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- Documentaţia tehnică a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului pentru proiecte, Anexa nr. 5E. 

 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

“MODERNIZARE DJ 593B PARȚA - PETROMAN” 

II. TITULAR: 

 

- numele: JUDEȚUL TIMIȘ - CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ; 

     - adresa poştală: municipiu Timișoara, str. Revoluției din 1989, nr. 17;  

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 

telefon: 0256 / 406 300; 

     - director/manager/administrator: Georgeta SĂVOIU - director executiv DDPJ–CJTM   

     - responsabil pentru protecţia mediului: Valeria Virginia TOCĂNEL - 0256 406 562 

  - proiectant investiție: ing. Irinel Grăjdeanu, tel. 0721 173 661 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT: 

 

a) Rezumat al proiectului 

 

 Investiţia ce face obiectul prezentei documentaţii cuprinde lucrările de modernizare a 

sectorului de drum județean DJ 593B existent, de la km 3+025.00 (ieşirea din localitatea Parța, 

comuna Parța) până la km 11+825.00 (intrarea în localitatea Petroman, orașul Ciacova). Sectorul 

de drum județean propus își desfășoară traseul în intravilan și extravilan, pe o lungime de 8,800 

km și asigură legătura dintre localitățile Parța și Petroman, județul Timiș. 

Localitatea Parța este situată pe traseul drumului județean DJ 593B, la o distanță de 17 

km față de municipiul Timișoara.  

Localitatea Petroman este situată în sudul județului Timiș, la 4 km nord de Ciacova și circa 

24 km sud de municipiul Timișoara. Se învecinează la nord cu Parța, la est cu Obad, la sud-est 

cu Ciacova, la sud-vest cu Macedonia și la vest cu Cebza.  

În componența comunei Parța se regăsește localitatea Parța. 

În componența orașului Ciacova se regăsesc localitățile Cebza, Macedonia, Obad și 

Petroman. 

 La elaborarea documentaţiei s-au avut în vedere şi s-au utilizat datele culese de pe teren, 

Tema de proiectare, Ridicarea topografică și Studiul geotehnic. 

Modernizarea sectorului de drum județean presupune executarea următoarelor lucrări mai 

importante: 

- stabilirea traseului în plan; 

- proiectarea elementelor geometrice specifice drumurilor județene cu două benzi de circulație; 

- săparea și demolarea fundației existente;  
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- lărgirea drumului existent pentru realizarea unei platforme cu o lățime de 8,00 m, din care 

6,00 m lățime parte carosabilă și 2 x 1,00 m lățime acostamente (inclusiv benzi de încadrare 

de 2 x 0,25 m); 

- executarea unui strat de formă din pământ stabilizat cu liant hidraulic; 

- realizarea unui strat inferior de fundație din balast; 

- așternerea unei folii de polietilenă; 

- executarea unui strat de bază din beton de ciment C25/30; 

- dispunerea unui geocompozit antifisură; 

- realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase în două straturi;  

- amenajarea acostamentelor cu umplutură din balast și cu un strat din piatră spartă amestec 

optimal, la partea superioară; 

- amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de 10 m, cu o structură rutieră identică cu cea a 

sectorului de drum județean; 

- realizarea de noi șanțuri din pământ pe traseul sectorului de drum județean, acolo unde este 

cazul, necesare pentru asigurarea scurgerii apelor meteorice; 

- decolmatarea podețelor existente care se mențin aflate într-o stare corespunzătoare din 

punct de vedere tehnic; 

- demolarea podețelor existente, deteriorate și înlocuirea lor cu podețe tubulare noi proiectate; 

- realizarea de podețe tubulare noi proiectate în traseu curent și la drumurile laterale; 

- realizarea măsurilor privind siguranța circulației rutiere și pietonale, prin dispunerea de 

indicatoare de circulație și realizarea de marcaje rutiere. 

În plan, traseul drumului județean respectă traseul actual prezentat în planurile 

topografice. 

La stabilirea traseului s-a urmărit ca axa drumului proiectat să urmărească axa drumului 

județean existent.   

Pentru siguranța circulației rutiere în timpul execuției lucrărilor, executantul are obligația de 

a realiza semnalizarea provizorie a punctelor de lucru conform "Normelor metodologice privind 

condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării 

de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului", aprobate cu ord. M.I. si M.T. 

nr. 1112/411/2000 (reeditare 2014). 

