studiului 

de evaluare adecvată. Este important de precizat că unele dintre acestea nu se adresează numai 

intervenţiilor din zona siturilor Natura 2000, ci pe întreaga suprafaţă a proiectului. Chiar dacă unele 

dintre măsurile propuse vizează în principal speciile de interes comunitar, de efectele pozitive ale 

acestora vor beneficia majoritatea reprezentanţilor grupului taxonomic vizat de acestea. 

În etapa de execuţie se propun următoarele măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii: 

• Efectuarea de instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la 

problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a impacturilor. 

Se va acorda o atenţie sporită problemelor privind interzicerea colectării de plante şi animale 

sau rănirea şi omorârea deliberată a exemplarelor de faună. 

• Nu se vor amenaja organizări de şantier în interiorul ariilor naturale protejate. 

• Asigurarea optimizării traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil utilizarea 

traseelor care se suprapun cu suprafeţele naturale din siturile Natura 2000. 

• Şanţurile de pozare a conductelor, în zonele cu habitate naturale şi semi-naturale, dar în mod 

deosebit în zonele din interiorul siturilor Natura 2000, se recomandă a fi realizate manual, 

pentru a evita degradarea suplimentară a vegetaţiei şi a suprafeţelor adiacente celor destinate 

proiectului. 

• Transportul materialelor şi al pământului în exces/ materialelor de construcţii pulverulente se 

va face cu autovehicule acoperite cu prelate. Se va diminua la minim înălţimea de descărcare a 

materialelor care pot genera emisii de particule. 

• Lucrările din interiorul siturilor Natura 2000 se vor realiza în prezenţa unei echipe de specialişti 

(biologi/ ecologi), după inspectarea zonei de către aceasta. Scopul inspectării este de a 

identifica prezenţa unor exemplare ale speciilor de interes conservativ supuse riscului de 

mortalitate sau vătămare, precum şi a adăposturilor acestora, şi de a acţiona în scopul evitării 

afectării acestora. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

355 
 

 

 

• Materialul excavat excedentar va fi depozitat în afara limitelor siturilor Natura 2000. 

• Pe porţiunile unde sunt prezenţi arbori sau cordoane de tufărişuri, pe cât posibil, se va evita 

defrişarea acestora. 

• În zonele unde sunt necesare îndepărtări ale învelişului vegetal lemnos, lucrările se vor 

desfăşura etapizat (din aproape în aproape). Se recomandă menţinerea traseului şanţului de 

pozare la distanţa minim posibilă faţă de drum, astfel încât să se poată reduce cu cât mai mult 

posibil numărul de exemplare de arbori/ arbuşti afectate de realizarea lucrărilor (prin tăiere 

sau vătămarea sistemului radicular). 

• Se va interzice afectarea de orice natură a arborilor cu dimensiuni deosebite. În cazul lucrărilor 

de execuţie şi, ulterior, de întreţinere/ reabilitare realizate în apropierea elementelor 

dendrologice importante, se va evita degradarea acestora (incluzând sistemul radicular) prin 

soluţii optime de abordare care vor consta în adaptarea traseului conductelor astfel încât arborii 

să nu necesite rupere de ramuri, tăiere, iar sistemul radicular principal şi secundar să nu fie 

afectat prin tăiere şi/ sau rupere, cauze ce ar putea conduce la pierderea exemplarelor 

respective. 

• Acolo unde spaţiul permite, este recomandată păstrarea unei distanţe de circa 3-6 metri între 

culoarul de pozare a conductelor şi trunchiul arborilor - exemplarele individuale sau şirurile/ 

aglomerările de arbori, pentru a preveni afectarea/ degradarea acestora (în funcţie de 

dimensiunile arborilor – cu cât un arbore este mai mare, cu atât va avea nevoie de mai mult 

spaţiu de evitare, sistemul radicular atingând distanţe de până la 10 m la arborii de categoria I 

şi II). În cazul arborilor cu dimensiuni deosebite, care se vor suprapune cu amplasamentele 

conductelor, se recomandă identificarea soluţiilor optime de evitare a deteriorării acestora, prin 

săparea şanţului de pozare la distanţă cât mai mare posibil faţă de trunchi şi amplasarea prin 

ocolire a conductelor. Lucrările de săpare şi excavare a solului se vor face strict manual. 

Recomandăm ferm ca arborii masivi să nu fie tăiaţi. 

• La sfârşitul lucrărilor de construcţie, terenurile afectate temporar vor fi reabilitate, astfel încât 

vegetaţia caracteristică zonei să se poată reinstala. 

• În perioada de realizare a lucrărilor de execuţie nu se va traversa cu utilaje prin albia cursurilor 

de apă, utilizându-se în acest scop podeţele existente sau, după caz, amenajarea de noi podeţe 

ce nu vor întrerupe conectivitatea longitudinală a cursurilor de apă.  

• Execuţia lucrărilor în apropierea cursurilor de apă va începe după verificarea prezenţei unor 

posibile adăposturi pentru mamifere. De asemenea, este necesar ca amenajarea punctului de 

evacuare în râul Ialomiţa să implice cât mai puţine lucrări de construcţie şi de amenajare a 

malului. 

• În perioada construcţiei, precum şi în primii 3 ani de operare se va implementa un program de 

control al speciilor invazive, care trebuie să includă activităţi de identificare a prezenţei speciilor 

vegetale alohtone invazive ce se dezvoltă pe suprafaţa şi în imediata apropiere a lucrărilor 

propuse şi activităţi de eliminare a acestora prin mijloace ce nu prezintă riscuri de contaminare 

a apei şi solului sau de afectare a vegetaţiei naturale existente. 

• În măsura în care va fi necesară utilizarea unui surplus de sol, în etapa de refacere a terenurilor 

afectate, se va evita utilizarea unui sol adus din alte zone decât cele în care au fost realizate 

lucrările de execuţie, pentru a nu favoriza instalarea unor specii de plante cu impact negativ 

(specii ruderale sau specii alohtone invazive). 
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• Se recomandă ca solul decopertat şi excavat să fie depozitat în imediata apropiere a şanţurilor 

de pozare a conductelor şi reutilizat la efectuarea umpluturilor. Operaţiunile de săpare şi 

umplere se vor desfăşura la distanţă scurtă de timp astfel încât capacitatea productivă a solului 

excavat să nu fie diminuată semnificativ şi să fie redus riscul de colonizare cu specii ruderale 

şi/ sau alohtone invazive. 

• Un Plan de Management de Mediu (PMM) va fi elaborat, atât pentru perioada lucrărilor de 

construcţie, cât şi pentru perioada de operare a SEAU Moviliţa şi SEAU Băneasa. PMM va 

detalia toate măsurile necesare pentru evitarea pătrunderii în apele râului Ialomiţa şi în apele 

canalului Comasca, a oricărui poluant în perioada lucrărilor de construcţie (inclusiv a apelor 

de şiroire), precum şi pentru asigurarea implementării eficiente a celorlalte măsuri de mediu, 

dar şi pentru funcţionarea corectă a acestora în perioada de operare a proiectului. 

• În cazul apariţiei accidentale a unor scurgeri de substanţe petroliere, constructorul va avea 

prevăzute toate măsurile de intervenţie la faţa locului. În cazul unei contaminări a solului, 

suprafeţele afectate vor fi imediat curăţate, iar porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată/ 

eliminată în funcţie de tipul de contaminare conform prevederilor normelor legislative actu 

• Evitarea manevrării vehiculelor şi utilajelor în zona culoarelor de lucru, dar şi a realizării 

lucrărilor (lucrări de construcţie a conductei de refulare Căscioarele (care intersectează situl 

ROSCI0106, supratraversând râul Argeş), conductei de colectare şi a gurii de vărsare SEAU 

Moviliţa) pe timp de noapte, astfel încât să fie afectată la minim activitatea speciei Castor fiber, 

Lutra lutra şi a amfibienilor (majoritatea speciilor de amfibieni prezintă activitate nocturnă, în 

special în condiţii de umiditate ridicată, iar vizibilitatea scăzută nu permite evitarea acestora). 

• În perioda de construcţie este necesară deplasarea cu viteze reduse (<20 km/h) a vehiculelor 

în interiorul sitului ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei în zona de amplasare a conductei de 

refulare care traversează situl, în sudul localităţii Manasia (zonele de învecinare cu păşuni) 

pentru evitarea coliziunii indivizilor de Spermophilus citellus cu traficul de şantier. 

• În zona siturilor Natura 2000 se recomandă ca lucrările de execuţie să nu se realizeze în sezonul 

de primăvară, în special în perioade ploioase pentru a preveni acumularea de apă în şanţurile 

de pozare a conductelor. Astfel se previne depunerea pontelor de amfibieni în zona de lucru 

şi distrugerea ulterioară a acestora. De asemenea, prin evitarea executăţii lucrărilor în aceste 

perioade, se va evita degradarea solulului prin generarea de şleauri sau compactarea prin tasare, 

efecte care ar modifica structura solului şi ar împiedica reinstalarea vegetaţiei caracteristice. 

• La începutul fiecărei zile, zonele de lucru (şanţuri), care pot acţiona ca şi capcane pentru 

amfibieni sau reptile, trebuie verificate, iar eventualele exemplare identificate trebuie eliberate 

la distanţă de zona de lucru. 

• Se va modifica zona de amplasare a gurii de vărsare a SEAU Moviliţa. Gura de vărsare se va 

muta din zona de intersecţie cu habitatul 3270, astfel încât lucrările să nu se mai realizeze în perimetrul 

habitatului 3270. 

• Se va evita amenajarea unor drumuri de acces noi, fiind recomandată utilizarea drumurilor 

existente. Accesul se recomandă a fi realizat dinspre carosabil, iar depozitarea materialelor de 

construcţie şi staţionarea utilajelor se vor realiza pe spaţiile special amenajate în acest sens sau 

pe suprafaţa carosabilului din imediata apropiere a frontului de lucru. 

• Se vor utiliza pe cât posibil drumurile existente şi se va limita viteza vehiculelor după cum 

urmează: maximum 30 km/h pe drumurile de exploatare şi maximum 50 km/h pe drumuri 
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asfaltate din interiorul siturilor Natura 2000. Se vor evita orice deplasări în afăra drumurilor 

existente sau a culoarului de lucru în interiorul siturilor Natura 2000. Accesul se recomandă a 

fi realizat dinspre carosabil. 

• Toate liniile electrice supraterane realizate în cadrul proiectului (dacă va fi cazul) vor fi 

prevăzute cu dotări pentru evitarea electrocutării păsărilor, precum şi cu balizaje vizibile pentru 

reducerea riscului de coliziune. 

• Realizarea lucrărilor în interiorul SPA afectate de proiect va avea loc de preferinţă în afara 

perioadei de cuibărire a păsărilor (aprilie-iulie). În situaţia în care, tehnic, acest lucru nu este 

posibil, îndepărtarea arborilor şi a arbuştilor se va realiza în afara perioadelor de cuibărire 

pentru a preveni deranjarea păsărilor. 

• Materialul excavat nu va fi depozitat în albia cursurilor de apă sau pe malurile acestora. 

• Cu excepţia conductei de colectare şi a punctului de deversare al SEAU Moviliţa în râul 

Ialomiţa, titularul proiectului nu va executa alte intervenţii temporare sau definitive, atât în 

perioada de construcţie, cât şi în perioada de operare în zona cuprinsă între limita sitului 

ROSCI0290 şi râul Ialomiţa, pentru a nu afecta o suprafaţă de habitat de interes comunitar. Se 

recomandă ca amplasarea conductei să se facă prin foraj orizonal dirijat, în loc de săpătură 

deschisă, astfel încât să fie evitată o pierdere suplimentară de habitat. 

În etapa de operare, se propun următoarele măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii: 

• În perioada construcţiei, precum şi în primii 3 ani de operare se va implementa un program de 

control al speciilor invazive, care trebuie să includă activităţi de identificare a prezenţei speciilor 

vegetale alohtone invazive ce se dezvoltă pe suprafaţa şi în imediata apropiere a lucrărilor 

propuse şi activităţi de eliminare a acestora prin mijloace ce nu prezintă riscuri de contaminare 

a apei şi solului sau de afectare a vegetaţiei naturale existente. 

• Un Plan de Management de Mediu (PMM) va fi elaborat, atât pentru perioada lucrărilor de 

construcţie, cât şi pentru perioada de operare a SEAU Moviliţa şi SEAU Băneasa. PMM va 

detalia toate măsurile necesare pentru evitarea pătrunderii în apele râului Ialomiţa şi în apele 

canalului Comasca, a oricărui poluant în perioada lucrărilor de construcţie (inclusiv a apelor 

de şiroire), precum şi pentru asigurarea implementării eficiente a celorlalte măsuri de mediu, 

dar şi pentru funcţionarea corectă a acestora în perioada de operare a proiectului. 

• În perioada de operare a SEAU, în cazul SEAU nouă Moviliţa al cărei emisar este râul Ialomiţa 

(punctul de evacuare fiind situat în interiorul siturilor Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 

Coridorul Ialomiţei) şi în cazul SEAU Băneasa, al cărui emisar este canalul Comasca (canalul 

intersectează siturile ROSCI0043 şi ROSPA0022 Comana), pentru monitorizarea conformării 

calităţii apei epurate este recomandată monitorizarea continuă, prin sisteme automate care să 

permită întreruperea descărcării apelor epurate în cazul depăşirii indicatorilor monitorizaţi. 

Setul de indicatori monitorizaţi trebuie să includă cel puţin indicatori relevanţi pentru 

încărcarea apelor cu nutrienţi. 

• Nămolurile de la staţiile de epurare nu se vor aplica pe suprafaţa siturilor Natura 2000. De 

asemenea nu se vor aplica pe terenurile agricole din afara limitelor siturilor Natura 2000 aflate 

la o distanţă mai mică de 100 m faţă de orice curs de apă şi faţă de limitele oricărei arii naturale 

protejate. Pentru utilizarea în agricultură vor fi respectate prevederile Ordinului 344/2004 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se 
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utilizează nămolurile de epurare în agricultură, ale ghidurilor elaborate de ICPA cu privire la 

îngrăşămintele organice precum şi alte norme tehnice aplicabile. 

În etapa de dezafectare, măsurile de evitare şi reducere a impactului vor fi similare cu cele propuse 

în etapa de construcţie.
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7.8 PEISAJUL 

7.8.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea 

impactului asupra factorului de mediu Peisaj  

Evaluarea semnificaţiei impactului s-a bazat pe două criterii: sensibilitatea zonei de studiu şi 

magnitudinea modificărilor propuse prin implementarea proiectului. 

 

7.8.1.1 Clase de sensibilitate 

Zonele susceptibile la impact din punct de vedere al peisajului au fost delimitate în 5 clase de 

sensibilitate, prezentate în tabelul următor. Au fost considerate cu grad maximal de sensibilitate 

(“foarte mare”) zonele cu caracteristici ale peisajului foarte valoroase din punct de vedere al 

elementelor naturale şi cu grad minimal de sensibilitate (“foarte mic”) zonele puternic antropizate şi 

deteriorate, fără acces frecvent al populaţiei umane.    

Tabelul nr. 7-25 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru component Peisaj 

Sensibilitatea zonei Descriere 

Foarte mare 

Caracteristicile peisajului:  

Zone de importanţă peisagistică desemnate la nivel internaţional (patrimoniu 

UNESCO, situri naturale ale patrimoniului universal); 

Zone peisagistice aflate în stare excelentă de conservare (peisaje tradiţionale) cu 

nivel înalt al valorii estetice şi culturale; 

Zone care prezintă caracteristici excepţionale din punct de vedere estetic şi 

perceptual (nivel ridicat al sălbăticiei, grad ridicat de "naturalitate" linişte, izolare, 

lipsa elementelor realizate de om); 

Receptori vizuali:  

Locuinţe şi spaţii de cazare poziţionate astfel încât să beneficieze de vizibilitate faţă 

de peisajul cu sensibilitate foarte mare. 

Mare 

Caracteristicile peisajului:  

Zone apreciate sau desemnate pentru importanţa peisajului la nivel naţional 

Zone cu un grad ridicat de naturaleţe şi/ sau dominate de elemente de peisaj cu 

caracteristici tradiţionale, care conservă caracterul distinctiv al unei zone din punct 

de vedere istoric şi cultural, caracterizate de absenţa structurilor moderne realizate 

de om. 

Receptori vizuali:  

Locuitorii din zonă; 

Utilizatorii de facilităţi de agrement în aer liber unde valoarea peisajului este 

importantă sau integrată în acea activitate (ex. utilizatori de trasee concepute pentru 

a permite admirarea peisajului); 

Comunităţile care au vedere la peisajul pe care îl preţuiesc. 

Moderată 

Caracteristicile peisajului: 

Peisaj cu puţine caracteristici naturale sau istorice intacte sau distinctive, dar care 

este apreciat de comunitatea locală; 

Peisaj antropic dominat de construcţii/ structuri mari, numeroase şi/ sau 

zgomotoase; 

Peisaj natural degradat sau modificat ca urmare a utilizării agricole a terenurilor - 

arabil sau păşunat; 
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Sensibilitatea zonei Descriere 

Receptori vizuali:  

Oameni la locul de muncă, facilităţi industriale. 

Mică 

Caracteristicile peisajului: 

Peisaj cu puţine caracteristici naturale sau istorice intacte sau distinctive, dar care 

este apreciat de comunitatea locală; 

Peisaj antropic dominat de construcţii/ structuri mari, numeroase şi/ sau 

zgomotoase; 

Peisaj natural degradat sau modificat ca urmare a utilizării agricole a terenurilor - 

arabil sau păşunat. 

Receptori vizuali:  

Oameni la locul de muncă, facilităţi industriale. 

Foarte mică/ 

Nesensibilă 

Caracteristicile peisajului:  

Peisaj dominat de elemente construite abandonate/ degradate ce nu sunt 

considerate valoroase de comunitatea locală; 

Receptori vizuali:  

Fără acces vizual sau cu acces vizual limitat 

 

În cadrul proiectului analizat, din punct de vedere al peisajului, nu au fost identificate zone cu 

sensibilitate foarte mare. Acolo unde lucrările propuse se desfăşoară în imediata vecinătate a 

locuinţelor oamenilor sau în localităţi în care există tipuri de peisaje culturale necesar a fi protejate 

(detalii în secţiunea 5.7), zona este considerată cu sensibilitate mare. 

 

7.8.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Al doilea criteriu al evaluării semnificaţiei impactului, magnitudinea modificărilor, este prezentat 

pentru componenta Peisaj în tabelul următor. Matricea de apreciere a magnitudinii modificărilor este 

structurată în cinci clase, atât pentru modificări de natură negativă cât şi pentru modificări pozitive, în 

funcţie de extinderea modificărilor şi de temporalitatea acestora. 

Tabelul nr. 7-26 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Peisaj 

Magnitudinea 

modificării 
Descriere 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte 

mare 

Investiţia va domina peisajul sau va genera schimbări semnificative ale calităţii sau 

caracterului peisajului. 

Schimbări definitive asupra unei zone extinse şi/sau introducerea de elemente care vor 

schimba fundamental caracterul peisajului. 

Schimbări temporare unde restaurarea peisajului la starea iniţială ar putea dura mai mult de 

10 ani. 

Mare 

Investiţia va genera o schimbare evidentă a peisajului actual şi/sau va cauza schimbări 

evidente ale calităţii şi/sau caracterului peisajului. 

Schimbări definitive asupra unei zone extinse şi/sau dezvoltări noi care vor genera 

schimbări negative semnificative ale caracterului peisajului existent. 

Schimbări temporare unde restaurarea peisajului la starea iniţială ar putea dura 5-10 ani. 

Moderată 
Investiţia va genera schimbări vizibile ale peisajului actual şi/sau va cauza schimbări vizibile 

ale calităţii şi/sau caracterului peisajului. 
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Magnitudinea 

modificării 
Descriere 

Schimbări definitive ale peisajului într-o anumită zonă. Noile elemente pot fi proeminente, 

dar nu semnificativ neobişnuite. 

Schimbări temporare unde restaurarea peisajului la starea iniţială ar putea dura 2-5 ani. 

Mică 

Investiţia va genera schimbări minore ale peisajului fară a afecta calitatea generală a acestuia. 

Schimbări definitive minore. Noile elemente sunt puţin diferite de cele existente, peisajul 

existent fiind păstrat. 

Schimbări temporare unde restaurarea peisajului la starea iniţială ar putea dura 1-2 ani. 

Foarte mică 
Schimbări mici ale componentelor peisajului sau introducerea unor elemente noi care sunt 

în concordanţă cu împrejurimile sau nu generează schimbări apreciabile ale acestora. 

Nicio modificare 

decelabilă 
Schimbări neperceptibile ale componentelor peisajului. 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică 

Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este foarte mică în raport cu 

suprafaţa componentelor cheie ale peisajului; 

Efectele beneficiilor se înregistrează la o scară spaţială foarte mică. 

Modificările sunt pe termen scurt (< 1 an). 

Mică 

Modificări minore, dar notabile care îmbunătăţesc elementele şi caracteristicile tipului de 

peisaj; 

Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este mică în raport cu 

suprafaţa componentelor cheie ale peisajului;  

Efectele beneficiilor se înregistrează la o scară spaţială mică.  

Modificările sunt pe termen scurt (1-2 ani). 

Moderată 

Modificări care îmbunătăţesc considerabil elementele şi caracteristicile tipului de peisaj; 

Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este moderată în raport cu 

suprafaţa componentelor cheie ale peisajului;  

Modificările sunt pe termen mediu (2-5 ani). 

Mare 

Modificări majore care îmbunătăţesc elementele şi caracteristicile tipului de peisaj. 

Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este mare în raport cu 

suprafaţa componentelor cheie ale peisajului;  

Efectele beneficiilor se înregistrează la o scară spaţială mare;  

Modificările sunt pe termen mediu-lung (5-10 ani). 

Foarte 

mare 

Modificări majore care îmbunătăţesc elementele şi caracteristicile tipului de peisaj. 

Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este foarte mare în raport cu 

suprafaţa componentelor cheie ale peisajului;  

Efectele beneficiilor se înregistrează la o scară spaţială foarte mare; 

Modificările sunt pe termen lung (>10 ani). 

 

 

În cadrul proiectului analizat, din punct de vedere al peisajului şi al magnitudinii modificărilor: 

 nu au fost identificate modificări cu magnitudine negativă foarte mare şi/sau mare. Intervenţiile 

se realizează pe o suprafaţă foarte redusă, atât în faza de construcţie cât şi în faza de operare, şi nu 

modifică substanţial elementele şi caracteristicile tipului de peisaj existent;  

 nu au fost identificate modificări cu magnitudine pozitivă. 
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7.8.1.3 Praguri de semnificaţie a impactului 

Datorită magnitudinii reduse a lucrărilor în raport cu suprafaţa de implementare a proiectului şi a 

sensibilităţii zonelor de implementare, în cadrul proiectului analizat nu se prefigurează posibilitatea 

apariţiei unor forme de impact (atât negativ cât şi pozitiv) semnificativ asupra peisajului. 

7.8.2 Impactul prognozat 

Evaluarea componentei de mediu „Peisaj” s-a realizat pe baza analizei intervenţiilor proiectului, a 

efectelor şi a potenţialelor impacturi generate de acestea asupra elementelor peisagistice. Forma de 

impact considerată în cadrul analizei pentru peisaj este reprezentată de reducerea valorii estetice a 

peisajului.  

Efectele analizate, care pot determina un potenţial impact asupra peisajului, sunt: 

1. În etapa de construcţie: 

 Modificări structurale sol/subsol; 

 Îndepărtare vegetaţie; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Traversări cursuri de apă de suprafaţă; 

 Compactare sol; 

2. În etapa de operare: 

 Ocupare permanentă cu construcţii. 

3. În etapa de dezafectare: 

 Modificări structurale sol/subsol; 

 Îndepărtare vegetaţie; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Traversări cursuri de apă de suprafaţă; 

 Compactare sol; 

Datorită faptului că efectele din etapa de dezafectare sunt similare cu efectele din etapa de construcţie, 

vom reda analiza doar pentru etapa de construcţie.   

I. Caracterizarea parametrilor luaţi în considerare pentru evaluarea formelor de impact 

Analiza de evaluare a impactului generat de intervenţiile proiectului, pentru componenta peisaj, pune 

în evidenţă următoarele aspecte: 

 Tipul impactului asupra peisajului este negativ pentru toate intervenţiile proiectului; 

 Natura impactului a fost considerată directă asupra peisajului, lucrările realizate având 

potenţialul de a genera schimbări imediate în structura şi caracteristicile zonelor de implementare;  

 Extinderea impactului a fost considerată locală în cazul intervenţiilor punctuale, realizate în câte 

o singură UAT, şi zonală în cazul în care se realizează o singură intervenţie în cadrul mai multor 

UAT-uri (ex: „Extinderea reţelei de canalizare şi realizarea de conducte de refulare noi”);  

 Frecvenţa de apariţie a efectelor a fost considerată în funcţie de caracteristicile intervenţiilor,  

majoritatea generând efecte o singură dată, în faza de construcţie a proiectului. Efectul permanent 

se înregistrează în cazul ocupării cu construcţii pe o perioadă nedeterminată de timp; 

 Probabilitatea a fost considerată atât din punct de vedere al şanselor de manifestare a efectelor, 

cât şi din punct de vedere al potenţialelor impacturi pe care le-ar putea genera. În cazul scurgerilor 
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accidentale a fost considerată o probabilitate incertă de afectare a componentei, acest tip de efecte 

putând determina distrugerea sau degradarea elementelor peisagistice doar în cazul apariţiei unor 

accidente majore, care să elibereze cantităţi mari de substanţe periculoase cu potenţial de alterare 

a peisajului; 

 Efectele au fost considerate ireversibile în cazul intervenţiilor care determină ocuparea 

permanentă cu construcţii şi în cazul demolărilor, şi reversibile pentru celelalte efecte, atât în etapa 

de construcţie cât şi în etapa de operare. 

II. Evaluarea semnificaţiei impacturilor 

În ceea ce priveşte evaluarea sensibilităţii şi magnitudinii intervenţiilor, evaluarea impactului asupra 

peisajului pune în evidenţă următoarele aspecte:  

 Impactul nesemnificativ negativ rezultă ca urmare a implementării intervenţiilor cu magnitudinea 

negativ mică (intervenţii cu o extindere redusă) realizate în zone cu sensibilitate mare (arii naturale 

protejate şi peisaje culturale care necesită a fi protejate); 

 Principalele intervenţii care determină un potenţial impact nesemnificativ negativ în etapa de 

execuţie se referă la: 

• extinderea reţelelor de canalizare şi realizarea conductelor de refulare noi în siturile de 

importanţă comunitară: ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul 

Ialomiţei (cu limite comune în zona de intersecţie cu proiectul), ROSPA0161 şi ROSCI0106 Lunca 

Mijlocie a Argeşului; 

• extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi realizarea conductelor de aducţiune noi în siturile 

de importanţă comunitară: ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, ROSPA0146 Valea Câlniştei. 

 În etapa de operare a proiectului este estimat un impact nesemnificativ negativ, construcţiile 

permanente ce vor reprezenta elemente noi în peisajul actual (staţii de epurare, gospodării de apă 

şi staţii de pompare) fiind propuse în zone cu sensibilitare mică din punct de vedere al peisajului 

(fie în interiorul intravilanelor fie pe terenuri agricole din vecinătatea acestora). 

Caracteristici generale ale impactului în toate etapele proiectului: 

1. În perioada de construcţie: 

 Impactul are caracter temporar şi este generat de investiţiile care ocupă temporar o anumită 

suprafaţă de teren (lucrările de pozare a conductelor de distribuţie, aducţiune, transport, 

evacuare a apelor din SEAU în emisari etc.);  

 Presiunile asupra peisajului în această etapă vor fi caracterizate de prezenţa utilajelor şi a 

autovehiculelor angajaţilor, a autobuzelor de transport al angajaţilor şi a vehiculelor grele 

de transport marfă. Aceste elemente pot genera un impact vizual negativ datorită 

modificării percepţiei peisajului de către populaţia umană şi a evidenţierii unor elemente 

construite; 

 Investiţiile temporare care se regăsesc pe suprafaţa siturilor Natura 2000 ocupă o suprafaţă 

foarte redusă în raport cu dimensiunea siturilor (între 0,00016%÷0,000006% din 

suprafeţele totale ale fiecărui sit interstectat). 

2. În perioada de operare: 

 Impactul are caracter permanent şi este generat de investiţii care vor ocupa permanent o 

anumită suprafaţă de teren (staţii de tratare, staţii de epurare, gospodăriri de ape, staţii de 

pompare etc.); 
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 O singură investiţie permanentă (staţie de pompare) se va realiza în interiorul sitului 

ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei însă aceasta va ocupa o suprafaţă foarte redusă (1529 m2) 

în raport cu dimensiunea sitului şi totdată este situată într-o zonă antropizată;  

3. În perioada de dezafectare: 

 Impactul este similar etapei de construcţie, caracterizată de prezenţa utilajelor de 

construcţii şi transport care determină un impact vizual negativ. 

 

7.8.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

7.8.3.1 Condiţii de realizare a proiectului şi cerinţe de bune practici 

Măsurile generale de realizare a proiectului sunt menţionate în Secţiunea 9.1, atât pentru faza de 

construcţie cât şi pentru faza de operare a proiectului. 

7.8.3.2 Măsuri de evitare a impactului 

Nu au fost propuse în proiect elemente construite în zone valoroase din punct de vedere al peisajului 

(zone cu sensibilitate foarte mare), motiv pentru care nu este necesară implementarea unor măsuri de 

evitare a impactului. 

7.8.3.3 Măsuri de reducere a impactului 

 Reconstrucţia peisajului deteriorat ca urmare a desfăşurării lucrărilor în etapa de construcţie. Astfel, 

terenurile afectate de lucrările de execuţie se vor reabilita, după finalizarea etapei de construcţie;  

 Respectarea regulilor de dezvoltare (tehnici de construire, materiale, amplasare, înălţimea 

clădirilor) în acord cu arhitectura tradiţională locală a peisajului pentru lucrările care presupun 

construcţiile noi;  

 Plantarea de perdele de protecţie pe toate laturile amplasamentelor staţiilor de epurare situate în 

apropierea receptorilor sensibili. 

Pentru plantarea perdelelor de arbori şi refacerea unor zone ocupate temporar în perioada de execuţie, 

de pe care a fost îndepărtată vegetaţia iniţială, se vor utiliza exclusiv specii de plante native. 

 

7.9 MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC 

7.9.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea 

impactului asupra Populaţiei, sanătăţii umane şi bunurilor materiale 

Impactul asupra mediului social şi economic a fost analizat din prisma a trei componente: populaţie, 

sănătate umană şi bunuri materiale. 

7.9.1.1 Clase de sensibilitate 

Sensibilitatea zonelor din punct de vedere al populaţiei a fost delimitată în cinci clase, prezentate în 

tabelul următor. Au fost considerate cu grad maximal de sensibilitate (“foarte mare”) zonele în care 

populaţia umană este direct legată de resursele pe care proiectul le foloseşte şi nu are alte alternative, 
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şi cu grad minimal de sensibilitate (“foarte mic”) zonele în care populaţia umană este înalt calificată şi 

nu este strict dependentă de o resursă naturală. 
 

Tabelul nr. 7-27 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Populaţie 

Sensibilitatea zonei Descriere 

Foarte mare 

Mai multe comunităţi dependente de resursa /resursele afectate şi pentru care nu 

există alternative 

Lipsa forţei de muncă calificate şi experimentate 

Modificările generate de dezvoltare induc riscuri pentru comunitate/comunităţi ce 

nu sunt înţelese de majoritatea adulţilor 

Mulţi proprietari şi deţinători de afaceri percep că această schimbare va afecta 

capacitatea lor de a-şi menţine existenţa sau calitatea vieţii la un nivel acceptabil şi 

ar putea fi nevoiţi să părăsească zona / comunitatea 

Un nivel extrem de ridicat de îngrijorare este exprimat de ONG-uri şi/sau factorii 

interesaţi cu privire la impactul dezvoltărilor propuse 

Comunităţi alcătuite preponderent din minorităţi etnice indigene aflate în declin ce 

pot fi afectate de dezvoltarea propusă 

Mare 

O comunitate dependentă de resursa /resursele afectate şi pentru care nu există 

alternative în apropiere 

Mulţi proprietari şi deţinători de afaceri percep că această schimbare va afecta 

capacitatea lor de a-şi menţine existenţa sau calitatea vieţii la un nivel acceptabil 

Modificările generate de dezvoltare induc riscuri pentru comunitate/comunităţi ce 

sunt înţelese doar de o parte dintre adulţi 

Un nivel ridicat de îngrijorare este exprimat de ONG-uri şi/sau factorii interesaţi 

cu privire la impactul dezvoltărilor propuse 

Comunităţi ce includ minorităţi etnice indigene aflate în declin ce pot fi afectate de 

dezvoltarea propusă 

Moderată 

Unele gospodării depind de resursele afectate pentru care nu există alternative în 

apropiere 

Calificări limitate şi experienţă limitată de lucru la nivelul forţei de muncă 

disponibile 

Unii dintre proprietari şi deţinători de afaceri percep că această schimbare va afecta 

capacitatea lor de a-şi menţine existenţa sau calitatea vieţii pe o perioadă 

semnificativă de timp (>1 an) 

Modificările generate de dezvoltare induc riscuri pentru comunitate/comunităţi ce 

sunt înţelese de toţi adulţii dar fără a avea experienţa traiului şi muncii în condiţiile 

propuse de proiect 

O parte din factorii interesaţi exprimă îngrijorări cu privire la unele forme de impact 

asupra unora dintre comunităţi 

Comunităţi alcătuite preponderent din minorităţi etnice indigene ce pot fi afectate 

de dezvoltarea propusă 

Mică 

Gospodăriile sau comunităţile care utilizează resursele afectate au acces la 

alternative în apropiere, a căror utilizare poate cauza indirect impacturi negative 

reduse  

Forţă de muncă calificată dar căreia îi lipseşte experienţa relevantă 

Unii dintre factorii interesaţi exprimă îngrijorări cu privire la unele forme de impact 

asupra unui număr redus de comunităţi 
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Sensibilitatea zonei Descriere 

Comunităţi ce includ minorităţi etnice indigene ce pot fi afectate de dezvoltarea 

propusă 

Foarte mică/ 

Nesensibilă 

Gospodăriile sau comunităţile care utilizează resursele afectate au acces la 

alternative în apropiere, a căror utilizare nu poate cauza impacturi negative  

Forţă de muncă este calificată şi cu experienţă relevantă 

Modificările generate de dezvoltare induc riscuri pentru comunitate/comunităţi ce 

sunt înţelese de toţi adulţii şi care au experienţa traiului şi muncii în condiţiile 

propuse de proiect 

Factorii interesaţi nu exprimă îngrijorări cu privire la eventuale forme de impact 

asupra comunităţilor 

Comunităţi ce nu includ minorităţi etnice indigene sau care includ dar nu pot fi 

afectate de dezvoltarea propusă 

 

În urma analizării nu au fost identificate zone cu sensibilitate foarte mare sau mare. Localităţile în care 

se propun lucrările de investiţie se încadrează în clasa de sensibilitate foarte mică din punct de vedere 

al populaţiei. 

Sensibilitatea zonei din punct de vedere al Sănătăţii umane a fost delimitată în cinci clase, prezentate 

în tabelul următor. Au fost considerate cu grad maximal de sensibilitate (“foarte mare”) zonele în care 

densitatea populaţiei umane este mare şi cuprinde obiective sensibile, şi cu grad minimal de 

sensibilitate (“foarte mic”) zonele puţin populate şi puternic antropizate (industriale).   

 

Tabelul nr. 7-28 Matricea de apreciere a sensibilităţii componentei Sănătate umană 

Sensibilitatea zonei Descriere 

Foarte mare Zone rezidenţiale cu densitate mare de locuinţe, parcuri, şcoli şi spitale 

Mare 
Zone rezidenţiale rurale/urbane în care nu există surse importante de poluare 

atmosferică şi zgomot  

Moderată Zone rezidenţiale urbane  

Mică 
Zone rezidenţiale urbane mixte în care au loc diverse activităţi industriale care se 

pot constitui în surse existente de poluare atmosferică şi zgomot 

Foarte mică/ 

Nesensibilă 

Zone rezidenţiale locuite temporar/sezonier 

Zone puternic antropizate (industriale) 

Din punct de vedere al sănătăţii umane localităţile din zona proiectului se încadrează în clasa de 

sensibilitate mare (zone rezidenţiale rurale/urbane în care nu există surse importante de poluare 

atmosferică şi zgomot). 

Sensibilitatea zonei din punct de vedere al Bunurilor materiale a fost delimitată în cinci clase, 

prezentate în tabelul următor. Au fost considerate cu grad maximal de sensibilitate zonele în care 

activitatea economică este dependentă de o calitate înaltă a bunurilor şi serviciilor ecosistemice, şi cu 

grad minimal de sensibilitate zonele în care bunurile şi serviciile ecosistemice au o importanţă scăzută 

în raport cu desfăşurarea activităţii economice. 

Tabelul nr. 7-29 Matricea de apreciere a sensibilităţii componentei Bunuri materiale 
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Sensibilitatea zonei Descriere 

Foarte mare 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Servicii ecosistemice de importanţă ridicată cu foarte 

puţine alternative spaţiale sau fără; servicii de importanţă esenţială cu un grad de 

înlocuire redus-moderat; 

Bunuri şi servicii socio-economice: Infrastructuri critice (inclusiv zonele de 

siguranţă a capacităţilor energetice); Construcţii de importanţă cultural-istorică cu 

risc ridicat de prăbuşire la vibraţii/activitate seismică; Activităţi economice care 

necesită o calitate ridicată a serviciilor ecosistemice (calitatea aerului, calitatea apei 

etc.) 

Mare 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Servicii ecosistemice de importanţă ridicată cu unele 

alternative spaţiale de înlocuire; servicii de importanţă medie cu foarte puţine (sau 

fără) alternative spaţiale de înlocuire; sau servicii esenţiale dar care au numeroase 

alternative spaţiale de înlocuire; 

Bunuri şi servicii socio-economice: Infrastructuri importante la nivel judeţean; 

Construcţii la care probabilitatea de prăbuşire este ridicată ca urmare a vibraţiilor / 

activităţii seismice; 

Moderată 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Servicii ecosistemice de importanţă medie cu unele 

alternative spaţiale de înlocuire; servicii de importanţă ridicată cu numeroase 

alternative spaţiale de înlocuire; sau servicii de importanţă scăzută şi cu puţine (sau 

fără) alternative spaţiale de înlocuire; 

Bunuri şi servicii socio-economice: Infrastructuri importante la nivel local; 

Construcţii la care probabilitatea de prăbuşire este redusă dar la care pot să apară 

degradări structurale majore ca urmare a vibraţiilor / activităţii seismice; 

Mică 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Servicii ecosistemice de importanţă scăzută sau 

moderată cu alternative spaţiale de înlocuire; 

Bunuri şi servicii socio-economice: Clădiri şi infrastructuri de importanţă redusă la 

nivel local; Construcţii la care nu apar degradări structurale majore ca urmare a 

vibraţiilor / activităţii seismice dar la care degradările elementelor nestructurale pot 

fi importante; 

Foarte mică/ 

Nesensibilă 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Serviciile ecosistemice au importanţă scazută sau nu 

au importanţă din punct de vedere al bunurilor şi serviciilor; 

Bunuri şi servicii socio-economice: Clădiri şi infrastructuri fără importanţă; 

Construcţii al căror răspuns la vibraţii / activitate seismică nu diferă de cel al 

construcţiilor noi. 

Din punct de vedere al bunurilor materiale disponibile în comunităţile din zona de dezvoltare a 

proiectului, sensibilitatea la nivelul întregului proiect a fost considerată ca fiind moderată, lucrările 

proiectate dezvoltându-se în mare parte pe infrastructurile de transport de interes local dar şi în 

apropierea unor clădiri care pot prezenta anumite vulnerablităţi structurale. 

 

7.9.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Clasele de magnitudine a modificărilor pentru cele trei componente considerate (populaţie, sănătate 

umană, bunuri materiale) sunt prezentate în tabelele următoare. Matricea de apreciere a magnitudinii 

modificărilor este structurată pentru fiecare componentă în cinci clase, atât pentru modificări de natură 

negativă cât şi pentru modificări pozitive, în funcţie de extinderea intervenţiilor şi de durata acestora. 
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Tabelul nr. 7-30 Matricea de apreciere a magnitudinii modificărilor pentru componenta Populaţie 

Magnitudinea 
modificării 

Descriere 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte mare 

Strămutarea sau abandonul gospodăriilor a ≥20% din numărul de locuitori ai 
localităţii. 
Pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă (≥20% din numărul de locuri 
de muncă existente la nivelul comunităţii), fără oportunităţi alternative pe durata 
unui an de la pierderea locului de muncă (altele decât cele care implică schimbarea 
reşedinţei). 
Percepţie larg răspândită cu privire la impactul negativ şi/sau pierderea 
oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii vieţii, rezultând în frustrare şi dezamăgire, 
ce poate conduce la creşterea migraţiei şi ameninţarea integrităţii şi viabilităţii 
comunităţii. 

Mare 

Strămutarea sau abandonul gospodăriilor a 5-20% din numărul de locuitori ai 
localităţii. 
Pierderea a 5-20% din numărul de locuri de muncă existente la nivelul comunităţii. 
Modificări ce au efecte adverse diferenţiate asupra calităţii vieţii şi oportunităţilor 
de angajare pentru grupurile vulnerabile (ex. persoane cu dizabilităţi, bătrâni, 
refugiaţi, persoane ce trăiesc sub limita sărăciei). 

Moderată 
Strămutarea sau abandonul gospodăriilor a <5% din numărul de locuitori ai 
localităţii. 
Pierderea a 2,5-5% din numărul de locuri de muncă existente la nivelul comunităţii. 

Mică 

Reducerea temporară (<1 an) a veniturilor unora dintre gospodării şi/sau afectarea 
temporară a calităţii vieţii şi a afacerilor locale, inclusiv a oportunităţilor de 
îmbunătăţire a acestora. 
Pierderea a <2,5% din numărul de locuri de muncă existente la nivelul comunităţii. 

Foarte mică 
Modificări pe termen scurt ce constau în perturbarea/ reducerea viabilităţii/ 
oportunităţilor de afaceri, activităţilor gospodăreşti, locurilor de muncă şi a 
veniturilor. 

Nicio modificare 
decelabilă 

Modificări care nu influenţează populaţia locală. 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică 
Măsuri care asigură pe termen scurt menţinerea/ creşterea numărului de locuri de 
muncă şi/sau îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru comunităţile locale. 

Mică 
Măsuri care asigură creşterea numărului de locuri de muncă şi/sau îmbunătăţirea 
calităţii vieţii pentru până la 2,5% din populaţia localităţii. 

Moderată 
Măsuri care asigură creşterea numărului de locuri de muncă şi/sau îmbunătăţirea 
semnificativă a calităţii vieţii pentru 2,5-5% din populaţia localităţii. 

Mare 

Măsuri care asigură creşterea numărului de locuri de muncă şi/sau îmbunătăţirea 
semnificativă a calităţii vieţii pentru 5-20% din populaţia localităţii. 
Măsuri care au ca efect îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor grupurilor 
vulnerabile. 

Foarte mare 

Activităţi care conduc la crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă, la noi 
oportunităţi de afaceri pentru comunităţile locale, precum şi la creşterea 
semnificativă a calităţii vieţii din aceste localităţi (de aceste modificări trebuie să 
beneficieze cel puţin 20% din locuitori). 

 

În contextul proiectului, pentru componenta populaţie a fost considerată o magnitudine negativă 

cuprinsă în clasele foarte mică şi mică, ca urmare a intervenţiilor care vor avea efecte reduse pe termen 

scurt asupra calităţii vieţii ca urmare a lucrărilor din etapa de execuţie. În etapa de operare a fost 

considerată o magnitudine a modificărilor pozitivă foarte mare, proiectului contribuind la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin asigurarea utilităţilor de apă şi canalizare pentru mai mult 

de 20% din populaţia localităţilor vizate de investiţii. 
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Pentru aprecierea magnitudinii din punct de vedere al Sănătăţii umane a fost utilizată matricea de mai 

jos. 

Tabelul nr. 7-31 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Sănătate umană 

Magnitudinea 

modificării 
Descriere 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte mare 

Apariţia unor factori semnificativi de risc (ex. explozii, incendii, radioactivitate, nor 

de poluanţi chimici, contaminarea surselor de alimentare cu apă, factori de risc 

biologic) pentru sănătatea umană (îmbolnăviri şi/ sau decese) 

Mare 
Depăşirea valorilor maxim admisibile în mediu (proiect + situaţia iniţială) pentru 

factori de risc ce pot conduce la creşterea morbidităţii 

Moderată 
Depăşirea pragurilor de alertă (proiect + situaţia iniţială) pentru factori de risc ce 

pot conduce la creşterea morbidităţii 

Mică 
Apariţia unor factori de risc pe termen mediu şi lung, care creează disconfort dar 

nu conduc la creşterea morbidităţii 

Foarte mică 
Apariţia unor reclamaţii pe termen scurt (legate de zgomot, mirosuri, durerei de 

cap, tuse), fără existenţa unui risc pentru sănătatea umană 

Nicio modificare 

decelabilă 
Modificări care nu influenţează sănătatea umană 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică Reducerea factorilor de risc care creează disconfort pe termen scurt 

Mică Eliminarea factorilor de risc care creează disconfort pe termen mediu şi lung 

Moderată 
Activităţi care conduc la reducerea factorilor de risc pentru sănătatea umană sub 

pragurile de alertă 

Mare 
Activităţi care conduc la reducerea factorilor de risc pentru sănătatea umană sub 

valorile maxim admise 

Foarte mare 
Activităţi care conduc la eliminarea unui factor de risc semnificativ pentru sănătatea 

umană 

 

Toate intervenţiile asociate proiectului în etapa de execuţie au fost apreciate ca având o magnitudine 

a modificărilor negativ foarte mică.  

În etapa de operare, funcţionarea staţiilor de epurare pot crea un disconfort pe termen scurt (în condiţii 

meteorologice defavorabile dispersiei) generat de mirosuri, însă în concentraţii care nu sunt în măsură 

să genereze creşterea morbidităţii în populaţia locală, considerând astfel pentru această intervenţie o 

magnitudine a modificărilor negativ mică. Totodată în această etapă a fost considerată o magnitudine 

pozitivă foarte mare având în vedere că investiţiile vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii 

populaţiei şi implicit a sănătăţii acesteia, asigurând accesul la apă potabilă sigură şi creşterea condiţiilor 

igienico-sanitare a locuitorilor. 

Tabelul nr. 7-32 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Bunuri materiale 

Magnitudinea 

modificării 
Descriere 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte mare Afectarea a ≥20% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 

Mare Afectarea a10-20% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 

Moderată Afectarea a 5-10% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 

Mică Afectarea a 2,5-5% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 

Foarte mică Afectarea a <2,5% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 
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Magnitudinea 

modificării 
Descriere 

Nicio modificare 

decelabilă 
Modificări care nu influenţează bunurile materiale 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică 
Modificări care îmbunătăţesc <2,5% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-

economice 

Mică 
Modificări care îmbunătăţesc 2,5-5% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-

economice 

Moderată 
Modificări care îmbunătăţesc 5-10% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-

economice 

Mare 
Modificări care îmbunătăţesc 10-20% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-

economice 

Foarte mare 
Modificări care îmbunătăţesc ≥20% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-

economice 

Pentru toate intervenţiile asociate etapelor de execuţie şi dezafectare a fost considerată o magnitudine 

negativă foarte mică pe această componentă, în aceste etape fiind afectate temporar infrastructurile de 

interes local din zona de implementare. Intervenţiile asociate etapei de operare au fost considerate ca 

fiind fără nici o modificare decelabilă asupra bunurilor materiale. 

 

7.9.1.3 Praguri de semnificaţie a impactului 

7.9.1.3.1 Populaţie şi condiţii etnice 

Intervenţiile propuse în proiect nu determină prefigurarea unui impact negativ semnificativ, deoarece 

magnitudinea lucrărilor este foarte mică sau mică, iar sensibilitatea zonelor în care sunt propuse 

lucrările este foarte mică. Din punct de vedere al impactului pozitiv, scopul principal al proiectul este 

îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei umane, prin urmare implementarea proiectul conduce la 

producerea impactului semnificativ pozitiv.    

7.9.1.3.2 Sănătate umană 

Deşi sensibilitatea zonelor de implementare a proiectului este în multe cazuri mare din punct de vedere 

al sănătăţii umane, magnitudinea lucrărilor este majoritar mică şi foarte mică, prin urmare intervenţiile 

propuse în proiect nu determină prefigurarea unui impact negativ semnificativ. Aşa cum am precizat 

şi în cazul componentei populaţiei, lucrările proiectului au ca scop final îmbunătăţirea calităţii vieţii 

umane prin scăderea riscului de îmbolnăvire a populaţiei umane datorită favorizării accesului la apă 

potabilă sigură şi creşterea condiţiilor igienico-sanitare a locuitorilor. Astfel, din punct de vedere al 

impactului pozitiv, în majoritatea cazurilor lucrările conduc la un impact semnificativ pozitiv.    

7.9.1.3.3 Bunuri materiale 

Datorită sensibilităţii mici a zonelor de implementare a proiectului, din punct de vedere al bunurilor 

materiale, şi a magnitudinii mici sau foarte mici a lucrărilor, impactul va fi nesemnificativ negativ 

pentru toate intervenţiile proiectului. Astfel, nu se depăşeşte pragul de semnificaţie pentru bunurile 

materiale pentru nicio intervenţie a proiectului. 
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7.9.2 Prognozarea impactului asupra mediului social şi economic 

Evaluarea componentei „Mediul social şi economic” integrează evaluarea a trei componente distincte, 

dar relaţionate: populaţie şi condiţii etnice, sănătate umană şi bunuri materiale. Evaluarea s-a realizat 

pe baza analizei intervenţiilor proiectului, a efectelor şi a potenţialelor impacturi generate de acestea 

asupra elementelor mediului social şi economic.  

Efectele analizate, care pot determina un potenţial impact asupra mediului social şi economic, sunt: 

1. În etapa de construcţie: 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Îndepărtare vegetaţie; 

 Perturbarea traficului; 

 Zgomot şi vibraţii; 

 Mirosuri; 

 Demolări. 

2. În etapa de operare: 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 

 Zgomot şi vibraţii; 

 Mirosuri de la staţiile de epurare; 

 Ocupare permanentă cu construcţii; 

 Reducerea încărcării cu poluanţi 

 Reducerea pierderilor de apă; 

 Alimentare conformă cu apă potabilă. 

3. În etapa de dezafectare: 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Îndepărtare vegetaţie; 

 Perturbarea traficului; 

 Zgomot şi vibraţii; 

 Mirosuri; 

 Demolări. 

Datorită faptului că efectele din etapa de dezafectare sunt similare cu efectele din etapa de construcţie, 

vom reda analiza doar pentru etapa de construcţie.   

Formele de impact considerate în cadrul analizei, datorate apariţiei potenţialelor efecte menţionate 

anterior, sunt reprezentate de: 

 Modificarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei umane; 

 Modificarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei umane – calitatea vieţii (Sănătate umană); 

 Pierderi materiale şi financiare sau câştiguri (Bunuri materiale). 

I. Caracterizarea parametrilor luaţi în considerare pentru evaluarea formelor de impact 

Analiza de evaluare a impactului generat de intervenţiile proiectului, pentru componenta mediul social 

şi economic, pune în evidenţă următoarele aspecte: 
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 Forma de impact asupra populaţiei şi condiţiilor etnice, sănătăţii umane şi bunurilor materiale 

este pozitivă (pentru efectele: alimentare conformă cu apă potabilă, reducerea pierderilor de apă, 

reducerea încărcării cu poluanţi); iar pentru celelalte efecte, menţionate anterior, forma de impact 

este negativă.   

 Tipul impactului a fost considerat direct asupra mediul social şi economic, lucrările realizate 

având potenţialul de a genera schimbări imediate asupra populaţiei umane şi mediului economic.  

 Extinderea impactului a fost considerată locală în cazul intervenţiilor punctuale, realizate în câte 

o singură UAT, şi zonală în cazul în care se realizează o singură intervenţie în cadrul mai multor 

UAT-uri (ex: „Extinderea reţelei de canalizare şi realizarea de conducte de refulare noi”).  

 Frecvenţa de apariţie a efectelor a fost considerată în funcţie de caracteristicile intervenţiilor. 

Efectele permanente se înregistrează în  etapa de operare, în cazul intervenţiilor care generează 

efecte pozitive (alimentare conformă cu apă potabilă, reducerea pierderilor de apă, reducerea 

încărcării cu poluanţi). În situaţia producerii efectelor cu o frecvenţă necunoscută (emisii de 

poluanţi atmosferici, zgomot şi vibraţii, etc.) frecvenţa a fost evaluată ca intermitentă. În situaţia 

producerii scurgerii accidentale de produse periculoase frecvenţa a fost evaluată ca accidentală iar 

pentru intervenţiile care se realizează temporar, în etapa de construcţie, frecvenţa este de o singură 

intervenţie. 

 Probabilitatea a fost considerată atât din punct de vedere al şanselor de manifestare a efectelor, 

cât şi din punct de vedere al potenţialelor impacturi pe care le-ar putea genera. În cazul scurgerilor 

accidentale a fost considerată o probabilitate incertă de afectare a componentei, acest tip de efect 

putând determina pierderi materiale sau degradarea calităţii vieţii umane doar în situaţia unor 

evenimente majore. Pentru majoritatea efectelor probabilitatea a fost evaluată în sensul favorabil 

producerii efectului. 

 Efectele au fost considerate ireversibile în cazul intervenţiilor care determină ocuparea 

permanentă cu construcţii şi în cazul demolărilor, şi reversibile pentru celelalte efecte, atât în etapa 

de construcţie cât şi în etapa de operare. 

II. Evaluarea semnificaţiei impacturilor 

În ceea ce priveşte evaluarea sensibilităţii şi magnitudinii intervenţiilor, analiza evaluării impactului 

pune în evidenţă următoarele aspecte:  

 Impactul nesemnificativ negativ se înregistrează doar pentru componenta de sănătate umană, ca 

urmare a implementării intervenţiilor cu magnitudinea negativ mică (intervenţii cu o extindere 

redusă) realizate în zone cu sensibilitate mare (zone rezidenţiale rurale/urbane în care nu există 

surse importante de poluare atmosferică şi zgomot). 

 Impactul semnificativ pozitiv se înregistrează, de asemenea, majoritar pentru componenta de 

sănătate umană, dar şi pentru populaţie. Efectele semnificativ pozitive fac referire la alimentarea 

conformă cu apă potabilă şi la reducerea încărcării cu poluanţi.  

Caracteristici generale ale impactului în toate etapele proiectului: 

1. În etapa de construcţie: 

 Implementarea proiectului (în special intervenţiile I.E.1) ar putea genera un disconfort 

temporar, de scurtă durată, pentru locuitori din cauza creşterii emisiilor de poluanţi atmosferici, 

a zgomotului şi vibraţiilor, a creşterii traficului, dar şi a restricţiilor de trafic. A fost considerat 

un impact nesemnificativ negativ, reversibil, ce se va manifesta pe o perioadă scurtă de timp. 
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 Lucrările de pozare a conductelor pe porţiuni paralele cu drumurile (corespunzătoare 

intervenţiilor I.E.1) pot genera un disconfort temporar asupra condiţiilor de trafic rutier, prin 

dirijarea şi limitarea de viteză în apropierea fronturilor de lucru. Disconfortul se va simţi în 

special pe drumurile principale unde traficul rutier este mai intens:  

• DN41 – pe tronsonul Băneasa-Pietrele;  

• DN5 – pe tronsonul 1 Decembrie-Jilava;  

• DJ401 – pe tronsonul Berceni-Municipiul Bucureşti;  

• DN61 – pe tronsonul Letca Nouă-Milcovăţu;  

• DN2 – pe tronsonul Moviliţa-Sineşti;  

• DN1D – pe tronsonul Bărbuleşti-Jilavele;  

2. În etapa de operare: 

 Implementarea proiectul (I.O.1) ar putea cauza disconfort locuitorilor din imediata vecinătate 

a staţiilor de epurare datorită mirosului generat în urma procesului de epurare a apelor uzate şi 

de manipularea şi depozitare a nămolului rezultat în urma epurării. A fost considerat un impact 

nesemnificativ negativ asupra sănătăţii umane, modelările dispersiei poluanţilor neindicând 

depăşiri ale valorilor limită pentru sănătatea umană dar fiind în măsură să genereze un 

disconfort la nivelul celor mai apropiate case din localităţile Băneasa, Moviliţa şi Floreşti. 

 Totodată implementarea proiectul va contribui la dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare 

prin creşterea gradului de racordare al comunităţilor din judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu la 

sistemele centralizate de alimentare cu apă, canalizare şi epurare. Conform indicatorilor de 

performanţă ai proiectului prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate, procentul pierderilor 

totale de apă va scădea de la cca. 30% la cca. 14% ca urmare a implementării proiectului. 

Reducerea pierderilor de apă reprezintă atât un beneficiu economic cât şi o măsură de protecţie 

a mediului datorită utilizării sustenabile a resurselor naturale. A fost considerat un impact 

semnificativ pozitiv, pe termen lung asupra sănătăţii umane din localităţile vizate de proiect.  

Din punct de vedere juridic, terenurile pe care se amplasează investiţiile se află pe domeniul public, în 

administrarea consiliilor locale. Amplasamentele viitoarelor obiective sunt situate în intravilanul şi 

extravilanul localităţilor. Obiectivele prezintă atât importanţă tehnică, cât şi socială. Organizările de 

şantier necesare pentru execuţia lucrărilor se vor realiza pe amplasamente pe care nu există obiective 

de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice. 

În urma analizei spaţiale privind amplasamentele staţiilor de epurare propuse în proiect şi zonele 

locuite (prezentate în figurile următoare), au fost determinate următoarele distanţe faţă de cele mai 

apropiate case: 

• SEAU Băneasa este situată la 110 m SE faţă de cea mai apropiată casă din localitatea Băneasa; 

• SEAU Floreşti-Stoieneşti este situată la 212 m V faţă de cea mai apropiată casă din localitatea 

Floreşti;  

• SEAU Herăşti este situată la 908 m SE faţă de cea mai apropiată casă din localitatea Herăşti; 

• SEAU Moviliţa este situată la 424 m S faţă de cea mai apropiată casă din localitatea Moviliţa. 

Pentru toate amplasamentele propuse în proiect pentru realizarea staţiilor de epurare, au fost obţinute 

Certificate de Urbanism, unde sunt incluse si Avize favorabile din partea Direcţiei de Sănătatea Publică 

a Judeţelor Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu. Totodată, în urma modelării dispersiei poluanţilor atmosferici 
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nu au fost previzionate concentraţii de poluanţi asociaţi operării staţiilor de epurare care să depăşească 

pragurile privind sănătatea umană la nivelul celor mai apropiate case. 
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Figura nr. 7-36 Amplasarea SEAU Băneasa faţă de zonele locuite 
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Figura nr. 7-37 Amplasarea SEAU Floreşti-Stoieneşti faţă de zonele locuite 
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Figura nr. 7-38 Amplasarea SEAU Herăşti faţă de zonele locuite 
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Figura nr. 7-39 Amplasarea SEAU Moviliţa faţă de zonele locuite locuite 
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7.9.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Subliniem că întregul proiect constă în execuţia de lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor 

umane. Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei prin realizarea următoarelor 

obiective: 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în mediul urban şi rural, prin reabilitarea, extinderea şi înfiinţarea 

sistemelor de alimentare cu apă şi de colectare a apelor uzate; 

 Creşterea economică în zona de proiect, prin îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată; 

 Crearea de noi locuri de muncă atât în etapa de execuţie a lucrărilor (se estimează că în perioada 

de execuţie a investiţiilor se va angaja personal pentru activitatea de construcţie din zonele de 

proiect), cât şi în cea de exploatare a investiţiilor (se estimează că în perioada de exploatare a noilor 

investiţii este necesară suplimentarea personalului de specialitate al operatorului regional pentru 

întreţinere şi exploatare); 

 Economii de costuri şi resurse pentru populaţie; 

 Economii de costuri şi resurse pentru operator. 

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, suplimentar faţă de măsurile propuse 

în secţiunile anterioare, în etapa de execuţie se recomandă luarea următoarelor măsuri:  

 Informarea cetăţenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor; 

 Curăţarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru şi întreţinerea acestor drumuri;  

 Protecţia şi semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranţă în perimetrul 

lucrărilor;  

 Interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate; 

 Utilizarea de vehicule, echipamente şi utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai 

bune tehnologii existente. 

În perioada de operare, suplimentar faţă de dotările şi măsurile propuse pentru protecţia factorilor de 

mediu, care contribuie şi la protecţia aşezărilor umane, pentru diminuarea impactului asupra zonelor 

locuite aflate în vecinătatea staţiilor de epurare se recomandă luarea următoarelor măsuri: 

 Plantarea de perdele de protecţie pe toate laturile amplasamentelor staţiilor de epurare; 

 Tratarea şi depozitarea nămolului, acolo unde este posibil, în structuri (bazine, rezervoare) 

acoperite (montate în hale). În cadrul SEAU propuse în proiect, o parte dintre instalaţii vor fi 

montate în hale construite din structură uşoară. Aceste instalaţii sunt reprezentate de: grătarul rar, 

instalaţia compactă de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi (treaptă mecanică), staţia de 

suflante aferentă bazinelor cu nămol activat, instalaţia de precipitare fosfor, împreună cu 

echipamentele de tratare nămol; 

 Transportul nămolului provenit din staţiile de epurare către punctele de eliminare/ valorificare se 

va realiza pe cât posibil pe rute alternative, care să evite traversarea localităţilor; 

 Stabilirea unor inspecţii regulate pentru identificarea în timp util a unor posibile defecte în 

parametrii de funcţionare a staţiilor de epurare şi adoptarea unor acţiuni rapide de remediere a 

problemelor; 

 Monitorizarea parametrilor de exploatare a SEAU în vederea optimizării proceselor de tratare 

pentru a evita formarea mirosurilor.  
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De asemenea trebuie menţionat faptul că proiectul va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra 

populaţiei, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii umane şi diminuarea riscurilor de îmbolnăvire datorate 

calităţii necorespunzătoare a apei potabile, precum şi a gestionării neconforme a apelor uzate. 

 

7.10 MOŞTENIREA CULTURALĂ 

7.10.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru evaluarea 

impactului asupra Moştenirii culturale 

7.10.1.1 Clase de sensibilitate 

Sensibilitatea zonelor din punct de vedere al moştenirii culturale a fost delimitată în cinci clase, 

prezentate în tabelul următor. Au fost considerate cu grad maximal de sensibilitate (“foarte mare”) 

zonele cu valoarea culturală, istorică sau arheologică de relevanţă internaţională şi cu grad minimal de 

sensibilitate (“foarte mic”) zonele care nu prezintă importanţă culturală, istorică sau arheologică.   

Tabel 7-2 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Moştenire culturală 

Sensibilitatea zonei Descriere 

Foarte mare Situri UNESCO desemnate pentru valoarea culturală, istorică sau arheologică. 

Mare 
Situri de importanţă arheologică, istorică sau culturală desemnate la nivel naţional 

Monumente istorice, arheologice, culturale protejate. 

Moderată Situri de importanţă arheologică, istorică sau culturală desemnate la nivel judeţean. 

Mică 
Situri de importanţă arheologică, istorică sau culturală desemnate la nivel local sau 

utilizate de comunitatea locală pentru menţinerea tradiţiilor. 

Foarte mică/ 

Nesensibilă 

Situri care nu sunt de interes arheologic, istoric sau cultural şi nu sunt considerate 

importante de comunitatea locală pentru menţinerea tradiţiilor 

 

La nivleul ariei de implementare a proiectului nu au fost identificate zone cu sensibilitate foarte mare. 

Lucrările nu intersectează efectiv monumente de interes istoric însă acolo unde acestea se desfăşoară 

în apropiere, respectiv în interiorul zonelor de protecţie a monumentelor, a fost considerată o zonă cu 

sensibilitate mare. 

 

7.10.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Al doilea criteriul al evaluării semnificaţiei impactului, magnitudinea modificărilor, este prezentat 

pentru componenta Moştenire culturală în tabelul de mai jos. Matricea de apreciere a magnitudinii 

modificărilor este structurată în cinci clase, atât pentru modificări de natură negativă cât şi pentru 

modificări pozitive, în funcţie de extinderea intervenţiilor şi de temporalitatea acestora. 

Tabel 7-3 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Moştenire culturală 

Magnitudinea 

modificării 
Descriere 

N
eg

at
iv

 Foarte mare Activităţi care conduc la alterarea totală a resursei culturale 

Mare Activităţi care conduc la alterarea a 50-75% din resursa culturală 

Moderată Activităţi care conduc la alterarea a 25-50% din resursa culturală 

Mică Activităţi care conduc la alterarea a 10-25% din resursa culturală 
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Magnitudinea 

modificării 
Descriere 

Foarte mică Activităţi care conduc la alterarea a <10% din resursa culturală 

Nicio modificare 

decelabilă 
Activităţi care nu influenţează moştenirea culturală 

P
o

zi
ti

v 

Foarte mică 
Activităţi care conduc la punerea în valoare în foarte mică măsură a resursei 

culturale 

Mică Activităţi care conduc la punerea în valoare în mică măsură a resursei culturale 

Moderată Activităţi care conduc la punerea în valoare într-o măsură moderată a resursei 
culturale 

Mare Activităţi care conduc la punerea în valoare în mare măsură a resursei culturale 

Foarte mare Activităţi care conduc la punerea în valoare în foarte mare măsură a resursei 
culturale 

 

Având în vedere că intervenţiile asociate proiectului cuprind în special lucrări de realizare a şanţurilor 

de pozare a conductelor care nu depăşesc adâncimea de 1,5 m, acestea fiind propuse în cea mai mare 

parte pe acostamentul drumurilor existente, magnitudinea modificărilor a fost considerată negativă 

foarte mică la nivelul întregului proiect.  

7.10.1.3 Praguri de semnificaţie a impactului 

Datorită magnitudinii reduse a lucrărilor de investiţie pe care proiectul le propune, corelate cu 

sensibilitatea zonelor de implementare, care nu depăşeşte nivelul sensibilităţii mari, în cadrul 

proiectului analizat nu se prefigurează posibilitatea apariţiei unor forme de impact negativ semnificativ 

asupra moşteniri culturale. 

7.10.2 Impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu 

cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice 

Evaluarea componentei de mediu „Moştenire culturală” s-a realizat pe baza analizei intervenţiilor 

proiectului, a efectelor şi a potenţialelor impacturi generate de acestea asupra elementelor de 

patrimoniu cultural. Forma de impact considerată în cadrul analizei pentru moştenirea culturală este 

reprezentată de distrugerea sau degradarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice. 

Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor ca urmare a strămutării sau abandonului gospodăriilor, o formă de 

impact potenţial considerată în analiza preliminară din Secţiunea 6, nu a fost identificată ca posibilă în 

urma analizei obiectivelor proiectului. 

Efectele analizate, care pot determina un potenţial impact asupra moştenirii culturale, sunt: 

1. În etapa de construcţie: 

 Zgomot şi vibraţii; 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase. 

2. În etapa de operare: 

 Zgomot şi vibraţii. 

3. În etapa de dezafectare: 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 
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 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Zgomot şi vibraţii. 

Datorită faptului că efectele din etapa de dezafectare sunt similare cu efectele din etapa de construcţie, 

vom reda analiza doar pentru etapa de construcţie.   

I. Caracterizarea parametrilor luaţi în considerare pentru evaluarea formelor de impact 

Analiza de evaluare a impactului generat de intervenţiile proiectului, pentru componenta moştenire 

culturală, pune în evidenţă următoarele aspecte: 

 Forma de impact asupra moştenirii culturale este negativă pentru toate intervenţiile proiectului; 

 Tipul impactului a fost considerat direct asupra moştenirii culturale, lucrările realizate având 

potenţialul de a genera schimbări imediate în structura şi caracteristicile zonelor protejate ale 

obiectivelor istorice.  

 Extinderea impactului a fost considerată locală în cazul intervenţiilor punctuale, realizate în câte 

o singură UAT, şi zonală în cazul în care se realizează o singură intervenţie în cadrul mai multor 

UAT-uri (ex: „Extinderea reţelei de canalizare şi realizarea de conducte de refulare noi”).  

 Frecvenţa de apariţie a efectelor a fost considerată în funcţie de caracteristicile intervenţiilor, 

majoritatea generând efecte o singură dată, în faza de construcţie a proiectului. Frecvenţa 

intermitentă s-a considerat în cazul zgomtultui şi vibraţiilor, în etapa de operare, în cazul în care 

vor fi necesare lucrări de intervenţie.  

 Probabilitatea a fost considerată atât din punct de vedere al şanselor de manifestare a efectelor, 

cât şi din punct de vedere al potenţialelor impacturi pe care le-ar putea genera. Pentru majoritatea 

intervenţiilor efectele au fost considerate probabile, mai puţin în cazul scurgerilor accidentale unde 

probabilitate de afectare a componentei este incertă.   

II. Evaluarea semnificaţiei impacturilor 

Pentru evaluarea semnificaţiei impactului a fost realizată o analiză spaţială a amplasării obiectivelor 

proiectului cu obiectivele de interes istoric. În urma analizării nu au fost identificate situaţii în care 

elementele proiectate să intersecteze direct monumente istorice ci doar intersectarea în unele cazuri a 

zonelor de protecţie desemnate pentru acestea. În figurile de mai jos sunt prezentate o parte din 

situaţiile în care obiectivele proiectului se află în vecinătatea unor situri de importanţă istorică, 

intersectând zonele de protecţie a acestora. 
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Figura nr. 7-40 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din localitatea Băneasa 
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Figura nr. 7-41 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din localităţile Onceşti şi Ghizdaru 
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Figura nr. 7-42 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din localitatea Găiseni 
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Figura nr. 7-43 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din localitatea Creţuleasca 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

387 
 

 

 

 

 

Figura nr. 7-44 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din localitatea Gagu 
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Figura nr. 7-45 Amplasarea elementelor proiectate în raport cu siturile de importanţă istorică din localitatea Sineşti 
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În ceea ce priveşte evaluarea sensibilităţii şi magnitudinii intervenţiilor, analiza evaluării impactului 

asupra peisajului pune în evidenţă următoarele aspecte:  

 Impactul nesemnificativ negativ rezultă ca urmare a implementării intervenţiilor cu magnitudinea 

negativ mică (intervenţii cu o extindere redusă) realizate în zone cu sensibilitate mare (unde se 

găsesc monumente istorice, arheologice, culturale protejate); 

 Principalele intervenţii care determină un potenţial impact nesemnificativ negativ se referă la 

realizarea lucrărilor de reabilitare sau extindere a reţelelor de apă şi/ sau apă uzată, ce se vor efectua 

în ariile de protecţie a următoarelor monumente istorice, localizate în:  

• Judeţul Giurgiu:  

▪ localitatea Băneasa: Monumentul istoric Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 

situl arheologic „Aşezarea de la Sfântu Gheorghe – Valea Caciovei”; 

▪ localitatea Bulbucata: Biserica „Sf. Gheorghe”; „Şcoala veche”, azi muzeul 

Nichifor Crainic; „Conacul Voinea”, fostă secţie a Institutului Pasteur; „Primărie”; 

„Grădiniţă”; 

▪ localitatea Iepureşti: Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”,  

▪ localitatea Letca Nouă: Biserica „Sf. Constantin şi Elena a Mitropolitului Nifon”; 

Biserica „Sf. Constantin şi Elena”; 

▪ localitatea Răsuceni: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”; Biserica „Sf. 

Nicolae”; Conacul „Ion Barbu Arion” fostă Primărie; Biserica „Sf. Împăraţi 

Constantin şi Elena”; „Şcoala veche”;  

▪ localitatea Toporu: „Conacul Noica,” ulterior sediu I.A.S., Biserica de lemn „Sf. 

Ecaterina”; 

▪ localitatea Hereşti: „Conacul Stolojan”; Curtea familiei „Năsturel Herescu”; Casa 

familiei „Năsturel Herescu”; Biserica "Sf. Treime”; "Sf. Arhangheli Mihail şi 

Gavril”; Casa „Stolojan” şi anexele aferente; Situl arheologic de la Herăşti (cod 

LMI GR-I-s-B-14794); 

▪ localitatea Onceşti: situl arheologic „Aşezarea de la Onceşti – Valea Balgiului”; 

situl arheologic „Aşezarea de la Onceşti – Valea Diului”; 

▪ localitatea Găiseni: “Ruinele fostului schit de la Găiseni”. 

• Judeţul Ialomiţa  

▪ localitatea Armăneşti: Biserica „Sf. Gheorghe”, „Şcoala agricolă "lordache 

Zossima", „Spital” (cod LMI II IL-m-B-14082), „Spital” (cod LMI II IL-m-B-

14083); 

▪ localitatea Jilavele: Curtea „Bâzu Cantacuzino”, Conacul „Bâzu Cantacuzino”, 

Crama fostului conac „Herescu”, „Pivniţă”, Ansamblul Bisericii "Sf. loan 

Botezătoru", Biserica „Sf. loan Botezătoru”; 

▪ localitatea Slătioarele: Biserica „Sf. Trei Ierarhi”; 

▪ localitatea Sineşti: Situl arheologic de la Sineşti şi Aşezarea culturii Dridu de la 

Sineşti.  

• Judeţul Ilfov  

▪ localitatea Creţuleasca: Situl arheologic de la Creţuleasca; 

▪ localitatea Gagu: Aşezarea culturii Dridu de la Gagu şi Aşezarea medievală de la 

Gagu. 
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 Impactul nesemnificativ negativ se manifestă preponderent în etapa de construcţie. Probabilitatea 

de afectare directă a obiectivelor de interes istoric şi cultural identificate în zona de implementare 

a proiectului este foarte mică întrucât lucrările de pozare a conductelor în aceste zone sunt 

proiectate a se exeuta pe acostamentul infrastructurilor de drumuri existente. În ceea ce priveşte 

obiectivele construite ce vor ocupa permanent suprafeţe de teren (staţii de epurare, staţii de 

pompare, gpospodării de apă şi foraje de captare a apelor subterane), din analiză reiese că acestea 

nu sunt propuse în vecinătatea obiectivelor de interes istoric, în acest caz nefiind identificate 

impacturi negative.  

 

7.10.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

În etapa de execuţie a proiectului: 

• Se va ţine cont de amplasarea lucrărilor în raport cu toate tipurile de monumente istorice din 

zonă şi se vor lua toate măsurile de evitare a afectării acestora, acolo unde există acest risc, cu 

respectarea condiţiilor din avizele emise de Direcţiile de Cultură; 

• În cazul în care în urma săpăturilor se vor descoperi obiecte de importanţă istorică, 

constructorii vor anunţa autorităţile competente şi vor ţine cont de recomandările acestora, în 

ceea ce priveşte modul de continuare a lucrărilor; 

• În zonele limitrofe siturilor arheologice lucrările de săpătură se vor realiza manual şi în cazul 

în care se constată descoperirea unor obiecte de interes arheologic, se vor anunţa instituţiile 

abilitate. 

În etapa de operare a proiectului: 

• În cazul realizării de lucrări de intervenţie sau mentenanţă la investiţiile situate în zone cu 

obiective istorice, se vor respecta măsurile din perioada de execuţie a lucrărilor. 

 

7.11 IMPACTUL ASUPRA RESURSELOR NATURALE  

7.11.1.1 Prognozarea impactului 

Principalele resurse naturale utilizate în etapa de execuţie pentru implementarea proiectului sunt 

reprezentate de: terenuri, apă şi energie electrică. Din suprafaţa totală de 239 ha a terenurilor utilizate 

pentru realizarea proiectului cea mai mare parte va fi afectată temporar, pe perioada realizării lucrărilor, 

urmând ca doar cca. 4 % din totalul aecstora (cca. 9 ha) să fie ocupate permanent de obiectivele 

supraterane ale proiectului. În această etapă apa va fi utilizată pentru realizarea probelor de etanşeitate 

şi presiune a conductelor proiectate, cantităţile necesare pentru această operaţiune fiind însă reduse, 

apa putând fi reutilizată pe mai multe tronsoane de conducte. De asemenea şi consumul de energie 

electrică în această etapă va fi unul redus, principala operaţiune în care va fi necesară energia electrică 

pe şantier fiind sudura cu arc electric a elementelor metalice. Asigurarea energiei electrice în etapa de 

execuţie se va face din surse proprii (generatoare electrice mobile).  

Se precizează că proiectul nu implică utilizarea suplimentară a unor materiale de umplutură exploatate 

din gropi de împrumut (soluri), şanţurile realizate pentru pozarea conductelor fiind acoperite exclusiv 
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cu materialul rezultat în urma excavării. Totodată proiectul nu prevede utilizarea de resurse din arii 

naturale protejate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, se consideră că impactul asupra resurselor naturale în etapa 

de execuţie va fi negativ nesemnificativ. 

În etapa de operare principalele resurse naturale utilizate vor fi reprezentate de apă şi energie 

electrică. 

Se estimează că necesarul maxim de apă utilizat pentru asigurarea apei potabile în localităţile de interes 

pentru proiect va fi de 14.553 mii m3/an, exploatat exclusiv din corpul de apă subterană de adâncime 

ROAG12, acest corp de apă reprezentând o resursă de apă regenerabilă, alimentat din apele meteorice. 

Aportul proiectului la consumul total actual de apă din acest corp de apă este de 16,3%, această analiză 

fiind realizată în baza informaţiilor disponibile în PMBSH Argeş-Vedea. Totodată în PMBSH Argeş-

Vedea acest corp de apă este evaluat ca având o stare cantitativă bună, prelevările actuale de apă fiind 

inferioare ratei naturale de realimentare. 

Operarea proiectului conduce la creşterea necesarului de energie electrică din Sistemul Energetic 

Naţional cu maxim 102% faţă de situaţia în actuală, de la 4.908.458 kW/an la 9.916.432 kW/an, însă 

raportat la întreaga scară a proiectului (desfăşurat pe 3 judeţe), acest necesar de energie nu este 

semnificativ.  

Nu se estimează un impact negativ semnificativ asupra resurselor naturale asociate etapei de operare 

a proiectului. 

 

7.11.1.2 Măsuri de evitare şi reducere a impactului asupra resurselor naturale 

Pentru etapa de execuţie sunt recomandate următoarele măsuri: 

• Interzicerea exploatării de resurse naturale din interiorul ariilor naturale protejate traversate de 

proiect; 

• Reutilizarea în totalitate a pământului rezultat din excavare, în lucrările de umplutură a 

şanţurilor conductelor; 

• Aprovizionarea materiilor prime se va face exclusiv din surse autorizate, prin intermediul 

furnizorilor; 

• Se va evita ocuparea unor suprafeţe de teren în plus faţă de cele prevăzute prin proiect; 

• Terenurile ocupate temporar vor fi reabilitate la sfârşitul lucrărilor; 

• Reutilizarea apei în probele de presiune şi etanşeitate a conductelor proiectate. 

În etapa de operare este necesară implementarea următoarelor măsuri: 

• Mentenanţa periodică a instalaţiilor sanitare astfel încât să se asigure reducerea pierderilor de 

apă; 

• Evitarea ocupării unor suprafeţe suplimentare de teren în timpul lucrărilor de mentenanţă şi 

reparaţii, altele decât cele aferente zonei de protecţie a conductelor; 
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• Operarea proiectului cu echipamente eficiente energetic. 

În etape de dezafectare măsurile vor fi similare celor din perioada de execuţie. 

 

7.12 IMPACTUL CUMULATIV AL PROIECTULUI 

Proiectul analizat urmăreşte extinderea şi reabilitarea infrastructurii existente de alimentare apă şi 

canalizare din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014 – 2020. 

Aceste investiţii au ca obiective îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare şi implicit a calităţii 

vieţii în localităţile vizate şi a calităţii mediului. Prin realizarea de staţii de epurare care deservesc 

localităţile din zona analizată se îmbunătăţeşte semnificativ calitatea emisarilor, atât din punct de 

vedere ecologic cât şi chimic. 

Atât în cazul unora dintre localităţile în care sunt prevăzute investiţii în cadrul acestui proiect, cât şi în 

alte localităţi din cele 3 judeţe, au fost implementate sau sunt în curs de implementare o serie de 

proiecte ce vizează înfiinţarea/ extinderea/ reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă şi 

canalizare. O mare parte a proiectelor sunt proiecte locale, finanţate prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală (PNDL), etapele I si II. De asemenea în judeţele vizate de proiect şi în judeţele 

învecinate există proiecte similare proiectului analizat, derulate de alţi operatori regionali, propuse de 

asemenea pentru finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. 

Toate aceste investiţii realizate până în prezent, în curs de implementare sau propuse au ca obiective 

îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare şi implicit a calităţii vieţii în localităţile vizate şi a 

calităţii mediului. 

Implementarea proiectului propus interferează cu investiţiile de extindere şi reabilitare a infrastructurii 

de apă şi canalizare realizate anterior sau propuse, impactul cumulativ previzionat în etapa de operare 

fiind pozitiv, pe termen lung.  

În ceea ce priveşte sistemele de alimentare cu apă, impacturi cumulative negative pot apărea ca urmare 

a presiunilor suplimentare asupra stării cantitative a corpurilor de apă subterană, în cazul sistemelor ce 

au ca sursă de apă brută aceleaşi corpuri de apă subterană. Sursele de apă brută ale obiectivelor propuse 

în proiectul analizat sunt reprezentate exclusiv de corpuri de apă subterană, astfel încât nu se vor 

genera impacturi cumulative asupra corpurilor de apă de suprafaţă ca urmare a realizării/ extinderii 

sistemelor de alimentare cu apă. 

În cazul staţiilor de epurare a apelor uzate propuse este posibilă apariţia unui impact cumulative ca 

urmare a faptului că unele dintre acestea au emisari comuni cu unele staţii de epurare a apelor uzate 

existente sau propuse. Impacturi cumulative negative ar putea să apară în principal în situaţia operării 

necorespunzătoare a staţiilor de epurare, în condiţiile neîncadrării efluenţilor în limitele asumate. 

Aceasta impune monitorizarea efluenţilor, precum şi a emisarilor, pentru a se putea lua decizii 

oportune privind eventuale intervenţii necesare în scopul evitării/ diminuării impactului asupra 

mediului. 

În tabelele următoare sunt prezentate proiectele ce vizează dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată din UAT-urile şi judeţele din vecinătatea proiectului analizat, propuse a fi realizate prin POIM 
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şi prin alte surse de finanţare (în principal PNDL). Proictele care pot genera efecte cumultative cu 

proiectul analizat au fost evidenţiate în tabele cu culoarea gri. 
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Tabel 7-4 Proiecte regionale de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, propuse a fi finanţate prin POIM 2014-2020  

Beneficiar proiect 
Denumirea 
proiectului 

Tipul investiţiilor propuse Localizarea investiţiilor propuse Stadiul proiectului 

APĂ – CANAL 
ILFOV SA 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul 
Ilfov 

Sisteme de alimentare cu apă 
(incluzând fronturi de captare, 
aducţiuni, staţii de tratare, 
rezervoare de înmagazinare, 
staţii de pompare, reţele de 
distribuţie) şi sisteme de 
canalizare-epurare (incluzând 
reţele de canalizare, staţii de 
pompare ape uzate menajere, 
staţii de epurare) 

Sisteme racordate la ANB: SAA Glina (Glina, Căţelu, Manolache), SAA 
Poşta – Bălăceanca (Poşta şi Bălăceanca (aparţinând de comuna 
Cernica)), SAA Tânganu - Căldăraru (Tânganu şi Căldăraru (aparţinând 
de comuna Cernica)), SAA Jilava (localitatea Jilava), SAA Pantelimon 
(loc. Pantelimon), SAA Brăneşti (loc. Brăneşti, Islaz, Pasărea, Vadu 
Anei), SAA Mogoşoaia (loc. Mogoşoaia), SAA Bragadiru (loc. 
bragadiru), SAA Cornetu (loc. Cornetu şi Buda), SAA Ciorogârla (loc. 
Ciorogârla şi Dârvari), SAA Domneşti (loc. Domneşti şi Ţegheş), SAA 
Clinceni (loc. Clinceni, Olteni şi Ordoreanu), SAA Măgurele (loc. 
Măgurele, Vârteju, Aluniş, Pruni şi Dumitrana), SAA Baloteşti (loc. 
Baloteşti, Săftica şi Dumbrăveni), SAA Tunari (loc. Tunari si Dimieni) 
Sisteme cu surse subterane (foraje): SAA Cernica (loc. Cernica), SAA 
Ciolpani (Ciolpani, Lupăria, Piscu şi Izvorani), SAA Moara Vlăsiei (loc. 
Moara Vlăsiei şi Căciulaţi), SAA Grădiştea (loc. Grădiştea şi Sitaru), 
SAA Gruiu (loc. Gruiu, Lipia, Sântu-Floreşti şi Siliştea Snagovului), 
SAA Periş (loc. Periş, Bâlteni şi Buriaş), SAA Petrăchioaia (loc. 
Petrăchioaia, Surlari, Vânători şi Măineasca) 
Apă uzată: Aglomerarea Bucureşti - Căţelu formată din localitatea 
Căţelu, Aglomerarea Bucureşti - Pantelimon formată din localitatea 
Pantelimon, Aglomerarea Bucureşti - Mogosoaia formată din localitatea 
Mogosoaia, Aglomerarea Bucureşti* - Domneşti, Ciorogârla, Bragadiru, 
Cornetu, Clinceni (Bragadiru parţial), Aglomerarea Bucureşti* - Jilava, 
Măgurele (parţial), Aglomerarea Cernica, Aglomerarea Tânganu, 
Aglomerarea Bălăceanca, Cluster Gruiu (Aglomerarea Fruiu având în 
componenţă localităţile Gruiu, Lipia şi Şanţu Floreşti şi Aglomerarea 
Siliştea Snagovului formată din localitatea Siliştea Snagovului), 
Aglomerarea Bucureşti* - Tunari (loc. Tunari), Aglomerarea Baloteşti 
(loc. Balotesti, Dumbrăveni si Saftica), Aglomerarea Brăneşti 
(localitatatile Branesti, Islaz si Pasarea), Aglomerarea Moara Vlasiei (loc. 
Moara Vlasiei si Caciulati), Aglomerarea Periş, Aglomerarea Ciolpani 
(loc. Ciolpani, Piscu, Lupăria, Izvorani), Aglomerarea Gradistea (loc. 
Gradistea si Sitaru), Aglomerarea Petrachioaia (loc. Petrachioaia si 
Surlari) 

Contract de Finanţare nr. 
232 / 27.11.2018 semnat 
cu 
Ministerul Fondurilor 
Europene; aplicaţie de 
finanţare transmisă la CE 
pentru decizia de aprobare 
a finanţării.  
Derulare proceduri de 
achiziţii publice a 
contractelor de tip 
execuţie lucrări (R1 - R9) 
şi de servicii (ATSL). 
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Beneficiar proiect 
Denumirea 
proiectului 

Tipul investiţiilor propuse Localizarea investiţiilor propuse Stadiul proiectului 

APA SERVICE SA 
GIURGIU 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul 
Giurgiu 

Sisteme de alimentare cu apă 
(incluzând fronturi de captare, 
aducţiuni, staţii de tratare, 
rezervoare de înmagazinare, 
staţii de pompare, reţele de 
distribuţie) şi sisteme de 
canalizare-epurare (incluzând 
reţele de canalizare, staţii de 
pompare ape uzate menajere, 
staţii de epurare) 

Adunatii Copaceni, Bolintin Vale, Calugareni, Colibasi,  Cosoba, 
Crevedia Mare,  Giurgiu,  Gostinari,  Hotarele,  Isvoarele,  Izvoarele,  
Marsa,  Mihailesti, Ogrezeni,  Sabareni,  Singureni,  Valea Dragului,  
Vanatorii Mici,  Varasti 

Studiul de fezabilitate a 
fost transmis pentru 
evaluare  
Procedura de obţinere a 
Acordului de mediu este 
în derulare  

HIDRO 
PRAHOVA SA 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul 
Prahova 

Sisteme de alimentare cu apă 
(incluzând fronturi de captare, 
aducţiuni, staţii de tratare, 
rezervoare de înmagazinare, 
staţii de pompare, reţele de 
distribuţie) şi sisteme de 
canalizare-epurare (incluzând 
reţele de canalizare, staţii de 
pompare ape uzate menajere, 
staţii de epurare) 

 Azuga,  Busteni,  Sinaia,  Comarnic,  Breaza,  Adunati,  Provita de Sus,  
Provita de Jos,  Alunis,  Varbilau, Campina,  Poiana Campina,  Telega,  
Banesti (Urleta),  Baicoi,  Cerasu,  VAlenii de Munte,  Pacurati,  Soimari,  
Surani,  Aricestii Zeletin,  Carbunesti,  Baltesti,  Podenii Noi,  Urlati,  
Tomsani,  Bertea,  Slanic,  Stefesti,  Izvoarele,  Scorteni,  Gherghita,  
Balta Doamnei,  Fulga,  Salciile,  Poienarii Burchii,  Sirna,  Tinosu,  
Draganesti,  Dumbrava,  Albesti Paleologu (Vadu Parului),  Mizil, 
SZAA Dumbrava 

Studiul de fezabilitate a 
fost transmis pentru 
evaluare  
Procedura de obţinere a 
Acordului de mediu este 
în derulare 

Compania de Apă 
SA Buzău 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul 
Buzău 

Investiţii în domeniul apei şi apei 
uzate pentru realizarea 
angajamentelor ce derivă din 
directivele europene 

Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu, Patarlagele, Valea Ramnicului, 
Topliceni, Grebanu, Cislau, Cernatesti, Merei, Viperesti, Manzalesti, 
Lopatari, Calvini, Magura, Vernesti, Sapoca, Puiesti, Beceni, Pietroasele, 
Siriu, Chiojdu 

Aplicaţia de finanţare se 
află în analiză la Comisia 
Europeană 
 

ECOAQUA SA 
Călăraşi 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată pentru aria 
de operare a 
Operatorului Regional 
în judeţele Călăraşi şi 
Ialomiţa 

Investiţii pentru tratarea şi 
distribuţia apei potabile şi 
colectarea şi epurarea apelor 
uzate 

Jud. Călăraşi - 25 UAT-uri (cu 80 localitati): Calarasi, Fundulea, 
Lehliu-Gara, Oltenita, Budesti, Chirnogi, Chiselet, Crivat, Dor Marunt, 
Dorobantu, Frumusani, Independenta, Lehliu, Luica, Nana, Plataresti, 
Soldanu, Spantov, Ulmu, Vasilati, Nicolae Balcescu, Belciugatele, 
Tamadau Mare, Ileana, Lupsanu. 
Jud. Ialomiţa 8 UAT-uri (cu 12 localitati): Urziceni, Manasia, 
Alexeni, Cosereni, Garbovi, Grindu, Ion Roata, Reviga. 

Studiul de fezabilitate este 
în analiză 
Acordul de mediu a fost 
obţinut în luna iunie 2019  
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Beneficiar proiect 
Denumirea 
proiectului 

Tipul investiţiilor propuse Localizarea investiţiilor propuse Stadiul proiectului 

APA SERV SA 
Alexandria 

Proiectul Regional de 
Dezvoltare a 
Infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul 
Teleorman 

Investiţii pentru tratarea şi 
distribuţia apei potabile şi 
colectarea şi epurarea apelor 
uzate 

Sisteme de alimentare cu apă: Alexandria - Orbeasca de Sus – Orbeasca 
de Jos, Turnu Măgurele - Liţa - Ciuperceni – Poiana, Segarcea Vale – 
Olteanca, Roşiori de Vede, Zimnicea – Zimnicele, Videle, Traian - Seaca 
– Năvodari 
Lucrări pentru apa uzata: aglomerarea Alexandria, aglomerarea Turnu 
Măgurele, aglomerarea Zimnicea, aglomerarea Videle, aglomerarea 
Orbească, aglomerarea Laceni, aglomerarea Islaz, aglomerarea Seaca. 

Studiul de fezabilitate este 
în analiză 

RAJA SA Constanţa 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă si 
apă uzată din judeţele 
Constanta, Ialomiţa, 
Călăraşi, Dâmboviţa, 
Ilfov şi Braşov 

Investiţii pentru tratarea şi 
distribuţia apei potabile şi 
colectarea şi epurarea apelor 
uzate 

Jud. Ilfov: UAT Buftea (strict 1 km din retelele de alimentare cu apa si 
canalizare pentru judetul Dambovita vor fi amplasate pe raza 
administrativ teritoriala a judetului Ilfov (UAT Buftea), dar vor deservi 
strict locuitorii din UAT Crevedia (judet Dambovita). Reteaua de 
alimentare cu apa a localitatii Samurcasi (UAT Crevedia - judet 
Dambovita) va trece circa 700 m pe teritoriul localitatii Buftea (judet 
Ilfov) si o portiune de circa 300 m din traseul retelei de canalizare 
propusa pentru localitatea Crevedia (judet Dambovita), care se va 
descarca in reteaua de canalizare a localitatii Buftea (judet Ilfov) si 
ulterior in statia de epurare Buftea (judet Ilfov) 
Jud. Ialomiţa: Feteşti, Ţăndărei, Căzăneşti, Fierbinţi Târg, Dridu 
Jud. Călăraşi: Jegălia  
Jud. Dâmboviţa: Crevedia  

Aplicaţia de finanţare se 
află în analiză la Comisia 
Europeană 
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Tabel 7-5 Proiecte de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare finanţate prin PNDL propuse în vecinătatea proiectului  

Nr. 
ctr. 

Judeţ U.A.T. Denumire proiect Domeniu Stadiu 

1.  

Ilfov 

Berceni 
Derularea de investitii privind dezvoltarea urbanistica si socio-economica a comunei Berceni, 
judetul Ilfov - Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila 

Alimentare apă Nefinalizat 

2.  Clinceni Retea de alimentare cu apa comuna Clinceni, judetul Ilfov Alimentare apă Nefinalizat 

3.  Clinceni Canalizare ape menajere si statii de epurare in comuna Clinceni, judetul Ilfov Canalizare Nefinalizat 

4.  Grădiştea Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Grădiştea, judetul Ilfov Alimentare apă Finalizat 

5.  Vidra Alimentare cu apa comuna Vidra, etapa 1 Alimentare apă Finalizat 

6.  Voluntari 
Proiectarea si executia lucrarilor de Gospodarirea apelor (extindere, modernizare, reabilitare si 
interventii in caz de urgenta a sistemelor de alimentare cu apa) pe raza orasului Voluntari 

Alimentare apă Finalizat 

7.  1 Decembrie 
Lucrări de reabilitare şi extindere canalizare menajeră zona centrală a comunei 1 Decembrie, 
judeţul Ilfov 

Canalizare Nefinalizat 

8.  Afumaţi Lucrări de canalizare între str. Maramureş şi str. Mărăşeşti Canalizare Finalizat 

9.  Afumaţi Lucrări de canalizare între str. Maramureş şi str. Motrului Canalizare Finalizat 

10.  Afumaţi Lucrări de canalizare între str. Fermei şi str. Motrului Canalizare Finalizat 

11.  Copăceni 
"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Morii L=584m", comuna Copăceni, 
judeţul Ilfov 

Canalizare Finalizat 

12.  Copăceni 
"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Gârlei L=780m",  comuna Copăceni, 
judeţul Ilfov 

Canalizare Finalizat 

13.  Copăceni 
Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere Pădurii L=1251m",  comuna Copăceni, 
judeţul Ilfov 

Canalizare Nefinalizat 

14.  Copăceni 
"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Sfântul Ioan (prelungire) L=1921 
m", comuna Copăceni, jud. Ilfov 

Canalizare Nefinalizat 

15.  Oraş Voluntari 
Sistem rutier, alimentare cu apă, canalizare pluvială şi menajeră stradală - lot 3733/1/2/3 cu 
racord din str.Câmpul Pipera - oraş Voluntari, judeţul Ilfov 

Proiecte integrate, 
apă şi canalizare 

Nefinalizat 

16.  