 

 b) Justificarea necesităţii proiectului  

 

În plan, traseul sectorului de drum județean propus spre modernizare respectă traseul 

actual prezentat în planurile topografice, cu anumite corecții, atunci cand este cazul.  

Starea tehnică a sectorului de drum județean este nesatisfăcătoare, având o lăţime 

carosabilă redusă, variabilă şi cu marginile neuniforme în plan şi cu frecvente şerpuiri care nu 

urmăresc în principiu traseul ideal, cu o structură rutieră având perioada de viabilitate expirată, 

alcătuită din pietruiri vechi sau din pământ. 

Sectorul de drum județean are lățimea părții carosabile de cca. 4,00 m...5,00 m, fără benzi 

de încadrare, caracteristică unui drum de rang inferior, drum comunal. Având în vedere lățimea 

insuficientă a părții carosabile, acostamentele sunt folosite de utilizatorii drumului pentru 

depășirea altor vehicule sau întâlnirea din sens opus și devin periculoase din punct de vedere al 

siguranței circulației și a confortului. Acestea sunt pietruite, din pământ sau înierbate, și sunt 

situate, de regulă, sub cota pietruirii existente. Defecțiunile drumului, de tipul gropilor şi 

denivelărilor, generează băltirea apelor pe timp ploios şi praf pe timp uscat, fiind impropriu pentru 

desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă, confort şi impact asupra mediului. 
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Lipsa de planeitate a părții carosabile conduce la desfășurarea traficului cu viteze de 

deplasare mici, în condiții improprii de siguranță și confort. 

Din aceste considerente investiţia este necesară şi oportună, încadrându-se în cerinţele 

benefice de modernizare a infrastructurii rutiere, precum şi a creşterii nivelului de trai al populaţiei 

locale. 

Podețe: 

În prezent, scurgerea apelor pe sectorul de drum propus pentru modernizare este 

necorespunzătoare din cauza lipsei șanțurilor și podețelor, fiind necesară realizarea de noi 

șanțuri din pământ conform profilurilor transversale tip, respectiv realizarea de noi podețe 

tubulare în traseu curent și la drumurile laterale, astfel: 

Lungime totală șanțuri noi, proiectate din pământ:       = 12.600 m 

Podeţe noi proiectate Ф 600 mm, din țeavă corugată, în traseu curent și 

la drumurile laterale:        = 18 buc. 

din care:  

- L = 11,00 m:     = 18 buc. 

În vederea asigurării colectării și scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului 

s-au adoptat pante transversale de 2,5 % ale părții carosabile și de 4,0% ale 

acostamentelor, respectiv pante longitudinale care să faciliteze conducerea și 

descărcarea acestora în șanțurile existente, în afara zonei drumului, spre terenurile 

învecinate din jurul amplasamentului, aflate în proprietatea beneficiarului (Consiliul 

Județean Timiș) și a titularului Unităților Administrativ Teritoriale (comuna Parța și orașul 

Ciacova) pe raza cărora se desfășoară lucrarea propriu-zisă. Cantitatea de apă din 

precipitații adunată de pe suprafața carosabilă, fiind foarte mică, aceasta, adesea se 

infiltrează din șanțurile de pământ (nebetonate) proiectate în terenul natural. 

 

Drumuri laterale: 

- în cadrul proiectului au fost amenajate 24 drumuri laterale, pe o lungime de 10 m. 

 

Accese la proprietăți: 

- în cadrul proiectului NU au fost amenajate accese la proprietăți. 

Starea actuală a părții carosabile a sectorului de drum județean și a șanțurilor este 

prezentată și în următoarele poze: 

Drum județean DJ 593B  

 
- foto 1 

 
- foto 2 
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- foto 3 

 
- foto 4 

 
- foto 5 

 
- foto 6 

 
- foto 7 

 
- foto 8 

 

c) Valoarea investiției 

Valoarea totală a investiției este de aprox. 36.000.00,00 lei (cu TVA inclus). 

 

d) Perioada de implementare propusă 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni. 