Giurgiu 

Adunaţii-
Copăceni 

Modernizare sistem alimentare cu apă în comuna Adunaţii Copăceni Alimentare apă Finalizat 

17.  Bolintin Vale 
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localităţile Malu Spart şi Suseni, oraş Bolintin -Vale, 
Judeţul Giurgiu 

Alimentare apă Nefinalizat 

18.  Bolintin-Deal Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Bolintin Deal, judeţ Giurgiu Canalizare Nefinalizat 

19.  Bulbucata Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

20.  Buturugeni 
Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni şi Podul Ilfovăţului, comuna 
Buturugeni, judeţul Giurgiu 

Alimentare apă Nefinalizat 

21.  Călugăreni Sistem de canalizare în comuna Călugăreni, satele Uzunu şi Hulubeşti, comuna Călugăreni Canalizare Finalizat 
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22.  Călugăreni Sistem de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

23.  Colibaşi Sistem de alimentare cu apă în comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

24.  Colibaşi 
Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Colibaşi şi Câmpurelu, comuna Colibaşi, judeţul 
Giurgiu 

Alimentare apă Finalizat 

25.  Comana 
Alimentare cu apă în sistem centralizat , satele Grădiştea şi Falaştoaca, comuna Comana, judeţul 
Giurgiu 

Alimentare apă Nefinalizat 

26.  Comana 
Alimentare cu apă în sistem centralizat, sat Vlad Ţepeş, canalizare menajeră în sistem centralizat 
sat Vlad Ţepeş, comuna Comana 

Canalizare Nefinalizat 

27.  Crevedia Mare Reţea de apă potabilă, forare puţuri şi gospodărie de apă în comuna Crevedia Mare Alimentare apă Finalizat 

28.  Daia Alimentare cu apă a localităţilor Daia şi Plopşoru Alimentare apă Nefinalizat 

29.  Floreşti-Stoeneşti Alimentare cu apă a satelor Palanca şi Stoeneşti, comuna Floreşti-Stoeneşti Alimentare apă Nefinalizat 

30.  Floreşti-Stoeneşti Alimentare cu apă în satul Floreşti, comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

31.  Frăteşti Reţea de canalizare, staţie de epurare în satele Remuş şi Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu Canalizare Nefinalizat 

32.  Găiseni Alimentare cu apă în satele Cărpenişu, Găiseni şi Căscioarele, comuna Găiseni Alimentare apă Nefinalizat 

33.  Ghimpaţi Sistem alimentare cu apă sat Valea Plopilor, comuna Ghimpaţi Alimentare apă Nefinalizat 

34.  Ghimpaţi Canalizare menajeră, asistenţă tehnică a lucrării, în comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu Canalizare Nefinalizat 

35.  Gogoşari Alimentare cu apă a satului Izvoru, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

36.  Gostinu Sistem de captare, stocare şi distribuţie apă potabilă, comuna Gostinu, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

37.  Hotarele Alimentare cu apă în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

38.  Iepureşti Alimentare cu apă în satele Iepureşti, Stâlpu şi Gorneni, comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

39.  Izvoarele Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

40.  Letca Nouă Reţea de alimentare cu apă în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

41.  Mihai Bravu Alimentare cu apă a localităţii Mihai Bravu, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

42.  Mihăileşti 
Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în satele Popeşti şi Novaci, oraş Mihăileşti, judeţul 
Giurgiu 

Canalizare Nefinalizat 

43.  Mihăileşti Alimentare cu apă a satelor Popeşti şi Novaci Alimentare apă Nefinalizat 

44.  Oinacu Extindere alimentare cu apă în satul Comasca, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

45.  Putineiu Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

46.  Toporu Alimentarea cu apă în sistem centralizat în comuna Toporu Alimentare apă Finalizat 

47.  Ulmi Sistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

48.  Vărăşti Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

49.  Vărăşti Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Vărăşti Alimentare apă Nefinalizat 

50.  Gostinu Extindere reţea distributie apă potabilă 21,5 Km în comuna Gostinu, judetul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 
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51.  Hotarele Extindere alimentare cu apă în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

52.  
Oraş Bolintin-
Vale 

Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare oraş Bolintin-Vale, judetul Giurgiu 
Proiecte integrate, 
apă şi canalizare 

Nefinalizat 

53.  Stăneşti 
Înfiinţare sistem de canalizare apă uzată menajeră cu staţie de epurare în satele Balanu si 
Ghizdaru -comuna Stăneşti, jud. Giurgiu 

Canalizare Nefinalizat 

54.  Vânătorii Mici 
Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Corbeanca, Vâlcelele şi Zădariciu, comuna 
Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu 

Alimentare apă Nefinalizat 

55.  

Ialomiţa 

Borăneşti Sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Borăneşti, jud. Ialomiţa Alimentare apă Nefinalizat 

56.  Borduşani Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în comuna Borduşani Alimentare apă Finalizat 

57.  Ion Roată Extindere alimentare cu apa si sistem centralizat de canalizare in comuna Ion Roata Alimentare apă Finalizat 

58.  Maia Executie sistem alimentare cu apă şi canalizare in com. Maia Alimentare apă Nefinalizat 

59.  Moldoveni Alimentare cu apă si canalizare in comuna Modoveni Alimentare apă Nefinalizat 

60.  Moviliţa Sistem de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în comuna Moviliţa, judeţul Ialomiţa Alimentare apă Nefinalizat 

61.  Adâncata Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Adâncata, judeţul Ialomiţa Alimentare apă Finalizat 

62.  Adâncata Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Adâncata, judeţul Ialomiţa Canalizare Nefinalizat 

63.  Sfântu Gheorghe 
Extindere front captare şi reţele de alimentare cu apă în comuna Sfântu Gheorghe, judeţul 
Ialomiţa 

Alimentare apă Nefinalizat 

64.  

Călăraşi 

Belciugatele Alimentare cu apă în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi Alimentare apă Finalizat 

65.  Căscioarele 
Reabilitare captare apă, înlocuire conductă aducţiune şi extindere reţele de alimentare cu apă, 
comuna Căscioarele 

Alimentare apă Finalizat 

66.  Ileana Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Ileana,  judeţul Călăraşi Alimentare apă Nefinalizat 

67.  Belciugatele Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi Alimentare apă Nefinalizat 

68.  Budeşti Canalizare sat Aprozi Canalizare Nefinalizat 

69.  Budeşti Canalizare sat Buciumeni Canalizare Nefinalizat 

70.  Budeşti Canalizare sat Gruiu Canalizare Nefinalizat 

71.  

Dâmboviţa 

Brezoaele Sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Brezoaele Alimentare apă Finalizat 

72.  Corbii Mari Sistem de alimentare cu apă în comuna Corbii Mari Alimentare apă Nefinalizat 

73.  Tărtăşeşti Înfiinţare reţea alimentare cu apă în comuna Tărtăşeşti Alimentare apă Nefinalizat 

74.  Tărtăşeşti Extindere reţea de canalizare în comuna Tărtăşeşti Canalizare Nefinalizat 

75.  Poiana 
Extindere sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare ape uzate în comuna Poiana, judeţul 
Dâmboviţa 

Proiecte integrate, 
apă şi canalizare 

Finalizat 

76.  Prahova Ciorani Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Ciorani, judeţul Prahova Canalizare Nefinalizat 
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77.  

Buzău 

Glodeanu Sărat 
Alimentare cu apă - extindere reţele de distribuţie în satele Glodeanu Sărat, Ileana, Pitulicea şi 
Căldăruşanca, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău 

Alimentare apă Finalizat 

78.  Glodeanu Sărat 
Corectia calitatii apei potabile distribuita in sistemul de alimentare cu apa al comunei Glodeanu 
Sărat, jud Buzau prin dotarea cu o statie de tratare 

Alimentare apă Nefinalizat 
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Dintre alte tipuri de lucrări/ proiecte ce urmează a fi realizate în zona de implementare a proiectului, 

ce ar putea interfera cu lucrările propuse în cadrul acestui proiect, se pot menţiona: 

• „AUTOSTRADA DE CENTURĂ BUCUREŞTI KM 0+000 - KM 100 + 900”, titular Compania 

Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA). Autostrada de Centură 

Bucureşti (A0) va avea o lungime totală de 100,9 km, va avea traseul pe teritoriul judeţelor Ilfov 

(97,9 km) şi Giurgiu (3 km) şi va face legătura între autostrăzile A1, A2 şi A3. Pe teritoriul judeţului 

Ilfov, Autostrada de Centură Bucureşti traversează teritoriul administrativ al 23 de comune şi 

oraşe, şi anume: Dragomireşti Vale, Buftea, Mogoşoaia, Corbeanca, Baloteşti, Dascălu, Tunari, 

Ştefăneştii de Jos, Afumaţi, Pantelimon, Cernica, Glina, Popeşti Leordeni, Berceni, Vidra, Jilava, 

1 Decembrie, Dărăşti Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Clinceni, Domneşti, Ciorogârla. Pe teritoriul 

judeţului Giurgiu, Autostrada de Centură Bucureşti traversează teritoriul administrativ al 3 

comune: Joiţa, Bolintin Deal, Săbăreni. Din punct de vedere al siturilor Natura 2000, acest proiect 

intersectează siturile Lacul Cernica şi Pădurea Cernica (ROSPA0122/ ROSCI0308), asupra cărora 

nu va genera impacturi cumulative împreună cu proiectul Euro Apavol; 

• Realizarea pasajelor Mogoşoaia, Berceni, Cernica, Domneşti şi Popeşti-Leordeni pe actuala 

Centură a Bucureştiului. Lucrările de realizare a pasajelor Berceni şi Popeşti-Leordeni pot genera 

un impact cumulativ în ceea ce priveşte emisiile atmosferice şi zgomotul, în cazul în care acestea 

se vor realiza simultan cu lucrările de execuţie a conductelor de apă şi canalizare din localitatea 

Berceni. Cu toate acestea se precizează că impactul va fi nesemnificativ având în vedere 

dimensiunea redusă a lucrărilor de execuţie a conductelor, acestea realizându-se cu un număr redus 

de utilaje, pe suprafeţe mici de teren. 

• „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CALE FERATĂ DINTRE STAȚIILE C.F. 

BUCUREŞTI NORD – JILAVA – GIURGIU NORD – GIURGIU NORD FRONTIERĂ”, 

titular COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA. Acest proiect, împreună cu 

proiectul “Redeschiderea circulaţiei pe pod peste râul Argeş între Vidra şi Comana”, fac parte din 

iniţiativa de modernizare a magistralei de cale ferată Bucureşti Nord – Jilava - Giurgiu. Zona de 

interes pentru lucrările aferente proiectului propus se află în judeţele Ilfov, Giurgiu şi pe raza 

Municipiului Bucureşti. Raportat la zona de studiu, acest proiect se află la peste 3,5 km distanţă 

faţă de cele mai apropiate obiective proiectate (conducte de alimentare cu apă şi canalizare din 

localitatea Berceni), nefiind astfel estimată posibilitatea de generare a unui impact cumulativ chiar 

şi în situaţia în care aceste lucrări de execuţie se vor desfăşura simultan. 

• "MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 302 (KM 13+865 - KM 37+545) 

LOCALITĂȚILE DRĂGOIEŞTI - ROŞIORI - MOVILIȚA - DRIDU, DJ 101 (KM 52+100 - 

KM 37+600) LOCALITĂȚILE DRIDU - FIERBINȚI - TÂRG - LIMITĂ JUDEȚ ILFOV, DJ 

101 (KM 52+100 - KM 59+700) DRIDU - JILAVELE ŞI DJ 402 (KM 53+700 - KM 61+740) 

LIMITĂ JUDEȚ CĂLĂRAȘI - SINEȘTI (DN2)”. Localizare: intravilanul şi extravilanul comunei 

Drăgoeşti, intravilanul şi extravilanul comunei Dridu, intravilanul şi extravilanul comunei Moviliţa, 

intravilanul şi extravilanul oraşului Fierbinţi - Târg, intravilanul şi extravilanul comunei Jilavele, 

intravilanul şi extravilanul comunei Roşiori, intravilanul şi extravilanul comunei Sineşti. Stadiul 

proiectului: s-a eliberat Autorizaţia de Construire nr. 8 din data de 03.07.2019. În cazul în care 

aceste lucrări se vor realiza simultan cu lucrările de execuţie a proiectului analizat există 

posibilitatea generării unor impacturi cumulative asupra calităţii aerului, nivelului de zgomot actual 

dar şi de perturbare a traficului auto local. Având în vedere că proiectul de modernizare a 
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drumurilor a obţinut în 2019 Autorizaţia de construcţie, este puţin probabil ca acesta să se 

intercaleze cu graficul lucrărilor de execuţie a proiectului analizat. Chiar şi în cazul desfăşurării 

simultane a lucrărilor de execuţie nu sunt aşteptate impacturi cumulative semnificative. 

• "INTERCONECTARE REȚELE TELECOMUNICAȚII ELECTRONICE ÎNTRE 

COMUNELE ARMĂȘEȘTI ȘI JILAVELE, JUD. IALOMIȚA". Localizare: intravilanul şi 

extravilanul comunei Armăşeşti, intravilanul şi extravilanul comunei Jilavele. Stadiul proiectului: s-

a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 13 din data de 16.04.2018. Acest proiect nu este în măsură 

să genereze un impact cumulativ semnificativ cu proiectul analizat, volumul lucrărilor fiind foarte 

redus. In plus, având în vedere decalajul mare de timp din punct de vedere al calendarului de 

execuţie, este foarte puţin probabil ca aceste lucrări să se desfăşoare concomitent cu lucrările de 

execuţie din proiectul analizat. 

• "CONSTRUIRE REȚEA SUBTERANĂ ȘI AERIANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU 

FURNIZARE SERVICII". Localizare: intravilanul şi extravilanul comunei Armăşeşti, intravilanul 

şi extravilanul comunei Moldoveni şi intravilanul şi extravilanul comunei Adâncata. Stadiul 

proiectului: s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 26 din data de 24.04.2018. Similar cu proiectul 

analizat anterior, această investiţie nu este în măsură să genereze un impact cumulativ semnificativ 

cu proiectul analizat, volumul lucrărilor fiind foarte redus şi cu posibilitate foarte redusă ca acestea 

să se desfăşoare concomitent cu proiectul analizat; 

• "ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MOLDOVENI". 

Localizare: extravilanul comunei Coşereni, extravilanul comunei Bărbuleşti şi intravilanul şi 

extravilanul comunei Moldoveni. Stadiul proiectului: s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 20 

din data de 03.05.2019. În comunele Coşereni, Bărbuleşti şi Moldoveni nu sunt propuse în 

proiectul analizat investiţii noi. În cazul desfăşurării simultane a lucrărilor proiectate în comunele 

vecine (Jilavele, Armăşeşti) există posibilitatea cumulării unor efecte asupra calităţii aerului şi 

nivelului actual de zgomot însă impactul va fi unul nesemnificativ ţinând cont de distanţa relativ 

mare între lucrări dar şi a faptului că volumul acestora sunt reduse, desfăşurate pe un interval scurt 

de timp; 

• Modernizare străzi în comuna Roşiori, Jud. Ialomiţa, propus în intravilanul localităţii – proiect 

depus pentru finanţare. În cazul în care aceste lucrări se vor realiza simultan cu lucrările de execuţie 

a proiectului analizat există posibilitatea generării unor impacturi cumulative asupra calităţii aerului, 

nivelului de zgomot actual dar şi de perturbare a traficului auto local. Cu toate acestea nu sunt 

aşteptate impacturi cumulative semnificative, volumul lucrărilor fiind redus, sursele manifestându-

se pe o perioadă scurtă de timp; 

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea căminului cultural Roşiori, propus în intravilanul 

localităţii (Str. Independentei nr. 40) – proiect în curs de execuţie. Avănd în vedere că acest proiect 

este în stadiu de execuţie, fiind finalizat până la inceperea lucrărilor Apavol, se consideră că acesta 

nu este în măsură să genereze un impact cumulativ semnificativ cu lucrările de execuţie a 

proiectului analizat; 

• Amenajare stadion în com Roşiori, jud. Ialomiţa, propus în intravilanul localităţii (Str. 

Independentei nr. 22 A) – proiect în curs de execuţie. Avănd în vedere că acest proiect este în 

stadiu de execuţie, fiind finalizat până la inceperea lucrărilor Apavol, se consideră că acesta nu este 

în măsură să genereze un impact cumulativ semnificativ cu lucrările de execuţie a proiectului 

analizat; 
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În etapa de execuţie a proiectului, la acest moment, nu s-au identificat eventuale lucrări planificate a 

se desfăşura simultan în zonă, lucrări ce ar putea conduce la un impact cumulativ semnificativ asupra 

factorilor de mediu şi asupra populaţiei. Cu toate acestea, este necesar ca fiecare din lucrările prevăzute 

să facă obiectul dialogului cu ceilalţi factori interesaţi (ex. administraţii locale, beneficiari proiecte, 

custozi/administratori arii naturale protejate etc) pentru corelarea lucrărilor într-o manieră în care să 

se evite apariţia unui impact cumulativ (cu alte lucrări de construcţie sau alţi factori perturbatori) în 

principal la nivelul zonelor sensibile precum ariile naturale protejate şi zonele locuite. 

Analiza impactului cumulativ din prezentul studiu s-a concentrat pe acele intervenţii din etapa de 

operare care pot conduce la un impact semnificativ prin cumularea cu alte obiective similare existente 

sau propuse în zonă, respectiv: 

• Operarea staţiilor de epurare - evacuarea efluenţilor staţiilor de epurare în emisarii comuni cu 

cei propuşi în proiectul analizat sau în afluenţi ai acestora; 

• Captarea apelor subterane - afectarea cantitativă a corpurilor de apă subterană ca urmare a 

supraexploatării resurselor, considerând captările propuse în proiect în raport cu captările 

existente şi/sau propuse în alte proiecte din zonă. 

Efectele cumulative generate de evacuarea efluenţilor staţiilor de epurare 

Pentru identificarea potenţialelor efecte cumulative în ceea ce priveşte încărcarea corpurilor de apă, 

generată de evacuările staţiilor de epurare din zonă a fost realizată iniţial o analiză spaţială a distanţelor 

între punctele de descărcare propuse sau existente pe aceeaşi emisari sau pe afluenţi ai acestora. În 

urma analizei spaţiale a reieşit că doar SEAU Floreşti-Stoeneşti şi SEAU Moviliţa pot avea efecte 

negative cumulative asupra elementelor calitative ale emisarilor, pe aceştia fiind identificate şi alte 

evcuări existente sau planificate de la alte staţii de epurare. Pentru punctele de deversare aferente 

SEAU Băneasa şi SEAU Herăşti nu au fost identificate potenţiale impacturi cumulative, în zona 

acestora, pe o distanţă mai mare de 10 km nefiind identificate alte puncte de deversare existente sau 

planificate. 

Evacuarea SEAU Floreşti-Stoeneşti este propusă a fi realizată pe corpul de apă Sabar: Derivaţie 

Potop/Argeş - Vârteju  (RORW10.1.24_B2), pe acest corp de apă nefiind identificată în apropiere o altă 

evacuare. Cel mai apropiat punct de evacuare ce ar putea genera un potenţial efect cumulativ asupra 

calităţii apelor de suprafaţă este cel aferent SEAU Domneşti, propus în „Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Ilfov”, situat la 22 km în aval, după punctul 

de vărsare în râul Argeş. Ţinând cont de distanţa mare dintre cele 2 puncte de evacuare dar şi de faptul 

că de la punctul de confluenţă al Sabarului cu Argeşul debitul emisarului devine mai însemnat, 

asigurând condiţii mai bune de diluţie, nu a fost considerată posibilitatea de apariţie a unui impact 

cumulativ semnificativ în ceea ce priveşte încărcarea cu poluanţi în corpul de apă de suprafaţă.  
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Figura nr. 7-46 Evacuarea SEAU Floreşti-Stoeneşti în raport cu alte evacuări propuse sau existente cu potenţial cumulativ
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În cazul evacuării SEAU Moviliţa, aceasta este propusă a fi realizată pe corpul de apă Ialomiţa -

Acumularea Dridu - Ion Roată (RORW11.1_B7), fiind situată la cca. 3,7 km în aval de evacuarea existentă 

SEAU Fierbinţi Târg şi la cca. 25 km aval de punctul de descărcare existent aferent SEAU Urziceni. 

Având în vedere distanţa relativ redusă între punctul de evacuare existent SEAU Fierbinţi Târg şi 

punctul de evacuare SEAU Moviliţa propus în proiect, s-a considerat că acestea pot genera efecte 

cumulative în ceea ce priveşte concentraţiile de poluanţi caracteristici efluenţilor staţiilor de epurare. 

Pentru cuantificarea potenţialului impact cumulativ a fost realizată o modelare matematică a dispersiei 

poluanţilor în apă cu software-ul Descar 3.0, utilizând ca date de intrare: debitele staţiilor de epurare, 

concentraţiile poluanţilor în efluenţi luând în considerare funcţionarea în parametrii normali ai staţiilor 

precum şi viteza emisarului. În figurile de mai jos sunt prezentate variaţiile concentraţiilor pe lungimea 

emisarului. 

 

Figura nr. 7-47 Evoluţia concentraţiilor de CBO5 pe râul Ialomiţa între punctul de evacuare existent 

SEAU Fierbinţi Târg şi aval de punctul de evacuare SEAU Movilita 

 

Figura nr. 7-48 Evoluţia concentraţiilor de CCO-Cr pe râul Ialomiţa între punctul de evacuare 

existent SEAU Fierbinţi Târg şi aval de punctul de evacuare SEAU Moviliţa 
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Figura nr. 7-49 Evoluţia concentraţiilor de Fosfor total pe râul Ialomiţa între punctul de evacuare 

existent SEAU Fierbinţi Târg şi aval de punctul de evacuare SEAU Moviliţa 

 

Figura nr. 7-50 Evoluţia concentraţiilor de Azot total pe râul Ialomiţa între punctul de evacuare 

existent SEAU Fierbinţi Târg şi aval de punctul de evacuare SEAU Moviliţa 

 

Analiza dispersiei poluanţilor în râul Ialomiţa realizate în cele 2 puncte de deversare indică faptul că 

descărcarea SEAU Fierbinţi-Târg poate avea un potenţial de cumulare nesemnificativ în ceea ce 

priveşte concentraţiile de poluanţi din punctul de descărcare ak SEAU Moviliţa. Se observă însă că în 

condiţiile de funcţionare normală, depăşiri ale valorilor prag pentru încadrarea în starea ecologică 

foarte bună/bună (FB/B) se estimează a se manifesta pe o lungime de maxim 100 m de la punctul de 

deversare SEAU Moviliţa în cazul tuturor indicatorilor analizaţi, această variaţie a concentraţiilor 

nefiind în măsură să modifice calitatea corpului de apă la nivel global. În concluzie nu se aşteaptă un 

impact cumulativ semnificativ asupra calităţii corpului de apă RORW11.1_B7. 
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La nivelul întregului proiect, necesarul de apă pentru alimentarea localităţilor va fi asigurat exclusiv din 

surse subterane. Proiectul prevede atât reabilitarea unor foraje existente cât şi realizarea unor foraje 

noi. Pentru a analiza impactul cumulativ în ceea ce priveşte supraexploatarea resursei de apă s-a luat 

în considerare raza de influenţă cantitativă a forajelor, de 100 m, conform concluziilor studiilor 

hidrogeologice realizate pentru proiect, care a fost raportată la forajele existente sau propuse în alte 

proiecte planificate în zonă. În datele disponibile privind forajele existente sau planificate din zonă nu 

au fost găsite detalii cu privire la adâncimea fiecărui foraj însă analiza impactului cumulat a fost realizată 

considerând că toate aceste foraje exploatează aceeaşi resursă de apă vizată în proiect, respectiv corpul 

de apă subterană de mare adâncime ROAG12. 

 

Figura nr. 7-51 Analiza spaţială a amplasării forajelor de alimentare cu apă propuse în proiect în 

raport cu forajele de alimentare cu apă existente sau propuse în alte proiecte 

 

În urma analizei spaţiale se constată că forajele de alimentare cu apă prevăzute în proiect sunt dispuse 

la o distanţă mai mare de 100 m (valoarea razei de influenţă) faţă de forajele existente sau planificate 

în zonă, neexistând riscul de generare a unor impacturi cumulative semnificative care să ducă la o 

supraexploatare locală a corpului de apă subterană. Se menţionează de asemenea că toate forajele 

propuse în proiect vizează corpul de apă subterană de adâncime ROAG12, care a fost evaluat în Planul 

de Management al Bazinului Hidrografic Argeş-Vedea ca având stare cantitativă bună. 
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7.13 IMPACTUL POTENŢIAL ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER 

Din cele 3 judeţe în care au loc investiţii, judeţul Giurgiu este un judeţ de graniţă, învecinându-se în 

partea de sud cu Bulgaria.  

Activităţile propuse în cadrul proiectului analizat nu se regăsesc în Anexa I – „Lista cuprinzând 

activităţile propuse” a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. 

Cele mai apropiate lucrări propuse în proiect faţă de graniţe sunt reprezentate de: 

• Lucrările aferente infrastructurii de apă din localităţile Stăneşti, Onceşti, Ghizdaru şi Bălanu, 

situate la peste 6 km faţă de graniţa cu Bulgaria; 

• Lucrările aferente infrastructurii de apă şi apă uzată din localitatea Băneasa, situate la peste 8 

km faţă de graniţa cu Bulgaria. 

Având în vedere caracteristicile lucrărilor propuse prin proiect şi localizarea acestora faţă de graniţe, 

se estimează că acestea nu vor genera efecte semnificative negative în context transfrontalier. 

Niciunul din corpurile de apă subterană intersectate de investiţii nu prezintă caracter transfrontalier. 

De asemenea nu există staţii de epurare care sa aibe drept emisar fluviul Dunărea. 

 

7.14 EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL 

În prezentul raport, analiza componentelor de mediu s-a desfăşurat detaliat pentru fiecare componentă 

de mediu asupra căreia implementarea proiectului ar putea genera un impact potenţial. Au fost 

considerate efectele generate în toate etapele proiectului, asupra cărora este necesară aplicarea 

măsurilor de evitare şi reducere a impactului, recomandate în capitolele anterioare şi centralizate în 

Capitolul 9.1. În măsura în care vor fi aplicate, măsurile propuse atrag după sine rezultate aşteptate de 

natură să reducă valorile impacturilor iniţial apreciate.  

Efectele care rămân după implementarea măsurilor de evitare şi reducere sunt exprimate sub forma 

impactului rezidual. La momentul efectuării acestui studiu, acest tip de impact poate fi doar estimat. 

Evaluarea eficienţei măsurilor propuse, cât şi a impactului rezidual corespunzător realizării proiectului, 

constituie recomandări importante, pentru aceasta fiind necesară implementarea unui sistem adecvat 

de monitorizare, desfăşurat atât în perioada de construcţie, cât şi post-construcţie (în funcţie de 

componenta analizată). 

În contextul evaluării impactului rezidual este important de menţionat faptul că principalele măsuri 

pentru evitarea şi reducerea potenţialelor impacturi au fost deja luate în procesul de selecţie a 

alternativelor (detaliat în Capitolul 4). În cadrul acestei selecţii a alternativelor, atât în contextul alegerii 

amplasamentului, cât şi a soluţiilor tehnologice, unul dintre cele mai importante criterii aplicate a fost 

cel de reducere a impactului asupra mediului. Astfel, în selecţia alternativelor de amplasare a proiectului 

şi selecţia soluţiilor tehnologice, au fost analizaţi următorii parametrii: evitarea intersecţiilor cu ariile 

naturale protejate sau cu zonele sensibile din punct de vedere al biodiversităţii, ocupare permanentă a 

unor suprafeţe de teren cât mai mici, reducerea disconfortului asupra populaţiei, reducerea emisiilor 

atmosferice şi reducerea surselor de zgomot. 
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Impactul rezidual estimat pentru proiectul analizat este prezentat în tabelul următor. Au fost evaluate 

în acest caz doar acele componente unde a fost identificată posibilitatea apariţiei de impacturi 

semnificative negative, respectiv componenta de biodiversitate. Ca urmare a rezultatelor evaluării 

realizate în cadrul Studiului EA a fost necesară implementarea unei măsuri care implică modificarea 

poziţiei punctului de evacuare a efluentului SEAU Moviliţa cu cca. 200 m în aval faţă de cel iniţial, în 

vederea evitării pierderii habitatului prioritar 3270. În figura următoare este prezentată poziţia iniţială 

a conductei şi a punctului de evacuare şi poziţia rezultată ca urmare a aplicării măsurii de evitare a 

impactului. 

 

Figura nr. 7-52 Poziţia iniţială a conductei şi punctului de evacuare a efluentului SEAU Moviliţa şi 

poziţia rezultată ca urmare a necesităţii evitării a impactului
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Tabelul nr. 7-33 Măsurile de reducere a impactului negativ semnificativ şi estimarea impactului rezidual ca urmare a implementării măsurilor 

Componenta 
de mediu 
afectată 

Etapa 
Tip 

intervenţie 
Efecte Impactul estimat 

Locaţii din proiect 
unde se pot 
manifesta 

impacturile 

Măsura de reducere a impactului 
Impact 
rezidual 

Biodiversitate Execuţie I.E.6 
Pierderea habitatului 

3270 

Amenajarea gurii de vărsare a 
efluentului SEAU Moviliţa 

implică o ocupare 
permanentă a unei suprafeţe 

de 0,018 ha din habitatul 
3270. Aceasta corespunde cu 

pierderea unui procent de 
7,16% din suprafaţa totală a 

habitatului disponibilă în situl 
Natura 2000 ROSCI0290. 

Situl Natura 2000 
ROSCI0290 

Gura de vărsare se va muta din zona de 
intersecţie cu habitatul 3270, astfel încât 
lucrările să nu se mai realizeze în perimetrul 
habitatului 3270. 

Impact 
nesemnificativ 
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8 DESCRIEREA METODELOR DE PROGNOZĂ UTILIZATE 
PENTRU IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA EFECTELOR 
ASUPRA MEDIULUI, INCLUZÂND DIFICULTĂŢILE ŞI 
INCERTITUDINILE 

Principalele dificultăţi întâmpinate în cursul realizării Studiului de evaluare a impactului asupra 

mediului au fost legate de disponibilitatea informaţiilor de detaliu cu privire la condiţiile de mediu 

existente în zona proiectului. Având în vedere numărul mare de localităţi în care sunt propuse investiţii, 

este dificil ca nivelul de detaliere al informaţiilor să aibă un grad unitar.  

Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului în zona de implementare a proiectului şi a 

evoluţiei sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, a fost realizată atât pe baza 

datelor public disponibile, cât şi pe baza datelor colectate din teren. Dintre sursele de date utilizate 

amintim: Rapoartele anuale privind starea factorilor de mediu în judeţele Ilfov şi Ialomiţa elaborate de 

APM Ilfov şi APM Ialomiţa, Planul de management al Spaţiului Hidrografic Argeş - Vedea, Buzău – 

Ialomiţa şi Dobrogea – Litoral, Ciclul al II-lea, 2016 – 2021 şi Planul de Management al Riscului la 

Inundaţii realizate de Administraţia Naţională “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş 

– Vedea şi Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, Planul de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean şi Planul de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţele Ilfov şi Ialomiţa 2017-2022 realizate de 

Consiliul Judeţean Ilfov şi Ialomiţa, date statistice disponibile pe pagina de internet a Institutului 

Naţional de Statistică, Planuri de Management ale ariilor naturale protejate etc. 

Colectarea datelor din teren s-a realizat la nivelul întregii zone de implementare, o atenţie deosebită 

fiind acordată observaţiilor asupra elementelor de biodiversitate, în special în zona lucrărilor situate în 

apropierea şi/ sau în interiorul ariilor naturale protejate. 

În cadrul analizei vulnerabilităţii proiectului la schimbările climatice, în vederea evaluării expunerii în 

zona de implementare a proiectului pentru fiecare dintre variabilele climatice selectate au fost utilizate 

date  publice privind temperatura, precipitaţiile, viteza vântului, ariditatea, evapotranspiraţia, hărţi de 

hazard şi imagini satelitare Landsat 8. 

Tabelul nr. 8-1 Indicatori, metodologii şi surse de date utilizate în cadrul analizei vulnerabilităţii 

proiectului la schimbările climatice 

Nr. Variabilă Metodologie Surse principale de date 

1.  Temperatură  

Analiză GIS: identificarea zonelor cu 
temperaturi ridicate şi cele mai mari creşteri 
estimate în timpul verii şi a zonelor cu 
temperaturi scăzute în timpul iernii şi cu 
creşteri reduse estimate 

Date Worldclim (GCM Climate Projections, 1x1 
km raster) 

Analiza literaturii de profil 

Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice, Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile 
Climate change, impacts and vulnerability in 
Europe 2012 şi 2016, EEA 
Climate Change and Impacts on Water Supply - 
CC WaterS, INHGA 
Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri 
şi adaptare, ANM 
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Nr. Variabilă Metodologie Surse principale de date 

2.  Precipitaţii  

Analiză GIS: evoluţia cantităţilor de 
precipitaţii anuale şi a precipitaţiilor 
extreme 

Date Worldclim (GCM Climate Projections, 1x1 
km raster) 
Date disponibile în cadrul proiectului Impact2C 
(https://www.atlas.impact2c.eu/en/climate/extre
me-precipitation/) 

Analiza literaturii de profil 
Climate change, impacts and vulnerability in 
Europe 2012 şi 2016, EEA 

3.  Viteza  vântului 

Analiza GIS: Identificarea zonelor în care 
se înregistrează viteze mari ale vântului 

Date raster din cadrul proiectului Carpat-Clim 

Analiza literaturii de profil 
Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri 
şi adaptare, ANM 

4.  
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Analiză GIS: identificarea distribuţiei 
indicelui de ariditate şi a evapotranspiraţiei 
potenţiale 

http://www.cgiar-csi.org/data/global-aridity-and-
pet-database 

Date şi informaţii de la autorităţile 
responsabile 

Date ANAR prezentate în Raportul Naţional 
privind Starea Mediului 
Planul de Management al Spaţiului Hidrografic 
Argeş – Vedea şi al Spaţiului Hidrografic Buzău - 
Ialomiţa 
Monitorizări efectuate de Argeş – Vedea şi ABA 
Buzău - Ialomiţa 

5.  Inundaţii 

Analiză GIS: identificarea zonelor cu risc 
mare de expunere la indundaţii 

Harta de risc elaborată de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (1x1 km) 

Date şi informaţii de la autorităţile 
responsabile 

Planul de Management al Riscului la Inundaţii în 
Spaţiul Hidrografic Argeş – Vedea şi în Spaţiul 
Hidrografic Buzău - Ialomiţa 
Raportul de evaluare preliminară a riscului la 
inundaţii, ABA Argeş – Vedea şi ABA Buzău - 
Ialomiţa 
Hărţile de hazard şi de risc la inundaţii, ANAR 

Studii elaborate în cadrul proiectului Studiu de inundabilitate 

6.  
Riscul de incendii 
de vegetaţie 

Calcularea Hybrid Fire Index - Adab, 2011 
http://www.usab-tm.ro/Journal-
HFB/romana/2014/Lista%20lucrari%20
PDF/Vol%2018(2)%20PDF/8T.P.Banu,
%20C.%20Banu_BUN.pdf 

Imagini satelitare Landsat 8 
Modelul digital al terenului SRTM 

7.  Alunecări de teren 

Analiză GIS: identificarea zonelor cu risc 
mare de expunere la alunecări de teren 

European Landslide Susceptibility Map 
(ELSUS1000) v1 
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/landslides  

Date şi informaţii de la autorităţile 
responsabile 

PATJ Ilfov, PATJ Ialomiţa 

 

Metodele de analiză, precum şi datele utilizate în cadrul analizelor realizate, în special în cazul 

schimbărilor climatice, prezintă un anumit grad de incertitudine, fiind dependente de gradul actual de 

cunoaştere.  

Beneficiarul lucrărilor a acordat întreg sprijinul pe perioada derulării evaluării, furnizând toate datele 

şi informaţiile solicitate, şi a considerat revizuirea unor aspecte tratate în cadrul proiectului ca urmare 

a recomandărilor făcute de echipa de evaluare. 
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9 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI ŞI 
MONITORIZARE 

9.1 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI 

Măsurile de evitare şi reducere a impactului ce vor fi implementate în cadrul proiectului sunt prezentate 

în tabelul următor. Acestea sunt structurate pe componente/ factori de mediu şi etapele proiectului.  
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Tabelul nr. 9-1 Măsuri pentru evitarea şi reducerea impactului 

Componenta Etapa Măsuri de evitare şi reducere a impactului Scopul măsurii 

Toate componentele 
(Măsuri generale) 

E
xe

cu
ţi

e 

Verificarea tehnică periodică şi asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare a 
autovehiculelor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor. 

Reducerea zgomotului şi a emisiilor generate în 
timpul perioadei de execuţie a proiectului; 
Evitarea contaminării solului, subsolului, aerului 
şi a corpurilor de apă; 
Evitarea şi reducerea degradării peisajului. 

Întreţinerea echipamentelor tehnologice la parametrii normali de funcţionare. 

Utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele 
mai bune tehnologii existente. 

Operaţiile de întreţinere şi alimentare cu carburant a vehiculelor şi utilajelor se vor 
efectua în locaţii cu dotări adecvate. 

Generatoarele electrice utilizate în organizările de şantier sau în fronturile de lucru 
se vor amplasa pe suprafeţe protejate. 

Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

Menţinerea sistemului de colectare separată a deşeurilor şi evacuare a acestora de 
pe amplasament, în vederea valorificării/ eliminării prin firme autorizate.Deşeurile 
rezultate în urma lucrărilor de construcţie se vor depozita temporar în locuri special 
amenajate, astfel încât să se evite orice risc de contaminare generat de acestea. 

Depozitarea materialelor necesare realizării proiectului se va realiza corespunzător, 
în funcţie de starea fiecărui material şi de riscul de contaminare asupra mediului ce 
poate fi generat de acesta. 

În zonele de lucru vor fi prevăzute dotări pentru intervenţie în caz de poluări 
accidentale (ex: materiale absorbante adecvate). 

Minimizarea sau evitarea contaminării solului şi 
a corpurilor de apă prin scurgeri accidentale de 
produse poluante. 

Fiecare antreprenor va elabora un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor 
accidentale şi va instrui personalul implicat în lucrări pentru respectarea prevederilor 
acestuia. 

Evitarea executării lucrărilor de excavare în condiţii meteorologice nefavorabile 
(ploaie, vânt puternic). 

O
p

er
ar

e 

Implementarea unor programe de mentenanţă şi de monitorizare a parametrilor de 
funcţionare a instalaţiilor 

Menţinerea stării de calitate a factorilor de 
mediu în perioada de operare. 

Depozitarea şi gestionarea corespunzătoare a reactivilor şi a tuturor substanţelor 
utilizate în tratarea şi epurarea apelor. 

Elaborarea/ actualizarea Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor 
accidentale şi instruirea periodică a personalului operator cu privire la intervenţia 
cât mai eficientă în cazul apariţiei unei poluări accidentale în cadrul obiectivelor. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

415 
 

 

 

Componenta Etapa Măsuri de evitare şi reducere a impactului Scopul măsurii 

Apă 

E
xe

cu
ţi

e 

Zonele de depozitare a materialelor, materiilor prime şi deşeurilor nu se vor amplasa 
în vecinătatea cursurilor de apă. 

Evitarea producerii de poluări accidentale. 

Interzicerea deversării în cursurile de apă a oricărui material, deşeu sau ape uzate. 

Menţinerea/ îmbunătăţirea stării actuale de 
calitate/ stării ecologice şi protecţia corpurilor 
de apă. 
 

Apele uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor propuse în proiect vor fi 
preluate doar de operatori autorizaţi. 

Forajele de alimentare cu apă vor fi executate prin izolarea coloanei astfel încât 
acviferul din stratele superioare să nu constituie surse de poluare pentru acviferul 
de adâncime din care se captează apa. 

O
p

er
ar

e 

Evacuarea efluenţilor staţiilor de epurare în emisari se va realiza după verificarea 
conformităţii parametrilor de calitate impuşi pentru monitorizare în actele de 
reglementare emise de autorităţile competente (Autorizaţia de gospodărire a apelor, 
Autorizaţia de mediu). 

Delimitarea zonelor de protecţie sanitară în jurul forajelor de captare a apei 
subterane. 

Inspecţii periodice asupra parametrilor de funcţionare ai tuturor instalaţiilor de 
alimentare cu apă şi canalizare şi adoptarea măsurilor adecvate pentru asigurarea 
funcţionării în parametri normali. 

Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în baza Regulamentului de 
întreţinere şi exploatare adoptat de operator. 

Implementarea unor măsuri de control şi de reducere a evacuărilor industriale în 
reţelele de canalizare, adoptate în cadrul unui Plan de acţiuni. 

Aer 

E
xe

cu
ţi

e 

Stropirea în condiţii atmosferice uscate a suprafeţelor de sol ce urmează a fi 
decopertate. 

Prevenirea formării de praf (particule în 
suspensie) în fronturile de lucru 

Limitarea zonelor de lucru şi a duratei lucrărilor. 
Reducerea concentraţiilor emisiilor atmosferice 
aferente lucrărilor 

Curăţarea zilnică a căilor de acces în organizările de şantier. 
Prevenirea formării prafului (particulelor în 
suspensie) 

O
p

er
ar

e 

Reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor utilizate pentru activităţile de 
mentenanţă a instalaţiilor proiectate. 

Reducerea emisiilor atmosferice 

Realizarea de inspecţii periodice la reţelele de canalizare şi la instalaţiile de epurare. 
Detectarea tuturor disfuncţionalităţilor şi 
adoptarea măsurilor corective adecvate pentru 
evitarea mirosurilor neplăcute 
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Plantarea de perdele de protecţie pe toate laturile amplasamentelor staţiilor de 
epurare situate în apropierea receptorilor sensibili. 

Îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental din 
incintele de lucru şi evitarea acumulării unor 
concentraţii mari de praf (pulberi în suspensie). 

Transportul nămolurilor de epurare se va realiza cu mijloace auto autorizate, pe 
trasee alternative care vor evita pe cât este posibil zonele locuite. 

Reducerea mirosurilor în zonele locuite 

Sol/Subsol E
xe

cu
ţi

e 

Stabilirea unor rute de circulaţie în interiorul şantierului, a utilajelor de încărcare şi 
transport al solului fertil. 

Menţinerea calităţii solului prin evitarea 
proceselor de tasare în etapa de execuţie. 

Depozitarea temporară a solului fertil la o înălţime a grămezii de maxim 3 m. 

Evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor 
rezultate în urma lucrărilor. 

Protejarea şi menţinerea calităţii solului 

Stratul de sol vegetal îndepărtat va fi depozitat în grămezi separate şi va fi reinstalat 
după finalizarea lucrărilor, pentru a face posibilă reinstalarea naturală a vegetaţiei. 

Depozitarea temporară pe amplasament a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, 
precum şi a celor de tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în 
vederea eliminării finale sau valorificării, se va realiza în recipienţi corespunzători, 
în spaţii special amenajate. 

Operare 
Manevrarea şi depozitarea reactivilor utilizaţi în staţiile de epurare şi în staţiile de 
tratare se va face în spaţii special amenajate în acest sens. 

Populaţia 
umană 

Mediul 
social 

E
xe

cu
ţi

e 

Protecţia şi semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de 
siguranţă în perimetrul lucrărilor. 

Evitarea situaţiilor de risc (accidente potenţiale). 

Interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate. 

Informarea cetăţenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor de execuţie. 

Curăţarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru şi întreţinerea 
acestor drumuri. 

Limitarea pe cât este posibil a lucrărilor de construcţie, pe timp de noapte sau în 
programul orelor de odihnă în zonele sensibile. 

O
p

er
ar

e Deshidratarea nămolului provenit de la staţiile de epurare şi tratare se va face în 
spaţii închise, ce vor fi dotate cu instalaţii adecvate pentru tratarea mirosurilor. 

Reducerea dispersiei mirosurilor. 

Sursele de zgomot asociate etapei de funcţionare a proiectului (ex. staţii de 
pompare) vor fi amplasate în interiorul construcţiilor. 

Diminuarea riscului deranjării comunităţilor 
locale. 
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Transportul nămolului provenit din staţiile de epurare către punctele de eliminare/ 
valorificare se va realiza pe cât posibil pe rute alternative care să evite traversarea 
localităţilor şi în vehicule speciale acoperite. 

Mediul 
economic 

Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia mediului economic. 

Condiţii 
culturale şi 

etnice 
Execuţie 

În zonele limitrofe siturilor arheologice lucrările de săpătură se vor realiza manual 
şi, în cazul în care se constată descoperirea unor obiecte de interes arheologic, se 
vor anunţa instituţiile abilitate. 

Evitarea impactului asupra potenţialelor zone 
de interes arheologic. 

Peisaj 
Execuţie 

Reconstrucţia peisajului deteriorat ca urmare a desfăşurării lucrărilor în etapa de 
construcţie. Terenurile afectate de lucrările de execuţie se vor reabilita, după 
finalizarea etapei de construcţie. 

Evitarea şi reducerea degradării peisajului. 
Îmbunătăţirea calităţii peisajului. 

Operare 
Plantarea de perdele de protecţie pe toate laturile amplasamentelor staţiilor de 
epurare situate în apropierea receptorilor sensibili. 

Biodiversitate 

E
xe

cu
ţi

e 

Efectuarea de instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire 
la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a 
impacturilor. Se va acorda o atenţie sporită problemelor privind interzicerea 
colectării de plante şi animale sau rănirea şi omorârea deliberată a exemplarelor de 
faună 

Evitarea interacţiunilor personal – faună 
sălbatică, habitate naturale şi floră. 

Nu se vor amenaja organizări de şantier în interiorul ariilor naturale protejate Reducerea la minim a suprafeţelor de teren din 
cadrul siturilor Natura 2000 afectate prin 
implementarea proiectului. 
Asigurarea menţineri stării de conservare 
actuale a habitatelor naturale. Asigurarea 
menţineri stării de conservare actuale a 
habitatelor naturale. 

Asigurarea optimizării traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil 
utilizarea traseelor care se suprapun cu suprafeţele naturale din siturile Natura 2000 

Şanţurile de pozare a conductelor, în zonele cu habitate naturale şi semi-naturale, 
dar în mod deosebit în zonele din interiorul siturilor Natura 2000, se recomandă a 
fi realizate manual, pentru a evita degradarea suplimentară a vegetaţiei şi a 
suprafeţelor adiacente celor destinate proiectului 

Transportul materialelor şi al pământului în exces/ materialelor de construcţii 
pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelate. Se va diminua la minim 
înălţimea de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule 

Evitarea alterării calităţii aerului, a apelor, a 
vegetaţiei şi a habitatelor prin evitarea 
depunerilor de particule în suspensie. 

Lucrările din interiorul siturilor Natura 2000 se vor realiza în prezenţa unei echipe 
de specialişti (biologi/ ecologi), după inspectarea zonei de către aceasta. Scopul 
inspectării este de a identifica prezenţa unor exemplare ale speciilor de interes 
conservativ supuse riscului de mortalitate sau vătămare, precum şi a adăposturilor 
acestora, şi de a acţiona în scopul evitării afectării acestora 

Evitarea/ reducerea riscului de perturbare a 
speciilor de faună. 
Evitarea/ reducerea riscului de mortalitate sau 
vătămare a indivizilor de faună. 
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Materialul excavat excedentar va fi depozitat în afara limitelor siturilor Natura 2000 Evitarea/ reducerea degradării suprafeţelor de 
teren. Pe porţiunile unde sunt prezenţi arbori sau cordoane de tufărişuri, pe cât posibil, se 

va evita defrişarea acestora 

În zonele unde sunt necesare îndepărtări ale învelişului vegetal lemnos, lucrările se 
vor desfăşura etapizat (din aproape în aproape). Se recomandă menţinerea traseului 
şanţului de pozare la distanţa minim posibilă faţă de drum, astfel încât să se poată 
reduce cu cât mai mult posibil numărul de exemplare de arbori/ arbuşti afectate de 
realizarea lucrărilor (prin tăiere sau vătămarea sistemului radicular) 

Evitarea degradării vegetaţiei din zonele 
adiacente culoarului de lucru. 
Evitarea impactului direct asupra speciilor de 
faună prin permiterea retragerii acestora în timp 
util în afara frontului de lucru 
Evitarea/ reducerea degradării exemplarelor de 
arbori indicate în inventarul dentrologic. 

Se va interzice afectarea de orice natură a arborilor cu dimensiuni deosebite. În cazul 
lucrărilor de execuţie şi, ulterior, de întreţinere/ reabilitare realizate în apropierea 
elementelor dendrologice importante, se va evita degradarea acestora (incluzând 
sistemul radicular) prin soluţii optime de abordare care vor consta în adaptarea 
traseului conductelor astfel încât arborii să nu necesite rupere de ramuri, tăiere, iar 
sistemul radicular principal şi secundar să nu fie afectat prin tăiere şi/ sau rupere, 
cauze ce ar putea conduce la pierderea exemplarelor respective 

Acolo unde spaţiul permite, este recomandată păstrarea unei distanţe de circa 3-6 
metri între culoarul de pozare a conductelor şi trunchiul arborilor - exemplarele 
individuale sau şirurile/ aglomerările de arbori, pentru a preveni afectarea/ 
degradarea acestora (în funcţie de dimensiunile arborilor – cu cât un arbore este mai 
mare, cu atât va avea nevoie de mai mult spaţiu de evitare, sistemul radicular 
atingând distanţe de până la 10 m la arborii de categoria I şi II). În cazul arborilor 
cu dimensiuni deosebite, care se vor suprapune cu amplasamentele conductelor, se 
recomandă identificarea soluţiilor optime de evitare a deteriorării acestora, prin 
săparea şanţului de pozare la distanţă cât mai mare posibil faţă de trunchi şi 
amplasarea prin ocolire a conductelor. Lucrările de săpare şi excavare a solului se 
vor face strict manual. Recomandăm ferm ca arborii masivi să nu fie tăiaţi 

La sfârşitul lucrărilor de construcţie, terenurile afectate temporar vor fi reabilitate, 
astfel încât vegetaţia caracteristică zonei să se poată reinstala 

În perioada de realizare a lucrărilor de execuţie nu se va traversa cu utilaje prin albia 
cursurilor de apă, utilizându-se în acest scop podeţele existente sau, după caz, 
amenajarea de noi podeţe ce nu vor întrerupe conectivitatea longitudinală a 
cursurilor de apă 
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Execuţia lucrărilor în apropierea cursurilor de apă va începe după verificarea 
prezenţei unor posibile adăposturi pentru mamifere. De asemenea, este necesar ca 
amenajarea punctului de evacuare în râul Ialomiţa să implice cât mai puţine lucrări 
de construcţie şi de amenajare a malului 

În perioada construcţiei, precum şi în primii 3 ani de operare se va implementa un 
program de control al speciilor invazive, care trebuie să includă activităţi de 
identificare a prezenţei speciilor vegetale alohtone invazive ce se dezvoltă pe 
suprafaţa şi în imediata apropiere a lucrărilor propuse şi activităţi de eliminare a 
acestora prin mijloace ce nu prezintă riscuri de contaminare a apei şi solului sau de 
afectare a vegetaţiei naturale existente 

În măsura în care va fi necesară utilizarea unui surplus de sol, în etapa de refacere a 
terenurilor afectate, se va evita utilizarea unui sol adus din alte zone decât cele în 
care au fost realizate lucrările de execuţie, pentru a nu favoriza instalarea unor specii 
de plante cu impact negativ (specii ruderale sau specii alohtone invazive) 

Se recomandă ca solul decopertat şi excavat să fie depozitat în imediata apropiere a 
şanţurilor de pozare a conductelor şi reutilizat la efectuarea umpluturilor. 
Operaţiunile de săpare şi umplere se vor desfăşura la distanţă scurtă de timp astfel 
încât capacitatea productivă a solului excavat să nu fie diminuată semnificativ şi să 
fie redus riscul de colonizare cu specii ruderale şi/ sau alohtone invazive 

Un Plan de Management de Mediu (PMM) va fi elaborat, atât pentru perioada 
lucrărilor de construcţie, cât şi pentru perioada de operare a SEAU Moviliţa şi 
SEAU Băneasa. PMM va detalia toate măsurile necesare pentru evitarea pătrunderii 
în apele râului Ialomiţa şi în apele canalului Comasca, a oricărui poluant în perioada 
lucrărilor de construcţie (inclusiv a apelor de şiroire), precum şi pentru asigurarea 
implementării eficiente a celorlalte măsuri de mediu, dar şi pentru funcţionarea 
corectă a acestora în perioada de operare a proiectului 

În cazul apariţiei accidentale a unor scurgeri de substanţe petroliere, constructorul 
va avea prevăzute toate măsurile de intervenţie la faţa locului. În cazul unei 
contaminări a solului, suprafeţele afectate vor fi imediat curăţate, iar porţiunea 
afectată va fi îndepărtată şi tratată/ eliminată în funcţie de tipul de contaminare 
conform prevederilor normelor legislative actuale 

Evitarea manevrării vehiculelor şi utilajelor în zona culoarelor de lucru, dar şi a 
realizării lucrărilor (lucrări de construcţie a conductei de refulare Căscioarele (care 
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intersectează situl ROSCI0106, supratraversând râul Argeş), conductei de colectare 
şi a gurii de vărsare SEAU Moviliţa) pe timp de noapte, astfel încât să fie afectată la 
minim activitatea speciei Castor fiber, Lutra lutra şi a amfibienilor (majoritatea 
speciilor de amfibieni prezintă activitate nocturnă, în special în condiţii de umiditate 
ridicată, iar vizibilitatea scăzută nu permite evitarea acestora) 

În perioda de construcţie este necesară deplasarea cu viteze reduse (<20 km/h) a 
vehiculelor în interiorul sitului ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei în zona de 
amplasare a conductei de refulare care traversează situl, în sudul localităţii Manasia 
(zonele de învecinare cu păşuni) pentru evitarea coliziunii indivizilor de Spermophilus 
citellus cu traficul de şantier 

În zona siturilor Natura 2000 se recomandă ca lucrările de execuţie să nu se realizeze 
în sezonul de primăvară, în special în perioade ploioase pentru a preveni acumularea 
de apă în şanţurile de pozare a conductelor. Astfel se previne depunerea pontelor 
de amfibieni în zona de lucru şi distrugerea ulterioară a acestora. De asemenea, prin 
evitarea executăţii lucrărilor în aceste perioade, se va evita degradarea solulului prin 
generarea de şleauri sau compactarea prin tasare, efecte care ar modifica structura 
solului şi ar împiedica reinstalarea vegetaţiei caracteristice 

La începutul fiecărei zile, zonele de lucru (şanţuri), care pot acţiona ca şi capcane 
pentru amfibieni sau reptile, trebuie verificate, iar eventualele exemplare identificate 
trebuie eliberate la distanţă de zona de lucru 

Se va modifica zona de amplasare a gurii de vărsare a SEAU Moviliţa. Gura de 
vărsare se va muta din zona de intersecţie cu habitatul 3270, astfel încât lucrările să 
nu se mai realizeze în perimetrul habitatului 3270 

Se va evita amenajarea unor drumuri de acces noi, fiind recomandată utilizarea 
drumurilor existente. Accesul se recomandă a fi realizat dinspre carosabil, iar 
depozitarea materialelor de construcţie şi staţionarea utilajelor se vor realiza pe 
spaţiile special amenajate în acest sens sau pe suprafaţa carosabilului din imediata 
apropiere a frontului de lucru 

Se vor utiliza pe cât posibil drumurile existente şi se va limita viteza vehiculelor după 
cum urmează: maximum 30 km/h pe drumurile de exploatare şi maximum 50 km/h 
pe drumuri asfaltate din interiorul siturilor Natura 2000. Se vor evita orice deplasări 
în afăra drumurilor existente sau a culoarului de lucru în interiorul siturilor Natura 
2000. Accesul se recomandă a fi realizat dinspre carosabil 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

421 
 

 

 

Componenta Etapa Măsuri de evitare şi reducere a impactului Scopul măsurii 

Toate liniile electrice supraterane realizate în cadrul proiectului (dacă va fi cazul) vor 
fi prevăzute cu dotări pentru evitarea electrocutării păsărilor, precum şi cu balizaje 
vizibile pentru reducerea riscului de coliziune 

Realizarea lucrărilor în interiorul SPA afectate de proiect va avea loc de preferinţă 
în afara perioadei de cuibărire a păsărilor (aprilie-iulie). În situaţia în care, tehnic, 
acest lucru nu este posibil, îndepărtarea arborilor şi a arbuştilor se va realiza în afara 
perioadelor de cuibărire pentru a preveni deranjarea păsărilor 

Materialul excavat nu va fi depozitat în albia cursurilor de apă sau pe malurile 
acestora 

Cu excepţia conductei de colectare şi a punctului de deversare al SEAU Moviliţa în 
râul Ialomiţa, titularul proiectului nu va executa alte intervenţii temporare sau 
definitive, atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de operare în zona 
cuprinsă între limita sitului ROSCI0290 şi râul Ialomiţa, pentru a nu afecta o 
suprafaţă de habitat de interes comunitar 

O
p

er
ar

e 

În perioada construcţiei, precum şi în primii 3 ani de operare se va implementa un 
program de control al speciilor invazive, care trebuie să includă activităţi de 
identificare a prezenţei speciilor vegetale alohtone invazive ce se dezvoltă pe 
suprafaţa şi în imediata apropiere a lucrărilor propuse şi activităţi de eliminare a 
acestora prin mijloace ce nu prezintă riscuri de contaminare a apei şi solului sau de 
afectare a vegetaţiei naturale existente 

Un Plan de Management de Mediu (PMM) va fi elaborat, atât pentru perioada 
lucrărilor de construcţie, cât şi pentru perioada de operare a SEAU Moviliţa şi 
SEAU Băneasa. PMM va detalia toate măsurile necesare pentru evitarea pătrunderii 
în apele râului Ialomiţa şi în apele canalului Comasca, a oricărui poluant în perioada 
lucrărilor de construcţie (inclusiv a apelor de şiroire), precum şi pentru asigurarea 
implementării eficiente a celorlalte măsuri de mediu, dar şi pentru funcţionarea 
corectă a acestora în perioada de operare a proiectului 

În perioada de operare a SEAU, în cazul SEAU nouă Moviliţa al cărei emisar este 
râul Ialomiţa (punctul de evacuare fiind situat în interiorul siturilor Natura 2000 
ROSCI0290 şi ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei) şi în cazul SEAU Băneasa, al cărui 
emisar este canalul Comasca (canalul intersectează siturile ROSCI0043 şi 
ROSPA0022 Comana), pentru monitorizarea conformării calităţii apei epurate este 
recomandată monitorizarea continuă, prin sisteme automate care să permită 
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întreruperea descărcării apelor epurate în cazul depăşirii indicatorilor monitorizaţi. 
Setul de indicatori monitorizaţi trebuie să includă cel puţin indicatori relevanţi 
pentru încărcarea apelor cu nutrienţi 

Nămolurile de la staţiile de epurare nu se vor aplica pe suprafaţa siturilor Natura 
2000. De asemenea nu se vor aplica pe terenurile agricole din afara limitelor siturilor 
Natura 2000 aflate la o distanţă mai mică de 100 m faţă de orice curs de apă şi faţă 
de limitele oricărei arii naturale protejate. Pentru utilizarea în agricultură vor fi 
respectate prevederile Ordinului 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de 
epurare în agricultură, ale ghidurilor elaborate de ICPA cu privire la îngrăşămintele 
organice precum şi alte norme tehnice aplicabile 
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9.2 MONITORIZARE 

Monitorizarea impactului pe care construcţia şi operarea proiectului analizat îl vor avea asupra 

componentelor de mediu are rolul, pe de-o parte, de a confirma sau infirma cuantificările impactului 

rezidual realizate înaintea implementării proiectului, de a cuantifica eficienţa măsurilor deja 

implementate şi de a identifica, după caz, necesitatea unor măsuri suplimentare sau a unor noi locaţii 

în care este necesară implementarea unor măsuri de reducere a impactului. 

Programul de monitorizare conţine cerinţe pentru perioada de execuţie şi de operare. Cerinţele 

aferente perioadei de construcţie sunt valabile şi pentru eventuale etape de reabilitare, modernizare 

sau dezafectare a infrastructurii.  

În continuare este prezentat programul de monitorizare a impactului asupra biodiversităţii propus 

pentru etapa de execuţie şi etapa de operare, care conţine şi cerinţele privind monitorizarea impactului 

asupra siturilor Natura 2000 incluse în studiul EA. 
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Tabelul nr. 9-2 Program de monitorizare a impactului asupra biodiversităţii 

Cod 
Componentă de 

monitorizare 
Componentă 
Natura 2000 

Subcomponentă 
de monitorizare 

Indicatori 
Locaţiile / punctele de 

monitorizare 
Durata de 

monitorizare 
Frecvenţa de 
monitorizare 

Raportare 

ETAPA DE EXECUŢIE 

MON 1 Specii invazive 
Habitate 

Natura 2000 

Dinamica speciilor 
invazive în etapa de 

execuţie 

Actualizare listă de specii + 
actualizarea locaţiilor de prezenţă 

+ actualizarea nivelului de 
dispersie a speciilor + 

actualizarea căilor de propagare 

Zonele de intersecţie ale 
proiectului cu siturile Natura 
2000. Zona de intersecţie a 
proiectului cu corpurile de apă 
din jurul sitului (atât aval cât şi 
amonte) 

Toată etapa de 
construcţie 

Semestrial Semestrial 

MON 2 
Victime 

accidentale 

Amfibieni şi 
reptile 

Lista victimelor 
accidentale din zona 
fronturilor de lucru 
în etapa de execuţie 

Specia, cauza decesului, data, 
locaţia 

Atât în zonele unde proiectul 
intersectează siturile ROSCI cât 

şi în zonele unde proiectul se afla 
la o distanţă de până la 1 km de 

ele Toată etapa de 
construcţie 

Dacă este cazul 
La momentul 

identificării[1] /  
Trimestrial[2] 

Mamifere 

Păsări 

Atât în zonele unde proiectul 
intersectează siturile ROSPA cât 

şi în zonele unde proiectul se 
afla la o distanţă de până la 1 km 

de ele 

- 
Rapoarte de 
monitorizare 

- 
Raport monitorizare 

biodiversitate 

Furnizarea datelor şi 
informaţiilor calitative şi 
cantitative. Interpretarea 

rezultatelor, identificarea tuturor 
modificărilor (efectelor) 

decelabile şi a impacturilor, 
inclusiv evaluarea eficienţei 

măsurilor de reducere a 
impactului implementate (cu 
propunerea unor modificări a 
măsurilor sau suplimentarea 

acestora dacă este cazul) 

- 
Toată etapa de 

construcţie 
- Trimestrial 

- 

Evaluarea 
impactului 

rezidual în etapa 
de construcţie / 

dezafectare 

- 
Raport final privind 
impactul rezidual - 

execuţie 

Evaluarea impactului rezidual la 
finalizarea lucrărilor de 

construcţie. Raportul final 
asupra rezultatelor 

monitorizărilor din etapa de 
construcţie şi a eficienţei 

- - - 
La finalizarea 
lucrărilor de 

execuţie 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

425 
 

 

 

Cod 
Componentă de 

monitorizare 
Componentă 
Natura 2000 

Subcomponentă 
de monitorizare 

Indicatori 
Locaţiile / punctele de 

monitorizare 
Durata de 

monitorizare 
Frecvenţa de 
monitorizare 

Raportare 

măsurilor implementate pentru 
reducerea impactului. Raportul 

trebuie să se concentreze pe 
impactul asupra zonelor locuite, 
asupra ariilor naturale protejate, 
asupra habitatelor şi speciilor de 

interes comunitar, precum şi 
asupra stării corpurilor de apă 

ETAPA DE OPERARE 

MON 3 Specii invazive 
Habitate 
Natura  

Inventar specii de 
plante invazive 

Actualizare listă de specii + 
actualizarea locaţiilor de prezenţă 

+ actualizarea nivelului de 
dispersie a speciilor + 

actualizarea căilor de propagare 

Zonele de intersecţie ale 
proiectului cu siturile Natura 
2000. Zona de intersecţie a 

proiectului cu corpurile de apă 
din jurul sitului (atât aval cât şi 

amonte) 

Primii 3 ani 
după finalizarea 

construcţiei 

Bianual 

Anual 

Combatere specii de 
plante invazive 

Eficienţa îndepărtării speciilor 
invazive 

Anual 

MON 4 Apa 
Habitate 

acvatice, Castor 
fiber, Lutra lutra 

Calitatea apei de 
suprafaţă în 

cursurile de apă cu 
habitate şi faună 

acvatică de interes 
comunitar 

Cel puţin pH, conductivitate, 
oxigen dizolvat, turbiditate 

(preferabil şi produs petrolier), 
temperatură 

Zonele de intersecţie a 
proiectului cu corpurile de apă 
din interiorul siturilor Natura 

2000 (cât şi cele din afara ce au 
contectivitate cu siturile). Ex: 

Conducta de evacuare din 
SEAU Moviliţa, SEAU Băneasa 

Primii 3 ani 
după finalizarea 

construcţiei 
Lunar Trimestrial 

- 
Rapoarte de 
monitorizare 

- 
Raport monitorizare 

biodiversitate 
Toţi indicatorii anterior precizaţi - 

Primii 3 ani 
după finalizarea 

construcţiei 
- Anual 

- 

Evaluarea 
impactului 

rezidual în primii 
3 ani de operare 

Toate 
componentele 
Natura 2000 

Raport privind 
impactul rezidual - 

operare 

Cuantificarea formelor de impact 
şi evaluarea semnificaţiei 

impactului asupra stării de 
conservare a habitatelor şi 

speciilor din siturile afectate, cu 
raportarea la valorile estimate în 

Studiul de evaluare adecvată 

- 
Primii 3 ani 

după finalizarea 
construcţiei 

- 
La finalizarea 
celor 3 ani de 
monitorizare. 
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Pentru monitorizarea componentelor abiotice în toate etapele proiectului este propus programul de 

monitorizare prezentat în continuare. 

În etapa de execuţie a lucrărilor se vor respecta condiţiile şi cerinţele impuse prin actele de 

reglementare obţinute. Pe durata execuţiei proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor, 

evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor, precum şi a măsurilor întreprinse pentru soluţionarea 

acestora. De asemenea, se va verifica modul de transport şi gestionare a materialelor şi deşeurilor, 

funcţionarea utilajelor implicate în realizarea lucrărilor şi autovehiculelor de transport. 

Pentru protecţia populaţiei din zonele în care se vor realiza lucrări este necesară monitorizarea nivelului 

de zgomot, pentru a se verifica respectarea prevederilor Ordinul nr. 119/2014. Se propune realizarea 

a câte unei măsurători de zgomot (cu durata de minim 1 oră) în fiecare localitate în care vor fi realizate 

lucrări. Măsurătorile se vor realiza în perioade de activitate maximă. 

În etapa de operare se vor implementa programe de monitorizare a calităţii apei brute ce intră în 

staţiile de tratare şi a apei potabile produse şi distribuite către consumatori, precum şi a calităţii 

influenţilor şi efluenţilor staţiilor de epurare. 

De asemenea, în perioada de operare vor avea loc: 

• Verificări periodice ale stării tehnice a instalaţiilor şi a parametrilor de funcţionare şi 

asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecţie a mediului; 

• Instruiri ale personalului privind procedurile de exploatare şi de prevenire a poluărilor 

accidentale şi verificarea periodică a respectării acestora; 

• Menţinerea evidenţei gestiunii deşeurilor în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 

deşeurile periculoase. 

Monitorizarea calităţii apei potabile se va realiza conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei 

potabile – republicare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere cerinţele Anexei nr. 

1 Parametrii de calitate ai apei potabile şi Anexei nr. 2 Monitorizarea de control şi de audit. 

Monitorizarea de control are scopul de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi 

microbiologică a apei potabile (produsă şi distribuită) şi despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu 

accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau 

nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin Legea 458/2002. 

Trebuie menţionat, de asemenea, faptul că staţiile de tratare vor fi prevăzute cu echipamente de 

măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile, aşa cum a fost prezentat în secţiunea 2.3.1. 

Monitorizarea parametrilor de descărcare în mediul acvatic a efluenţilor staţiilor de epurare se va realiza 

conform HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 3 Normativ 

NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti 

la evacuarea în receptorii naturali, dar şi conform condiţiilor ce vor fi impuse în actele de reglementare 

de către autoritatea competentă. De asemenea va fi monitorizată calitatea influenţilor staţiilor de 

epurare, conform HG nr. 188/2002, Anexa nr. 2 Normativ NTPA-002 privind condiţiile de evacuare 

a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare. 
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Tabelul nr. 9-3 Plan de monitorizare a componentelor abiotice 

Obiectiv 
Localizare punct 

de prelevare 
Mediu 

prelevat 
Frecvenţa Parametru investigat Responsabil 

În perioada de execuţie a lucrărilor 

Fronturi de lucru situate 
în zonele locuite 

În interiorul 
localităţilor 

Zgomot 
1 măsurătoare/ 
localitate 

Nivel echivalent de zgomot 
Executanţii 
lucrărilor 

În perioada de operare 

Fronturi de captare 

 
Foraje pentru 
prelevarea apei 
subterane 
 

Apă brută Lunar 

Conform L. 458/2002: Turbiditate, pH, Amoniu, Azotaţi, Azotiţi, 
Carbon organic total, Carbon organic nevolatil, Carbon organic 
dizolvat, Indice permanganat, Aciditate, Alcalinitate, Calciu, 
Magneziu, Duritate totală, Sulfat, Cloruri, Conductivitate, Fier, 
Mangan, Sodiu, Arsen 

Titular 

Gospodării de apă cu 
staţii de tratare 

Intrarea în staţie Apă brută 

Continuu 
Debit 
pH, temperatură 

Lunar 

Conform L. 458/2002: Turbiditate, pH, Amoniu, Azotaţi, Azotiţi, 
Carbon organic total, Carbon organic nevolatil, Carbon organic 
dizolvat, Indice permanganat, Aciditate, Alcalinitate, Calciu, 
Magneziu, Duritate totală, Sulfat, Cloruri, Conductivitate, Fier, 
Mangan, Sodiu, Arsen 

Ieşirea din staţie Apă potabilă 

Continuu 
Debit 
pH, temperatură, turbiditate, clor rezidual 

Lunar 

Conform L. 458/2002: Turbiditate, pH, Amoniu, Azotaţi, Azotiţi, 
Carbon organic total, Carbon organic nevolatil, Carbon organic 
dizolvat, Indice permanganat, Aciditate, Alcalinitate, Calciu, 
Magneziu, Duritate totală, Sulfat, Cloruri, Conductivitate, Fier, 
Mangan, Sodiu, Arsen 

Reţele de distribuţie 
Puncte din reţeaua de 
distribuţie 

Apă potabilă Lunar 
Conform L. 458/2002: pH, Turbiditate, Amoniu, Azotiţi, Azotaţi, 
Oxidabilitate, Clor rezidual liber, Conductivitate, Duritate totală, Fier, 
Mangan, Aluminiu, Bacterii coliforme, Enterococi, Escherichia coli 

Staţii de epurare Intrare în SEAU 
Apă uzată 
(influent) 

Continuu Debit 

Lunar 

Conform NTPA 002: Temp., pH, MTS, CBO5, CCO-Cr, NO3, NO2, 
NH4, N total, PO4, P total, Reziduu total, Reziduu fix, Reziduu 
calcinat, CN, Extractibile, Detergenţi, SO4, Zn, Cu, Cr, Ni, Fe, Cl, 
Fenoli, TOC 
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Obiectiv 
Localizare punct 

de prelevare 
Mediu 

prelevat 
Frecvenţa Parametru investigat Responsabil 

În SEAU - la intrarea 
în staţie, după 
deznisipator 

Apă uzată 

Continuu CBO5, fosfor, azot, substanţe solide, pH, temperatură 

În SEAU - în 
bazinele cu nămol 
activat 

Continuu Oxigen dizolvat, temperatură, pH, NH4, NO3, Solide în suspensie 

În SEAU - decantor Continuu Solide în suspensie 

Ieşire SEAU 
Apă epurată 

(efluent) 

Continuu CBO5, fosfor, azot, substanţe solide, pH, temperatură 

Lunar 

Conform NTPA 001: pH, Materii în suspensie, CBO5, CCO-Cr, 
Amoniu, Azotiţi, Azotaţi, Azot total, Fosfor total, Sulfaţi, Fenoli, 
Extractibile, Detergenţi, Reziduu filtrat la 105°C, Cloruri, Fier, Zinc, 
Cupru, Crom, Nichel, Cadmiu, Plumb, Cianuri totale 

Amonte şi aval faţă 
de punctul de 
evacuare 

Apă de 
suprafaţă 
(emisar) 

Lunar pH, CBO5, CCO-Cr, Amoniu, Azotiţi, Azotaţi, Azot total, Fosfor total 

În incinta SEAU Aer – imisii Trimestrial NH3, H2S, C6H6, metanol 
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10 SITUAŢII DE RISC 
Principalele riscuri de accidente majore şi/sau dezastre sunt reprezentate de: cutremure, 

alunecări de teren, inundaţii.  

Conform Normativului „P 100-1/2013: Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare 

pentru clădiri”, seismicitatea zonei în care se va implementa proiectul se caracterizează prin: 

• Hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a 

terenului ag determinată pentru intervalul mediu de recurenta de referinţă (IMR) corespunzător 

ultimei stări-limită, valoarea numită în continuare “acceleraţia terenului pentru proiectare”; 

• Acceleraţia terenului pentru proiectare, pentru fiecare zonă de hazard seismic, corespunde unui 

interval mediu de recurenţă de referinţă de 100 de ani. Zonarea acceleraţiei terenului pentru 

proiectare ag în România pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă (al 

magnitudinii) IMR=100 de ani se foloseşte pentru proiectarea construcţiilor la ultima stare-limită.  

• Teritoriul Judeţului Ilfov este caracterizat prin-o zonă cu valori de vârf ale acceleraţiei terenului 

ag=0,30; 

• Teritoriul Judeţului Ialomiţa este caracterizat prin 3 (trei) zone cu valori de vârf ale acceleraţiei 

terenului ag=0,35, ag=0,30, ag=0,25; 

• Teritoriul Judeţului Ialomiţa este caracterizat prin două zone cu valori de vârf ale acceleraţiei 

terenului ag=0,30, ag=0,25; 

• Zona care prezintă riscul seismic cel mai mare se află în jurul localităţiilor Moviliţa şi Bărcăneşti 

care se află în partea de Nord-Vest a judeţului Ialomiţa; 

• Condiţiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colţ) Tc a spectrului de 

răspuns pentru zona amplasamentului. Aceste valori caracterizează sintetic compoziţia de 

frecvenţe a mişcărilor seismice; 

• Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona (palierul) de 

valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori maxime în spectrul de 

viteze relative. Tc este exprimat în secunde; 

• Amplasamentele prevăzute în cadrul sistemelor de alimentare cu apă, respectiv de canalizare din 

Judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, la intervalul mediu de recurentă IMR=100 ani se caracterizează 

prin perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc= 1,6 s/Tc= 1 s. 

Riscul la inundaţii priveşte pe de o parte dimensionarea/ verificarea lucrărilor de subtraversări de 

cursuri de apă cu conducte, iar pe de altă parte siguranţa amplasamentelor staţiilor de tratare şi a 

staţiilor de epurare ape uzate. 

Hărţile de hazard şi risc realizate de către ANAR, împreună cu Studiul de inundabilitate realizat în 

cadrul proiectului, au fost utilizate în Analiza de opţiuni pentru analiza riscului la inundaţii în funcţie 

de localizarea investiţiilor propuse.  

Studiul de inundabilitate a fost realizat pentru nivelul debitelor maxime cu probabilitatea de depăşire 

de 1% şi a analizat expunerea riscului la inundaţii a tuturor amplasamentelor staţiilor de epurare 

propuse în proiect. Rezultatele Studiului de inundabilitate au indicat faptul că staţia de epurare Băneasa 

este singura care se află în banda de inundabilitate cu probabilitatea de 1% a canalului de coastă al 

localităţii Băneasa, situat în imediata vecinătate a staţiei. Conform calculelor hidraulice efectuate în 

cadrul Studiului de inundabilitate, cota terenului în zona staţiei de epurare este de 16,50 m şi nivelul 
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apei calculat pe canalul de coastă, cu probabilitatea de 1% este de 16,95 m, rezultând astfel necesitatea 

de construcţie a staţiei de epurare pe o umplutură suplimentară de minim 0,50 m. 

Proiectul analizat nu intră sub incidenţa actelor normative naţionale care transpun legislaţia comunitară 

privind SEVESO. Deşi pe amplasamentele staţiilor de tratare şi a staţiilor de epurare vor fi stocate 

substanţe chimice periculoase, riscul ca acestea să conducă la producerea unor accidente majore cu 

efecte semnificative asupra mediului şi populaţiei este redus.  

Substanţele chimice utilizate vor fi în special cele prevăzute în procesele de epurare şi tratare a apelor 

(dezinfectanţi, coagulanţi etc.). Acestea vor fi stocate, după caz, în cadrul fiecărui obiectiv, în 

rezervoare special prevăzute în acest sens.  

Achiziţionarea şi furnizarea tuturor substanţelor se va face doar de la/ de operatori autorizaţi. În cadrul 

amplasamentelor în care se vor utiliza aceste substanţe, personalul operator va fi instruit periodic cu 

privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea, precum şi la modul de acţionare în cazul 

apariţiei unor incidente. De asemenea va lua la cunoştinţă şi va ţine cont de recomandările din Fişele 

cu date de securitate ale fiecărei substanţe, acestea fiind în mod obligatoriu transmise de către furnizori, 

odată cu achiziţionarea substanţelor. 

În vederea combaterii efectelor unor poluări accidentale provocate de eventuale scurgeri ale 

substanţelor, în urma depozitării, utilizării sau manipulării necorespunzătoare a acestora, 

amplasamentele staţiilor de tratare, staţiilor de epurare şi gospodăriilor de apă vor fi dotate cu materiale 

absorbante şi alte echipamente pentru intervenţie, specifice substanţelor depozitate. 

În cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de substanţe periculoase, vor fi luate imediat măsuri 

corespunzătoare, astfel: 

1. Izolarea sursei de poluare: 

• Evitarea răspândirii substanţei periculoase în canale de scurgere prin oprirea mecanică şi 

recuperarea prin utilizarea barajelor şi şanţurilor de colectare, interceptarea prin crearea de 

şanţuri şi diguri; 

• Limitarea extinderii suprafeţei contaminate utilizând materiale absorbante şi mijloace de 

intervenţie. 

2. Îndepărtarea substanţelor poluante prin mijloace adecvate tehnic: 

• Recuperarea pierderilor într-un recipient; 

• Colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare 

pentru mediu, în vederea recuperării, sau după caz, a neutralizării ori distrugerii substanţelor 

poluante. 

3. Gestionarea deşeurilor rezultate în urma deversărilor accidentale: 

• Pământul contaminat cu substanţe poluante, dacă este cazul, va fi îndepărtat în vederea 

eliminării prin intermediul contractorilor autorizaţi; 

• Materialul absorbant utilizat la absorbţia substanţelor poluante va fi colectat în recipiente 

metalice acoperite în vederea valorificării/eliminării prin intermediul contractorilor 

autorizaţi. 
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11 REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 
 
Scurt glosar de termeni 

 
APM Agenţia pentru Protecţia Mediului  

RIM Raport privind impactul asupra mediului  

EIA Procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

LE 

(locuitori 

echivalenţi) 

Este o unitate de măsură care diferă de numărul real al locuitorilor din zona deservită. 

Numărul de locuitoi echivalenţi se determină pe baza unor coeficienţi de 

echivalenţă sau coeficienti de transformare in locuitori echivalenti (LE). Aceşti 

coeficienti  se stabilesc în raport cu principalele caracteristici ale apelor uzate, de obicei cu 

consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5). Folosind aceşti coeficienţi, inclusiv 

activităţile economice pot fi exprimate în locuitori echivalenţi. 

RIM Raport privind impactul asupra mediului  

SCI Arie naturală protejată de interes comunitar (pentru protecţia habitatelor şi speciilor, altele 

decât păsări) 

SPA Arie naturală protejată de interes comunitar (pentru protecţia păsărilor) 

 

Scurtă introducere 

Acest rezumat a fost elaborat pentru a prezenta într-un limbaj non-tehnic concluziile Raportului 

privind impactul asupra mediului pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată în aria de operare a SC EURO APAVOL SA, în perioada 2014 – 2020”, proiect 

propus de SC EURO APAVOL SA. 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC EURO 

APAVOL SA constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate 

care se vor implementa pentru zona de operare a operatorului regional SC EURO APAVOL SA, în 

localităţi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, în zone urbane şi rurale, şi care vor avea drept rezultat 

conectarea la aceste sisteme a locuitorilor din aceste zone şi conformarea cu prevederile Directivelor 

UE relevante. 

Proiectul urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare, 

Axa Prioritară 3 – Obiectiv Tematic 6, program ce beneficiază de co-finanţare din partea Uniunii 

Europene pentru perioada 2014 - 2020. 

SC EURO APAVOL SA este una din companiile care furnizează apă potabilă şi care colectează şi 

tratează apele uzate (canalizare) în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu. Compania are sediul în Str. Sg. 

Gheorghe Dincă, nr. 19-21, camera 11-14, Voluntari, jud. Ilfov.  

Pentru orice întrebare legată de activitatea SC EURO APAVOL SA precum şi de proiectul regional 

de apă/canal vă rugăm să utilizaţi datele de contact de mai jos: 
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SC EURO APAVOL SA  

Str. Sg. Gheorghe Dincă, nr. 19-21, camera 11-14, Voluntari, jud. Ilfov 

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J23/3171/2010 

Tel./Fax: 021/270.48.85 

E-mail: office@apavol.ro 

Pagină de internet: https://apavol.ro/ 

Reprezentanţi legali/împuterniciţi: Lucian FRUNZĂ – Director General  

Persoană de contact: Petrică DIACONU – Coordonator Dezvoltare, Performanţă 

 

Rezumatul nontehnic a fost elaborat astfel încât să poată răspunde următoarelor întrebări: 

 

De ce a fost realizat un studiu de impact asupra mediului? 

Pentru a putea realiza proiectul este necesară obţinerea unui Acord de mediu, act ce este emis de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu (APM Giurgiu).  

Pentru orice întrebare legată de activitatea APM Giurgiu, precum şi de procedura de emitere a 

Acordului de mediu pentru proiectul regional de apă/canal vă rugăm să utilizaţi datele de contact de 

mai jos: 

 

Rolul Raportului privind Impactul asupra Mediului (RIM), este de identificare a limitărilor existente 

din punct de vedere al protecţiei mediului, în cadrul prezentului proiect. Raportul este destinat 

identificării tuturor efectelor şi impacturilor generate de proiect, propunând ulterior măsuri adecvate 

pentru evitarea sau reducerea formelor de impact. Măsurile sunt incluse în proiect asigurând astfel că 

forma finală a proiectului ia în considerare toate aspectele relevante de mediu. 

 

APM GIURGIU 

Adresa: Şos. Bucureşti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Judeţul Giurgiu 

Telefon fix: 0246.6214760; 0246.216980  

Telefon mobil: 0746248733 

Fax: 0246.211410 

E-mail: office@apmgr.anpm.ro 

Pagina de internet: http://apmgr.anpm.ro/ 

 
Persoanele care au acces la internet pot obţine mai multe informaţii despre modul în care pot contacta 

reprezentanţii APM Giurgiu de pe pagina de internet a instituţiei:  http://apmgr.anpm.ro/web/apm-

giurgiu/contact 

mailto:office@apavol.ro
https://apavol.ro/
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Ce alţi paşi au fost derulaţi până în prezent în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului? 

A fost realizat şi depus un Memoriu de prezentare al proiectului. Acesta conţine o descriere a lucrărilor 

propuse şi o identificare preliminară a impacturilor asupra mediului. Concomitent cu RIM au fost 

elaborate Studiul de Evaluare Adecvată (care evaluează impactul proiectului asupra siturilor Natura 

2000).   

În ce constă proiectul? 

Proiectul propus, de nivel regional, se desfăşoară în partea de sud a ţării, în localităţi situate în  judeţele 

ILFOV, GIURGIU şi IALOMIŢA. Deoarece în cazul unora dintre sistemele din judeţul Ilfov se va 

realiza conectarea la sistemul de alimentare cu apă sau sistemul de canalizare al Municipiului Bucureşti, 

anumite componente ale proiectului sunt situate parţial pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare care fac obiectul proiectului sunt grupate în trei zone 

de operare, după cum urmează: 

• ZO.01 – Zona de operare Ilfov; 

• ZO.02 – Zona de operare Ialomiţa; 

• ZO.03 – Zona de operare Giurgiu. 

Investiţiile propuse pentru sectorul apă au menirea să remedieze situaţia prezentă în sistemele de 

alimentare cu apă. Componentele sistemelor de alimentare cu apă s-au stabilit pe baza unor scheme 

tehnologice corespunzătoare: 

 surse de apă noi sau reabilitarea surselor subterane existente; 

 staţii de tratare noi sau reabilitarea staţiilor de tratare existente; 

 staţii de pompare noi sau reechiparea staţiilor de pompare existente;  

 conducte de aducţiune şi transport noi sau reabilitarea conductelor existente; 

 rezervoare noi sau reabilitarea rezervoarelor existente; 

 reţele de distribuţie noi sau reabilitarea reţelelor existente; 

 sistem SCADA – dispecer şi sistem GIS pentru monitorizarea şi controlul online al sistemului. 

Investiţiile propuse pentru sectorul de apă uzată au drept scop îmbunătăţirea situaţiei prezente 

pentru sistemele de canalizare. Componentele sistemelor de canalizare s-au stabilit astfel încât să se 

îmbunătăţească calitatea efluenţilor evacuaţi de la SEAU în emisari prin realizarea următoarelor tipuri 

de investiţii: 

 Reţea de canalizare nouă sau reabilitarea reţelelor existente; 

 Staţii de pompare a apei uzate noi sau reabilitarea celor existente (inclusiv conductele de 

refulare aferente SPAU-rilor); 

 Staţii de epurare noi sau conectarea la staţii de epurare existente. 

Stabilirea soluţiilor pentru sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul proiectului s-a 

făcut după o analiză amănunţită din punct de vedere tehnic şi economic, care a luat în considerare: 

 Sursele de apă: subterane; 
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 Alegerea surselor de apă în funcţie de parametrii de calitate a acestora pentru a aplica un proces 

de tratare corespunzător şi eficient, pentru a se respecta parametrii de calitate impuşi de 

legislaţia în vigoare; 

 Realizarea de reţele de canalizare pentru o colectare eficientă a apelor uzate; 

 Pentru sistemele de canalizare a apelor uzate şi epurarea acestora s-a ţinut cont de termenele 

asumate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, termene care se referă atât la realizarea 

reţelelor pentru colectarea apelor menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate 

în emisari; 

 Investiţiile pentru sistemele de apă şi canalizare au fost propuse astfel încât costurile 

operaţionale să fie optime. 

În vederea îndeplinirii angajamentelor României asumate prin Capitolul 22 - Mediu din Tratatul de 

Aderare şi respectării legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, proiectul promovează măsuri de 

investiţii în: 

 15 sisteme de alimentare cu apă zonale si locale;  

 19 aglomerări dintre care 9 aglomerari grupate in 3 clustere si 6 aglomerari grupate in 2 grupări 

de aglomerări. 

Pentru sistemele de alimentare cu apă se propun investiţii pentru o populaţie de 216.817 locuitori, din 

care aportul proiectului este de 142.289 locuitori,  populaţie prognozată pentru anul 2048, iar pentru 

sistemele de canalizare se propun investiţii pentru o populaţie de 201.197 locuitori din care aportul 

proiectului este de 76.113 locuitori.  

Pentru sistemele de canalizare se propun investiţii pentru 236.779 locuitori echivalenti din care aportul 

proiectului este de 86.451 locuitori echivalenti. 

 

Ce probleme existente rezolvă proiectul? 

Investiţiile propuse continuă contribuie la: 

 Conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului 

uman, cu modificările ulterioare, transpusă în legislaţia naţională de Legea nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile – republicare, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

• creşterea gradului de deservire a populaţiei de sistemul public de alimentare cu apă în 

conformitate cu Directiva 98/83/CE din punct de vedere al calităţii apei de la 29,72 % înainte 

de Proiect, reprezentand 52.082 locuitori, la 100 % după Proiect, reprezentând 175.235 

locuitori, raportaţi la aria Proiectului; 

• creşterea gradului de deservire a populaţiei de sistemul public de alimentare cu apă în 

conformitate cu Directiva 98/83/CE din punct de vedere al calităţii apei de la 32,06 % fara 

Proiect, reprezentand 55.198 locuitori, la 100 % cu Proiect, reprezentând 169.029 locuitori, 

raportaţi la aria Proiectului anul 2024; 

• creşterea gradului de acoperire de la 63,39 % înainte de Proiect, corespunzător pentru 116,346 

locuitori, la 100 % după Proiect, corespunzător pentru 175.235 locuitori; 
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• creşterea gradului de acoperire de la 74,41 % fara Proiect, corespunzător pentru 125,775 

locuitori, la 100 % după Proiect, corespunzător pentru 169.029 locuitori, raportaţi la aria 

Proiectului anul 2024; 

• asigurarea sursei/tratării apei având calitatea conformă cu Directiva 98/83/CE pentru 50 

localităţi, reprezentând 70.28 % din populaţia ariei Proiectului. 

Populaţia din aria proiectului care va beneficia de apă de calitate în conformitate cu Directiva 

98/83/CE după Proiect – 216.817 locuitori. 

 Conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE, cu modificările ulterioare, cu privire la 

colectarea şi tratarea apelor uzate orăşeneşti şi evitarea descărcărilor de apă uzată neepurată în 

emisari, astfel:  

• creşterea gradului de deservire a populaţiei la sistemul public de alimentare cu apă în 

conformitate cu Directiva 98/83/CE din punct de vedere al calităţii apei de la  34.37% fara 

Proiect, reprezentând 74.528 locuitori, la 100 % după Proiect, reprezentând  216.817 locuitori, 

raportaţi la aria Proiectului anul 2048; 

• creşterea gradului de acoperire de la 69,94% înainte de Proiect, corespunzător 

pentru 151.634locuitori, la 100 % după Proiect, corespunzător pentru 216.817 locuitori, 

raportati la aria Proiectului 2048 

• asigurarea sursei/tratării apei având calitatea conformă cu Directiva 98/83/CE pentru 50 

localităţi, reprezentând 65,63 % din populaţia ariei Proiectului. 

• Populaţia din aria proiectului care va beneficia de apă de calitate în conformitate cu Directiva 

98/83/CE după Proiect – 216.817 locuitori. 

 Conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE, cu modificările ulterioare, cu privire la 

colectarea şi tratarea apelor uzate orăşeneşti şi evitarea descărcărilor de apă uzată neepurată în 

emisari, astfel:  

• creşterea nivelului colectării şi epurării apelor uzate, respectiv îmbunătăţirea calităţii efluenţilor, 

în 4 aglomerări, 2 grupări de aglomerări (6 aglomerări incluse) şi 3 clustere (9 aglomerări 

incluse), de la   63,49% la 100 %, raportat la aria Proiectului 2048; 

• creşterea nivelului de acoperire în aglomerări mai mari de 10.000 LE de la 76,30 % fara Proiect  

la 100% cu Proiect,raportat la aria Proiectului 2048; 

• creşterea nivelului de acoperire în aglomerări între 2.000 - 10.000 LE de la 8,39 % fara Proiect 

la 100 % cu Proiect, raportat la aria Proiectului 2048; 

Populaţia echivalenta din aria proiectului care va fi racordată la retelele de canalizare cu Proiect – 

236.779 locuitori echivalenti,  raportat la aria proiectului 2048 

 Îmbunătăţirea sistemelor de management al apei şi apei uzate prin: 

• reducerea infiltraţiilor în reţelele de canalizare din aria Proiectului de la 20,65 % înainte de 

Proiect la 20,18 % după Proiect;  

• reducerea procentului de apă non profit în aria Proiectului de la 23,29 % înainte de Proiect la 

19,46 % după Proiect; 

• optimizarea funcţionării şi operării sistemelor de apă şi canalizare în 15 sisteme de alimentare 

cu apă şi în 4 aglomerări, 2 grupări de aglomerări (6 aglomerări incluse) şi 3 clustere (9 

aglomerări incluse); 
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• introducerea de sisteme SCADA zonale şi a unui sistem SCADA regional (pentru controlul 

întregii arii de operare) şi prevederea SCADA local pentru toate obiectele noi/reabilitate; 

 Îmbunătăţirea modului de gestionare a nămolului din 1 aglomerare. 
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Figura nr. 11-1 Unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt propuse investiţii în cadrul 

proiectului
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Cum va fi implementat proiectul? 

Proiectul va continua implementarea strategiei de dezvoltare a sectorului de apă şi apă uzată în judeţele 

Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, în conformitate cu Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE 

privind calitatea apei destinate consumului uman şi Planul de Implementare pentru Directiva 

91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, modificată prin Directiva 98/15/CE. 

Implementarea proiectului  pentru infrastructura de apă, se va realiza prin: 

• înfiinţarea de sisteme noi de alimentare cu apă; 

• asigurarea continuităţii, calităţii şi siguranţei în furnizarea serviciului de alimentare cu apă prin 

înfiinţarea unor sisteme de apă zonale/regionale constând din aducţiuni care vor asigura cantitatea de 

apă conform cerinţei, calitate şi controlul surselor conform normelor în vigoare; 

• extinderea reţelelor de alimentare cu apă, precum şi reabilitarea reţelelor actuale acolo unde sunt 

necesare recalibrări în vederea creşterii gradului de branşare al populaţiei; 

• reabilitarea rezervoarelor existente în vederea asigurării siguranţei în exploatarea sistemelor; 

• construirea de staţii de tratare apă, pentru asigurarea calităţii apei potabile conform reglementărilor 

actuale; 

• branşarea la sisteme de alimentare cu apă tratată acolo unde este posibil şi eficient; 

• toate capacităţile pentru sursele de apă, facilităţile de tratare, stocare, pompare şi conductele de 

aducţiune pentru apa brută/tratată, dimensionate la nivelul de dezvoltare maxim din perioada 2020-

2045; 

• reţelele de distribuţie dimensionate hidraulic pentru cerinţa de apă maximă în perioada 2020-2045; 

• lungimea reţelelor de distribuţie dezvoltată la nivelul accesibil al tramei stradale existente; 

• realizarea unui sediu dispecer regional. 

Sursele noi de alimentare cu apă sau reabilitarea surselor existente ce captează ape subterane vor avea 

capacităţi reduse, fiind propuse în localităţi mici. Implementarea proiectului pentru infrastructura de 

apă uzată, se va realiza prin: 

• creşterea gradului de racordare la sistemele de canalizare prin extinderea reţelelor de canalizare 

existente; 

• înfiinţarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale peste 2.000 LE constând în realizarea de 

colectoare principale, staţii pompare şi conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioară a 

sistemului pe măsura creşterii gradului de racordare; 

• deversarea apelor uzate menajere în reţele centralizate de colectare şi epurare acolo unde este posibil 

şi eficient din punct de vedere al costului; 

• construcţia a 2 staţii de epurare zonale ce vor deservi următoarele două clustere: Moviliţa şi Floreşti-

Stoeneşti; 

• construcţia a 2 staţii de epurare locale ce vor deservi aglomerările Herăşti şi Băneasa; 

• toate capacităţile de epurare, colectoarele principale şi colectoarele de transfer dimensionate la nivelul 

de dezvoltare maxim în perioada 2020-2045; 
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• reţelele de colectare  dezvoltate la nivelul actual accesibil al tramei stradale. 

În cadrul proiectului se propune realizarea a patru staţii noi de epurare a apelor uzate, după cum 

urmează: 

1. SEAU Moviliţa (7870 LE) – va deservi aglomerările Sineşti, Moviliţa şi Roşiori din cadrul clusterului 

Moviliţa; 

2. SEAU Floreşti-Stoeneşti (14224 LE) – va deservi aglomerările Stoeneşti-Palanca, Floreşti, Găiseni 

şi Căscioarele din cadrul clusterului Floreşti-Stoeneşti; EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în 

judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu 

3. SEAU Băneasa (3310 LE) – va deservi aglomerarea Băneasa; 

4. SEAU Herăşti (2666 LE) – va deservi aglomerarea Herăşti. 

Ce activităţi se vor desfăşura în perioada de operare a investiţiilor? 

Captarea şi distribuţia apei potabile 

Apa brută captată din fronturile de captare prevăzute în proiect (surse subterane) este colectată prin 

conducte de aducţiune şi transportată către gospodăriile de apă aferente fiecărui sistem. La intrarea în 

gospodăria de apă, pe conducta de aducţiune va fi montată o vană electrică ce va regla debitul de 

intrare în rezervorul/rezervoarele de apă prevăzute în fiecare gospodărie de apă. Din rezervoarele de 

înmagazinare a apei brute, apa este condusă mai departe prin conducte, către staţia de tratare a apelor 

(în cazul în care gospodăria de apă are prevăzută o astfel de instalaţie) şi ulterior către staţia de 

dezinfecţie finală cu hipoclorit. Staţia de dezinfecţie cu hipoclorit va fi prevăzută cu instalaţii de dozare 

a hipocloritului, instalaţie de neutralizare, ventilaţie, duş de urgenţă şi echipamente de protecţie. 

Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 

hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Apa este distribuită de la gospodăriile de apă către consumatori prin intermediul reţelelor de distribuţie. 

Colectarea şi epurarea apelor uzate 

Apele uzate sunt colectate prin intermediul reţelelor de canalizare şi conduse, cu ajutorul staţiilor de 

pompare, la staţiile de epurare. 

Toate staţiile de epurare propuse în proiect sunt similare din punct de vedere al procesului tehnologic 

de epurare, diferenţele dintre acestea fiind la capacitatea elementelor componente din fiecare staţie, 

acestea fiind dimensionate conform debitului de apă uzată care intră în staţie. 

Apa uzată intră în staţia de epurare în căminul de intrare. Din căminul de intrare, apa uzată trece 

gravitaţional în canalul de intrare a grătarului rar, dimensionat pentru debitul proiectat al staţiei şi 

complet mecanizat. Reţinerile de la grătarul rar vor fi compactate şi transportate într-un container, ce 

va fi preluat de un camion. Grătarul rar va fi montat într-o hală, construită din structură uşoară. Din 

canalul grătarului rar apa uzată este transpotată gravitaţional în staţia de pompare. Bazinul staţiei de 

pompare a fost dimensionat astfel încât să aibă rol şi de bazin de omogenizare şi retenţie, pentru 

uniformizarea debitelor ce intră în treapta biologică. Apa uzată va fi pompată spre instalaţia de 

preepurare, prin intermediul unor pompe. Din staţia de pompare apa este pompată în instalaţia 

compactă de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi. 
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Colectarea deşeurilor de la instalaţia de sitare se va face cu un transportor cu melc, deşeurile colectate 

fiind ulterior compactate cu ajutorul unui compactor. 

Nisipul extras din başa deznisipatorului se va spăla şi va avea un conţinut de materii organice mai mic 

de 3%. Nisipul tratat se va transfera într-un container de stocare pentru a fi transportat în afara staţiei.  

Grăsimile vor fi evacuate în separatorul gravitaţional de apă şi flotanţi (plutitori). Apa rezultată se va 

scurge gravitaţional înapoi în staţia de pompare apă brută. Apa pre-epurată mecanic va fi descărcată 

gravitaţional în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activat, care este prevăzută cu stavile 

manuale. Camera de distribuţie are pereţi comuni cu bazinele de aerare şi are posibilitatea de a închide 

unul din bazinele de aerare şi debitul integral să treacă prin unul dintre bazinele de aerare aflat în 

funcţionare. Bazinele de aerare vor fi construite ca două linii care vor lucra în paralel. Aerarea se va 

face cu difuzori poroşi cu bule fine amplasaţi pe radier. Reglarea aerării se va face automat pe baza de 

măsuratori on-line ale concentraţiei de oxigen dizolvat, individual, în fiecare bazin de aerare. 

Eliminarea azotului din apa uzată se realizează în zona de denitrificare cu ajutorul populaţiei de bacterii 

din nămolul activat. Poluarea organică este eliminată biologic din apa uzată în zonele cu nămol activat, 

aerate cu sisteme de aerare cu bule fine.  

Din bazinele cu nămol activat, apa trece în decantorul secundar, prin intermediul unei camere de 

distribuţie. Decantorul secundar este de tip longitudinal. La nivelul acestuia se va forma nămolul. 

Substanţele care plutesc la suprafaţă vor fi colectate şi direcţionate către o başă de colectare a spumei, 

din care apa separată de spumă va fi introdusă în reţeaua de canalizare a incintei, iar spuma va fi 

evacuată prin vidanjare. Evacuarea nămolului se va face prin aspiraţie. 

Apa uzată epurată este separată de nămolul activ în decantorul secundar, iar apa rezultată din decantare 

este descărcată prin conducta de evacuare în staţia de pompare de unde este evacuate într-un corp de 

apă de suprafaţă. 

 

Care este durata de viaţă a investiţiilor propuse? 

Durata de viaţă a obiectivelor descrise anterior este cuprinsă între 36 (foraje de apă, conducte pentru 

alimentarea cu apă, staţii de tratare a apelor) şi 60 ani (rezervoarele de beton armat pentru 

înmagazinarea apei). Conductele de canalizare, staţiile de pompare şi construcţiile şi alte instalaţii 

tehnologice au o durată de viaţă de 48 de ani. 

La sfârşitul acestor perioade investiţiile vor suferi, după caz, lucrări de reabilitate sau lucrări de 

dezafectare. 

 

Care este producţia şi cu ce resurse se realizează ? 

Producţia staţiilor de tratare a apei potabile ce se vor construi prin acest proiect au următoarele 

capacităţi de deservire a populaţiei: Sineşti (62,06 m3/h), Bărcăneşti (47,3 m3/h), Armăneşti )120,42 

m3/h), Toporu (48,52 m3/h), Găiseni (157,71 m3/h), Băneasa (34,02 m3/h), Hereşti (26,71 m3/h). 

Staţiile ce se vor extinde sau moderniza, vor avea următoarele capacităţi: Buturugeni (27,41 m3/h), 

Bulbucata (79,34 m3/h) şi Dărăşti (51,4 m3/h) 
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În ceea ce priveşti noile staţii de epurare a apelor uzate, acestea vor avea o capacitate de: 7870 LE- 

SEAU Moviliţa, 14224 LE-SEAU Floreşti-Stoeneşti, 3310 LE- SEAU Băneasa şi 2666 LE-SEAU 

Hereşti. 

 

Resursele naturale utilizate în etapa de construcţie sunt reprezentate de apă şi agregate minerale (nisip 

şi pietriş) care se vor folosi pentru prepararea materialelor de construcţii. În etapa de operare a 

proiectului resursa naturală exploatată este apă. Cele mai importante cantităţi de apă pentru investiţiile 

propuse în proiect vor fi prelevate din mediul subteran, fără însă a avea un impact semnificativ asupra 

stării cantitative a corpurilor de apă. Alte resurse naturale utilizate în proiect sunt reprezentate de 

terenuri, sol şi vegetaţia existentă în zonele afectate temporar sau definitiv cu lucrări. Dimensiunea 

acestora este redusă, în raport cu disponibilitatea la nivelul UAT-urilor şi al ariilor naturale protejate 

intersectate. 

 

Ce substanţe periculoase sunt utilizate în perioada de operare a 
investiţiilor? 

În etapa de operare, substanţele chimice utilizate vor fi în special cele necesare în procesele de epurare 

(inclusiv tratare nămol) a apelor uzate şi tratare a apei potabile (dezinfectanţi, coagulanţi etc.). Acestea 

vor fi stocate, după caz, în cadrul fiecărui obiectiv, în rezervoare/ recipienţi şi locaţii special prevăzute 

în acest sens. 

Substanţele periculoase înclud: sulfat feric, acid sulfuric, hidroxid de sodiu, peroxid de hidrogen, 

hipoclorit de sodiu, carbonat de sodiu, clorură de calciu, clorură ferică, permanganat de potasiu, clor 

gazos, cărbune activ, hidroxid de calciu şi motorină. Aceste substanţe sunt periculoase în concentraţii 

mari şi prezintă risc exclusiv în timpul manevrării lor la nivelul staţiilor de tratare / epurare, persoanele 

expuse fiind reprezentate de operatorii staţiilor, nu de beneficiarii serviciilor de apă/ canal. 

 

Ce activităţi de dezafectare au fost luate în considerare? 

Pentru realizarea investiţiilor propuse în proiect, în unele cazuri este necesară demolarea unor obiective 

existente a căror stare nu mai permite explotarea în condiţii optime (fie la suprafaţa terenului fie în 

pământ) pentru degajarea terenului. Deşeurile rezultate din demolări vor fi preluate de firme 

specializate şi autorizateţinând cont că printre materialele rezultate din demolări pot exista şi unele 

deşeuri periculoase. 

Lucrări de dezafectare pot avea loc şi pe perioada de viaţă a investiţiilor propuse, în cazul în care la un 

moment dat se va dori modernizarea unora dintre acestea, sau la sfârşitul duratei de viaţă. Dacă după 

depăşirea duratei de exploatare a investiţiilor se decide dezafectarea acestora, activităţile specifice vor 

include: demolarea, degajarea terenului şi reabilitarea terenului. Lucrările de dezafectare şi de demolare 

se vor realiza conform obligaţiilor impuse în Acordul de mediu şi în Autorizaţia de demolare, după 

obţinerea acestora. 
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Sunt aceste investiţii incluse în planurile elaborate la nivel local, 
judeţean sau regional ? 

Proiectul se va implementa cu respectarea prevederilor Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale 

unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) pe teritoriul cărora vor fi realizate investiţiile propuse, 

precum şi cu respectarea cerinţelor Planurilor de Amenajare a Teritorului Judeţean (PATJ). 

Pentru implementarea acestui proiect au fost obţinute următoarele Certificate de Urbanism: 

• Certificatul de Urbanism nr. 37 din 11.02.2019, eliberat de Primăria comunei 1 Decembrie, 

pentru imobilul teren şi/sau construcţii, situat în judeţul Ilfov, comuna 1 Decembrie, satul 1 

Decembrie, cod poştal 077005, aria de operare a SC EURO APAVOL SA, inclusiv reţelele de 

utilităţi din cadrul investiţiei (gospodăria de ape, reţelele de alimentare cu apă şi canalizare), 

pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 11.02.2021; 

•  Certificatul de Urbanism nr. 85/10695 din 16.08.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Ilfov – conducta 

de aducţiune apă tratată SZA 1 Decembrie şi Colector principal de transfer apă uzată Gruparea 

de Aglomerări 1 Decembrie – Dărăşti, Ilfov; 

• Certificatul de Urbanism nr. 94/116 din 24.11.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţelele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei 

Berceni, judeţul Ilfov; 

• Certificatul de Urbanism nr. 118/10358 din 11.11.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru colector refulare ape uzate menajere din Aglomerarea Buturugeni, cu amplasament pe 

teritoriul comunei Domneşti, judeţul Ilfov; 

• Certificatul de Urbanism nr. 105/11768 din 16.10.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul judeţului Ilfov 

– colector Dascălu – Ştefăneştii de Jos; 

• Certificatul de Urbanism nr. 100 din 07.10.2019, eliberat de Primăria comunei Copăceni, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei 

Copăceni, judeţul Ilfov; 

•  Certificatul de Urbanism nr. 11 din 19.02.2019, eliberat de Primăria comunei Dărăşti, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Dărăşti-Ilfov 

– Modernizare Gospodăria de apă şi execuţie reţele de canalizare, pentru care a fost prelungită 

valabilitatea până la 11.02.2021; 

• Certificatul de Urbanism nr. 21 din 12.03.2019, eliberat de Primăria comunei Dascălu, pentru 

reţele de canalizare menajeră cu amplasamentul pe teritoriul comunei Dascălu, judeţul Ilfov, 

pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 12.01.2021; 

• Certificatul de Urbanism nr. 15/16177 din 02.03.2018, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în oraşul Voluntari, judeţul 

Ilfov – Gospodăria de apă, pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 02.03.2021; 

• Certificatul de Urbanism nr. 802/R/11779030 din 06.11.2019, eliberat de Primăria 

Municipiului Bucureşti, pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei - conducta de refulare 

cu amplasamentul pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 
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• Certificatul de Urbanism nr. 36/3076 din 02.05.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Ilfov, 

pentru reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasament pe teritoriul în judeţul Ilfov, 

Sistem Dascălu-Ştefăneştii de Jos, Cluster Voluntari-Ştefăneştii de Jos; 

• Certificatul de Urbanism nr. U872 din 13.11.2019, eliberat de Primăria oraşului Voluntari, în 

scopul autorizării executării lucrărilor de construire privind infrastructura de apă uzată prin 

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI 

APĂ UZATĂ PE RAZA ADMINISTRATIVĂ A ORAŞULUI VOLUNTARI, precum şi 

elaborare studiu de fezabilitate; 

• Certificatul de Urbanism nr. 21 din 07.06.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Ialomiţa, municipiul 

Urziceni, intravilan şi extravilan, comuna Armăşeşti, satele Armăşeşti, Nenişori, Malu Roşu, 

intravilan şi extravilan, comuna Bărbuleşti, intravilan şi extravilan, comuna Jilavele, satele 

Jilavele, Slătioarele, intravilan şi extravilan; 

• Certificatul de Urbanism nr. 33 din 15.09.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Ialomiţa, municipiul 

Urziceni, intravilan şi extravilan, Comuna Manasia, sat Manasi, extravilan, comuna Bărcăneşti, 

satele Bărcăneşti şi Condeeşti, intravilan şi extravilan; 

• Certificatul de Urbanism nr. 22 din 08.06.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Ialomiţa, comuna 

Moviliţa, sat Moviliţa, intravilan şi extravilan, comuna Roşiori, sat Roşiori, intravilan şi 

extravilan, comuna Sineşti, sat Lilieci, intravialn şi extravilan, comuna Dridu, sat Dridu, 

intravilan şi extravilan; 

• Certificatul de Urbanism nr. 38 din 08.10.2019, eliberat de Primăria comunei Băneasa, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Băneasa, 

judeţul Giurgiu;  

• Certificatul de Urbanism nr. 169 din 04.09.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Giurgiu, comunele 

Bulbucata, Iepureşti şi Letca Nouă, pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 

04.09.2020; 

• Certificatul de Urbanism nr. 172 din 21.10.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Buturugeni, 

judeţul Giurgiu; 

• Certificatul de Urbanism nr. 198 din 12.12.2018, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Giurgiu, UAT Găiseni şi 

Floreşti-Stoeneşti; 

• Certificatul de Urbanism nr. 166 din 08.10.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Herăşti, 

judeţul Giurgiu; 

• Certificatul de Urbanism nr. 109 din 18.07.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul în judeţul Giurgiu, UAT Răsuceni 

şi Toporu, pentru care a fost prelungită valabilitatea până la 18.07.2020; 
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• Certificatul de Urbanism nr. 127 din 22.07.2019, eliberat de Consiliul Judeţean Giurgiu, pentru 

reţele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Stăneşti, 

judeţul Giurgiu. 

 În cazul investiţiilor propuse pe teritoriul localităţilor Voluntari, Berceni, Răsuceni, Herăşti şi 

Stăneşti, autorităţile emitente ale Certificatelor de urbanism au solicitat elaborarea de Planuri 

Urbanistice Zonale (PUZ), prin: CU nr. 15/16177/02.03.2018 pentru UAT Voluntari – 

Gospodăria de apă (judeţul Ilfov), CU nr. 94/116/24.11.2017 pentru UAT Berceni (judeţul 

Ilfov), CU nr. 109/18.07.2017 pentru UAT Răsuceni (judeţul Giurgiu), CU nr. 166/08.10.2019 

pentru UAT Herăşti (judeţul Giurgiu), CU nr. 127/22.07.2019 pentru UAT Stăneşti (judeţul 

Giurgiu). Planurile Urbanistice Zonale au fost elaborate şi sunt în curs de avizare. Certificatele 

de urbanism includ de asemenea avizele şi acordurile necesar a fi obţinute din partea altor 

autorităţi pentru implementare proiectului, precum: Avizul de gospodărirea apelor, Avize din 

partea Direcţiilor de Cultură şi Culte, Avize referitoare la sănătatea populaţiei, Avize privind 

securitatea la incendiu, Avize din partea deţinătorilor de reţele, etc. 

Ce poluanţi vor fi evacuaţi în aer ca urmare a implementării proiectului 
? 

În perioada de execuţie principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de activităţile de 

manevrare a maselor de pămânz, eroziunea eoliană de pe suprafeţe de teren perturbate sau lipsite de 

vegetaţie, activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice, generatoare electrice, vehicule şi utiliaje ce 

participă la amenajarea terenului. Sursele specifice perioadei de construcţie vor fi, în principal, surse 

de suprafaţă, deschise, libere ce se vor manifesta pe perioade scurte de timp. Din punct de vedere 

spaţial, locaţiile acestor surse vor fi dinamice, înaintând odată cu frontul de lucru 

În perioada de operare a obiectivelor proiectului, cantităţile de poluanţi generaţi în aer sunt 

reprezentate de emisii şi mirosuri rezultate în urma proceselor de tratare a apelor uzate şi emisii 

rezultate ca urmare a deshidratării nămolului din staţiile de epurare şi din staţiile de tratare a apelor 

potabile, ce constituie surse staţionare nedirijate.  

Sursele mobile sunt reprezentate de traficul auto datorat autovehiculelor personalului operator, a 

personalului de mentenanţă şi a personalului de intervenţie în caz de apariţie a avariilor la instalaţiile 

proiectate. 

În etapa de dezafectare a proiectului, sursele de impurificare a aerului vor fi similare cu cele din etapa 

de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje 

În cadrul raportului (RIM) au fost calculate cantităţile de poluanţi atmosferici generaţi cu ajutorul 

metodologiilor de calcul agreate (în principal metodologia Europeană EMEP/EEA 2019) şi au fost 

raportate la limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (pentru poluanţii şi situaţiile pentru care legislaţia 

prevede astfel de limite). Concluzia evaluării este că măsurile de reţinere a poluanţilor la nivelul 

instalaţiilor propuse este în măsură să asigure un nivel redus de generare a acestora, cu respectarea 

cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare. 

Cu toate acestea, în timpul funcţionării staţiilor de epurare este posibil să fie sesizate mirosuri în 

apropierea acestora, întrucât mirosul amoniacului poate fi sesizat începând de la valori mici ale 

concentraţiilor în aer. 
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Ce poluanţi vor fi evacuaţi în apă ca urmare a implementării proiectului 
? 

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor exista evacuări directe de ape uzate în ape subterane sau 

cursuri de apă de suprafaţă. În această perioadă se pot produce însă scurgeri accidentale ca urmare a 

manevrării defectuoase a substanţelor periculoase, a deşeurilor sau a apelor uzate generate în timpul 

construcţiei, scurgeri accidentale de carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor 

implicate în realizarea lucrărilor. Pentru evitarea unor situaţii de poluări accidentale au fost propuse 

măsuri în cadrul raportului (RIM). 

În perioada de operare, sursele potenţiale de poluanţi pot fi reprezentate de:  

• Avarii ale conductelor de canalizare care pot genera scurgeri de apă uzată;  

• Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare care poate duce la evacuarea apelor uzate 

insuficient epurate sau neepurate direct în apele de suprafaţă, până la remedierea problemelor 

tehnice; 

• Gestionarea şi stocarea necorespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate în cadrul 

gospodăriilor de apă, staţiilor de tratare, staţiilor de epurare; 

• Gestionarea necorespunzătoare a nămolului provenit de la staţiile de epurare şi de la staţiile de 

tratare;  

• Gestionarea necorespunzătoare a condensului rezultat la linia de uscare a nămolurilor din staţiile 

de epurare. 

În etapa de operare, pentru evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice generate în cadrul 

obiectivelor vor fi prevăzute soluţii proprii în incinta fiecărui amplasament, fie prin racordare la reţelele 

existente, fie prin realizarea de soluţii locale. 

Aşa cum a fost menţionat anterior, în cadrul proiectului se propune realizarea a 4 staţii noi. Localizarea 

punctelor de descărcare a apelor epurate este prezentată în tabelul următor. 

Figura nr. 11-2 Staţiile de epurare propuse în proiect şi cursurile de apă în care sunt descărcate apele 

epurate 

SEAU 

Nr. 

locuitori 

deserviţi 

(LE) 

Qu 

zi 

max 

(l/s) 

Qu zi 

max 

(m3/h) 

Emisar 

Debitul 

emisarului – 

Q5% (m3/s) 

Coordonate punct 

de descărcare în 

emisar 

Moviliţa 7870 15,84 57,03 
Râul Ialomiţa – cod 

cadastral XI-1 
42,7 

X: 618440,117 

Y: 334783,980 

Floreşti - 

Stoeneşti 
14224 25,29 91,03 

Râul Sabar – cod 

cadastral X-1.24 
2,72 

X: 554298,364 

Y: 334783,980 

Băneasa 3310 7,03 26,28 Canalul Comasca - 
X: 588051,549 

Y: 283685,555 

Herăşti 2666 5,07 18,25 
Râul Argeş – cod 

cadastral X-1 
19,6 

X: 609201,240 

Y: 300347,523 
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La evacuarea apelor uzate epurate în cursurile de apă se va avea în vedere respectarea cerinţelor 

legislaţiei în vigoare (HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare 

în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 3 

Normativ NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi 

orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali) dar şi condiţiile impuse în actele de reglementare de către 

autoritatea competentă (Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de 

Apă Argeş-Vedea). 

Calitatea apei uzate care intră în staţiile de epurare precum şi calitatea apei epurate evacuate în cursurile 

de apă va fi monitorizată pentru a se asigura respectarea cerinţelor legislative enunţate anterior. A fost 

propus un număr de 12 indicatori printre care: azot şi diferite forme ale azotului, fosfor, consum 

chimic şi biochimic de oxigen, produse petroliere şi detergenţi. 

Ce poluanţi pot ajunge pe sol ? 

Atât în perioada de construcţie cât şi în cea de operare nu sunt propuse activităţi care să conducă în 

mod direct la pătrunderea de poluanţi în sol. Au fost identificate însă situaţii de risc în care, ca urmare 

a manevrării sau depozitării incorecte a sustanţelor şi preparatelor sau a deşeurilor precum şi a unor 

scurgeri accidentale 

Proiectul nu propune utilizarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare în agricultură. O astfel 

de opţiune ar fi presupus împrăştierea nămolului rezultat din procesul de epurare, pe terenurile 

agricole, în scopul fertilizării acestora. Procesul este în prezent aplicat în România dar doar în condiţiile 

în care încărcarea cu poluanţi din aceste nămoluri nu ar conduce la contaminarea solurilor. 

Implementarea proiectului va conduce la creşterea nivelurilor de 
zgomot? 

Realizarea proiectului va conduce la creşterea nivelurilor de zgomot în special în perioada de 

construcţie, putând crea un disconfort temporar celor care locuiesc lângă zonele în care se realizează 

lucrări. În perioada de operare nivelul de zgomot va fi reprezentat de echipamentele tehnologice 

specifice activităţii desfăşurate, precum şi activităţi de mentenanţă în caz de avarii. Nivelul de zgomot 

nu va depăşi valorile maxim admisibile, încadrându-se în reglementările legislative de siguranţă pentru 

elementele sensibile din zonă. 

În perioada de operare sursele de zgomot şi vibraţii vor fi mult mai reduse, nefiind în măsură să 

conducă la apariţia unor impacturi semnificative asupra receptorilor sensibili. În plus cele mai ridicate 

surse de zgomot, se află în interiorul clădirilor.  

Există riscul unor contaminări biologice? 

Proiectul implică gestionarea apelor uzate municipale, ce pot conţine diferite elemente biologice cu 

potenţial de contaminare. Transferul materialului biologic din apă în aer poate avea loc în procesele 

din staţiile de epurare, însă transportul aerului contaminat este limitată la aproximativ 1 km. Astfel, 

riscurile de contaminare biologică sunt limitate la personalul din staţiile de epurare şi la cele situate la 

o distanţă mică de staţie. Adiţional, proiectul prevede metode suplimentare pentru reducerea riscului 

de contaminare (acoperirea bazinelor pentru a împiedica transferul apă – aer). 
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Proiectul generează poluare termică (căldură) sau radioactivă? 

Proiectul nu va genera poluare radioactivă. Sursele de radiaţii existente la nivelul obiectivelor propuse 

prin proiect nu depăşesc radiaţiile întâlnite în locuinţele dotate cu echipamente electrocasnice. 

Din punct de vedere al poluării termice, de interes pentru proiectul analizat este temperatura apelor 

epurate evacuate în râuri din staţiile de epurare, ce poate modifica, pe distanţe scurte, temperatura apei 

râurilor. Se estimează că temperatura apelor epurate evacuate va depăşi cu 3 – 5 °C temperatura 

râurilor în care sunt evacuate. Modificările nu sunt în măsură să afecteze biologia râurilor. 

Ce deşeuri sunt produse şi cum vor fi gestionate? 

Principalele deşeuri generate în perioada de construcţie vor fi cele rezultate din activităţile constructive. 

Cantitatea cea mai mare este estimată pentru deşeuri de pământ şi pietre, singurul tip de deşeuri ce va 

fi reutilizat pentru refacerea amplasamentelor.  

Deşeurile din beton, materiale de construcţii, plastic, ambalaje, asfalturi, deşeuri metalice, materiale 

filtrante, nămoluri şi deşeurile municipale vor fi eliminate prin firme specializate, sau, în cazul 

nămolurilor, prin vidanjare.  

În perioada de operare vor fi generate deşeuri specifice tratării şi epurării apelor (substanţe chimice 

specifice, absorbanţi, materiale de filtrare, etc.). Acestea vor fi stocate temporar în spaţii special 

amenajate în acest sens, şi apoi predate către firme specializate. 

Deşeurile menajere şi reciclabile generate de personalul ce asigură operarea instalaţiilor vor fi colectate 

pe sorturi (hârtie, plastic), conform prevederilor legislative, şi predate operatorilor autorizaţi în vederea 

eliminării sau reciclării. 

Care este metodologia utilizată pentru evaluarea impactului asupra 
mediului? 

Metodologia utilizată pentru evaluarea impactului asupra mediului a implicat următoarele etape: 

a) Studiul condiţiilor iniţiale; 

b) Studiul alternativelor de proiect şi contribuţii la selectarea acestora; 

c) Identificarea sensibilităţii zonelor în care este propus proiectul; 

d) Identificarea efectelor proiectului (modificări fizice, emisiile generate, deşeuri); 

e) Identificarea magnitudinii efectelor stabilite anterior; 

f) Identificarea formelor de impact – modificări la nivelul componentelor sensibile (ex: 

biodiversitate, mediul social, etc.); 

g) Predicţia şi cuantificarea formelor de impact identificate; 

h) Evaluarea semnificaţiei impacturilor pe baza pragurilor de semnificaţie stabilite pentru fiecare 

componentă; 

i) Analiza cumulării impacturilor ca urmare a realizării altor proiecte în aceeaşi zonă; 

j) Stabilirea măsurilor de evitare şi reducere a impacturilor semnificative; 

k) Evaluarea impactului rezidual, estimat după implementarea măsurilor; 

l) Stabilirea unui program de monitorizare a impacturilor semnificative şi a eficienţei măsurilor. 
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Evaluarea alternativelor de proiect s-a bazat pe o analiză multicriteriale, utilizând ca şi criterii de mediu 

distanţa faţă de ariile naturale protejate, expunerea faţă de variabilele climatice relevante şi expunerea 

faţă de riscurile de dezastre naturale. 

Identificarea efectelor s-a bazat pe analiza modificărilor posibil a fi generate de proiect asupra mediului 

fizic ca o consecinţă directă a realizării acestuia.  

Identificarea efectelor a presupus parcurgerea următorilor paşi: 

 Analiza tuturor intervenţiilor propuse în cadrul proiectului; 

 Identificarea tuturor activităţilor ce rezultă din construcţia şi operarea investiţiilor; 

 Identificarea tuturor modificărilor (efectelor) ce au loc în mediul fizic şi socio-economic ca 

urmare a realizării şi operării intervenţiilor.  

Pentru cuantificarea efectelor au fost utilizate: 

 informaţii puse la dispoziţie de proiectant (suprafeţe afectate, localizare, cantităţi, etc); 

 calcule şi modelări (ex: în cazul dispersiei emisiilor atmosferice); 

 estimări bazate pe experienţa altor proiecte similare sau furnizate în cadrul unor ghiduri de 

profil. 

Identificarea formelor de impact s-a realizat pe baza listei de efecte şi pe identificarea modificărilor 

care pot avea loc la nivelul elementelor sensibile (ex: aer, apă, biodiversitate, mediu social, etc.) ca 

urmare a acestor efecte.  

Realizarea predicţiei impacturilor a implicat analiza mai multor parametri specifici, atât din punct de 

vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, unde acest lucru a fost posibil. Printre variabilele 

analizate au fost: etapa proiectului, tipul şi natura impactului, potenţialul cumulativ al impactului, 

extinderea spaţială, durata, frecvenţa, probabilitatea şi reversibilitatea. În cazul apariţiei aceleiaşi forme 

de impact ca urmare a mai multor efecte, nivelul acestuia a fost analizat o singură dată pentru 

eliminarea redundanţelor.  

Evaluarea semnificaţiei impacturilor s-a bazat pe analiza sensibilităţii zonelor de implementare a 

proiectului şi a magnitudinii modificărilor propuse de proiect.  

Pentru fiecare componentă potenţial afectată (ex: apă, aer, sol, geologie, biodiversitate, etc.) au fost 

stabilite clase de sensibilitate. Similar, modificările propuse de proiect au fost împărţite în clase de 

magnitudine.  

Pe baza analizei sensibilităţii elementelor de mediu, în raport cu magnitudinea modificărilor generate 

de proiect, nivelul impactului poate fi împărţit în următoarele clase: 

 Impact semnificativ (negativ / pozitiv); 

 Impact moderat (negativ / pozitiv); 

 Impact redus (negativ / pozitiv); 

 Fără impact (acolo unde se estimează că nu vor apărea modificări în elementele de mediu sau 

nivelul acestora este nedecelabil). 

Analiza potenţialelor impacturi cumulative s-a realizat prin: 

 Identificarea proiectelor importante existente şi/ sau propuse în zonele de implementare a 

proiectului; 
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 Analizarea probabilităţii ca aceste proiecte să contribuie cu efecte adiţionale şi/sau efecte 

cumulative cu proiectul analizat; 

 Evaluarea semnificaţiei impactului cumulativ. 

Măsurile de evitare şi reducere a impactului au fost propuse pentru situaţiile unde a fost identificată 

posibilitatea apariţiei unui impact semnificativ sau a unui impact moderat asupra unei componente de 

mediu.  

Pe baza măsurilor stabilite pentru gestionarea impacturilor semnificative sau moderate, a fost analizat 

nivelul impactului rezidual, nivel estimat a fi rămas ulterior implementării măsurilor de evitare şi 

reducere. Pentru evaluarea impactului rezidual a fost utilizată aceeaşi matrice, cu aceleaşi clase de 

sensibilitate şi magnitudine ca în cazul primei evaluări a impacturilor, realizată fără a lua în considerare 

măsurile de evitare şi reducere. 

Programul de monitorizare a fost dezvoltat cu scopul evaluării eficienţei măsurilor de evitare şi 

reducere a impactului şi a asigurării nedepăşirii nivelului prognozat al impactului. Acesta a fost realizat 

ţinând cont de măsurile propuse şi adaptat pentru a asigura evaluarea eficienţei acestora. 

Analiza efectelor schimbărilor climatice asupra acestui proiect s-a realizat în cadrul unui „Studiu 

privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influenţelor negative asupra sistemelor de 

alimentare cu apă şi colectare a apelor uzate ca urmare a schimbărilor climatice”.  

Schimbările climatice reprezintă una din cele mai importante cauze pentru modificări viitoare în climat 

ce pot afecta proiectele de alimentare cu apă şi canalizare. Analiza schimbărilor climatice este extrem 

de importantă în cazul acestor proiecte, creşterea temperaturilor medii generate de modificările 

climatice putând genera: reducerea cantitativă sau variaţii cantitative neprevăzute ale surselor de apă, 

afectarea calităţii surselor, ce poate conduce la creşterea incidenţei de boli, punerea sub presiune a 

reţelelor de canalizare şi staţiilor de epurare ca urmare a ploilor de scurtă durată cu intensitate mare, 

creşterea concentraţiilor poluanţilor în cursurile de apă în perioadele secetoase, costuri de operare 

neprevăzute etc. 

În judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, în „Studiul privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea 

influenţelor negative asupra sistemelor de alimentare cu apă şi colectare a apelor uzate ca urmare a 

schimbărilor climatice” au fost identificate tendinţe de creştere a temperaturii şi de scădere a 

precipitaţiilor ca urmare a schimbărilor climatice.  

Din punct de vedere al influenţei schimbărilor climatice asupra proiectului, este estimat că acestea nu 

vor afecta semnificativ funcţionalitatea acestuia. 

Există şi alte modalităţi (alternative) de realizare a acestui proiect? 

Stabilirea soluţiilor optime pentru sistemele de apă şi canalizare din prezentul proiect s-a realizat după 

o analiză amănunţită din punct de vedere tehnic şi economic, care a luat în considerare: 

• Sursele de apă: disponibilitatea surselor de apă subterane şi de suprafaţă; 

• Alegerea surselor de apă funcţie de parametrii de calitate ai acestora pentru a aplica un proces de 

tratare corespunzător şi eficient, pentru a se respecta parametri de calitate impuşi de legislaţia în 

vigoare; 

• Realizarea de reţele de canalizare pentru o colectare eficientă a apelor uzate; 
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• Pentru sistemele de canalizare a apelor uzate şi epurarea acestora s-a ţinut cont de termenele 

asumate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, termene care se referă atât la realizarea reţelelor 

pentru colectarea apelor menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate în emisari; 

• Soluţii centralizate sau descentralizate; 

• Impactul asupra mediului; 

• Amplasarea ariilor naturale protejate; 

• Compararea opţiunilor tehnice disponibile pe baza costurilor, în toate fazele proiectului (investiţie, 

operare şi întreţinere); 

• Acolo unde este relevant, includerea în compararea costurilor a opţiunilor semnificative de costuri 

şi beneficii economice, în mod deosebit pentru externalităţi de mediu pentru a justifica cel puţin 

soluţiile de cost; 

• Analiza riscurilor pentru opţiunile luate în calcul. 

Investiţiile pentru sistemele de apă şi canalizare au fost propuse astfel încât costurile operaţionale să 

fie optime. 

O parte din investiţiilor propuse în proiect sunt reprezentate de reabilitări sau extinderi ale unor 

obiective existente (conducte, reţele, gospodării de apă) pentru care lucrările se vor realiza în cadrul 

amplasamentelor existente. În cazul obiectivelor noi o constrângere în alegerea amplasamentelor este 

legată de proprietatea terenului, acestea fiind necesar a fi realizate pe terenuri aparţinând domeniului 

public. Pentru conductele de alimentare cu apă şi conductele de canalizare s-au ales în cea mai mare 

parte trasee situate în lungul drumurilor existente (drumuri naţionale, judeţene, de exploatare, străzi 

din interiorul localităţilor). 

În cadrul analizei de opţiuni au fost luate în considerare atât aspecte privind impactul asupra mediului, 

cât şi aspecte privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice. Cele mai importante criterii privind 

impactul asupra mediului luate în considerare constau în: evitarea intersectării ariilor naturale protejate; 

evitarea intersectării zonelor sensibile (habitate de interes conservativ, habitate importante (zone de 

reproducere, zone de adăpost) ale unor specii de interes conservativ) din interiorul ariilor naturale 

protejate, atunci când intersecţia ariilor nu este posibilă cu costuri acceptabile şi beneficii considerabile; 

ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren cât mai mici; reducerea disconfortului asupra 

populaţiei; reducerea emisiilor atmosferice; reducerea surselor de zgomot.  

În unele cazuri evitarea intersectării unor situri Natura 2000 nu a fost posibilă datorită configuraţiei 

siturilor.  

Din punct de vedere al vulnerabilităţii faţă de schimbările climatice, au fost realizate analize spaţiale la 

cel mai mic nivel de detaliu disponibil în prezent, nivel care totuşi nu poate surprinde diferenţe 

semnificative în cazul opţiunilor situate în interiorul aceluiaşi UAT sau în UAT-uri învecinate. În aceste 

cazuri principalele criterii luate în considerare constau în evitarea riscurilor generate de inundaţii şi 

evitarea riscurilor alunecărilor de teren. Măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice 

aplicabile pentru situaţiile identificate au fost propuse şi se regăsesc în soluţiile tehnice adoptate. 

În cadrul proiectului au fost de asemenea analizate principalele alternative identificate pentru 

gestionarea nămolurilor în aria de operare a Euro ApaVol, în acest sens fiind elaborată o Strategie de 

gestionare a nămolului. Principalele alternative strategice pentru gestionarea nămolurilor aplicabile la 
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nivelul zonei de studiu sunt reprezentate de: utilizarea nămolului în agricultură, valorificarea energetică, 

eliminarea nămolului prin depozitare. 

 

Care este starea actuală a mediului în zona de implementare a 
proiectului? 

Tabelul de mai jos prezintă în mod sumar starea actuală a mediului în zona de implementare a 

proiectului şi evoluţia sa probabilă în cazul în care proiectul nu este implementat. 

Figura nr. 11-3 Starea actuală a mediului şi evoluţia sa probabilă 

Componentă 

Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului şi 

evoluţia probabilă a acestora în cazul neimplementării 

proiectului 

Aprecierea globală a 

evoluţiei probabile a 

stării mediului 

Apă de 

suprafaţă 

Râurile şi lacurile de la nivelul judeţlelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu 

prezintă în general o stare bună. 

În lipsa investiţiilor în infrastructura de canalizare şi epurare a 

apelor uzate însă, este estimată o înrăutăţire a calităţii apelor din 

zona proiectului, ca urmare a activităţii umane intense şi a lipsei 

unei gestionări a apelor uzate. 

Înrăutăţire 

Apă 

subterană 

Apele subterane din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu sunt în 

prezent într-o stare cantitativă bună. Starea bună din punct de 

vedere calitativ nu este atinsă de două corpuri de apă din zona 

proiectului. 

În lipsa investiţiilor în infrastructura de canalizare şi epurare a 

apelor uzate însă, este estimată o scădere a calităţii apelor 

subterane, ca urmare a menţinerii presiunilor actuale. 

Înrăutăţire 

Aer 

În perioada 2015-2019 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor 

limită ale SO2 şi PM10. Sigura situaţie în care au existat depăşiri, 

a fost în cazul NO2 în judeţul Giurgiu.  

Tendinţele înregistrate în ultimii 10 ani au fost de scădere pentru 

mai mulţi indicatori care au potenţialul de a afecta calitatea aerului, 

tendinţe care se vor menţine şi în perioada de operare a 

proiectului. 

Menţinere 

Schimbări 

climatice 

La nivelul judeţlelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu sunt estimate 

modificări ale parametrilor climatici (temperatură, precipitaţii, 

etc.) ca urmare a efectelor  schimbărilor climatice.  

În cazul neimplementării proiectului nu va exista oportunitatea 

adoptării unor măsuri ce pot contribui la adaptarea la schimbările 

climatice (în special din punct de vedere al reducerii pierderilor de 

apă). 

Înrăutăţire 

Sol 
În situaţia în care proiectul nu este implementat, calitatea stării 

solului nu va suferi modificări. 
 

Menţinere 

Subsol 

Proiectul nu are legătură directă resursele de subsol (cu excepţia 

apelor subterane, analizate anterior), iar implementarea sau 

neimplementarea sa nu le va vor influenţa în viitor. Nu au fost 

identificate tendinţe viitoare cu privire la exploatarea resurselor 

subsolului în cele 3 judeţe, şi în plus nu există zone de interes din 

Menţinere 
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Componentă 

Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului şi 

evoluţia probabilă a acestora în cazul neimplementării 

proiectului 

Aprecierea globală a 

evoluţiei probabile a 

stării mediului 

punct de vedere al consevării valorilor geologice, paleontologice 

şi speologice. 

Biodiversitate 

Evacuarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în râuri 

şi lacuri poate afecta speciile şi habitatele din acestea. Este de 

aşteptat ca în lipsa implementării proiectului, în zone importante 

pentru biodiversitate starea acestei componente să se 

înrăutăţească. 

Înrăutăţire 

Peisaj 

Fragmentarea peisajului din judeţelele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu 

va continua o tendinţă de creştere, ca urmare a dezvoltării de noi 

proiecte de infrastructură şi de urbanizare. În ceea ce priveşte 

peisajele culturale ce necesită a fi protejate, dar şi puse în valoare 

prin dezvoltarea turismului, neimplementarea proiectului poate 

conduce la pierderea unor oportunităţi de dezvoltare a facilităţilor 

turistice. 

Înrăutăţire 

Mediul social 

şi economic 

Neimplementarea proiectului prezintă un risc pentru sănătatea 

populaţiei, calitatea apei potabile, respectiv gestionarea conformă 

a apelor uzate neputând fi asigurată.  

În lipsa dezvoltării serviciilor publice conforme, anumite zone ale 

judeţului vor avea de suferit din punct de vedere al dezvoltării 

economice. 

Înrăutăţire 

Moştenire 

culturală 

O parte din localităţile cuprinse în proiect, unde se vor realiza 

investiţii, includ pe teritoriul lor diferite clădiri monumente 

istorice cu diferite funcţionalităţi. Neimplementarea proiectului ar 

putea afecta monumetele istorice, deoarece în lipsa utilităţilor 

necesare acestea nu ar putea fi puse în valoare. 

Proiectul nu are legătură directă cu starea monumentelor istorice 

şi siturilor arheologice. 

În lipsa acţiunilor autorităţilor competente, starea de conservare 

a monumentelor istorice va continua să se degradeze. 

Înrăutăţire 

 

Care este impactul proiectului? 

În etapa de execuţie a proiectului nu au fost identificate surse semnificative cu impact asupra apelor 

de suprafaţă. Un impact negativ redus poate apărea ca urmare a manevrării pământului în perioada de 

construcţie sau a unor accidente (ex: scurgeri de carburanţi sau uleiuri de la mijloace de transport şi 

utilaje).  

În etapa de operare, asupra apei de suprafaţă este estimată apariţia unui impact pozitiv, ca urmare a 

gestionării controlate a apelor şi apelor uzate. De asemenea, simulări ale descărcărilor de ape uzate în 

emisarii staţiilor de epurare nu au dus la identificarea unor depăşiri ale concentraţiilor de poluanţi în 

aceste ape. 

De asemenea, în cazul aerului nu sunt aşteptate modificări semnificative. Modelările dispersiilor 

atmosferice realizate la cele 4 staţii de epurare au indicat concentraţii sub nivelul maxim admisibil 
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pentru sănătatea umană. Cu toate acesteaa, în condiţiile meteorologice nefavorabile dispersiei (calm 

atmosferic), există posibilitatea ca în zona staţiilor de epurare să se resimtă mirosuri. Pentru reducerea 

emisiilor asociate proceselor de epurare proiectul prevede montarea majorităţii instalaţiilor în interiorul 

unor clădiri din care aerul viciat va fi evacuat controlat, prin instalaţii de aerisire.  

Din punct de vedere al schimbărilor climatice, impactul preconizat are un nivel redus, intervenţiile 

proiectului neavând potenţialul de a contribui la accelerarea schimbărilor climatice. La nivelul 

proiectului există un risc legat de influenţa schimbărilor climatice asupra sistemelor implementate 

pentru alimentare cu apă şi canalizare, însă este estimat că aceste riscuri nu sunt semnificative.  

Pentru componenta sol, în etapa de execuţie este estimată apariţia unui impact negativ redus, datorat 

lucrărilor de construcţie. În etapa de operare însă, este prognozată apariţia unui impact pozitiv redus, 

ca urmare a scăderii şanselor de contaminare a solului şi subsolului cu substanţe din apele uzate. 

În cazul componentei geologice, nu este estimat ca proiectul să aibă un impact semnificativ, singurele 

impacturi identificate având un nivel negativ redus. 

În ceea ce priveşte elementele de biodiversitate, habitatele naturale identificate sunt constituite 

preponderent zone cu ierburi înalte, zone umede (inclusiv cursuri de ape), pajişti şi zone uşor 

mlăştinoase, zone de tufărişuri şi zone împădurite. Aceste tipuri de habitate asigură favorabilitate 

pentru diverse specii de faună de talie medie şi mică (mamifere, păsări, reptile, amfibieni, peşti şi 

nevertebrate).  

Din punct de vedere al impacturilor asupra componentelor biologice, impactul estimat a fost în general 

negativ redus.  

Pentru peisaj, impactul estimat a fost în general negativ redus. Singurele intervenţii ce au potenţialul 

de a provoca un impact negativ moderat sunt asociate doar perioadei de construcţie, având de 

asemenea o durată scurtă.  

Pentru mediul social şi economic nivelul impactului a prezentat şi evaluări moderat pozitive, unele 

asociate unei durate lungi, în perioada de operare. În cazul sănătăţii umane a fost estimat un impact 

semnificativ pozitiv, ca urmare a reducerii încărcării cu poluanţi a apelor uzate. 

În cazul moştenirii culturale, nivelul estimat al impactului a fost în general negativ redus. Au fost 

identificate şi intervenţii ce au potenţialul de a genera un impact moderat, însă acestea sunt asociate 

unui termen scurt în etapa de construcţie. Pentru reducerea potenţialelor impacturi au fost propuse şi 

măsuri suplimentare. 

 

Impactul proiectului este mai mare dacă se implementează și alte 
proiecte în zonă? 

Impactul evaluat în zonă, ţinând cont de existenţa unor investiţii anterioare de extindere şi reabilitare 

a infrastructurii de apă şi canalizare este unul pozitiv, pe termen lung.  

Apariţia unor impacturi negative poate avea loc în cazul operării necorespunzătoare a staţiilor de 

epurare şi a deversării unor ape uzate insuficient epurate în râu.  
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Este de aşteptat ca în cazul râurilor Ialomiţa şi Argeş, impactul să fie unul pozitiv, deşi există multiple 

evacuări ale apelor uzate în acesta şi în afluenţii săi. Impactul pozitiv se datorează creşterii cantităţii de 

apă epurată evacuată în râu ca urmare a realizării proiectului, comparativ cu situaţia prezentă.  

În etapa de execuţie a proiectului, la momentul elaborării prezentei lucrări, nu s-au identificat eventuale 

lucrări planificate a se desfăşura simultan în zonă, ce ar putea conduce la un impact cumulativ 

semnificativ asupra componentelor de mediu şi populaţiei. 

Ce măsuri pot fi luate pentru a reduce impactul proiectului? 

Măsurile propuse în cadrul studiului au fost stabilite pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 

tuturor componentelor de mediu. În cadrul capitolului 9 au fost propuse 76 de măsuri de evitare şi 

reducere a impacturilor, atât pentru etapa de execuţie, cât şi pentru operare. Numărul măsurilor 

propuse este rezumat în tabelul următor. 

Componente 
 

               Subcomponente 
Etapa Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Toate componentele  
(Măsuri generale) 

Execuţie 11 măsuri generale pentru etapa de execuţie a proiectului 

Operare 3 măsuri generale pentru etapa de operare a proiectului 

Apă 
Execuţie 

4 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra apei 
în etapa de execuţie a proiectului 

Operare 
5 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra apei 
în etapa de operare a proiectului 

Aer 

Execuţie 
3 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
aerului în etapa de execuţie a proiectului 

Operare 
4 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
aerului în etapa de operare a proiectului 

Sol/Subsol 
Execuţie 

5 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
solului/subsolului în etapa de execuţie a proiectului 

Operare 
1 măsură pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
solului/subsolului în etapa de operare a proiectului 

Populaţia 
umană 

Mediul social 
Execuţie 

5 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
mediului social în etapa de execuţie a proiectului 

Operare 
3 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
mediului social în etapa de operare a proiectului 

Condiţii 
culturale şi 

etnice 
Execuţie 

1 măsură pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
condiţiilor culturale şi etnice în etapa de execuţie a proiectului 

Peisaj Execuţie 
1 măsură pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
peisajului în etapa de execuţie a proiectului 

B
io

d
iv

e
rs

it
a
te

 

Situri Natura 2000 
Execuţie 

10 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
siturilor Natura 2000 în etapa de execuţie a proiectului 

Operare 
1 măsură pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
siturilor Natura 2000 în etapa de operare a proiectului 

Habitate şi Plante 
Execuţie 

8 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
habitatelor şi plantelor în etapa de execuţie a proiectului 

Operare 
1 măsură pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
habitatelor şi plantelor în etapa de operare a proiectului 

Peşti 
Execuţie 

3 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
peştilor în etapa de execuţie a proiectului 

Operare - 

Amfibieni şi reptile 
Execuţie 

3 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
amfibienilor şi reptilelor în etapa de execuţie a proiectului. 

Operare - 
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Componente 
 

               Subcomponente 
Etapa Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Păsări 
Execuţie 

1 măsură pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
păsărilor în etapa de execuţie a proiectului. 

Operare 
1 măsură pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
păsărilor în etapa de operare a proiectului 

Mamifere 
Execuţie 

2 măsuri pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra 
mamiferelor în etapa de execuţie a proiectului. 

Operare - 

 

 

 

 

Ce eficiență au măsurile propuse, pot reduce impactul proiectului? 

Efectele care rămân după implementarea măsurilor de evitare şi reducere sunt exprimate sub forma 

impactului rezidual. La momentul efectuării acestui studiu, acest tip de impact poate fi doar estimat. 

Evaluarea eficienţei măsurilor propuse, cât şi a impactului rezidual corespunzător realizării proiectului, 

constituie recomandări importante, pentru aceasta fiind necesară implementarea unui sistem adecvat 

de monitorizare, desfăşurat atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de operare (în funcţie de 

componenta analizată). 

În contextul evaluării impactului rezidual este important de menţionat faptul că principalele măsuri 

pentru evitarea şi reducerea potenţialelor impacturi au fost deja luate în procesul de selecţie a 

alternativelor. În cadrul acestei selecţii a alternativelor, atât în contextul alegerii amplasamentului, cât 

şi a soluţiilor tehnologice, unul dintre cele mai importante criterii aplicate a fost cel de reducere a 

impactului asupra mediului. Astfel, în selecţia alternativelor de amplasare a proiectului şi selecţia 

soluţiilor tehnologice, au fost analizaţi următorii parametrii: evitarea intersecţiilor cu ariile naturale 

protejate sau cu zonele sensibile din punct de vedere al biodiversităţii, ocupare permanentă a unor 

suprafeţe de teren cât mai mici, reducerea disconfortului asupra populaţiei,  reducerea emisiilor 

atmosferice şi reducerea surselor de zgomot. 

În cadrul evaluării nu au fost identificate impacturi semnificativ negative. Impactul rezidual estimat 

pentru proiectul analizat va fi unul negativ redus pentru majoritatea formelor de impact identificate. 

Cum se va verifica impactul proiectului asupra mediului? 

Pentru monitorizarea eficienţei măsurilor a fost propus un plan de monitorizare a calităţii 

componentelor de mediu, atât pentru perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi pentru perioada de 

operare a proiectului. Planul prevede detalierea modului de monitorizare propus pentru componentele 

de mediu, incluzând următorii parametri: 

 obiectivul de monitorizare – componenta proiectului ce necesită monitorizare; 

 localizarea punctului de prelevare – detalierea locaţiei în care trebuie realizate măsurătorile sau 

prelevate probele; 

 mediu prelevat – componenta analizată, ce face obiectul măsurătorii sau prelevării; 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu    

 Raport privind impactul asupra mediului    
 

456 
 

 

 

 frecvenţa – repetabilitatea măsurătorilor sau prelevărilor; 

 parametru investigat – indicatorul necesar a fi analizat în monitorizare; 

 responsabil – entitatea care trebuie să asigure monitorizarea obiectivului de monitorizare. 

În perioada de operare se vor implementa programe de monitorizare a calităţii apei brute ce intră în 

staţiile de tratare şi a apei potabile produse şi distribuite către consumatori, a calităţii apelor uzate ce 

intră în staţiile de epurare şi a apelor uzate epurate ce vor fi evacuate în râuri. 

 

Ce alte riscuri prezintă proiectul? 

Principalele riscuri de accidente majore şi/sau dezastre sunt reprezentate de: cutremure, alunecări de 

teren, inundaţii.  

Riscul de cutremure din zona proiectului a fost estimat ca moderat. Din punct de vedere al inundaţiilor, 

staţia de epurare Băneasa este singura care se află în banda de inundabilitate cu probabilitatea de 1% 

a canalului de coastă al localităţii Băneasa, construcţia acesteia fiind condiţionată de realizarea unei 

umpluturi suplimentare a terenului cu minim 0,50 m.  

Proiectul prezintă un risc redus de apariţie a unor accidente majore cu efecte semnificative ca urmare 

a stocării de substanţe chimice periculoase în staţiile de epurare, pentru stocarea acestora fiind 

prevăzute măsuri specifice de siguranţă (rezervoare speciale). 

Achiziţionarea şi furnizarea tuturor substanţelor se va face doar de la operatori autorizaţi, pentru 

reducerea riscurilor. Personalul din amplasamentele în care sunt utilizate substanţe chimice periculoase 

va fi instruit periodic cu privire la siguranţă, securitate şi la modurile de intervenţie în caz de urgenţă.  

Pentru diminuarea riscurilor de poluare sau de producere a unor accidente, staţiile de tratare, de 

epurare şi gospodăriile de apă vor fi dotate cu materiale absorbante şi echipamente speciale pentru 

intervenţie. 

Descrierea dificultătilor 

Principalele dificultăţi întâmpinate în cursul realizării Studiului de evaluare a impactului asupra 

mediului au fost legate de disponibilitatea informaţiilor de detaliu cu privire la condiţiile de mediu 

existente în zona proiectului. Având în vedere numărul mare de localităţi în care sunt propuse investiţii, 

este dificil ca nivelul de detaliere al informaţiilor să aibă un grad unitar.  

Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului în zona de implementare a proiectului şi a 

evoluţiei sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, a fost realizată atât pe baza 

datelor public disponibile, cât şi pe baza datelor colectate din teren. 

Pentru identificarea şi cuantificarea efectelor şi/ sau a formelor de impact asociate proiectului au fost 

utilizate diferite metode, printre care modelarea surselor de zgomot, modelarea dispersiei poluanţilor 

în apa de suprafaţă şi modelarea dispersiei emisiilor atmosferice. 

Metodele de analiză, precum şi datele utilizate în cadrul analizelor realizate, în special în cazul 

schimbărilor climatice, prezintă un anumit grad de incertitudine, fiind dependente de gradul actual de 

cunoaştere.  
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Beneficiarul lucrărilor a acordat întreg sprijinul pe perioada derulării evaluării, furnizând toate datele 

şi informaţiile solicitate, şi a considerat revizuirea unor aspecte tratate în cadrul proiectului ca urmare 

a recomandărilor făcute de echipa de evaluare. 

Concluzii 

Construcţia şi operarea obiectivelor propuse prin proiect pot genera următoarele forme principale de 

impact: 

 Impact negativ local ca urmare a amplasării obiectivelor în interiorul sau imediata vecinătate a unor 

zone sensibile, precum ariile naturale protejate sau zonele locuite; 

 Impact pozitiv la scară zonală şi judeţeană ca urmare a reducerii poluării difuze datorată evacuării 

apelor uzate neepurate şi a celor insuficient epurate. 

În perioada de execuţie, proiectul ar putea genera un disconfort temporar, de scurtă durată, atât pentru 

componentele de mediu cât şi pentru locuitori din cauza creşterii emisiilor de poluanţi atmosferici, a 

zgomotului şi vibraţiilor şi a restricţiilor de trafic în zonele fronturilor de lucru. 

În perioada de operare, proiectul ar putea cauza disconfort locuitorilor din imediata vecinătate a 

staţiilor de epurare datorită mirosului generat în urma procesului de epurare a apelor uzate şi de 

manipularea şi depozitare a nămolului rezultat în urma epurării, însă acest disconfirt nu va fi unul 

permanent. Nivelul de zgomot generat în perioada de operare a proiectului nu este în măsură să 

afecteze populaţia din zonă, întrucât sursele de zgomot reprezentative proiectului vor fi amplasate în 

incinta clădirilor, diminuând astfel impactul asupra receptorilor sensibili din zonă.  

Aşa cum a reieşit din interpretarea rezultatelor din teren privitor la amplasarea obiectivelor proiectului 

în apropierea şi în interiorul siturilor de importanţă comunitară (situri Natura 2000 - arii naturale 

protejate la nivel european), putem estima că realizarea proiectului propus nu este în măsură să 

constituie şi să genereze impact negativ semnificativ asupra speciilor sau habitatelor acestora şi 

comunităţilor vegetale caracteristice, respectiv să afecteze şi/ sau să deterioreze structura şi integritatea 

siturilor Natura 2000 cu care obiectivele proiectului se suprapun. Respectarea măsurilor de evitare şi 

reducere a impactului recomandate va contribui la reducerea semnificativă a impactului potenţial 

negativ, asigurând continuitatea elementelor de biodiversitate în zonele proiectului, precum şi 

neafectarea integrităţii şi statutului de conservare a siturilor de interes comunitar cu care obiectivele 

proiectului se suprapun. 

Dimensionarea cantitativă a surselor de apă s-a realizat într-o manieră durabilă, cu asigurarea capacităţii 

de regenerare naturală a resursei de apă. Analizele efectuate pentru identificarea riscurilor asociate 

schimbărilor climatice prognozate pentru orizontul anului 2050 nu au condus la identificarea unor 

situaţii critice privind asigurarea cu apă sau posibilitatea apariţiei unor impacturi ca urmare a modificării 

semnificative a condiţiilor climatice. 

Impactul pozitiv este unul de lungă durată şi conduce la îmbunătăţirea deopotrivă a stării 

componentelor de biodiversitate (în principal a speciilor şi habitatelor dependente de apă), dar şi a 

activităţilor umane (o îmbunătăţire a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane conducând la oportunităţi 

de dezvoltare socio-economică). Deopotrivă, prin asigurarea calitativă şi cantitativă a apei potabile 

sunt vizate direct obiectivele de mediu privind îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei umane şi 

deci impactul asupra acestei componente de mediu este de asemenea unul pozitiv. Trebuie menţionat 
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că proiectul va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra populaţiei, prin diminuarea riscurilor de 

îmbolnăvire datorate calităţii necorespunzătoare a apei potabile, precum şi a gestionării neconforme a 

apelor uzate. 
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ANEXA A: Analiza de opţiuni 

Analiza opţiunilor – Sisteme de alimentare cu apă 
Zona 

de 
operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

ZO.01 
Ilfov 

Sistemul de 
alimentare cu 

apă 1 
Decembrie 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 1 

 
 

Opţiunea 1 
Asigurarea necesarului de 

apa tratata pentru 

alimentarea localitatilor 1 

Decembrie si partial 

Copaceni prin bransarea 

la conducta de aductiune 

ANB-GA Jilava, 

mentinerea in operare a 

frontului de captare si a 

statiei de tratare 

Copaceni.   

 

Avantaje 

- Simplifică schema tehnologică şi implicit 
efortul depus de operator la exploatarea 
sistemului; 

- Suprafata de teren pentru constructii 
permanente redusa. 

- Lungimea conductei de aductiune este mai 
mica; 

 
Dezavantaje 

- Presiunea in punctul de bransare este 

redusa; 

- Sunt necesare executarea de facilitati pentru 

repompare pe traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize; 

- Costul apei importate de la APA NOVA 

stipulat prin contract de furnizare. 

- Costul pentru tranzitia prin conducta de 
aductiune ANB – GA Jilava, detinuta de 
operatorul Apa Canal Ilfov SA 

 
 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 

suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune se va 

face adiacent drumurilor existente, fară să fie necesara 

intervenţii în zone naturale. Comparativ cu opţiunea 2 

conducta de aducţiune a apei tratate masoară aproximativ 

o treime din cea necesara branşării în opţiunea 1, ceea ce 

presupune utilizarea unei suprafeţe mai mici de teren 

pentru efectuarea aducţiunii. 

Opţiunea analizată nu presupune extinderea fronturilor 

de captare existente sau a debitului de preluare a acestora, 

suplimentul de apa necesar fiind realizat prin bransarea la 

reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti. 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calităţii aerului la nivel local în timpul 

execuţiei reţelei, fără implicaţii în perioada de operare. 

Nu există arii naturale protejate în proximitatea soluţiilor 

proiectate ce ar putea fi afectate prin implementarea 

opţiunii. 

Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrarile de 

amenajare să creeze un disconfort temporar prin cresterea 

nivelului de zgomot si vibraţii la nivel local. De asemenea, 

tot în aceasta etapă, traficul rutier local poate fi afectat 

datorită restricţiilor de viteză ce se vor aplica în apropierea 

fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din 

zonă. Nu există riscul ca soluţia propusă să afecteze 

mediul social în perioada de operare. 

 

 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apă majoritară este asigurată din reţeaua de distribuţie a Municipului 

Bucureşti, nu există limitări specifice pentru aceasta sursă; 

Sursa de apă subterană Copăceni constituită din 2 foraje exploateaza acvifere de 

medie şi mare adâncime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se 

suprapune celui mai mare bazin de apă potabilă din ţară, care se extinde în subteran 

pe o suprafata de circa 2.500 km2. Debitul de exploatare al sursei, nivelul hidrostatic 

şi denivelarea nu sunt afectate de perioadele de secetă, ele pot fi afectate de creşterea 

exploatărilor din zona, în special pentru activităţi economice. Exploatarea surselor 

subterane este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de către INHGA şi 

emiterea autorizaţiei pentru exploatare de către ANAR. Pentru prevenirea unor 

evoluţii neprevăzute, frontul de captare este dimensionat pentru a asigura o rezervă 

operaţională de 10%. Sistemul fiind centralizat, cu alimentare majoritară din reţeaua 

de apă potabilă ANB, riscul este mai mic decât în opţiunea 2 care implică utilizarea 

integrală de surse subterane. Capacitatea sursei de alimentare cu apă ANB nu va fi 

afectată de realizarea investiţiei. 

În general este o zonă lipsită de risc la inundaţii, cu excepţia zonei gospodăriei de 

apă existentă în localitatea 1 Decembrie unde riscul de inundabilitate este cauzat de 

râul Sabar. Banda de inundabilitate pentru probabilitatea de 1% ajunge până în zona 

gsopodariei de apă fără însă să o inunde. În evaluarea opţiunii s-au luat în considerare 

măsuri de prevenire la inundaţii: lucrări speciale în zona de subtraversare a cursurilor 

de apă. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranţi 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Costul investiţiei cuprinde măsuri de prevenire la alunecari 

de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Comparativ cu opţiunea 2, emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie 

electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul opţiunii 1. Ambele opţiuni implică 

achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale. 
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Opţiunea 2 
 

Reabilitarea și extinderea 

surselor subterane 

operationale existente, 

extinderea si reabilitarea 

facilitatilor existente 

pentru tratarea apei brute.  

Avantaje 

- Flux tehnologic independent, controlat 

integral de operator; 

Dezavantaje  

- Prezenţa amoniului şi manganului în apa 

brută; Amoniul este prezent în concentraţii 

foarte mari, cu semnificative variaţii 

sezoniere, proces de tratare instabil;  

- Costuri pentru execuţia forajelor; 

- Costuri pentru reabilitarea şi extinderea 

staţiilor de tratare; 

- Suprafaţă ocupată permanent mai mare, 

implică efort pentru obţinerea terenurilor; 

- Costuri de operare şi intreţinere mari; 

- Personal de operare specializat pentru 

schema tehnologică; 

 
 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 
suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune a apei 
brute şi a celei tratate se va face adiacent drumurilor 
existente, fără să fie necesare intervenţii în zone naturale. 
Opţiunea presupune extinderea fronturilor de captare 
existente, ceea ce implică suprafeţe mai mici de teren 
ocupate comparativ cu opţiunile 1 şi 2.   
Opţiunea analizată presupune extinderea capacităţii de 
captare prin suplimentarea forajelor din GA existente, ce 
ar pune presiune suplimentara pe capacitatea de suport a 
corpului de apă subterană. 
Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 
temporar asupra calităţii aerului la nivel local în timpul 
execuţiei reţelei. În perioada de operare, namolurile 
rezultate în urma tratării apei brute pot duce la degradarea 
calităţii aerului la nivel local. 
Nu există arii naturale protejate în proximitatea soluţiilor 
proiectate ce ar putea fi afectate prin implementarea 
opţiunii. 
Din punct de vedere al sănătăţii umane aceasta opţiune 
prezintă un risc mai ridicat din cauza prezenţei amoniului 
şi manganului în apa brută.  
Amoniul este prezent în concentraţii foarte mari, cu 
semnificative variaţii sezoniere, procesul de tratare este 
instabil ceea ce poate conduce la o calitate neconformă a 
apei în anumite perioade cu impact asupra sănătăţii 
populaţiei. 
Nu există riscul ca lucrările propuse să afecteze 
elementele de mostenire culturală din zonă.      

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apă subterană constituită din 16 foraje amplasate în 1 Decembrie şi 
Copaceni exploatează acvifere de medie şi mare adâncime. Din punct de vedere 
hidrogeologic, aria proiectului se suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din 

ţară, care se extinde în subteran pe o suprafață de circa 2.500 km2. Debitul de 
exploatare, nivelul hidrostatic şi denivelarea nu sunt afectate de perioadele de seceta, 
ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, în special pentru activităţi 
economice. Exploatarea surselor subterane este controlată prin avizarea studiilor 
hidrogeologice de către INHGA şi emiterea autorizaţiei pentru exploatare de către 
ANAR. Pentru prevenirea unor evoluţii neprevăzute, frontul de captare este 
dimensionat pentru a asigura o rezervă operaţională de 20%. Gradul de risc este mai 
mare decat în opţiunea 1 şi 2. 

În general este o zonă lipsită de risc la inundaţii, cu excepţia zonei gospodăriei de 
apa existenta în localitatea 1 Decembrie unde riscul de inundabilitate este cauzat de 
raul Sabar. Banda de inundabilitate pentru probabilitatea de 1% ajunge până în zona 
gospodăriei de apa fără însă să o inunde. În evaluarea opţiunii s-au luat în considerare 
măsuri de prevenire la inundaţii: lucrări speciale în zona de subtraversare a cursurilor 
de apă. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 
de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranţi. 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Costul investiţiei cuprinde măsuri de prevenire la alunecari 
de teren, s-au făcut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare. 

Emisii GES mai ridicate decât în cazul opţiunii 1. 
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Zona 
de 

operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

Sistemul de 
alimetare cu 
apă Berceni 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 1 

 
 

Opţiunea 1  

 

Asigurarea necesarului 

de apă tratată prin 

bransarea la reţeaua de 

distribuţie a 

Municipiului Bucureşti. 

Avantaje 

- Simplifică schema tehnologică şi implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

- Suprafaţa de teren pentru construcţii 

permanente redusă; 

Dezavantaje 

- Presiunea şi concentraţia de clor a apei 

furnizate de Apa Nova în punctul de 

bransare sunt reduse; 

- Lungimea conductei de aducţiune este mare; 

- Sunt necesare executarea de facilitati pentru 

repompare pe traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aducţiune implică 

demersuri pentru obţinerea terenului şi 

avize; 

- Costul apei importate de la APA NOVA 

stipulat prin contract de furnizare; 

 

 

 

 

Ambele opţiuni presupun extinderea reţelei de distribuţie 

existentă cu aceeaşi lungime. Opţiunea 1 presupune 

realizarea unui bransament la reţeaua de distribuţie a 

Muncipiului Bucureşti, ceea ce presupune ocuparea unei 

suprafeţe mai mari de teren în perioada execuţiei, 

suprafeţe adiacente drumurilor existente. 

Opţiunea analizată nu presupune extinderea frontului de 

captare existent. 

Opţiunea analizată nu presupune construirea unei staţii de 

tratare a apei brute, capabile să genereze cantităţi de 

namoluri. 

Lucrarile nu se afla în proximitatea ariilor naturale 

protejate şi nu presupun activităţi care ar pune în pericol 

ariile naturale protejate. 

Există riscul ca în perioada execuţiei să crească nivelul de 

disconfort datorat lucrărilor necesare. În perioada de 

operare, opţiunea presupune un risc scăzut asupra 

mediului social, prin asigurarea unei ape tratate prin 

bransamentul la reţeaua de distribuţie a municipiului 

Bucureşti, 

În zona proiectului nu au fost identificate elemente de 

mostenire sau valoare culturală. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependenţe de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa este asigurata din rețeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti, nu 

există limitări specifice. 

Riscul este mai mic comparativ cu cel asociat opţiunii 2, alimentarea cu apă potabilă 

fiind asigurata în sistem centralizat. Capacitatea de alimentare cu apă ANB nu va fi 

afectată de realizarea investiţiei. 

Nu există limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranţi 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări 

de teren. Costul investiţiei cuprinde măsuri de prevenire la alunecari de teren, s-au 

făcut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare. 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul opţiunii 2, 

precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul opţiunii 1. 

Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 

 

Opţiunea 2 
 
Reabilitarea şi extinderea 
sursei subterane 
operaţionale existente, 
extinderea şi reabilitarea 
facilităţilor existente 
pentru tratarea apei brute.  

Avantaje 

- Flux tehnologic independent, controlat 

integral de operator; 

Dezavantaje 

- Prezenţa amoniului şi manganului în apa 

brută; Amoniul este prezent în concentraţii 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 
amenajare sa creeze un disconfort temporar prin 
cresterea nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. De 
asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate 
fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in 
apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent 
drumurilor din zona. Nu exista riscul ca solutia propusa 
sa afecteze mediul social in perioada de operare.  

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
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Zona 
de 

operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

foarte mari, cu semnificative variaţii 

sezoniere, proces de tratare instabil;  

- Costuri pentru execuţia forajelor; 

- Costuri pentru reabilitarea şi extinderea 

staţiilor de tratare; 

- Suprafaţă ocupată permanent mai mare, 

implică efort pentru obţinerea terenurilor; 

- Costuri de operare şi intreţinere mari; 

- Personal de operare specializat pentru 

schema tehnologică; 

 

Sursa de apă subterană constituită din 7 foraje în Berceni exploatează acvifere de 

medie şi mare adâncime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se 

suprapune celui mai mare bazin de apă potabilă din ţară, care se extinde în subteran 

pe o suprafaţă de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic şi denivelarea 

nu sunt afectate de perioadele de secetă, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor 

din zona, în specială pentru activităţi economice. Exploatarea surselor subterane este 

controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de către INHGA şi emiterea 

autorizaţiei pentru exploatare de către ANAR. Pentru prevenirea unor evoluţii 

neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a asigura o rezerva 

operationala de 20%.  

Cu toate acestea riscul este mai mare comparativ cu cel asociat opţiunii 1 întrucat 

implică extinderi/reabilitari ale sursei subterane. 

Nu există limitări suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii. În evaluarea optiunii s-au luat în considerare măsuri 

de prevenire la inundaţii: lucrări speciale în zona de subtraversare a cursurilor de apa. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Costul investiţiei cuprinde măsuri de prevenire la alunecari 

de teren, s-au făcut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul opţiunii 1. 

Sistemul de 
alimentare cu 
apă Voluntari 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 1 

 
 

Opţiunea 1 
 
Renunţarea sursele 
subterane existente 
Voluntari, Stefănestii de 
Jos, Stefănestii de Sus şi 
Cosmopolis (vor fi 
conservate de operator) şi  
asigurarea debitului 
necesar printr-o conductă 
de aducţiune apă tratată 
din sistemul de alimentare 
cu apă al Municipiului 
Bucureşti 

Avantaje 

- Simplifică schema tehnologică şi implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

- Suprafaţa de teren pentru construcţii 

permanente redusă; 

Dezavantaje 

- Presiunea şi concentraţia de clor a apei 

furnizate de Apa Nova în punctul de 

bransare sunt reduse; 

- Lungimea conductei de aducţiune este mare; 

- Sunt necesare executarea de facilitati pentru 

repompare pe traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aducţiune implică 

demersuri pentru obţinerea terenului şi 

avize; 

- Costul apei importate de la APA NOVA 

stipulat prin contract de furnizare; 

 

Lucrarile ambelor opţiuni nu presupun  diferenţe majore 

în ceea ce priveste modificarea utilizarii terenului, 

conductele necesare extinderii reţelei fiind adiacente 

drumurilor existente. 

Opţiunea presupune bransarea la sistemul de apa tratata a 

Municipiului Bucureşti, diminuand presiunea existentă 

asupra corpurilor de apă subterană.  

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calităţii aerului la nivel local în timpul 

execuţiei reţelei. În perioada de operare se estimează o 

îmbunătăţire a calităţii aerului prin renunţarea la staţiile de 

tratare a apei brute captate.      

Abandonarea frontului de captare poate manifesta un 

impact pozitiv asupra siturilor ROSCI0308 şi 

ROSPA0122 Cernica 

Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de 

amenajare să creeze un disconfort temporar prin cresterea 

nivelului de zgomot şi vibraţii la nivel local. De asemenea, 

tot în aceasta etapă, traficul rutier local poate fi afectat 

datorită restricţiilor de viteză ce se vor aplica în apropierea 

fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate tendinţe diferenţiate ale precipitaţiilor medii anuale în zona Voluntari, 

la nivelul anului 2050. Astfel, pe majoritatea teritoriului din localitatea Ştefăneştii de 

Jos şi în nordul localiăţii Voluntari sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an, 

în timp ce în restul arealului în care acest sistem este inclus sunt estimate creşteri 

reduse de până la 10 mm/an. Sunt estimate creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii 

precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt reprezentate de 

depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor componente ale 

sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor 

de tratare. Consecinţele rezultate din scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt 

reprezentate de scăderea disponibilităţii resurselor de apă şi creştere utilizării apelor 

subterane, existând riscuri referitoare la posibilitatea apariţiei de întreruperi în 

furnizarea apei către consumatori. Variabilitate mai mică a schimbărilor în precipitaţii 

medii anuale în zona Bucureştiului face ca opţiunea 1 să fie mai favorabilă. 
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Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

zonă. Soluţia propusă scade riscul pentru sănătatea umana 

prin bransarea la reţeaua de apă tratată a Municipiului 

Bucureşti.   

Ambele opţiuni presupun lucrări în zona siturilor 

arheologice (cod RAN) 179560.01, 179560.02 din oraşul 

Voluntari. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apă este asigurata din reţeaua de distribuţie a Municipului Bucureşti, nu 

există limitări specifice. 

Riscul asociat acestei opţiuni este mai mic comparativ cu cel aferent opţiunii 2, 

alimentarea cu apă potabilă fiind asigurată în sistem centralizat din sursa ANB, 

capacitatea acesteia nefiind modificata urmare realizării investiţiei. 

Nu există limitări suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. În general 

este o zonă lipsită de risc la inundaţii. În evaluarea opţiunii s-au luat în considerare 

măsuri de prevenire la inundaţii: lucrări speciale în zona de subtraversare a cursurilor 

de apă. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranţi. 

În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus la alunecări de teren. Nu se 

observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde măsuri de prevenire la 

alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului 

de fundare.  

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul opţiunii 2, 

precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul opţiunii 1. 

Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 

Opţiunea 2 
 
Asigurarea necesarului de 

apă tratată prin extinderea 

capacităţii de bransare  la 

reţeaua de distribuţie a 

Municipiului Bucureşti şi 

reclorinarea apei în GA 

Voluntari şi GA Voluntari 

– Ocavian Goga pentru 

alimentarea oraşului 

Voluntari, reabilitarea şi 

extinderea frontului de 

captare în Stefăneştii de 

Sus, extinderea frontului 

de captare în Cosmopolis, 

înfiinţarea unui front nou 

de captare în Dascalu şi 

realizarea de staţii de 

Avantaje 

- Flux tehnologic independent, controlat 

integral de operator; 

Dezavantaje 

- Prezenţa amoniului şi manganului în apa 

brută; Amoniul este prezent în concentraţii 

foarte mari, cu semnificative variaţii 

sezoniere, proces de tratare instabil;  

- Costuri pentru execuţia forajelor; 

- Costuri pentru reabilitarea şi extinderea 

staţiilor de tratare; 

- Suprafaţă ocupată permanent mai mare, 

implică efort pentru obţinerea terenurilor; 

- Costuri de operare şi intreţinere mari; 

- Personal de operare specializat pentru 

schema tehnologică. 

- Costul apei importate de la APA NOVA 

stipulat prin contract de furnizare; 

Lucrarile ambelor opţiuni nu presupun  diferente majore 

în ceea ce priveste modificarea utilizarii terenului, 

conductele necesare extinderii reţelei fiind adiacente 

drumurilor existente. 

Extinderea capacităţii frontului de captare poate pune 

presiune suplimentară asupra corpurilor de apă subterană 

exploatate.  

Lucrările propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calităţii aerului la nivel local în timpul 

execuţiei reţelei. Cresterea capacităţii de tratare a apei 

brute va duce la o creştere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră ca urmare a  

cresterii cantităţii de apă brută captată poate pune 

presiune suplimentară pe corpurile de apă subterană, ceea 

ce poate conduce la schimbări structurale şi funcţionale 

ale ecosistemelor din cadrul ROSCI0308 şi ROSPA0122 

Cernica. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Variabilitatea mai mică a schimbărilor în precipitaţii medii anuale în zona 

Bucureştiului face ca opţiunea 1 să fie mai favorabilă. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de ap[ majoritara este asigurată din reţeaua de distribuţie a Municipului 

Bucureşti, nu există limitări specifice 

Sursele de apă subterană (Stefăneştii de Sus, Cosmopolis şi Dascalu) constituite din 

18 foraje exploatează acvifere de mare adâncime. Din punct de vedere hidrogeologic, 

aria proiectului se suprapune celui mai mare bazin de apă potabilă din ţară, care se 

extinde în subteran pe o suprafaţă de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul 

hidrostatic şi denivelarea nu sunt afectate de perioadele de secetă, ele pot fi afectate 

de creşterea exploatărilor din zonă, în special pentru activităţi economice. 

Exploatarea surselor subterane este controlată prin avizarea studiilor hidrogeologice 

de către INHGA şi emiterea autorizaţiei pentru exploatare de către ANAR. Pentru 

prevenirea unor evoluţii neprevăzute, frontul de captare este dimensionat pentru a 

asigura o rezerva operaţională de 20%. 
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Zona 
de 

operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

tratare apă brută pentru 

fiecare front de captare. 

 

 Din punct de vedere al sănătăţii umane această opţiune 

prezintă un risc mai ridicat din cauza creşterii cantităţii de 

apă brută şi a numarului de staţii de tratare a acesteia.  

Amoniul este prezent în concentraţii foarte mari, cu 

semnificative variaţii sezoniere, procesul de tratare este 

instabil ceea ce poate conduce la o calitate neconformă a 

apei în anumite perioade cu impact asupra sănătăţii 

populaţiei. 

Ambele opţiuni presupun lucrări în zona siturilor 

arheologice (cod RAN) 179560.01, 179560.02 din oraşul 

Voluntari. 

 

Cu toate acestea riscul este mai mare comparativ cu cel asociat Opţiunii 1 întrucat 

implică extinderi/reabilitari ale sursei subterane. 

Nu există limitări suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii în general 

este o zonă lipsită de risc la inundaţii. În evaluarea opţiunii s-au luat în considerare 

măsuri de prevenire la inundaţii: lucrări speciale în zona de subtraversare a cursurilor 

de apă. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranţi. 

În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus la alunecări de teren. Nu se 

observă diferenţe între opţiuni. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Costul 

investitiei cuprinde măsuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul opţiunii 1. 

ZO.02 
Ialomiţa 

Sistemul de 
alimentare cu 

apă Sineşti  
 

Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 1 

 

Opţiunea 1 
 
Asigurarea debitului 
necesar pentru toate 
localităţile sistemului 
zonal prin reabilitarea şi 
extinderea frontului de 
captare existent în satul 
Sineşti şi realizarea şi unei 
staţii de tratare a apei 
brute. 

Avantaje 

- Simplifică schema tehnologică şi implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

- Suprafaţa de teren pentru construcţii 

permanente redusă; 

Dezavantaje 

- Prezenta amoniului, fier, mangan şi a 

substanţelor organice în apa subterană din 

frontul de captare Sineşti necesită realizarea 

unei staţii pentru tratarea apei brute 

- Lungimea conductei de aducţiune este mare; 

- Sunt necesare executarea de facilităţi de 

pompare pentru traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aducţiune implică 

demersuri pentru obţinerea terenului şi 

avize; 

- Costuri de operare şi intreţinere mari; 

- Personal de operare specializat pentru 

schema tehnologică; 

 
 

Opţiunea presupune construirea unei conducte de 

aducţiune cu lungime mai lungă, ce ar necesita un proces 

complex de avizare.   

Soluţia de renuntare la frontul de captare existent ar 

reduce cantităţile de ape preluate din corpul de apă 

subterană exploatat în prezent.  

În perioada de execuţie, lucrările necesare atingerii 

obiectivelor pot manifestă un impact negativ asupra 

calităţii aerului similar în ambele variante. În perioada de 

operare, ambele opţiuni presupun tratarea aceleiaşi 

cantităti de apă pe raza localităţii. 

Opţiunile analizate nu prezintă riscuri pentru obiectivele 

de conservare din ariile naturale protejate.  

Aceasta opţiune conduce la ocuparea permanentă a unei 

suprafeţe mai mici de teren comparativ cu optiunea 2. 

Ambele opţiuni pot afecta mediul social în egala masură 

în perioada de operare. 

Nu există riscul de afectare a elementelor de mostenire 

culturală în nici una dintre opţiunile analizate. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an în această zonă. Consecinţele 

rezultate din scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea 

disponibilităţii resurselor de apă şi creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri 

referitoare la posibilitatea apariţiei de întreruperi în furnizarea apei către 

consumatori.  Sunt estimate creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor 

extreme. Consecinţele creşterilor de precipitaţii extreme sunt reprezentate de 

depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de 

canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 

difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 8 foraje in Sinesti exploateaza acvifere de 

medie adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de 

perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special 

pentru activitati economice, risc mic in aceasta zona. Exploatarea surselor subterane 

este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea 

autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii 

neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a asigura o rezerva 

operationala de 15%.  
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de 
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 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri 

de prevenire la inundatii: lucrari speciale în zona de subtraversare a cursurilor de apă 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți.  

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari 

de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul opţiunii 2, 

precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 

Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 

Opţiunea 2 
 
Asigurarea debitului 

necesar prin extinderea 

surselor subterane 

existente operaţionale în 

Sineşti şi Moviliţa şi 

tratarea apei brute pentru 

fiecare front de captare.  

 

Avantaje 

- Scheme tehnologice  independente; 

- Suprafaţa de teren ocupată temporar mai 

mică; 

 

Dezavantaje 

- Prezenţa amoniului, fier, mangan şi a 

substanţelor organice în apa subterană din 

frontul de captare Sineşti necesită realizarea 

unei staţii pentru tratarea apei brute; 

- Prezenta amoniului, fier, mangan, cloruri, 

sulfati si a substantelor organice in apa 

subterana din frontul de captare Movilita 

necesita realizarea unei statii complexe 

pentru tratarea apei brute; 

 

- Costuri ridicate pentru executia forajelor 

aferente fiecarei surse + 2 staţii de tratare; 

- Suprafaţă construită permanent mai mare 

care necesita obţinerea de teren suplimentar; 

- Costuri de operare şi intreţinere mai mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru fiecare schema tehnologică; 

Opţiunea analizată presupune utilizarea unei suprafeţe 

mai mari de teren comparativ cu opţiunea 1 prin 

extinderea frontului de captare şi a GA existent.  

Lucrările de extindere a frontului de captare presupun 

extinderea capacitatii de captare a apei brute subterane cu 

un foraj, ce ar pune presiune suplimentara pe corpul de 

apă subterană exploatat.  

În perioada de execuţie, lucrarile necesare atingerii 

obiectivelor pot manifesta un impact negativ asupra 

calităţii aerului similar în ambele variante. În perioada de 

operare, ambele opţiuni presupun tratarea aceleiasi 

cantităţi de apă pe raza localităţii. 

Opţiunile analizate nu prezintă riscuri pentru obiectivele 

de conservare din ariile naturale protejate.  

Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei 

suprafeţe mai mari de teren comparativ cu opţiunea 1, 

putând creşte disconfortul creat în perioada de execuţie. 

Ambele opţiuni pot afecta mediul social în egală masură 

în perioada de operare. 

Nu există riscul de afectare a elementelor de mostenire 

culturală în nici una dintre opţiunile analizate. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apă subterană constituită din 7 foraje în Sinesti şi Moviliţa exploateaza 

acvifere de medie adâncime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic şi denivelarea nu sunt 

afectate de perioadele de secetă, ele pot fi afectate de cresterea exploatărilor din zona, 

în special pentru activităti economice, risc mic în aceasta zona. Exploatarea surselor 

subterane este controlată prin avizarea studiilor hidrogeologice de către INHGA şi 

emiterea autorizaţiei pentru exploatare de către ANAR. Pentru prevenirea unor 

evoluţii neprevazute, fronturile de captare sunt dimensionate pentru a asigura o 

rezerva operaţionala de 20%. 

Nu există limitari suplimentare  din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii. În evaluarea opţiunii s-au luat în considerare măsuri 

de prevenire la inundaţii: lucrări speciale în zona de subtraversare a cursurilor de apă. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate determina 

un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea incendiilor 

de vegetaţie în viitor. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranţi  

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari 

de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 
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Zona 
de 

operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

Sitemul de 
alimentare cu 

apă  
Bărcăneşti 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 2 

 

Opţiunea 1 
 

Asigurarea necesarului 

de apă tratată prin 

bransarea la rețeaua de 

distribuţie a 

Municipiului Urziceni. 

Avantaje 

- Simplifică schema tehnologică şi implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

- Suprafaţa de teren pentru construcţii 

permanente redusă; 

Dezavantaje 

- Lungimea conductei de aductiune este mare; 

- Sunt necesare executarea de facilitati de 

pompare pentru traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize;  

- Costul apei tratate importate 

In perioada executiei, optiunea ar ocupa o suprafata de 

teren mai mare decat cea din optiunea 2 datorita lungimii 

conductei de aductiune din reteaua Municipiului Urziceni 

Optiunea de bransare la reteaua de distributie a 

municipiului Urziceni ar conduce la un efect de 

ameliorare a presiunii de exploatare asupra corpului de 

apa subterana.  

In perioada de executie, ambele optiuni analizate 

presupun o degradare a calitatii aerului la nivel local, in 

preajma fronturilor de lucru. Necesitatea construirii 

conductei de aductiune ar duce la un impact pe o 

supratafa mai mare.  

Aceasta optiune presupune traversarea ROSCI0290 si 

ROSPA0152 prin foraj orizontal, ce creste riscul de 

afectare structurala a ecosistemelor componente.  

Optiunea prezinta un risc scazut de imbolnavire a 

populatiei in perioada de exploatare a retelei datorit 

solutiei de aductiune a apei tratate. 

Nu exista elemente de importanta culturala potential 

afectate de implementarea proiectului 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an în această zonă. Consecinţele 

rezultate din scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea 

disponibilităţii resurselor de apă şi creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri 

referitoare la posibilitatea apariţiei de întreruperi în furnizarea apei către 

consumatori.  Sunt estimate creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor 

extreme. Consecinţele creşterilor de precipitaţii extreme sunt reprezentate de 

depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de 

canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 

difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa tratata prin bransarea la sistemul de distributie Urziceni. Nu există 

limitări semnificative pentru implementarea soluţiilor propuse 

Riscul asociat acestei optiuni etse mai redus comparativ cu cel aferent optiunii 2. 

Realizarea investitiei nu afecteaza capacitatea sursei de apa a Municipiului Urziceni 

Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Sărata şi Ialomiţa cu probabilitate 

medie de depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire 

la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți  

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari 

de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, 

precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 

Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 

Opţiunea 2 
 
Asigurarea necesarului de 
apă tratată prin infiinţarea 
unui front de captare în 
Barcănesti şi realizarea 

Avantaje 

- Scheme tehnologice  independente; 

- Suprafaţa de teren ocupată temporar mai 

mică; 

Optiunea presupune ocuparea permanenta a unei 

suprafete mai mari comparativ cu Optiunea 1, datorita 

construirii frontului de captare, a statiei de tratare si 

cladirilor anexe.  

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 
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unei staţii de tratare apă 
bruta. 

 

Dezavantaje 

- Prezenta amoniului, fier, mangan si a 

substantelor organice in apa subterana din 

frontul de captare necesita realizarea unei 

statii pentru tratarea apei brute; 

- Costuri ridicate pentru executia forajelor 

aferente si a statiei de tratare; 

- Suprafaţă construită permanent mai mare; 

- Costuri de operare şi intreținere mai mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru schema tehnologică; 

Deschiderea unui front de captare de apa subterana poate 

duce la modificarea capacitatii de reincarcare a acviferului.  

Prezenta statiei de tratare a apei brute poate duce la 

degradarea la nivel local a calitatii aerului, prin solutiile de 

tratare a namolului.  

Comparativ cu optiunea 1, alternativa analizata presupune 

un risc mai mic de afectare a ariilor naturale protejate.  

Optiunea poarta un risc mai mare de imbolnavire a 

populatiei prin solutia de tratare a apei brute captate la 

nivel local, proces expus riscului producerii unei 

defectiuni tehnice.  

Nu exista elemente de importanta culturala potential 

afectate de implementarea proiectului 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 6 foraje in Barcanesti exploateaza acvifere de 

medie adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de 

perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special 

pentru activitati economice. Exploatarea surselor subterane este controlata prin 

avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 

exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt 

dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Ialomiţa cu probabilitate medie de 

depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la 

inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa. Desi zona 

localitatii Barcanesti ete inundabila, banda de inundabilitate a raului Ialomita nu 

ajunge in zona GA. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire 

la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate determina 

un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea incendiilor 

de vegetaţie în viitor. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren  

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

 

Sitemul de 
alimentare cu 

apă  
Armăşesti 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 1 

 

Opţiunea 1 
 
Realizarea unui sistem 
zonal de alimentare cu 
apa care va alimenta 
comunele Jilavele si 
Armasesti avand obiectele 
pentru captare si tratare 
apa bruta amplasate in 
satul Armasesti. 
 
 

Avantaje 

- Schema tehnologica zonala independenta; 

Dezavantaje 

- Prezenta manganului, a fierului şi a 

amoniului in apa subterana necesita 

realizarea unei statii pentru tratarea apei; 

- Costuri ridicate pentru executia forajelor si 

a statiei de tratare; 

- Suprafață construită mai mare 

- Costuri de operare și intreținere mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru schema tehnologică; 

 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent 

drumurilor existente, fără afectarea temporară a unor 

terenuri cu folosinţe sensibile. Optiunea prevede 

ocuparea permanenta a unor suprafete cu 10 foraje noi si 

o gospodarie de apa in satul Armasesti. Suprafetele de 

teren ocupate permanent sunt amplasate in interiorul 

intravilanului, pe terenuri fara sansibilitate mare.  

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de 

captare prin realizarea a 10 foraje noi ce ar pune presiune 

suplimentara pe capacitatea de suport a corpului de apa 

subterana. 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii 

obiectivelor pot manifesta un impact negativ asupra 

calitatii aerului similar in toate optiunile. In perioada de 

operare nu vor fi prezente surse de emisii atmosferice care 

ar putea afecta calitatea aerului in zona. 

Obiectivele aferente investitiei sunt propuse într-o zonă 

în care exista situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an în această zonă. Consecinţele 

rezultate din scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea 

disponibilităţii resurselor de apă şi creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri 

referitoare la posibilitatea apariţiei de întreruperi în furnizarea apei către 

consumatori.  Sunt estimate creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor 

extreme. Consecinţele creşterilor de precipitaţii extreme sunt reprezentate de 

depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de 

canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 

difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
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Gherghitei. Majoritatea obiectivelor proiectate se 

desfasoara limitrof ariei naturale protejate,  singurul 

obiectiv ce va traversa aria pe o lungime de cca. 1 km fiind 

reprezentat de conducta de transport Armasesti-Jilavele. 

Cu toate acestea, conducta de transport se va amenaja pe 

marginea drumului comunal DC20, fara a afecta suprafete 

naturale de importanta pentru conservare. 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 

amenajare sa creeze un disconfort temporar prin cresterea 

la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii si a emisiilor 

atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul 

rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza 

ce se vor aplica in apropierea fronturilor de lucru 

desfasurate adiacent drumurilor din zona. In etapa de 

operare nu se estimeaza un impact negativ asupra 

mediului social. 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze 

elementele de importanta culturala din zona (situri 

arheologice, monumente istorice etc.), in zona de realizare 

a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 5 foraje in Armasesti exploateaza acvifere de 

medie adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de 

perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special 

pentru activitati economice, risc minor in zona. Exploatarea surselor subterane este 

controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea 

autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii 

neprevazute, sursele sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 

20%. 

Riscul asociat acestei optiuni (mai multe foraje dar in aceeasi localitate) este mai 

ridicat comparativ cu cel aferent optiunii 2 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Sărata cu probabilitate mare de 

depăşire. din punct de vedere al riscului la inundaţii. Desi zona este inundabila, banda 

de inundabilitate a râului Sarata nu ajunge in zona locatiei GA Armasesti. In 

evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie.Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte opţiuni analizate, ca urmare a 

consumului energetic crescut. 

Opţiunea 2 
 
Asigurarea debitului de 
apa potabila necesar 
pentru alimentarea 
comunelor Jilavele si 
Armasesti, printr-o 
conducta de aductiune 
apa tratata din reteaua de 
distributie a Municipiului 
Urziceni; 
 
 
 

Avantaje 

- Simplifică schema tehnologică şi implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

- Suprafata de teren ocupata permanent 

redusa; 

Dezavantaje 

- Lungimea conductei de aductiune este 

mare; 

- Sunt necesare executarea de facilitati de 

pompare pentru traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize; 

- Costul apei tratate importate; 

In perioada executiei, optiunea 2 presupune ocuparea 

temporara a unei suprafate de teren mai mare decat cea 

din optiunea 1 datorita lungimii conductei de aductiune 

din reteaua Municipiului Urziceni. De asemenea, aceasta 

optiune presupune ocuparea permanenta a unei suprafete 

mai mari fata de optiunea 1, fiind propusa suplimantar o 

gospodarie de apa in intravilanul satului Barbulesti. 

Optiunea de bransare la reteaua de distributie a 

municipiului Urziceni ar conduce la un efect de 

ameliorare a presiunii de exploatare asupra corpului de 

apa subterana. 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii 

obiectivelor pot manifesta un impact negativ asupra 

calitatii aerului similar in toate optiunile, datorat 

functionarii utilajelor implicate in lucrari. In perioada de 

operare nu vor fi prezente surse de emisii atmosferice care 

ar putea afecta calitatea aerului in zona. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa tratata prin bransarea la sistemul de distributie Urziceni. Nu există 

limitări semnificative pentru implementarea soluţiilor propuse. 

Riscul asociat acestei optiuni este mai redus comparativ cu cel aferent optiunilor 1 si 

3. Realizarea investitiilor nu afecteaza capacitatea sursei de alimentare cu apa din 

Urziceni. 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Sărata cu probabilitate mare de 

depăşire. Desi zona este inundabila, banda de inundabilitate a râului Sarata nu ajunge 

in zona locatiei GA Armasesti. In zona GA Barbulesti nu exista riscul de producere 

a inundatiilor. 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa. 
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Obiectivele aferente investitiei sunt propuse într-o zonă 

în care exista situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia 

Gherghitei. Majoritatea obiectivelor proiectate se 

desfasoara limitrof ariei naturale protejate,  singurul 

obiectiv ce va traversa aria pe o lungime de cca. 1 km fiind 

reprezentat de conducta de transport Armasesti-Jilavele. 

Cu toate acestea, conducta de transport se va amenaja pe 

marginea drumului comunal DC20, fara a afecta suprafete 

naturale de importanta pentru conservare. 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 

amenajare sa creeze un disconfort temporar prin cresterea 

la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii si a emisiilor 

atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul 

rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza 

ce se vor aplica in apropierea fronturilor de lucru 

desfasurate adiacent drumurilor din zona. In etapa de 

operare nu se estimeaza un impact negativ asupra 

mediului social. 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze 

elementele de importanta culturala din zona (situri 

arheologice, monumente istorice etc.), in zona de realizare 

a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Comparativ cu celelalte opţiuni, emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie 

electrică asociat sistemului fiind mai mic. Toate opţiunile implică achiziţia de 

echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale. 

Opţiunea 3 
 
Asigurarea debitului de 

apa potabila necesar 

pentru alimentarea 

sistemului local de 

alimentare cu apa 

Jilavele,satele Jilavele si 

Slatioara, prin realizarea 

unui front de captare si 

statie de tratare apa bruta 

in localitatea Jilavele si 

asigurarea debitului de 

apa potabila necesar 

pentru alimentarea 

sistemului de alimentare 

cu apa Armasesti prin 

realizarea unui front de 

captare si statie de tratare 

apa bruta in localitatea 

Armasesti; 

Avantaje 

- Scheme tehnologice independente; 

Dezavantaje 

- Prezenta manganului, a fierului şi a 

amoniului in apa subterana necesita 

realizarea a realizarea doua  statii pentru 

tratarea apei;  

- Costuri ridicate pentru executia forajelor si a 

statiilor de de tratare; 

- Suprafață construită mai mare 

- Costuri de operare și intreținere mai mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru doua schema tehnologică; 

 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent 

drumurilor existente, fără afectarea temporară a unor 

terenuri cu folosinţe sensibile. Optiunea prevede 

ocuparea permanenta a unor suprafete cu 6 foraje noi si 2 

gospodarii de apa in Armasesti si Jilavele. Suprafetele de 

teren ocupate permanent sunt amplasate in interiorul 

intravilanului, pe terenuri fara sansibilitate mare.  

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de 

captare prin realizarea a 11 foraje noi ce ar pune presiune 

mai mare pe corpul de apa, fata de optiunile anterioare. 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii 

obiectivelor pot manifesta un impact negativ asupra 

calitatii aerului similar in toate optiunile, datorita 

functionarii utlajelor implicate in lucrari. In perioada de 

operare nu vor fi prezente surse de emisii atmosferice care 

ar putea afecta calitatea aerului in zona. 

Obiectivele aferente investitiei sunt propuse într-o zonă 

în care exista situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia 

Gherghitei. Majoritatea obiectivelor proiectate se 

desfasoara limitrof ariei naturale protejate,  singurul 

obiectiv ce va traversa aria pe o lungime de cca. 1 km fiind 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa mixta: 

Sursa subterana constituita din 6 foraje in Armasesti si Jilavele exploateaza acvifere 

de medie adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate 

de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in 

special pentru activitati economice, risc minor in zona.  Exploatarea surselor 

subterane este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si 

emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor 

evolutii neprevazute, sursele sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva 

operationala de 20%. 

Riscul asociat acestei optiuni este mai ridicat comparativ cu cel aferent optiunii 2, 

fiind necesara surse subterana de apa (foraje in Armasesti si Jilavele). 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Sărata cu probabilitate mare de 

depăşire. Desi zona este inundabila, banda de inundabilitate a râului Sarata nu ajunge 

in zona locatiei GA Armasesti. Zona localitatii si a GA Jilavele nu este inundabila. 
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reprezentat de conducta de transport Armasesti-Jilavele. 

Cu toate acestea, conducta de transport se va amenaja pe 

marginea drumului comunal DC20, fara a afecta suprafete 

naturale de importanta pentru conservare. 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 

amenajare sa creeze un disconfort temporar prin cresterea 

la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii si a emisiilor 

atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul 

rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza 

ce se vor aplica in apropierea fronturilor de lucru 

desfasurate adiacent drumurilor din zona. In etapa de 

operare nu se estimeaza un impact negativ asupra 

mediului social. 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze 

elementele de importanta culturala din zona (situri 

arheologice, monumente istorice etc.), in zona de realizare 

a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare 

Emsii GES mai ridicate decât opţiunile 1 şi 2, consumul de energie electrică asociat 

acestei opţiuni fiind mai mare. 

ZO.03 
Giurgiu 

Sistemul de 
alimentare cu 

apă 
Buturugeni 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 2 

 

Opţiunea 1 
 
Asigurarea debitului 

necesar de apa bruta 

pentru alimentarea 

sistemului de alimentare 

cu apa Buturugeni, printr-

o conducta de aductiune 

apa bruta din frontul de 

captare al sistemului de 

alimentare cu apa 

Mihailesti, tratarea apei 

brute prin 

extinderea/reabilitarea 

statiei de tratare existente 

in GA Buturugeni. 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

- Suprafata de teren necesara redusa; 

Dezavantaje 

- Costuri cu realizarea conductei de aductiune; 

- Costuri ridicate pentru reabilitarea 

/extinderea stației de tratare; 

- Costuri de operare și intreținere mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru schema tehnologică; 

- Costul apei importate de la operatorul 

orasului Mihailesti; 

Optiunea presupune construirea unei conducte de 

aductiune cu lungime mai mare, ce ar necesita un proces 

complex de avizare.   

Solutia de renuntare la frontul de captare existent ar 

reduce cantitatile de ape preluate din corpul de apa 

subterana exploatat in prezent.  

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii 

obiectivelor pot manifesta un impact negativ asupra 

calitatii aerului similar in ambele variante. In perioada de 

operare, ambele optiuni presupun tratarea aceleiasi 

cantitati de apa pe raza localitatii. 

Optiunile analizate nu prezinta riscuri pentru obiectivele 

de conservare din ariile naturale protejate.  

Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei 

suprafeţe mai mici de teren comparativ cu optiunea 

2.Ambele optiuni pot afecta mediul social in egala masura 

in perioada de operare. 

Nu exista riscul de afectare a elementelor de mostenire 

culturala in nici una dintre optiunile analizate. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa bruta din frontul de captare Mihailesti. Nu există limitări semnificative 

pentru implementarea soluţiilor propuse 

Riscul asociat acestei optiuni este mai mare comparativ cu cel aferent optiunii 2. 

Operatorul CA Giurgiu nu are la acest moment capacitate de a alimenta cu apa 

localitatea Buturugeni si nici nu exista investitii in plan. Prin urmare, in situatia 

alimentarii cu apa din Mihailesti exista riscul scaderii capacitatii la sursa. 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 

depăşire.Desi zona localitatii Buturugeni este inundabila, locatia GA existenta este 

situata in afara benzii de inundabilitate a raului Arges. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Raport de evaluare a impactului asupra mediului  

 

13 
 

Zona 
de 

operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Comparativ cu Opţiunea 2, emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie 

electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. Ambele opţiuni implică 

achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale. 

Opţiunea 2 
 
Asigurarea necesarului de 
apa tratata prin extinderea 
sursei subterane existente 
operationale in 
Buturugeni si 
extindera/reabilitarea 
statiei de tratare existenta. 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

Dezavantaje 

- Costuri ridicate pentru reabilitarea 

/extinderea  frontului de captare; 

- Costuri ridicate pentru reabilitarea 

/extinderea stației de tratare; 

- Costuri de operare și intreținere mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru schema tehnologică; 

- Suprafata de teren necesara mai mare; 

Optiunea analizata presupune utilizarea unei suprafete 

mai mari de teren comparativ cu optiunea 1 prin 

extinderea frontului de captare si a GA existent.  

Lucrarile de extindere a frontului de captare presupun 

extinderea capacitatii de captare a apei brute subterane cu 

un foraj, ce ar pune presiune suplimentara pe corpul de 

apa subterana exploatat.  

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii 

obiectivelor pot manifesta un impact negativ asupra 

calitatii aerului similar in ambele variante. In perioada de 

operare, ambele optiuni presupun tratarea aceleiasi 

cantitati de apa pe raza localitatii. 

Optiunile analizate nu prezinta riscuri pentru obiectivele 

de conservare din ariile naturale protejate.  

Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei 

suprafeţe mai mari de teren comparativ cu optiunea 1, 

putand creste disconfortul creat in perioada de executie. 

Ambele optiuni pot afecta mediul social in egala masura 

in perioada de operare. 

Nu exista riscul de afectare a elementelor de mostenire 

culturala in nici una dintre optiunile analizate. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 3 foraje in Buturugeni exploateaza acvifere de 

mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se suprapune 

celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran pe o 

suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt 

afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, 

in special pentru activitati economice.  Exploatarea surselor subterane este controlata 

prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 

exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt 

dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 

Riscul asociat acestei optiuni este mai redus decat cel aferent optiunii 1 intrucat nu 

are impact asupra capacitatii de alimentare cu apa a sursei din care este asigurat 

debitul de apa. 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 

depăşire. Desi zona localitatii Buturugeni este inundabila, locatia GA existenta este 

situata in afara benzii de inundabilitate a raului Arges. 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren.  

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare. 
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Zona 
de 

operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Sistemul de 
alimentare cu 
apă Bulbucata 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 1 

Opţiunea 1 
 

Mentinerea și extinderea 
sursei subterane existente 
operationale in comuna 
Bulbucata si tratarea apei 
brute intr-o statie de 
tratare extinsa si 
modernizata in GA 
Bulbucata; 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

- Simplifică schema tehnologică și implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

- Suprafata de teren necesara redusa; 

Dezavantaje 

- Lungimea conductelor de aductiune este 

mare; 

- Sunt necesare executarea de facilitati de 

pompare pentru traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize; 

- Costuri pentru executia forajelor si a statiei 

de tratare; 

- Costuri de operare și intreținere mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru schema tehnologică; 

Optiunea centralizata presupune folosirea unei suprafete 

mai mici de teren, comparativ cu optiunea 2.  

Solutia centralizata presupune o presiune suplimentara 

asupra corpului de apa subterana, existand posibilitatea 

depasirii prin debitul de captare a debitului de refacere. 

In perioada de executie, optiunea 1 ar avea un impact 

scazut asupra calitatii aerului, prin minimizarea 

elementelor constructive. In perioada de operare, 

existenta unei singure statii de tratare creste riscul 

degradarii calitatii aerului la nivel local. 

Nu exista riscul afectarii ariilor naturale protejate. 

Solutia centralizata pentru tratarea apei presupune un risc 

scazut de contaminare a apei fata de optiunea 2. De 

asemenea, prezenta mica a elementelor noi constructive 

ar presupune un disconfort redus in perioada de executie 

comparativ cu optiunea 2.  

Optiunile analizate nu presupun riscul de afectare a 

elementelor de importanta culturala. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 7 foraje in Bulbucata exploateaza acvifere de 

mare adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de 

perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special 

pentru activitati economice.  Exploatarea surselor subterane este controlata prin 

avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 

exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt 

dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 

Riscul asociat acestei optiuni este mai redus, toate forajele fiind grupate aceeasi 

localitate. 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Neajlov cu probabilitate mare de 

depăşire. Desi zona localitatii Bulbucata este inundabila, locatia GA existenta este 

situata in afara benzii de inundabilitate a raului Neajlov. 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 2 şi 3, necesarul de energie electrică 

fiind mai mare. 
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Zona 
de 
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 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

Opţiunea 2 
 
Mentinerea si extinderea 
fronturilor de captare  
independente existente si 
tratarea apei brute in statii 
de tratare pentru fiecare 
front de captare: 
 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

Dezavantaje 

- Costuri ridicate pentru executia statiilor de 

tratare; 

- Suprafață construită mai mare; 

- Costuri de operare și intreținere mai mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru fiecare schema tehnologică; 

- Sursa de apa are o stabilitate mai mica  si o  

vulnerabilitate mai mare la factorii de 

poluare in comparatie cu sursa de apa din 

optiunea 1; 

 

Acesta optiune presupune utilizarea unei suprafete mai 

mari de teren, comparativ cu optiunea 1. 

Solutia de descentralizare a captarilor de apa bruta ar 

reduce stresul punctiform asupra corpului de apa 

subterana. 

Optiunea analizata presupune cresterea numarului de 

statii de tratare a apei brute, cu efectul dispersiei surselor 

punctiforme ce ar putea cauza un disconfort olfactiv 

datorat namolurilor rezultate din tratarea apei brute.  

Nu exista riscul de afectare a ariilor naturale protejate.  

Optiunea de descentralizare a surselor de captare si a 

statiilor de tratare creste riscul unei imbolnavirii populatiei 

ca urmare a unei defectiuni sau a unui incident in cadrul 

procesului de tratare al apei brute.  

Optiunile analizate nu presupun riscul de afectare a 

elementelor de importanta culturala. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 9 foraje exploateaza acvifere de medie si mare 

adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se suprapune celui 

mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran pe o suprafata 

de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate 

de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in 

special pentru activitati economice. Exploatarea surselor subterane este controlata 

prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 

exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt 

dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 

Riscul asociat acestei variante este mai mare decat in cazul optiunii 1 intrucat 

sistemele sunt independente, cu mai multe surse subterane. 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Neajlov cu probabilitate mare de 

depăşire. Desi zona localitatii Bulbucata este inundabila, locatia GA existenta este 

situata in afara benzii de inundabilitate a raului Neajlov. De asemenea, locatia GA 

Letca Noua este in afara benzii de inundabilitate a raului Milcovat. 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. 

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 3. 

Opţiunea 3 
 

Mentinerea și extinderea 
sursei subterane existente 
operationale in comuna 
Bulbucata si tratarea apei 
brute intr-o statie de 
tratare extinsa si 
modernizata in GA 
Bulbucata pentru 
alimentarea cu apa a 
localitatilor Teisori, 
Facau, Iepuresti, Stalpu si 
Gorneni;  

Avantaje 

- Asigura capacitatea şi calitatea necesara; 

- Lungimea conductelor de aductiune este mai 

mica decat la Optiunea 1; 

Dezavantaje 

- Costuri ridicate pentru executia statiilor de 

tratare; 

- Costuri de operare și intreținere mai mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru fiecare schema tehnologică; 

Acesta optiune presupune utilizarea unei suprafete mai 

mari de teren, comparativ cu optiunea 1. 

Solutia de descentralizare a captarilor de apa bruta ar 

reduce stresul punctiform asupra corpului de apa 

subterana. 

Optiunea analizata presupune cresterea numarului de 

statii de tratare a apei brute, cu efectul dispersiei surselor 

punctiforme ce ar putea cauza un disconfort olfactiv 

datorat namolurilor rezultate din tratarea apei brute.  

Nu exista riscul de afectare a ariilor naturale protejate.  

Optiunea de descentralizare a surselor de captare si a 

statiilor de tratare creste riscul unei imbolnavirii populatiei 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 9 foraje exploateaza acvifere de medie si mare 

adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se suprapune celui 

mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran pe o suprafata 

de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate 

de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in 

special pentru activitati economice. Exploatarea surselor subterane este controlata 
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Zona 
de 

operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

Mentinerea/extinderea 
frontului de captare  
existent Letca Noua si 
executia unei statii de 
tratare in Letca Noua 

- Suprafata de teren necesara mai mare decat 

optiunea 1; 

- Sursa de apa are o stabilitate mai mica  si o  

vulnerabilitate mai mare la factorii de 

poluare in comparatie cu sursa de apa din 

optiunea 1; 

 

ca urmare a unei defectiuni sau a unui incident in cadrul 

procesului de tratare al apei brute.  

Optiunile analizate nu presupun riscul de afectare a 

elementelor de importanta culturala. 

prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 

exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt 

dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 

Riscul asociat acestei variante este mai mare decat in cazul optiunii 1 intucat sistemele 

sunt independente, cu mai multe surse subterane. 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Neajlov cu probabilitate mare de 

depăşire. Desi zona localitatii Bulbucata este inundabila, locatia GA existenta este 

situata in afara benzii de inundabilitate a raului Neajlov. De asemenea, locatia GA 

Letca Noua este in afara benzii de inundabilitate a raului Milcovat. 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. 

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Comparativ cu celelalte două opţiuni, emisiile GES vor fi mai mici, consumul de 

energie electrică asociat sistemului fiind mai mic. Toate opţiunile implică achiziţia de 

echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale. 

Sitemul de 
alimentare cu 
apă Toporu 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 1 

 

Opţiunea 1 
 
Asigurarea necesarului de 

apa tratata prin extinderea 

si reabilitarea frontului   

de captare Toporu si 

executia unei statii de 

tratare apa bruta. 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

- Simplifică schema tehnologică și implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

- Suprafata de teren necesara redusa; 

Dezavantaje 

- Lungimea conductelor de aductiune este 

mare; 

- Sunt necesare executarea de facilitati de 

pompare pentru traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize; 

- Costuri pentru executia forajelor si a statiei 

de tratare; 

- Costuri de operare și intreținere mari; 

- Necesar personal de operare specializat 
pentru schema tehnologică; 

Optiunea analizata presupune folosirea unei suprafete 

mai mici de teren, comparativ cu Optiunea 2. 

Solutia centralizata pentru asigurarea necesarului de apa 

ar pune presiune la nivel local pe corpul de apa subterana, 

existand riscul periodic de depasire a debitului de 

reincarcare a acestuia. 

Optiunea analizata poarta riscul de alterare a calitatii 

aerului in zona statiei de tratare prin cantitatea de namol 

generata intr-o singura locatie.  

Ambele optiuni intersecteaza situl ROSPA0146. 

Optiunea 1 poarta un risc mai mic de afectare a ariei 

protejate.  

Disconfortul potential din perioada de executie este 

similar in cele doua optiuni. Aceasta optiune conduce la 

ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mica de teren 

comparativ cu optiunea 2,  

Nu exista elemente de valoare culturala ce risca sa fie 

afectate prin implementarea proiectului in niciuna dintre 

optiuni. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale (între 0 şi 10 mm/an în 

loc. Toporu, Cucuruzu şi Răsuceni şi între 10 şi 20 mm/an în loc. Tomuleşti) şi 

creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 

schimbări sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, 

afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce 

la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Riscul asociate acestei opţiuni este mai 

mic. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 4 foraje in Toporu exploateaza acvifere mica 

adancime constituite din „Stratele de Fratesti”. Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic 

si denivelarea prezinta un grad mic de risc asociat la perioadele de seceta. Exploatarea 

surselor subterane este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre 

INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru 
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prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt dimensionate pentru a asigura o 

rezerva operationala de 20%. 

Riscul asociat acestei optiuni este mai redus comparativ cu cel aferent optiunii 2, 

intrucat solutia este centralizata si forajele sunt grupate. 

Localitatea Răsuceni se află în banda de inundabilitate a râului Câlniştea cu 

probabilitate mare de depăşire. Nu exista limitari suplimentare  din punct de vedere 

al riscului la inundaţii. Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-

au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de 

subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari 

de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, 

precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 

Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 

Opţiunea 2 
 
Extinderea frontului de 

captare Toporu, 

infiintarea frontului de 

captare Rasuceni si 

tratarea apei brute in statii 

de tratare pentru fiecare 

front de captare: 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

Dezavantaje 

- Costuri ridicate pentru executia forajelor si a 

statiilor de tratare; 

- Suprafață construită mai mare; 

- Costuri de operare și intreținere mai mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru fiecare schema tehnologică; 

Optiunea analizata presupune infintarea unei GA in 
localitatea Rasuceni, drept urmare ocuparea unei 
suprafete suplimentare fata de Optiunea1. 
Descentralizarea solutiei de exploatare a sursei de apa 
subterana ar rezulta in reducerea presiunii la nivelul 
forajelor asupra debitului de refacere al corpului de apa.  
Optiunea analizata ar reduce disconfortul olfactiv datorat 
namolurilor rezultate din tratarea apei brute prin cresterea 
numarului de statii de tratare a apei brute, cu efectul 
dispersiei surselor punctiforme. 
Ambele optiuni intersecteaza situl ROSPA0146. 
Optiunea 2 poarta riscul generarii unui impact mai mare 
prin construirea GA Rasuceni in preajma ariei naturale 
protejate.  
Disconfortul potential din perioada de executie este 
similar in cele doua optiuni. Aceasta optiune conduce la 
ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari de teren 
comparativ cu optiunea 1, fiind necesara extinderea 
frontului de captare in Toporu, infiintarea unuia nou in 
Rasuceni si GA noua in Rasuceni. Descentralizarea 
solutiei de tratare creste riscul aparitiei unei 
difunctionalitati, ce ar conduce la imbolnavirea populatiei.  
Nu exista elemente de valoare culturala ce risca sa fie 
afectate prin implementarea proiectului in niciuna dintre 
optiuni 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai mare comparativ cu cel aferent optiunii 1, 
deoarece acesta se poate cumula prin faptul că sunt necesare două surse de apa 
subterane situate in localitati diferite, solutia fiind descentralizata. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sursa de apa subterana constituita din 6 foraje in Toporu si Rasuceni exploateaza 
acvifere mica adancime constituite din „Stratele de Fratesti”. Capacitatea sursei, 
nivelul hidrostatic si denivelarea prezinta un grad mic de risc asociat la perioadele de 
seceta. Exploatarea surselor subterane este controlata prin avizarea studiilor 
hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre 
ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt dimensionate 
pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai mare comparativ cu cel aferent optiunii 1 fiind 
necesare doua surse de apa subterane situate in localitati diferite, solutia fiind 
descentralizata 
Localitatea Răsuceni se află în banda de inundabilitate a râului Câlniştea cu 
probabilitate mare de depăşire. Desi zona localitatii Rasuceni este inundabila, locatia 
GA  propusa este situata in afara benzii de inundabilitate a raului Calnistea. Zona 
localitatii Toporu nu este inundabila.  
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 
speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 
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În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari 
de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare. 
Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Sistemul de 
alimentare cu 
apă Stăneşti 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 2 

Opţiunea 1 
 
Asigurarea necesarului de 

apa printr-o aducțiune de 

la forajul amplasat in 

localitatea Giurgiu, la 

limita cu localitatea 

Balanu si dezinfectia apei 

brute in GA Balanu  

 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

- Simplifică schema tehnologică și implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

- Suprafata de teren necesara redusa; 
 
Dezavantaje 

- Costuri cu realizarea conductei de 

aductiune; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize; 

- Costul apei furnizate de regia de apa 

Giurgiu stipulat prin contractul de 

furnizare; 

 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 

suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune se va 

face adiacent drumurilor existente, fara sa fie necesara 

intervenţii in zone naturale.   

Opţiunea analizată nu presupune extinderea fronturilor 

de captare existente sau a debitului de preluare a acestora, 

suplimentul de apa necesar fiind asigurat din sursa 

existenta in localitatea Giurgiu.   

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calitatii aerului la nivel local in timpul 

executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor 

proiectate ce ar putea fi afectate prin implementarea 

optiunii. 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 

amenajare sa creeze un disconfort temporar prin cresterea 

nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. De asemenea, 

tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 

datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 

fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din 

zona. Nu exista riscul ca solutia propusa sa afecteze 

mediul social in perioada de operare.  

In zona satului Ghizdaru, pe o suprafata de cca. 2 ha se 

afla Situl arheologic de la Ghizdaru - Fundul Gurbanului 

(cod LMI GR-I-s-B-14788), existand riscul ca lucrarile de 

executie sa se intersecteze cu acesta 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 1 foraj in Giurgiu exploateaza acvifere de mare 

adancime cantonate in depozitele carbonatate de varsta cretacica. Capacitatea sursei, 

nivelul hidrostatic si denivelarea nu prezinta risc asociat la perioadele de seceta.  

Riscul asociat acestei optiuni este mai ridicat comparativ cu cel aferent optiunii 2, 

realizarea investitiilor putand avea impact asupra capacitatii de alimentare cu apa a 

orasului Giurgiu 

Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri 

de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. Există 

câteva zone în apropierea localităţilor incluse în proiect unde riscul este mai mare. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc redus şi moderat la alunecări de teren. Nu se 

observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la 

alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului 

de fundare. Cu toate acestea, schimbările climatice pot determina producerea de 

alunecări de teren, având în vedere intensificarea precipitaţiilor extreme. 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, 

precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 

Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 
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Opţiunea 2 
 
Asigurarea necesarului de 

apa prin realizarea unei 

surse de alimentare cu apă 

bruta in Stanesti si  

dezinfectia apei brute in 

GA Stanesti. 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

Dezavantaje 

- Costuri pentru executia forajului; 

- Costuri de operare și intreținere mai mari; 

 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 

suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune se va 

face adiacent drumurilor existente, fara sa fie necesara 

intervenţii in zone naturale. Comparativ cu optiunea 1, se 

va ocupa permanent o suprafata de teren arabil de la limita 

localitatii Stanesti, in care se va amenaja gospodaria de 

apa.   

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de 

captare prin realizarea unui foraj nou, ce ar pune presiune 

suplimentara pe capacitatea de suport a corpului de apa 

subterana. 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calitatii aerului la nivel local in timpul 

executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor 

proiectate ce ar putea fi afectate prin implementarea 

optiunii. 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 

amenajare sa creeze un disconfort temporar prin cresterea 

nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. De asemenea, 

tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 

datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 

fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din 

zona. Nu exista riscul ca solutia propusa sa afecteze 

mediul social in perioada de operare.  

In zona satului Ghizdaru, pe o suprafata de cca. 2 ha se 

afla Situl arheologic de la Ghizdaru - Fundul Gurbanului 

(cod LMI GR-I-s-B-14788), existand riscul ca lucrarile de 

executie sa se intersecteze cu acesta. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 1 foraj in Stanesti exploateaza acvifere de mare 

adancime cantonate in depozitele carbonatate de varsta cretacica. Capacitatea sursei, 

nivelul hidrostatic si denivelarea nu prezinta risc asociat la perioadele de seceta.  

Nu exista limitari suplimentare  din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii  In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri 

de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. Există 

câteva zone în apropierea localităţilor incluse în proiect unde riscul este mai mare. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc redus şi moderat la alunecări de teren. Nu se 

observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la 

alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului 

de fundare. Cu toate acestea, schimbările climatice pot determina producerea de 

alunecări de teren, având în vedere intensificarea precipitaţiilor extreme. 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1 

 

Sistemul de 
alimentare cu 
apă Băneasa 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 2 

 

Optiunea 1 
 
Asigurarea necesarului de 

apa bruta printr-o 

aducţiune din frontul de 

captare al orasului 

Giurgiu , repomparea si 

clorinarea apei prin 

facilitati amplasate pe 

conducta de aductiune.   

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara.; 

- Simplifică schema tehnologică și implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

Dezavantaje 

- Lungimea conductei de aductiune este mare; 

- Sunt necesare executarea de facilitati de 

pompare si clorinare pe traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize; 

- Costul apei brute importate; 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 

suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune se va 

face adiacent drumurilor existente, fara sa fie necesara 

intervenţii in zone naturale.   

Opţiunea analizată nu presupune extinderea fronturilor 

de captare existente sau a debitului de preluare a acestora, 

suplimentul de apa necesar fiind asigurat din sursa 

existenta in localitatea Giurgiu.   

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calitatii aerului la nivel local in timpul 

executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

Proiectul nu intersecteaza arii naturale protejate. Cu toate 

acestea la cca. 500 m est fata de proiect se afla Parcul 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
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 Natural Comana, insa prin natura lucrarilor ce se vor 

realiza in zona, nu exista riscul de afectare a acestuia. 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 

amenajare sa creeze un disconfort temporar prin cresterea 

nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. De asemenea, 

tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 

datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 

fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din 

zona. Nu exista riscul ca solutia propusa sa afecteze 

mediul social in perioada de operare. 

 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 1 foraj in Giurgiu exploateaza acvifere de mare 

adancime cantonate in depozitele carbonatate de varsta cretacica. Capacitatea sursei, 

nivelul hidrostatic si denivelarea nu prezinta risc asociat la perioadele de seceta.  

Riscul asociat acestei optiuni este mai ridicat comparativ cu cel aferent optiunii 2, 

realizarea investitiilor putand avea impact asupra capacitatii de alimentare cu apa a 

orasului Giurgiu 

Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri 

de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, datorită 

prezenţei unor pante mai accentuate. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Este o 

zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei cuprinde masuri de 

prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea 

naturii terenului de fundare.  

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, 

precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 

Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 

 

Optiunea 2 
 
Asigurarea necesarului de 

apa prin exploatarea 

depozitele carbonatate de 

varsta cretacica si tratarea 

apei brute in GA Baneasa. 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

- Simplifică schema tehnologică și implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

Dezavantaje 

- Prezenta clorurilor si a sodiului in apa 

subterana necesita realizarea unei statii 

complexe pentru tratarea apei; 

- Costuri ridicate pentru executia forajului si a  

statiei de tratare; 

- Costuri de operare și intreținere mari; 

- Necesar personal de operare specializat 
pentru schema tehnologică; 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 

suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune se va 

face adiacent drumurilor existente, fara sa fie necesara 

intervenţii in zone naturale. Comparativ cu optiunea 1, se 

va ocupa permanent o suprafata de teren arabil de la limita 

localitatii Baneasa, in care se va amenaja gospodaria de 

apa.   

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de 

captare prin realizarea unui foraj nou, ce ar pune presiune 

suplimentara pe capacitatea de suport a corpului de apa 

subterana. 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calitatii aerului la nivel local in timpul 

executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

Proiectul nu intersecteaza arii naturale protejate. Cu toate 

acestea la cca. 500 m est fata de proiect se afla Parcul 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 1 foraj in Baneasa exploateaza acvifere de 

mare adancime. Capacitatea sursei nu este afectata de perioadele de seceta. Forajele 
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Natural Comana, insa prin natura lucrarilor ce se vor 

realiza in zona, nu exista riscul de afectare a acestuia. 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 

amenajare sa creeze un disconfort temporar prin cresterea 

nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. De asemenea, 

tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 

datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 

fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din 

zona. Nu exista riscul ca solutia propusa sa afecteze 

mediul social in perioada de operare. 

sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20% pentru a 

compensa lipsa de apa inregistrata in perioada de seceta. 

Riscul asociat acestei optiuni etse mai mare comparativ cu cel asociat optiunii 3 fiind 

necesare mai multe foraje la adnacimi mici (5 foraje) dar mai mic decat cel aferent 

optiunii 1. 

Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri 

de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, datorită 

prezenţei unor pante mai accentuate. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Este o 

zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei cuprinde masuri de 

prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea 

naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect de seră 

 

Optiunea 3 
 
Realizarea frontului de 

captare prin exploatarea 

apelor cantonate in 

depozitele levantine care 

iau parte la alcatuirea 

terasei joase a Dunarii si 

tratarea apei brute in GA 

Baneasa. 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

Dezavantaje 
- Prezenta clorurilor, azotatilor, manganului si 
a substantelor organice in apa subterana 
necesita realizarea unei statii complexe pentru 
tratarea apei prin osmoza inversa; 

- Acviferul este slab ecranat, foarte sensibil la 
sursele de poluare, cu evolutii impredictibile 
privind parametrii de calitate si capacitate. 
Risc major in perioadele de seceta; 
 
- Costuri ridicate pentru executia forajelor 
aferente si a statiei de tratare; 

- Suprafață construită mai mare 

- Costuri de operare și intreținere mari; 
- Necesar personal de operare specializat 
pentru schema tehnologică; 
 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 

suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune se va 

face adiacent drumurilor existente, fara sa fie necesara 

intervenţii in zone naturale. Comparativ cu optiunea 1, se 

va ocupa permanent o suprafata de teren arabil de la limita 

localitatii Baneasa, in care se va amenaja gospodaria de 

apa.   

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de 

captare prin realizarea a 5 foraje noi, ce ar pune presiune 

suplimentara pe capacitatea de suport a corpului de apa 

subterana. 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calitatii aerului la nivel local in timpul 

executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

Proiectul nu intersecteaza arii naturale protejate. Cu toate 

acestea la cca. 500 m est fata de proiect se afla Parcul 

Natural Comana, insa prin natura lucrarilor ce se vor 

realiza in zona, nu exista riscul de afectare a acestuia. 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de 

amenajare sa creeze un disconfort temporar prin cresterea 

nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. De asemenea, 

tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 

datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 

fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 4 foraj in Baneasa exploateaza apelor 

cantonate in depozitele levantine care iau parte la alcatuirea terasei joase a Dunarii.  

Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea prezinta un risc asociat major la 

perioadele de seceta. 

Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 

zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri 

de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 
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zona. Nu exista riscul ca solutia propusa sa afecteze 

mediul social in perioada de operare.  

În extravilanul localitatii se afla „Aşezarea hallstattiană de 

la Băneasa - Dealul lui Coadă” (cod LMI GR-I-s-B-

14759). Avand in vedere ca lucraile propuse in proiect se 

vor executa in intravilan si de-a lungul drumurilor 

existente, consideram ca nu exista riscul de afectare a 

acestuia. 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, datorită 

prezenţei unor pante mai accentuate. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Este o 

zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei cuprinde masuri de 

prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea 

naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte opţiuni. 

Sistemul de 

alimentare cu 

apă Herasti 

 

Opţiune 

selectată – 

Opţiunea 2 

 

Optiunea 1 

 

Asigurarea necesarului de 

apa bruta printr-o 

aducțiune din reteaua de 

distributie a Municipiului 

Bucuresti , repomparea si 

clorinarea apei prin 

facilitati amplasate pe 

conducta de aductiune 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

- Simplifică schema tehnologică și implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului;  

Dezavantaje 

- Lungimea conductei de aductiune este mare. 

- Sunt necesare executarea de facilitati de 

pompare si clorinare pe traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize; 

- Costul apei brute importate; 

 

Conductele propuse pentru reteaua de distributie sunt 

adiacente drumurilor existente. Optiunea analizata 

presupune utilizarea temporara unei suprafete mai mari 

de teren, comparativ cu optiunea 2, prin executia 

conductei de aductiune a apei tratate din punctul de 

bransare.  

Solutia nu implica captarea apelor la nivelul localitatii, 

existand dependenta de sistemul de distributie a apei 

tratate a Municipiului Bucuresti 

Optiunea nu implica tratarea apei, calitatea aerului fiind 

potential afectata doar in perioada de executie a investitiei.  

Nu exista riscul de afectare a ariilor naturale protejate. 

Solutia proiectata presupune un risc mai mic de 

imbolnavire datorat bransarii la o retea de apa tratata, 

careia i se va adauga o etapa de desinfectie prin clorinare. 

Nu exista elemente de importanta culturala potential 

afectate de proiect 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Nu exista limitari suplimentare. Riscul asociat acestei optiuni este mai redus 

comparativ cu cel asociat optiunii 2 intrucat realizarea investitiilor nu afecteaza 

capacitata de alimentare cu apa a Municipiului Bucuresti 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 

depăşire. Desi zona localitatii Herasti este situata in zona inundabila, aductiunea nu 

ridica astfel de probleme. 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc  redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni.Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de 

teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, 

precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 
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Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 

 

Optiunea 2 
 
Asigurarea necesarului de 

apa prin infiintarea unui 

front de captare in Herasti 

si tratarea apei brute in 

GA Herasti. 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

Dezavantaje 

- Costuri ridicate pentru executia forajelor si a  

statiei de tratare; 

- Costuri de operare și intreținere mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru schema tehnologică; 

 

Conductele propuse pentru reteaua de distributie sunt 

adiacente drumurilor existente. Optiunea presupune 

ocuparea permanenta a unei suprafete de teren 

seminaturale, destinate infiintarii GA.  

Infintarea frontului de captare la Herasti ar suplimenta 

presiunea existenta asupra corpului de apa subterana 

exploatat.  

Infintarea statiei de tratare a apei brute ar conduce la un 

disconfort la nivel datorita tratarii namoalelor rezultate.  

Nu exista riscul de afectare a ariilor naturale protejate. 

Solutia proiectata presupune un risc mai mare de 

imbolnavire datorat existentei unei statii independente de 

tratare a apei brute. Pe termen lung, solutia ofera o 

independenta locala din punctul de vedere al asigurarii 

necesarului de apa al localitatii.  

Nu exista elemente de importanta culturala potential 

afectate de proiect 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 4 foraj in Herasti exploateaza acvifere de 

medie adancime. Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate 

de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in 

special pentru activitati economice. Precizam ca exloatarile pentru activitati 

economice au scazut in ultimii ani.  Exploatarea surselor subterane este controlata 

prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 

exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt 

dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 

Riscul asociat acestei optiuni este mai mare comparativ cu cel aferenr optiunii 1 

sistemul fiind descentralizat si implicand executia de foraje 

Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 

depăşire. Desi zona localitatii Herasti este inundabila, locatia GA este situata in afara 

benzii de inundabilitate a raului Arges. 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 

speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus la alunecări de teren. Nu se 

observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. 

Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Sistemul de 

alimentare cu 

apă Găiseni 

 

Opţiune 

selectată – 

Opţiunea 2 

 

Optiunea 1 

 

Asigurarea necesarului de 

apa tratata de la STAP 

Crivina(ANB) 

Avantaje 

- Asigura capacitatea și calitatea necesara; 

- Simplifică schema tehnologică și implicit 

efortul depus de operator la exploatarea 

sistemului; 

Dezavantaje 

- Presiunea apei furnizate de Apa Nova in 

punctul de bransare la conducta principala 

de aductiune este redusa; 

Opţiunea nu presupune ocuparea permanenta a unor 

suprafeţe de teren cu utilizare sensibila, fiind utilizate 

gospodariile de apa existente in cadrul localitatilor. 

Amplasarea conductelor de aducţiune se va face adiacent 

drumurilor existente, reducand astfel riscul de afectare 

temporara a unor suprafete de teren naturale.   

Solutia de renuntare la frontul de captare existent ar 

reduce cantitatile de ape preluate din corpul de apa 

subterana exploatat in prezent. Asigurarea necesarului de 

apa din STAP Crivina (priza de apa din raul Arges) ar 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 

Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 

cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 

duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 

coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 

şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 

reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor 
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- Lungimea conductei de aductiune este mare; 

- Sunt necesare executarea de facilitati de 

repompare pe traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune implica 

demersuri pentru obtinerea terenului si 

avize; 

- Costul apei importate de la APA NOVA 

stipulat prin contract de furnizare; 

 

creste cantitatile exploatate in acest obiectiv insa impactul 

ar fi mult mai redus avand in vedere capacitatea mare a 

acestei prize.  

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calitatii aerului la nivel local in timpul 

executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

In toate optiunile analizate, conducta de transport apa 

Gaiseni-Cascioarele traverseaza situl Natura 2000  

ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului, pe o lungime 

de cca. 60 m. Avend in vedere ca pozarea conductei in 

interiorul sitului se realizaeaza adiacent drumului comunal 

DC190, pe podul ce traverseaza raul Arges, riscul de 

afectare a ariei naturale protejate este foarte redus. 

Exista riscul cresterii nivelului de disconfort datorat 

lucrarilor necesare executiei, risc prezent in toate 

optiunile. Se estimeaza un impact mai mic decat in 

celelalte variante, datorita numarului mai mic de elemente 

constructive noi.   

In zona exista Ruinele fostului Schit Strâmbul de la 

Găiseni, insa avand in vedere ca proiectul se va desfasura 

in zona drumurilor existente consideram ca nu exista 

riscuri de afectare a acestuia. 

componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 

operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Alimentare cu apa din reteaua ANB, capacitate suficienta. Realizarea investitiei nu 

afecteaza sursa existenta. Riscul este mai redus comparativ cu cel asociat optiunilor 

2 si 3 

Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Argeş şi Sabar cu probabilitate mare 

de depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la 

inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul 

investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul celorlalte 

opţiuni, precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 

nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 

consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 

Toate opţiunile implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 

reduse faţă de cele actuale. 

Optiunea 2 
 
Asigurarea debitului 

necesar prin reabilitarea si 

extinderea frontului de 

captare apa subterana in 

satul Carpenisu si 

realizarea unei statii de 

tratare apa bruta, 

formandu-se astfel un 

sistem zonal de 

alimentare cu apa 

Avantaje 

- Sistem operat independent de catre 

EuroApavol; 

- Costuri de operare și intreținere mai mici; 

Dezavantaje 

- Prezenta arsenului in apa bruta;  

- Costuri ridicate pentru executia forajelor si a 

stației de tratare; 

- Suprafață construită cu ocupare permanenta 

mare, implică efort pentru obținerea 

terenului; 

- Personal de operare specializat pentru 

schema tehnologică; 

 

Spre deosebire de optiunea 1, aceasta presupune ocuparea 

permanenta a unor suprafeţe de teren fara utilizare 

sensibila (situate in intravilan), fiind propuse 5 foraje 

suplimentare si executia unei noi statii de tratare in satul 

Gaiseni. Amplasarea conductelor de aducţiune se va face 

adiacent drumurilor existente, reducand astfel riscul de 

afectare temporara a unor suprafete de teren naturale.   

Optiunea presupune extinderea frontului de captare cu 5 

foraje noi si renuntarea la forajele existente, mentinand 

astfel presiunea asupra corpului de apa subterana din 

zona.  

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calitatii aerului la nivel local in timpul 

executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

In toate optiunile analizate, conducta de transport apa 

Gaiseni-Cascioarele traverseaza situl Natura 2000  

ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului, pe o lungime 

de cca. 60 m. Avend in vedere ca pozarea conductei in 

interiorul sitului se realizaeaza adiacent drumului comunal 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 9 foraje in Carpenisu(Gaiseni) exploateaza 

acvifere de mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se 

suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran 

pe o suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea 

nu sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor 

din zona, in special pentru activitati economice. Exploatarea surselor subterane este 

controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea 

autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii 

neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a asigura o rezerva 

operationala de 15%. Riscul asociat este mai ridicat decat in cazul optiunii 1, 

alimentarea realizandu-se din surse de apa subterane. 
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Zona 
de 

operare 

 Sistemul de 
alimentare 

cu apă  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

DC190, pe podul ce traverseaza raul Arges, riscul de 

afectare a ariei naturale protejate este foarte redus. 

Exista riscul cresterii nivelului de disconfort datorat 

lucrarilor necesare executiei, risc prezent in toate 

optiunile. Se estimeaza un impact mai mic decat in 

celelalte variante, datorita numarului mai mic de elemente 

constructive noi.   

In zona exista Ruinele fostului Schit Strâmbul de la 

Găiseni, insa avand in vedere ca proiectul se va desfasura 

in zona drumurilor existente consideram ca nu exista 

riscuri de afectare a acestuia. 

Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Argeş şi Sabar cu probabilitate mare 

de depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la 

inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul 

investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Optiunea 3  
 

Mentinerea și extinderea 
captarilor subterane in 
executie si  realizarea de 
statii de tratare pentru 
fiecare sursa 

Avantaje 

- Sisteme locale operate independent de către 

EuroApavol; 

Dezavantaje 

- Costuri ridicate pentru executia forajelor 

aferente fiecarei surse si a trei stații de 

tratare; 

- Suprafață construită cu ocupare permanenta 

mai mare in raport cu celelate optiuni; 

- Costuri de operare și intreținere mari; 

- Necesar personal de operare specializat 

pentru fiecare schema tehnologică; 

- GA Floresti si GA Stoienesti in zona 
inundabila, necesita lucrari suplimentare 
pentru  protectie; 

Spre deosebire de optiunea 2, aceasta optiune presupune 

ocuparea permanenta a unor suprafeţe mai mari de teren 

fara utilizare sensibila (situate in intravilan), fiind propus 

1 foraj suplimentar si executia a 3 statii noi de tratare in 

Gaiseni, Stoienesti si Floresti. Amplasarea conductelor de 

aducţiune se va face adiacent drumurilor existente, 

reducand astfel riscul de afectare temporara a unor 

suprafete de teren naturale.   

Optiunea presupune extinderea frontului de captare cu 1 

foraj nou si utilizarea forajelor existente, mentinand astfel 

presiunea asupra corpului de apa subterana din zona.  

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ 

temporar asupra calitatii aerului la nivel local in timpul 

executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

In toate optiunile analizate, conducta de transport apa 

Gaiseni-Cascioarele traverseaza situl Natura 2000  

ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului, pe o lungime 

de cca. 60 m. Avend in vedere ca pozarea conductei in 

interiorul sitului se realizaeaza adiacent drumului comunal 

DC190, pe podul ce traverseaza raul Arges, riscul de 

afectare a ariei naturale protejate este foarte redus. 

Exista riscul cresterii nivelului de disconfort datorat 

lucrarilor necesare executiei, risc prezent in toate 

optiunile. Se estimeaza un impact mai mic decat in 

celelalte variante, datorita numarului mai mic de elemente 

constructive noi.   

In zona exista Ruinele fostului Schit Strâmbul de la 

Găiseni, insa avand in vedere ca proiectul se va desfasura 

in zona drumurilor existente consideram ca nu exista 

riscuri de afectare a acestuia. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 

Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 

Sursa de apa subterana constituita din 10 foraje, trei fronturi de captare, exploateaza 

acvifere de medie si mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria 

proiectului se suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde 

in subteran pe o suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si 

denivelarea nu sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea 

exploatarilor din zona, in special pentru activitati economice. Exploatarea surselor 

subterane este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si 

emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR Pentru prevenirea unor 

evolutii neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a asigura o rezerva 

operationala de 20%.  

Riscul asociat este mai ridicat decat in cazul optiunilor 1 si 2, alimentarea realizandu-

se din mai multe surse de apa subterane 

Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Argeş şi Sabar cu probabilitate mare 

de depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la 

inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 

Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului 

de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 

diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul 

investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 

geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare. 
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Analiza opţiunilor – Canalizare 

Zona de 
operare 

 
Aglomerare/ 

cluster  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

ZO.01 
Ilfov 

Gruparea de 
aglomerări 1 
Decembrie – 
Dărăşti 
 
Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 1 

Opțiunea 1:  
Menţinerea în operare SEAU 1 
Decembrie 4.000 LE şi SEAU 
Copaceni 3.246 LE, pentru 
epurarea parţială a apelor uzate 
colectate din localitatea 1 
Decembrie şi Copăceni, şi 
evacuarea diferenţei de ape uzate 
colectate din localităţile 1 
Decembrie, Copăceni şi Dărăşti în 
reţeaua de colectare Jilava cu 
epurare în SEAU Glina. 

Avantaje 
- Staţie de epurare Glina 

existentă; 

- Staţie de epurare 1 

Decembrie existentă; 

- Staţie de epurare Copăceni în 

execuţie prin alte surse de 

finanţare; 

- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Staţiile de epurare au debitul 

efluent în conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurator. 

Dezavantaje 
- Creşterea numărului de staţii 

de pompare; 

- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Costuri mari pentru 

realizarea conductelor de 

transfer, traseu care implica 

condiţii speciale de avizare; 

- Costul srviciului epurării 

apelor uzate de către ANB. 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile. 
Opţiunea analizată nu presupune schimbarea utilizării terenurilor pe 
amplasamentele proiectate, nefiind necesară extinderea SEAU, 
descărcarea apelor uzate fiind făcută în reţeaua de canalizare ANB, 
conductele propuse pentru racord fiind adiacente drumurilor existente. 
Opţiunea analizată nu presupune descărcarea apelor uzate în emisar, 
riscul contaminării apelor fiind minim. Epurarea apelor uzate este 
propusă a se realiza în SEAU Glina existentă. 
Lucrările nu presupun elemente care să modifice calitatea aerului la nivel 
local, datorită soluţiei de racordare la reţeaua de canalizare ANB. 
Nămolul rezultat poate avea efecte la nivel regional, prin creşterea 
emisiilor din bazinele decantoare ale SEAU Glina. 
Nu există arii naturale protejate în proximitatea soluţiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea proiectului. 
Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii la 
nivel local. De asemenea, tot în această etapă, traficul rutier local poate fi 
afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor aplica în apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zonă. Nu există 
riscul ca soluţia propusă să afecteze mediul social în perioada de operare.  
Nu există riscul ca lucrările propuse să afecteze elementele de moştenire 
culturală din zonă. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 
şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 
reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din 
sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor 
locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
La estimarea lucrarilor s-au considerat masuri necesare pentru amplasarea statiilor 
de epurare la cote neinundabile. Cu toate acestea, sunt posibile creşteri ale 
intensităţii şi frecvenţei inundaţiilor în această zonă. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. Deoarece nu sunt prevăzute extinderi ale 
construcţiilor, se prezintă un risc mai scăzut la incendii de vegetaţie faţă de celelalte 
opţiuni. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Emsii GES mai ridicate decât în cazul opţiunii 2 şi 3 ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mică. 

Opțiunea 2:  
Menţinerea în operare SEAU 
Copăceni 3.246 LE, pentru 
epurarea parţială a apelor uzate 
colectate din localitatea Copăceni 
şi extinderea capacitatii staţiei de 
epurare existente din localiatatea 1 
Decembire până la capacitatea de 
21.676 L.E., asftel încât să preia 
debitele de apă uzată colectată în 1 
Decembrie, Copăceni şi  
Aglomerarea Dărăşti. 
 

Avantaje 
- Staţie de epurare 1 

Decembrie existentă, este 

necesară extinderea ei; 

- Staţie de epurare Copăceni în 

execuţie prin alte surse de 

finanţare; 

- Staţia de epurare existentă 

are debitul efluent în 

conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurător. 

Soluţia propusă necesită extinderea capacităţii staţiei de epurare existente, 
fiind necesare ocuparea de noi suprafeţe, adiacente amplasamentului 
existent. Conductele propuse vor fi adiacente căilor de transport 
existente. 
Opţiunea presupune deversarea unei cantităţi mai mari de ape tratate în 
emisar, în urma extinderii capacităţii de preluare şi tratare.  
Tratarea unei cantităţi suplimentare de ape uzate în staţia existentă va 
duce la o creştere a emisiilor de poluanţi atmosferici din procesul de 
epurare.   
Nu există arii naturale protejate în proximitatea soluţiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea opţiunii. 
Lucrarile de executie a solutiei propuse pot creste disconfortul creat de 
zgomotul si vibratiile produse in fronturile de lucru, acest impact fiind de 
natura temporara. De asemenea, tot în această etapă, traficul rutier local 
poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor aplica în apropierea 
fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor din zona. În perioada 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 
identificabile între opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Schimbări ale vitezei medii a vântului nu înregistrează diferenţe identificabile între 
opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează 
diferenţe identificabile între localităţi. 
Zona localităţii 1 Decembrie este situată în zona inundabilă însă locaţia SE este 
situată în afara benzii de inundabilitate aferenta râului Argeş. Cu toate acestea, 
sunt posibile creşteri ale intensităţii şi frecvenţei inundaţiilor în această zonă. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc crescut cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 
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Zona de 
operare 

 
Aglomerare/ 

cluster  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

Dezavantaje 
- Creşterea numărului de staţii 

de pompare din gruparea de 

aglomerări.; 

- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Costuri de operare mai mari 

în raport cu opţiunea 1 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal). 

 
 

de operare a soluţiei propuse, exista probabilitatea de a creşte 
disconfortul olfactiv pentru cetătenii din proximitatea staţiei de epurare, 
ca urmare a creşterii cantităţii de ape uzate tratate. 
Nu există riscul ca lucrările propuse să afecteze elementele de moştenire 
culturală din zonă. 

În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Opţiunea 2 necesită un consum de energie mai mare decat Optiunea 1 asociat 
epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mari decat 
in Optiunea 1. 

Opţiunea 3 
Menţinerea în operare SEAU 
Copăceni 3.246 LE, pentru 
epurarea parţială a apelor uzate 
colectate din localitatea Copăceni 
şi extinderea capacităţii staţiei de 
epurare din localiatatea 1 
Decembire până la capacitatea de 
16.590 L.E., asftel încât să preia 
debitele de apă colectată în 
localităţille 1 Decembrie şi 
Copăceni, şi realizarea unei staţii de 
epurare pentru localitatea Dărăşti 
cu capacitatea de 5.086 L.E. care va 
prelua debitele de apă uzată 
colectată în Aglomerarea Dărăşti. 

Avantaje 
- Apă uzată biodegradabilă 

uşor,  cu un conţinut de azot 

scăzut, datorită distanţelor 

scurte de colectare a apelor 

uzate. 

Dezavantaje 
- Construcţie staţie de epurare 

aglomerarea Dărăşti; 

- Necesită suprafeţe de teren 

mai mari; 

- Eficienţa scăzută;  

- Costuri exploatare ridicate 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Puncte de deversare 

multiple, riscuri de mediu 

crescute. 

 

Opţiunea analizată presupune schimbarea categoriei de utilizare a 
terenului pe suprafaţa necesară construirii noii staţii de epurare şi a căilor 
de transport aferente.  
Există riscul suplimentar de afectare a calităţii apelor ca urmare a 
construirii unei noi staţii de epurare în proximitatea unui corp de apă şi a 
deversării apelor tratate în emisar din o noua sursă. Riscul alterării calităţii 
apelor asociat acestei opţiuni este cel mai mare, comparativ cu cele 
anterioare, dat fiind creşterea probabilităţii producerii unei deversări 
accidentale prin suplimentarea sisteumului cu o staţie.  
Pe lângă riscul de afectare temporară a populaţiei aflată în proximitatea 
amplasamentului proiectat şi a traseelor conductelor necesare de racord.  
Nu există arii naturale protejate în proximitatea soluţiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea opţiunii. 
În perioada de execuţie există riscul de creştere a disconfortului creat de 
activităţile constructive ale noii staţii de epurare şi a infrastructurii 
conexe. De asemenea, tot în aceasta etapa, traficul rutier local poate fi 
afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor aplica în apropierea 
fronturilor de lucru desfăsurate adiacent drumurilor din zonă. În perioada 
de operare a soluţiei proiectate, procentul de populaţie expus 
disconfortului olfactiv creat prin activitatea noii staţii de epurare va fi mai 
mare, ca urmare a amplasamentului acesteia.  
Nu exista riscul ca lucrările propuse sa afecteze elementele de moştenire 
culturala din zona. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Schimbări ale vitezei medii a vântului nu înregistrează diferenţe identificabile între 
opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează 
diferenţe identificabile între localităţi. 
Zonele localităţilor 1 Decembrie şi Dărăşti sunt inundabile însă locaţiile SEAU-rilor 
sunt situate în afara benzii de inundabilitate a râului Argeş. Cu toate acestea, sunt 
posibile creşteri ale intensităţii şi frecvenţei inundaţiilor în această zonă. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc crescut cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte două opţiuni ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Aglomerarea 
Berceni 

 
Opţiune 

selectată – 
Opţiunea 1 

Opţiunea 1 
Evacuarea debitului de apă uzată in 
reteaua de canalizare a 
municipiului Bucuresti si epurarea 
apelor uzate menajere in SEAU 
Glina. 

Avantaje 
- Staţie de epurare Glina 

existentă; 

- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Staţia de epurare are debitul 

efluent în conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

Opţiunea presupune crearea infrastructurii de preluare a apelor uzate şi 
transferul acestora pe o lungime de 3,5 km, fară însă să traverseze terenuri 
cu folosinţe sensibile. Modificarea utilizării terenului va fi temporară, pe 
perioada de execuţie a proiectului. 
Soluţia propusă reduce riscul de afectare a calităţii apelor prin evacuarea 
apelor uzate către un sistem de canalizare existent şi epurarea apelor la 
staţia de epurare existentă Glina. 
Lucrările pot genera un impact temporar asupra calităţii aerului în timpul 
lucrărilor de execuţie a sistemelor de preluare şi a infrastructurii de 
transport. 
Nu există arii naturale protejate în proximitatea soluţiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea opţiunii. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 
şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 
reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din 
sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor 
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Zona de 
operare 

 
Aglomerare/ 

cluster  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurător. 

Dezavantaje 
- Creşterea numărului de staţii 

de pompare; 

- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Costul serviciului epurării 

apelor uzate de către ANB. 

Există riscul ca în perioada de execuţie a proiectului să crească nivelul de 
disconfort datorat zgomotului şi vibraţiilor produse prin activităţile de 
construcţie ale reţelei. De asemenea, tot în această etapă, traficul rutier 
local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor aplica în 
apropierea fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor din zonă. 
Toate opţiunile analizate poartă acelaşi risc de afectare a lăcaşelor de cult 
din aglomerare prin realizarea reţelei de preluare a apelor uzate. 

locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
La estimarea lucrărilor s-au considerat măsuri necesare pentru amplasarea staţiilor 
de epurare la cote neinundabile. Cu toate acestea, sunt posibile creşteri ale 
intensităţii şi frecvenţei inundaţiilor în această zonă. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu.  
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie.  
În această zonă este prezent un risc foarte redus de alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. 
În comparaţie cu celelalte două opţiuni, Opţiunea 1 necesită un consum de 
energie mai redus asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile 
GES vor fi mai mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Opțiunea 2 
Realizarea unei staţii de epurare 
locale in Berceni. 

Avantaje 
- Apa uzată biodegradabilă 
uşor,  cu un conţinut de azot 
scăzut, datorită distanţelor 
scurte de colectare a apelor 
uzate. 
Dezavantaje 
- Construcţie staţie de epurare 
aglomerarea Berceni; 
- Necesită suprafeţe de teren 
mai mari; 
- Eficienta scazuta, Costuri 
exploatare ridicate (costuri 
energetice, chimicale, costuri 
cu personal) 
- Riscuri de mediu crescute 

Opţiunea analizată poartă acelaşi risc de modificare a utilizării terenului 
datorat creării unei infrastructuri pe preluare a apelor uzate. Acestui risc 
se adaugă modificarea utilizării terenului pe suprafaţa staţiei noi SEAU 
proiectată în localitatea Vidra.   
Exista riscul de afectare a calităţii apelor în cazul unor scurgeri accidentale 
sau defecţiuni ale staţiei de epurare proiectată în localitatea Vidra.  
Lucrările au potenţialul de a genera un impact temporar asupra calităţii 
aerului în timpul lucrărilor de execuţie a sistemelor de preluare şi a 
infrastructurii de transport. Adiţional, construirea unei SEAU în 
localitatea Vidra poate conduce la degradarea calităţii aerului la nivel local.  
Există riscul de afectare a siturilor ROSCI0043 Comana şi ROSPA0022 
Comana prin poluarea accidentală a emisarului Sabar şi transportul 
poluanţilor până la confluenţă cu râul Argeş. 
Există riscul ca în perioada de execuţie a proiectului să crească nivelul de 
disconfort datorat zgomotului şi vibraţiilor produse prin activităţile de 
construcţie ale reţelei. De asemenea, tot în aceasta etapă, traficul rutier 
local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor aplica în 
apropierea fronturilor de lucru desfăsurate adiacent drumurilor din zonă. 
În etapa de operare staţia de epurare propusă în cadrul acestei opţiuni 
poate constitui o sursă de disconfort olfactiv pentru locuitorii din 
proximitatea acesteia.  
Toate opţiunile analizate poartă acelaşi risc de afectare a lăcaşelor de cult 
din aglomerare prin realizarea reţelei de preluare a apelor uzate. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi; 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni; 
Schimbări ale vitezei medii a vântului nu înregistrează diferenţe identificabile între 
opţiuni; 
Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează 
diferenţe identificabile între localităţi; 
Staţia de epurare din localitatea Berceni descarcă în râul Sabar în apropiere de zona 
inundabilă; Banda de inundabilitate ajunge până în limita localităţii Vidra. La 
estimarea lucrărilor s-au considerat măsuri necesare pentru amplasarea staţiilor de 
epurare la cote neinundabile. Cu toate acestea, sunt posibile creşteri ale intensităţii 
şi frecvenţei inundaţiilor în această zonă. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc crescut cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor; 
În această zonă este prezent un risc foarte redus de alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni; 
Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte două opţiuni ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Clusterul 
Voluntari – 
Stefăneştii de 
Jos 
 
Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 1 

Opţiunea 1 
Menţinerea în operare a SEAU 

Dascălu 1.650 L.E şi evacuarea 

apelor uzate menajere colectate 

din Aglomerările Voluntari, 

Ştefăneştii de Jos, Cosmopolis şi 

parţial Dascălu în reţeaua de 

Avantaje 
- Staţie de epurare Glina 

existentă; 

- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

Soluţia proiectată presupune dezafectarea SEAU Ştefăneştii de Jos, ceea 
ce da posibilitatea schimbării utilizarii terenului pe viitor.  
Opţiunea are potenţialul de îmbunătăţire a calităţii apelor în Lacul 
Creţuleasca în urma dezafectării SEAU Ştefăneştii de Jos 
Lucrările propuse au potenţialul de a genera un impact temporar asupra 
calităţii aerului în timpul lucrărilor de execuţie a  infrastructurii de 
transport. Se estimează o îmbunătăţire a calităţii aerului la nivel local în 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Raport de evaluare a impactului asupra mediului  

 

29 
 

Zona de 
operare 

 
Aglomerare/ 

cluster  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

canalizare a municipiului 

Bucureşti cu epurarea în SEAU 

Glina. 

- Staţia de epurare are debitul 

efluent în conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurător;  

- Staţie de epurare Dascălu 

existentă. 

Dezavantaje 
- Creşterea numărului de staţii 

de pompare din gruparea de 

aglomerări; 

- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Costuri cu execuţia 

sistemului de transfer al apei 

uzate în colectorul din 

Bucuresti; 

- Costul serviciului epurării 

apelor uzate de către ANB. 

perioada de operare datoarată sistării activităţii în SEAU Ştefăneştii de 
Jos. 
Lucrările propuse nu au potenţialul de a afecta în mod direct ariile 
naturale protejate. 
În timpul execuţiei lucrărilor se poate înregistra o creştere a 
disconfortului creat de creşterea nivelului de zgomot. De asemenea, tot 
în aceasta etapă, traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor 
de viteză ce se vor aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăsurate 
adiacent drumurilor din zonă. 
Există riscul de afectare a sitului arheologic Creţuleasca, cod IF-I-s-B-
20254, aflat in proximitatea SPAU 15 proiectat. 

Sunt estimate tendinţe diferenţiate ale precipitaţiilor medii anuale în zona clusterului 
Voluntari, la nivelul anului 2050. Astfel, pe majoritatea teritoriului din localitatea 
Ştefăneştii de Jos şi în nordul localiăţii Voluntari sunt estimate scăderi reduse între 
0 şi -10 mm/an, în timp ce în restul arealului inclus în acest cluster sunt estimate 
creşteri reduse de până la 10 mm/an. Sunt estimate creşteri ale frecvenţei şi a 
intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele creşterilor de preciptiaţii sunt 
reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din 
sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor 
locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Consecinţele rezultate din scăderea 
precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea disponibilităţii resurselor 
de apă şi creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri referitoare la scăderea 
debitului mediu de apă în reţelele de canalizare şi creşterea concentraţiilor de 
poluanţi în apa uzată. Variabilitate mai mică a schimbărilor în precipitaţii medii 
anuale în zona Bucureştiului face ca opţiunea 1 să fie mai favorabilă. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. Cu toate acestea, având în vedere tendinţa de 
creştere a precipitaţiilor extreme, este posibilă apariţia inundaţiilor în această zonă. 
Nu sunt diferenţe identificabile între opţiuni. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie.  
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Opţiunea 2 
Execuţia unei staţii de epurare noi 
cu capacitate de 30.714 L.E. în 
aglomerarea Ştefăneştii de Jos, care 
să preia debitele de apă uzată 
suplimentare colectate în 
Aglomerarea Ştefăneştii de Jos, ce 
nu pot fi preluate de staţia de 
epurare existentă (2.718 L.E), 
realizarea unei staţii de epurare noi 
cu capacitate de 36.400 L.E., 
pentru apele uzate menajere 
colecate în cartierul Octavian Goga 
din aglomerarea Voluntari, 
extinderea staţiei de epurare 
Dascalu la 4.033 L.E şi evacuarea 
apelor uzate menajere colectate în 
cartierele Pipera, Negru Pontes, N. 
Balcescu şi Ştefaneşti în reţeaua de 

Avantaje 
- Staţia de epurare Glina are 

debitul efluent în 

conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurător. 

Dezavantaje 
- Construcţie staţii de epurare 

în Ştefăneştii de Jos, Dascălu 

şi  Voluntari; 

- Necesită suprafeţe de teren 

mai mari; 

- Eficienţă scăzută; 

- Costuri exploatare ridicate 

(costuri energetice, 

Soluţia proiectată în această opţiune necesită ocuparea unei suprafeţe 
pentru construirea SEAU suplimentar în Ştefăneştii de Jos 
Opţunea presupune descarcărea unei cantităţi suplimentare de ape uzate 
tratate în acelaşi emisar, existnd riscul suplimentar de afectare a calităţii 
apei prin creşterea probabilităţii de apariţie a unui fenomen de deversare 
accidentală.  
Lucrările propuse au potenţialul de a genera un impact temporar asupra 
calităţii aerului în timpul lucrărilor de execuţie a  infrastructurii de 
transport. Construirea unei SEAU suplimentare în Ştefăneştii de Jos 
poate duce la degradarea calităţii aerului la nivel local.  
Proiectul propus nu are potenţialul de a afecta în mod direct ariile 
naturale protejate. 
Pe durata execuţiei lucrărilor se poate înregistra o creştere a 
disconfortului creat de creşterea nivelului de zgomot. De asemenea, tot 
în această etapă, traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor 
de viteză ce se vor aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăşurate 
adiacent drumurilor din zonă. În perioada de operare, noua SEAU 
Ştefăneştii de Jos poate conduce la creşterea disconfortului olfactiv la 
nivel local.  

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 
Variabilitate mai mică a schimbărilor în precipitaţii medii anuale în zona 
Bucureştiului face ca opţiunea 1 să fie mai favorabilă. 
Schimbări ale vitezei medii a vântului nu înregistrează diferenţe identificabile între 
opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează 
diferenţe identificabile între localităţi 
Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. Cu toate acestea, având în vedere tendinţa de 
creştere a precipitaţiilor extreme, este posibilă apariţia inundaţiilor în această zonă. 
Nu sunt diferenţe identificabile între opţiuni. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc crescut cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 
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Zona de 
operare 

 
Aglomerare/ 

cluster  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

canalizare a municipiului Bucureşti 
şi epurarea în SEAU Glina. 
 
 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Puncte de deversare 

multiple, riscuri de mediu 

crescute. 

Există riscul de afectare a sitului arheologic Creţuleasca, cod IF-I-s-B-
20254. 

ZO.02 
Ialomiţa 

Clusterul 
Moviliţa 
Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 1 

Opţiunea 1 
- Epurarea centralizată a  apelor 

uzate colectate în aglomerările 

Sineşti, Moviliţa şi Roşiori, emisar 

râul Ialomiţa. 

Avantaje 
- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Suprafaţa construită mai 

mică; 

- Costuri de investiţie mai 

mici. 

Dezavantaje 
- Construcţia staţiei de 

epurare; 

- Creşterea numărului de staţii 

de pompare din gruparea de 

aglomerări; 

- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Lungime mare pentru 

conductele de transfer; 

- Lungime mare a conductei 

pentru descărcarea în emisar. 

 
 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor 
existente, fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locatia propusa pentru realizarea statiei de epurare 
(suprafaţă ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren 
neproductiv. Din punct de vedere al suprafeţelor afectate, aceasta optiune 
conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mici de teren 
comparativ cu optiunea 2, întrucât este propusă o singură statie de 
epurare care va deservi toate aglomerarile din clusterul Movilita. 
Lucrarea în sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversărilor de apă uzată direct în emisar. Riscul asociat acestei opţiuni 
este  mai mic comparativ cu cel aferent opţiunii 2, epurarea fiind cu o 
singură descărcare. 
Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii aerului 
la nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului rezultat 
şi depozitat în urma proceselor de epurare. Comparativ cu opţiunea 2, 
nivelul de emisii estimat este mai mare întruct epurarea apelor se 
realizează într-o staţie de epurare de capacitate mai mare (în care se 
produce o cantitate mai mare de nămol), capabilă să epureze apele uzate 
colectate din toate cele 3 aglomerări aferente clusterului Moviliţa. 
Elementele constructive propuse în proiect nu intersectează arii naturale 
protejate însă traseul conductei de transport a apelor epurate se 
desfăşoară limitrof siturilor Natura 2000 ROSCI0290 si ROSPA0152 – 
Coridorul Ialomiţei, pe o lungime de cca. 935 m. Evacuarea apelor 
epurate se realizează în Râul Ialomiţa care în această zonă este încadrat în 
siturile Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 – Coridorul Ialomiţei. 
Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în aceasta etapă, 
traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor 
din zonă. Aplasamentul staţiei de epurare aflat la o distanţa de cca. 200 
m faţă de cea mai apropiată locuinţă din satul Moviliţa, implică un impact 
negativ asupra factorului de mediu social în perioada de operare, datorită 
modificării calităţii aerului şi apariţiei mirosurilor în zona locuită. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an pe întreaga regiune în care este 
inclus clusterul Moviliţa. Consecinţele rezultate din scăderea precipitaţiilor medii 
anuale sunt reprezentate de scăderea disponibilităţii resurselor de apă şi creştere 
utilizării apelor subterane, existând riscuri referitoare la scăderea debitului mediu de 
apă în reţelele de canalizare şi creşterea concentraţiilor de poluanţi în apa uzată. Sunt 
estimate creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele 
creşterilor de precipitaţii extreme sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din staţiie de 
epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza difuncţiilor sistemului. 
Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Buzău-Ialomiţa este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
Deşi zona de descărcare a SEAU Moviliţa este în apropiere de zona inundabila a 
râului Ialomiţa (scenariul cu probabilitate medie), aceasta este situată totuşi în afara 
benzii de inundabilitate. Restul arealului este fără risc la inundaţii.  Cu toate acestea, 
având în vedere tendinţa de creştere a precipitaţiilor extreme, este posibilă apariţia 
inundaţiilor în această zonă. Nu sunt diferenţe identificabile între opţiuni. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Opţiunea 2 
- Epurarea apelor uzate colectate în 

aglomerarea Sineşti în staţia de 

epurare Sineşti şi epurarea apelor 

uzate colectate în aglomerările 

Avantaje 
- Apa uzată biodegradabilă 

uşor,  cu un conţinut de azot 

scăzut, datorită distanţelor 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Din punct de vedere al suprafeţelor afectate, aceasta optiune conduce la 
ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari de teren comparativ cu 
optiunea 1, întrucât sunt propuse 2 statii de epurare. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între 
localităţi. 
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Zona de 
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Aglomerare/ 

cluster  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

Moviliţa şi Roşiori în staţia de 

epurare Moviliţa. 

 
 

mai scurte de colectare a 

apelor uzate. 

Dezavantaje 
- Construcţie staţie de epurare 

Sineşti; 

- Necesită suprafeţe de teren 

mai mari; 

- Eficienţă scazută; 

- Costuri exploatare ridicate 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Lungime mare a conductei 

pentru descărcarea în emisar; 

- Puncte de deversare 

multiple, riscuri de mediu 

crescute. 

Riscul asociat este mai mare comparativ cu cel aferent opţiunii 1 fiind 
necesare două staţii de epurare locale, una în localitatea Moviliţa şi cealaltă 
în localitatea Sineşti cu emisari râul Ialomiţa şi balta Mostiştea care face 
parte din salba de lacuri cu regim piscicol, în acest sens existând restricţii 
mai mari de deversare. 
În comparaţie cu opţiunea 1, această oţtiune implică o locaţie în plus în 
care vor fi prezente emisii atmosferice asociate proceselor de epurare, 
respectiv în satul Sineşti. 
Elementele constructive propuse în proiect nu intersectează arii naturale 
protejate însă traseul conductei de transport a apelor epurate se 
desfăşoară limitrof siturilor Natura 2000 ROSCI0290 si ROSPA0152 – 
Coridorul Ialomiţei, pe o lungime de cca. 935 m. Evacuarea apelor 
epurate din staţia de epurare Moviliţa se realizează în Râul Ialomiţa care 
în această zonă este încadrat în siturile Natura 2000 ROSCI0290 şi 
ROSPA0152 – Coridorul Ialomiţei. 
Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în aceasta etapa, 
traficul rutier local poate fi afectat datorita restricţiilor de viteza ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăsurate adiacent drumurilor 
din zona. Aplasamentele statţilor de epurare situate la o distanţă mai mică 
de 1 km faţă de zonele locuite implică un impact negativ asupra factorului 
de mediu social în perioada de operare, datorită modificării calităţii 
aerului şi apariţiei mirosurilor la nivelul localităţilor.  
Pe raza comunei Sineşti, în zonele extravilanul localităţilor sunt 
desemnate 9 situri arheologice, locaţia acestora în raport cu proiectul 
fiind momentan incertă. Dacă în timpul lucrărilor de execuţie a 
sapaturilor necesare pozării conductelor se vor intercepta astfel de situri, 
se vor anunta autorităţile competente în vederea stabilirii unor măsuri de 
evitare a afectării acestora. 

Zona SE Sineşti nu este inundabilă. Nu sunt diferenţe identificabile între opţiuni. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea 
incendiilor de vegetaţie în viitor. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 

Clusterul 
Jilavele – 
Bărcăneşti 
Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 1 

Opţiunea 1 
- Epurarea în SAEU Urziceni  a  

apelor uzate colectate în 

aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti. 

Avantaje 
- Staţie de epurare Urziceni 

existentă; 

- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Staţia de epurare are debitul 

efluent în conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurător. 

Dezavantaje 
- Creşterea numărului de staţii 

de pompare din gruparea de 

aglomerări; 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor 
existente, fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Lucrarea în sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversărilor de apă uzată direct în emisar. Riscul asociat acestei opţiuni 
este mai mic decât cel aferent opţiunii 2, nefiind necesară o staţie de 
epurare nouă, descărcarea realizându-se în SE Urziceni existentă care 
are capacitatea de a prelua şi epura debitul suplimentar. De asemenea 
colectorul Bărcăneşti – Manasia – SE Urziceni subtraversează râul 
Ialomiţa în zona de intersecţie cu acesta, minimizand astfel riscul de 
afectare a acestuia. 
În această opţiune nu sunt propuse staţii de epurare care ar putea 
constitui surse suplimentare de emisii atmosferice în zonă, epurarea 
apelor uzate realizându-se în staţia de epurare existentă Urziceni. 
Obiectivele aferente investiţiei sunt propuse într-o zonă în care exista arii 
naturale protejate. În această opţiune colectorul Bărcăneşti – Manasia – 
SE Urziceni traversează siturile Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 
Coridorul Ialomiţei, de-a lungul drumurilor existente în interiorul 
siturilor. De asemenea colectorul Jilavele – Bărbuleşti se desfăşoară pe la 
limita ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei în lungul drumului naţional 
DN1D, pe o lungime de cca. 4,9 km. Singurul obiectiv ce va fi amplasat 
în interiorul ROSPA0112 este reprezentat de staţia de pompare a apelor 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an pe întreaga regiune în care este 
inclus clusterul Moviliţa. Consecinţele rezultate din scăderea precipitaţiilor medii 
anuale sunt reprezentate de scăderea disponibilităţii resurselor de apă şi creştere 
utilizării apelor subterane, existând riscuri referitoare la scăderea debitului mediu de 
apă în reţelele de canalizare şi creşterea concentraţiilor de poluanţi în apa uzată. Sunt 
estimate creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele 
creşterilor de precipitaţii extreme sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din staţiie de 
epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza difuncţiilor sistemului. 
Aceşti parametri climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Buzău-Ialomiţa este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
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Aglomerare/ 

cluster  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Lungime mare a conductelor 

de transfer prin refulare; 

- Costul srviciului epurării 

apelor uzate de către 

EcoAqua Călăraşi. 

 

uzate SPAU08, aceasta ocupând permanent o suprafaţă mică de teren, 
necesară amplasării pompelor. 
Exista riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în aceasta etapă, 
traficul rutier local poate fi afectat datorită restrictiilor de viteză ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor 
din zonă. Având în vedere că în această opţiune nu sunt propuse staţii 
noi de epurare, considerăm că în perioada de operare, proiectul nu este 
în măsură să afecteze condiţiile de viaţă din localitaţile aferente clusterului 
Jilavele-Bărcăneşti.  
Nu există riscul ca lucrările propuse să afecteze elementele de importanţă 
culturală din zonă (situri arheologice, monumente istorice etc.), în zona 
de realizare a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
Deşi zona este inundabilă, întrucât nu vor fi construite staţii de epurare, riscul 
asociat acestei opţiuni este minim, descărcarea realizându-se la SE Urziceni prin 
intermediul unui colector de transport. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
În comparaţie cu Opţiunea 3, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Opţiunea 3 
- Epurarea locala a  apelor uzate 

colectate în aglomerărea Jilavele şi 

epurarea locală a apelor uzate 

colectate în aglomerarea 

Bărcăneşti. 

 

Avantaje 
- 
Dezavantaje 
- Construcţie două staţii de 

epurare; 

- Necesită suprafeţe de teren 

mai mari; 

- Eficienţă scazută; 

- Costuri exploatare ridicate 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Puncte de deversare 

multiple, riscuri de mediu 

crescute. 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile. Această 
opţiune conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari de 
teren comparativ cu opţiunea 1 datorită propunerii realizării a 2 staţii de 
epurare suplimentare în localităţile Jilavele şi Bărcăneşti. 
Riscul asociat modificării calităţii apelor este mai mare comparativ cu cel 
aferent opţiunii 1 fiind propuse suplimentar 2 staţii noi de epurare. Cele 
două staţii de epurare deversează în râul Ialomiţa, impactul în aval fiind 
cumulat. Riscul de producere a poluării este mai ridicat decât in opţiunea 
1. 
În comparaţie cu opţiunea 1, această opţiune implica 2 locaţii în plus în 
care vor fi prezente emisii atmosferice asociate proceselor de epurare, 
respectiv în satul Jilavele şi Bărcăneşti. 
Obiectivele aferente investiţiei sunt propuse într-o zonă în care exista arii 
naturale protejate. În această opţiune colectorul Bărcăneşti – Manasia – 
SE Urziceni traversează siturile Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 
Coridorul Ialomiţei, de-a lungul drumurilor existente în interiorul 
siturilor, pe o lungime de cca. 3,5 km. De asemenea colectorul Jilavele – 
Bărbuleşti se desfăşoară pe la limita ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei în 
lungul drumului naţional DN1D, pe o lungime de cca. 4,9 km. Singurul 
obiectiv ce va fi amplasat în interiorul ROSPA0112 este reprezentat de 
staţia de pompare a apelor uzate SPAU08, aceasta ocupând permanent o 
suprafaţă mică de teren, necesară amplasării pompelor. Suplimentar faţă 
de opţiunea 1, staţia de epurare propusă în localitatea Jilavele se află în 
apropierea ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, putând genera un impact 
asupra acesteia. 
Există riscul că în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în această etapă, 
traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteza ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăsurate adiacent drumurilor 
din zona. De asemenea, tot în aceasta etapa, traficul rutier local poate fi 
afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor aplica în apropierea 
fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor din zonă. 
Aplasamentele staţiilor de epurare propuse în aceasta opţiune, situate la 
o distanţa mai mică de 1 km faţă de zonele locuite implică un impact 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între 
localităţi. 
Localitatile Jilavele şi Bărcăneşti sunt situate în zone inundabile, prin urmare riscul 
asociat acestei opţiuni este mai ridicat comparativ cu cel aferent opţiunii 1. 
Deversarea din cele două staţii de epurare se face în râul Ialomiţa, râu a cărui bandă 
de inundabilitate ajunge până la limita celor două localităţi. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea 
incendiilor de vegetaţie în viitor. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 
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negativ asupra factorului de mediu social în perioada de operare, datorita 
modificării calitaţii aerului şi apariţiei mirosurilor la nivelul localităţilor. 
Nu există riscul ca lucrările propuse să afecteze elementele de importanţa 
culturală din zona (situri arheologice, monumente istorice etc.), în zona 
de realizare a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

ZO.03 
Giurgiu 

Aglomerarea 
Buturugeni 
Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 1 

Opţiunea 1 
- Evacuarea apelor uzate menajere 

colectate din aglomerarea 

Buturugeni în SEAU Tegheş. 

 

Avantaje 
- Staţie de epurare existentă, 

propusă pentru extidere de 

ACI; 

- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Staţia de epurare are debitul 

efluent în conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurător. 

Dezavantaje 
- Creşterea numărului de staţii 

de pompare din Aglomerare; 

- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Costul serviciului epurării 

apelor uzate de către ACI. 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Opţiunea analizată nu presupune schimbarea utilizării terenurilor pe 
amplasamentele proiectate, nefiind propusa amplasarea unei noi statii de 
epurare, descărcarea apelor uzate fiind făcută în reţeaua de canalizare 
ANB, conductele propuse pentru racord fiind adiacente drumurilor 
existente. De asemenea, optiunea analizata implica ocuparea permanenta 
a unei suprafete mai mici fata de cealalta optiune analizata. 
Opţiunea analizată nu presupune o descărcare suplimentara a apelor 
uzate în emisar, riscul contaminării apelor fiind minim. Epurarea apelor 
uzate este propusă a se realiza în SEAU existentă Glina. 
Lucrările nu presupun elemente care să modifice calitatea aerului la nivel 
local, datorită soluţiei de racordare la reţeaua de canalizare ANB. 
Nămolul rezultat poate avea efecte la nivel regional, prin creşterea 
emisiilor din bazinele decantoare ale SEAU Glina.    
Nu există arii naturale protejate în proximitatea obiectivelor proiectate ce 
ar putea fi afectate prin implementarea proiectului. 
Exista riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în această etapă, 
traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor 
din zonă. Nu există riscul ca soluţia propusă să afecteze mediul social în 
perioada de operare. 
Nu există riscul ca lucrările propuse să afecteze elementele de importanţă 
culturală din zonă (situri arheologice, monumente istorice etc.), în zona 
de realizare a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 
şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 
reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din 
sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor 
locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 
depăşire. Colectorul care va descărca apele uzate la SEAU Glina nu pune probleme 
de inundabilitate, prin urmare riscul asociat acestei optiuni este mai redus 
comparativ cu cel aferent optiunii 2. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie.  
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Opţiunea 2 
- Epurarea apelor uzate menajere 

colectate din Aglomerarea 

Buturugeni prin realizarea unei 

staţii de epurare locale. 

 

Avantaje 
- Apa uzată biodegradabilă 

uşor,  cu un conţinut de azot 

scăzut, datorită distanţelor 

scurte de colectare a apelor 

uzate. 

Dezavantaje 
- Construcţie staţie de epurare  

- Necesită suprafeţe de teren 

mai mari; 

- Eficienţă scăzută; 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locaţia propusă pentru realizarea staţiei de epurare 
(suprafaţă ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren neproductiv 
din extravilanul localităţii Buturugeni. Din punct de vedere al suprafeţelor 
afectate, această opţiune conduce la ocuparea permanentă a unei 
suprafeţe mai mari de teren comparativ cu opţiunea 1, întrucât este 
propusă o staţie nouă de epurare. 
Lucrarea în sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversărilor de apă uzată direct în emisar însă riscul asociat acestei opţiuni 
este mai mare comparativ cu cel aferent opţiunii 1 (fiind necesară o staţie 
de epurare nouă în localitatea Buturugeni). Riscul de poluare este mai 
ridicat cu atât mai mult cu cât descarcarea este situată în amonte de 
acumularea Mihăileşti. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între 
localităţi. 
Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 
depăşire. Locaţia staţiei de epurare este situată însa în afara benzii de inundabilitate 
a râului Argeş. Riscul asociat din acest punct de vedere este mai ridicat comparativ 
cu cel aferent optiunii 1. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Raport de evaluare a impactului asupra mediului  

 

34 
 

Zona de 
operare 

 
Aglomerare/ 

cluster  
Identificarea opţiunilor Justificarea selecţiei Impact asupra mediului Schimbări climatice 

- Costuri exploatare ridicate 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Puncte de deversare, riscuri 

de mediu crescute. 

 

Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii aerului 
la nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului rezultat 
şi depozitat în urma proceselor de epurare.  
Nu există arii naturale protejate în proximitatea obiectivelor proiectate ce 
ar putea fi afectate prin implementarea proiectului. 

riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea 
incendiilor de vegetaţie în viitor. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 

Clusterul 
Floreşti-
Stoeneşti 
Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 1 

Opţiunea 1 
- Epurarea centralizată a  apelor 

uzate colectate în cele patru 

aglomerări.  

 

Avantaje 
- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal). 

Dezavantaje 
- Construcţie staţie de epurare; 

- Necesită suprafeţe de teren. 

Aglomerările pentru care se realizează analiza de opţiuni nu dispun de 
reţea de preluare a apelor uzate, construirea infrastructurii necesare având 
acelaşi impact în ceea ce priveşte modificarea utilizării terenului datorită 
reţelei de preluare. Opţiunea presupune construirea unei SEAU, ce va 
modifica utilizarea terenului într-o zonă semi-naturală.  
Per total, proiectul poate avea un impact pozitiv asupra calităţii apelor, 
prin evitarea deversărilor de apă uzată direct în emisar. 
Ambele opţiuni au acelaşi potenţial de alterare a calităţii aerului în 
perioada de execuţie, prin lucrările necesare. Calitatea aerului la nivel local 
poate fi afectată prin construirea SEAU în timpul operării.  
Implementarea proiectului are potenţialul de a afecta în egală măsură în 
ambele opţiuni ROSCI0138  Pădurea Bolintin, ROSCI0106 Lunca 
Mijlocie a Argeşului şi ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argeşului prin 
execuţia lucrărilor de implementare a sistemului în comuna Găiseni. În 
perioada de operare, impactul proiectului poate fi pozitiv prin înălturarea 
sursei de poluare directă a apelor de suprafaţă, de subteran şi a solului 
prin evacuarea apelor uzate direct în emisar sau sol. 
În perioada de execuţie, există potenţialul ca nivelul crescut de zgomot 
datorat intervenţiilor necesare să contribuie la creşterea nivelului de 
disconfort. În perioada de execuţie, SEAU proiectată poate constitui o 
sursă de poluare olfactivă pentru locuitorii din apropiere.  
Există riscul deteriorării Ruinelor fostului Schit Strâmbul de la Găiseni. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 
şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 
reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din 
sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor 
locuite din cauza disfuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
Zona localităţilor Floreşti-Stoeneşti se află în banda de inundabilitate a râului Sabar. 
Locaţia staţiei de epurare este însă situată în afara benzii de inundabilitate a râului 
Sabar. Riscul asociat acestei opţiuni este mai redus comparativ cu cel aferent 
opţiunii 2. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Opţiunea 2 
- Realizarea unei staţii de epurare 

pentru apele uzate menajere 

colectate în aglomerările Floreşti 

şi Stoieneşti şi a unei staţii de 

epurare pentru apele uzate 

menajere colectate în 

aglomerările Găiseni şi 

Căscioarele. 

Avantaje 
- Apa uzată biodegradabilă 

uşor,  cu un conţinut de azot 

scăzut, datorită distanţelor 

scurte de colectare a apelor 

uzate. 

Dezavantaje 
- Construcţia a unei a doua 

staţie de epurare; 

Aglomerările pentru care se realizează analiza de opţiuni nu dispun de 
reţea de preluare a apelor uzate, construirea infrastructurii necesare având 
acelaşi impact în ceea ce priveşte modificarea utilizării terenului datorită 
reţelei de preluare. Opţiunea presupune construirea a două SEAU, ce va 
modifica utilizarea terenului pe o suprafaţă mai mare decât Opţiunea 1.  
Per total, proiectul poate avea un impact pozitiv asupra calităţii apelor, 
prin evitarea deversărilor de apă uzată direct în emisar. În perioada de 
operare, Opţiunea 2 prezintă un risc mai mare de modificare a calităţii 
apelor datorită creşterii probabilităţii de deversare accidentală a apelor 
uzate netratate prin adiţia unei SEAU faţă de Opţiunea 1.  

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între 
localităţi. 
Zona localităţilor Floreşti-Stoeneşti se află în banda de inundabilitate a râului Sabar. 
Locaţia staţiei de epurare este însă situată în afara benzii de inundabilitate a râului 
Sabar, iar cea din localitatea Găiseni este la limita benzii de inundabilitate a râului 
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- Necesită suprafeţe de teren 

mai mari; 

- Eficienţă scazută; 

- Costuri exploatare ridicate 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Puncte de deversare 

multiple, riscuri de mediu 

crescute. 

 

Ambele opţiuni au acelaşi potenţial de alterare a calităţii aerului în 
perioada de execuţie, prin lucrările necesare. Calitatea aerului la nivel local 
poate fi afectată în timpul operării prin funcţionarea staţiilor SEAU. Aria 
de influenţă este mai mare în Opţiunea 2 decât Opţiunea 1.  
Implementarea proiectului are potenţialul de a afecta în egala măsură în 
ambele opţiuni ROSCI0138  Pădurea Bolintin, ROSCI0106 Lunca 

Mijlocie a Argeșului şi ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argeşului prin 
execuţia lucrarilor de implementare a sistemului în comuna Găişeni. În 
perioada de operare, impactul proiectului poate fi pozitiv prin înlăturarea 
sursei de poluare directă a apelor de suprafaţă, de subteran şi a solului 
prin evacuarea apelor uzate direct în emisar sau sol. Riscul de afectare a 
ariilor naturale protejate este mai mare în Opţiunea 2 decât Opţiunea 1 
datorită amplasării unei staţii suplimentare de epurare.  
În perioada de execuţie, există potenţialul ca nivelul crescut de zgomot 
datorat intervenţiilor necesare să contribuie la creşterea nivelului de 
disconfort. În perioada de execuţie, SEAU proiectată poate constitui o 
sursă de poluare olfactivă pentru locuitorii din apropiere.  
Există riscul deteriorării Ruinelor fostului Schit Strâmbul de la Găiseni. 

Argeş. Riscul asociat acestei opţiuni este mai ridicat comparativ cu cel aferent 
opţiunii 1. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de 
intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 

Aglomerarea 
Băneasa  
Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 2 

Opţiunea 1 
- Epurarea apelor uzate menajere 

colectate din Aglomerarea 

Băneasa în SEAU Giurgiu; 

 

Avantaje 
- Staţie de epurare Giurgiu 

existentă; 

- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, costuri cu 

personal); 

- Staţia de epurare are debitul 

efluent în conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurător. 

Dezavantaje 
- Creşterea numărului de staţii 

de pompare din Aglomerare; 

- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Costul srviciului epurării 

apelor uzate de către Apa 

Service Giurgiu. 

 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Opţiunea analizată nu presupune schimbarea utilizării terenurilor pe 
amplasamentele proiectate, nefiind propusa amplasarea unei noi staţii de 
epurare, descărcarea apelor uzate fiind făcută în SEAU Giurgiu existenta. 
De asemenea, opţiunea analizată implică ocuparea permanentă a unei 
suprafeţe mai mici faţă de cealaltă opţiunea 2. 
Opţiunea analizată nu presupune o descărcare suplimentara a apelor 
uzate în emisar, riscul contaminării apelor fiind minim. Epurarea apelor 
uzate este propusa a se realiza in SEAU Giurgiu existenta. 
Lucrarile nu presupun elemente care sa modifice calitatea aerului la nivel 
local, datorită soluţiei de racordare la SEAU Giurgiu existenta. Nămolul 
rezultat poate avea efecte la nivel regional, prin creşterea emisiilor din 
bazinele decantoare ale SEAU Giurgiu.    
Nu există arii naturale protejate în proximitatea obiectivelor proiectate ce 
ar putea fi afectate prin implementarea proiectului. Cea mai apropiată arie 
naturală protejată este Parcul Natural Comana, situat la cca. 500 m est 
faţă de limita proiectului. 
Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în această etapă, 
traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor 
din zona. Nu există riscul ca soluţia propusă să afecteze mediul social în 
perioada de operare. 
În extravilanul localităţii se află „Aşezarea hallstattiană de la Băneasa - 
Dealul lui Coadă” (cod LMI GR-I-s-B-14759). Având în vedere că 
lucrările propuse în proiect se vor execută în intravilan şi de-a lungul 
drumurilor existente, considerăm că nu există riscul de afectare a acestuia. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 
şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 
reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din 
sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor 
locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
Localitatea nu se află în zonă inundabilă. Riscul asociat acestei opţiuni este mai 
redus comparativ cu cel aferent opţiunii 2, descărcarea realizându-se cu un colector 
într-o staţie de epurare existentă. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. 
În această zonă este prezent un risc risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, 
datorită prezenţei unor pante mai accentuate.  
În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 
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Opţiunea 2 
- Epurarea apelor uzate menajere 

colectate din Aglomerarea 

Băneasa prin realizarea unei staţii 

de epurare locale. 

 

Avantaje 
- Apa uzată biodegradabilă 

uşor,  cu un conţinut de azot 

scăzut, datorită distanţelor 

scurte de colectare a apelor 

uzate. 

Dezavantaje 
- Construcţie staţie de epurare; 

- Necesită suprafeţe de teren 

mai mari; 

- Eficienţă scazută; 

- Costuri exploatare ridicate 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Puncte de deversare, riscuri 

de mediu crescute. 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locaţia propusă pentru realizarea staţiei de epurare 
(suprafaţă ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren 
neproductiv, antropiazat, din extravilanul localităţii Băneasa. Din punct 
de vedere al suprafeţelor afectate, această opţiune conduce la ocuparea 
permanentă a unei suprafeţe mai mari de teren comparativ cu opţiunea 
1, întrucât este propusă o staţie nouă de epurare. 
Lucrarea în sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversărilor de apă uzată direct în emisar însă riscul asociat acestei opţiuni 
este mai mare comparativ cu cel aferent opţiunii 1, fiind propusă o staţie 
de epurare nouă în localitatea Băneasa şi implicit o evacuare a apelor 
epurate în canalul Comasca.  
Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii aerului 
la nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului rezultat 
şi depozitat în urma proceselor de epurare.  
Nu există arii naturale protejate în proximitatea obiectivelor proiectate ce 
ar putea fi afectate prin implementarea proiectului. Cea mai apropiata arie 
naturală protejată este Parcul Natural Comana, situat la cca. 500 m est 
faţă de limita proiectului. 
Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în aceasta etapă, 
traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăsurate adiacent drumurilor 
din zonă. Datorită amplasării staţiei de epurare la o distanţă de cca. 250 
m faţă de cele mai apropiate case din localitatea Băneasa, există riscul ca 
în perioada de operare aceasta să genereze un posibil disconfort datorită 
emisiilor atmosferice şi implicit a mirosurilor specifice proceselor de 
epurare. 
În extravilanul localităţii se află „Aşezarea hallstattiană de la Băneasa - 
Dealul lui Coadă” (cod LMI GR-I-s-B-14759). Având in vedere ca 
lucrăile propuse in proiect se vor executa în intravilan şi de-a lungul 
drumurilor existente, considerăm că nu există riscul de afectare a acestuia. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între 
localităţi. 
La estimarea lucrărilor s-au considerat măsuri necesare pentru amplasarea staţiei de 
epurare la cote neinundabile, date fiind scurgerile din precipiţatii pe bazinul aferent 
localitătii Băneasa. 
S-a avut în vedere şi luarea de măsuri de fundare la staţia de epurare. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea 
incendiilor de vegetaţie în viitor. 
În această zonă este prezent un risc risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, 
datorită prezenţei unor pante mai accentuate.  
Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 

Aglomerarea 
Herăşti 
Opţiune 
selectată – 
Opţiunea 2 

Opţiunea 1 
- Evacuarea debitului de apă uzată 

colectată din Aglomerarea 

Herăşti în reţeaua de canalizare 

Berceni şi epurarea lor în SEAU 

Glina. 

 
 

Avantaje 
- Staţie de epurare Glina 

existentă; 

- Costuri de operare mai mici 

(costuri energetice, costuri cu 

personal); 

- Staţia de epurare are debitul 

efluent în conformitate cu 

NTPA001/002, prin urmare 

nu prezintă riscuri de poluare 

a mediului înconjurător. 

Dezavantaje 
- Creşterea numărului de staţii 

de pompare din Aglomerare; 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Opţiunea analizată nu presupune schimbarea utilizării terenurilor pe 
amplasamentele proiectate, nefiind propusa amplasarea unei noi statii de 
epurare, descărcarea apelor uzate fiind făcută în reţeaua de canalizare 
ANB, conductele propuse pentru racord fiind adiacente drumurilor 
existente. De asemenea, opţiunea analizată implică ocuparea permanentă 
a unei suprafeţe mai mici faţă de opţiunea 2. 
Opţiunea analizată nu presupune o descărcare suplimentara a apelor 
uzate în emisar, riscul contaminării apelor fiind minim. Epurarea apelor 
uzate este propusă a se realiza în SEAU existentă Glina. 
Lucrările nu presupun elemente care să modifice calitatea aerului la nivel 
local, datorită soluţiei de racordare la reţeaua de canalizare ANB. 
Nămolul rezultat poate avea efecte la nivel regional, prin creşterea 
emisiilor din bazinele decantoare ale SEAU Glina.    
Nu exista arii naturale protejate in proximitatea obiectivelor proiectate ce 
ar putea fi afectate prin implementarea proiectului. 

Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 
numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei 
şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 
reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din 
sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor 
locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
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- Mentenanţa staţiilor de 

pompare şi a conductelor de 

refulare; 

- Costul srviciului epurării 

apelor uzate de către ANB. 

 

Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în aceasta etapă, 
traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor 
din zonă. Nu există riscul ca soluţia propusă să afecteze mediul social în 
perioada de operare. 
În estul localităţii Herăşti, în zona extravilanulului se află „Situl arheologic 
de la Herasti – Gradina IAS” (cod LMI GR-I-m-B-14794.01). Având în 
vedere că lucrăile propuse în proiect se vor executa în intravilan şi de-a 
lungul drumurilor existente, considerăm că nu există riscul de afectare a 
acestuia. 

sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 
Localitatea se află în zona de inundabilitate cu probabilitate medie şi mare.  
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie.  
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 2, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 

Opţiunea 2 
- Epurarea apelor uzate menajere 

colectate din Aglomerarea 

Herăşti prin realizarea unei staţii 

de epurare locale. 

 

Avantaje 
- Apa uzată biodegradabilă 

uşor,  cu un conţinut de azot 

scăzut, datorită distanţelor 

scurte de colectare a apelor 

uzate. 

Dezavantaje 
- Construcţie staţie de epurare; 

- Necesită suprafeţe de teren 

mai mari; 

- Eficienţă scăzută ; 

- Costuri exploatare ridicate 

(costuri energetice, 

chimicale, costuri cu 

personal); 

- Puncte de deversare, riscuri 

de mediu crescute. 

 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locaţia propusă pentru realizarea staţiei de epurare 
(suprafaţă ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren 
neproductiv, antropiazat din extravilanul localităţii Herăşti. Din punct de 
vedere al suprafeţelor afectate, această opţiune conduce la ocuparea 
permanentă a unei suprafeţe mai mari de teren comparativ cu opţiunea 
1, întrucât este propusă o staţie nouă de epurare. 
Lucrarea în sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversărilor de apă uzată direct în emisar însă riscul asociat acestei opţiuni 
este mai mare comparativ cu cel aferent opţiunii 1, fiind propusă o staţie 
de epurare nouă în localitatea Herăşti şi implicit o evacuare a apelor 
epurate în râul Argeş.  
Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii aerului 
la nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului rezultat 
şi depozitat în urma proceselor de epurare.  
Nu există arii naturale protejate în proximitatea obiectivelor proiectate ce 
ar putea fi afectate prin implementarea proiectului. 
Există riscul ca în perioada de execuţie, lucrările de amenajare să creeze 
un disconfort temporar prin creşterea la nivel local a nivelului de zgomot 
şi vibraţii şi a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot în această etapă, 
traficul rutier local poate fi afectat datorită restricţiilor de viteză ce se vor 
aplica în apropierea fronturilor de lucru desfăşurate adiacent drumurilor 
din zonă. Datorită amplasarii staţiei de epurare la o distanţa de cca. 700 
m faţă de cele mai apropiate case din localitatea Herăşti, există riscul că 
în perioada de operare aceasta să genereze un posibil disconfort datorită 
emisiilor atmosferice şi implicit a mirosurilor specifice proceselor de 
epurare. 
În estul localitatii Herăşti, în zona extravilanulului se află „Situl arheologic 
de la Herasti – Gradina IAS” (cod LMI GR-I-m-B-14794.01). Având în 
vedere că lucrările propuse în proiect se vor executa în intravilan şi de-a 
lungul drumurilor existente, considerăm că nu există riscul de afectare a 
acestuia. 

Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 
Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni 
Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. Deoarece evacuarea se va realiza în SEAU 
Glina, riscul asociat este mai mic decât în opţiunea 2. 
Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între 
localităţi. 
Există limitări suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Staţia de 
epurare nouă din localitatea Herăşti este situată în zona inundabilă. Emisarul este 
râul Argeş, banda de inundabilitate a acestuia ajungând şi depăşind locaţia staţiei de 
epurare. Riscul asociat acestei opţiuni este mai ridicat decât cel aferent opţiunii 1. 
La estimarea lucrărilor s-au considerat măsuri necesare pentru amplasarea staţiilor 
de epurare la cote neinundabile.S-au avut în vedere măsuri de fundare la staţia de 
epurare. 
În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea 
incendiilor de vegetaţie în viitor. 
În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. Nu 
se observă diferenţe între opţiuni. 
În comparaţie cu Opţiunea 1, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

 