 

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafață 

de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) 
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În documentaţie sunt date următoarele planşe reprezentative: 

Plan de amplasare în zonă                pl. 01 

Plan general               pl. 02 

Profil transversal tip           pl. 03 

Plan de situație        pl. 04/1...04/25 

 

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.); 

Caracteristicile principale ale construcţiei sunt următoarele: 

➢ categoria drumului:       drum județean;  

➢ lungimea totală a drumului proiectat: 8,800 km; 

➢ lăţimea părţii carosabile:    6,00 m;   

➢ lăţimea acostamentelor:    2 x 1,00 m; 

➢ lăţimea platformei:     8,00 m;  

➢ suprafaţa părții carosabile (asfalt):  57.200 m2; 

➢ panta transversală, în aliniament 

pentru partea carosabilă:    2,5 % (acoperiș); 

➢ panta transversală a acostamentelor: 4,0 %; 

➢ structură rutieră:    rigidă; 

➢ clasa de importanță:    III; 

➢ categoria de importanță:      C. 

 

ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS: 

 

-  Profilul și capacitățile de producție; 

Documentaţia prevede realizarea următoarelor capacităţi de lucrări: 

- suprafaţă carosabilă:     57.200 m2; 

- lungimea totală a sectorului de drum proiectat: 8,800 km; 

- mixtură asfaltică:      14.000 t; 

- balast:       48.000 t. 

 

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după 

caz); 

Nu este cazul. 

 

- Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul 

investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea; 

Nu este cazul. Nu sunt fluxuri tehnologice pe amplasament. 

 

- Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; 

Nu e cazul, nu este un flux tehnologic. Pentru modernizarea sectorului de drum județean 

se vor utiliza:  

- beton asfaltic B.A.16, beton asfaltic deschis BAD 22,4;  

 - geocompozit antifisură; 

 - beton de ciment; 

- folie de polietilenă; 

- balast; 

 - pământ stabilizat cu lianți hidraulici; 
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 - apă. 
 

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 

Nu este cazul. 

 

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția 

investiției; 

După finalizarea lucrării se va readuce terenul la starea inițială, prin grija exclusivă a 

executantului. Deoarece materialele necesare lucrărilor se vor aduce pe şantier numai pe 

măsura punerii lor în operă, spațiul afectat fiind doar cel din zona acostamentelor.  

 

- Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente; 

Nu se vor crea căi noi de acces, sectorul de drum proiectat fiind existent. 

 

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare; 

Resursele naturale utilizate pentru construirea și funcționarea obiectivului sunt specifice 

lucrărilor de infrastructură rutieră ( balast, apă etc.)  

 

- Metode folosite în construcție / demolare; 

În ceea ce privește metodele de construcție, se vor utiliza metode clasice de construcție în 

domeniul infrastructurii rutiere care să aibă un impact minor asupra mediului. Se vor utiliza 

materiale de construcții care să aibă impactul cel mai mic asupra mediului și sănătății oamenilor.   

Prin metode folosite în construcție în domeniul infrastructurii rutiere se înțelege: 

- realizarea unui strat de formă din pământ stabilizat cu liant hidraulic; 

- realizarea unui strat inferior de fundație din balast; 

- așternerea unei folii de polietilenă; 

- executarea unui strat de bază din beton de ciment C25/30; 

- realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase în două straturi. 

 

- Planul de execuție cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, 

exploatare, refacere și folosire ulterioară; 

În cadrul proiectului se va întocmi Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției 

(D.T.O.E) care va cuprinde toate fazele de construcție inclusiv exploatarea.  

Se va respecta cu strictețe documentație tehnică pentru organizarea execuției. 

Prin grija beneficiarului, proiectantul va fi anunțat asupra stadiului execuției în vederea 

asigurării asistenței tehnice necesare la etapele menționate. 

Orice nepotrivire găsită în partea desenată a proiectului, va fi imediat sesizată 

proiectantului în vederea soluționării. 

Nu pot fi admise modificări de orice natură a soluțiilor cuprinse în proiect, modificări privind 

calitatea și sorturile materialelor sau altele fără acceptul proiectantului. Acestea odată realizate, îl 

exonerează pe proiectant de orice responsabilitate inclusiv consecințele. 

Pentru orice modificare de soluții sau înlocuire de material va fi solicitat acordul 

proiectantului. 

 

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate; 

Podețele la începutul traseului se vor corela cu rigolele proiectate din cadrul învestiției 

“Realizare rigole și podețe la proprietăți pe strada Principală, în comuna Parța, județul 

Timiș”  
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Drumul județean DJ 593B se va racorda la cotele rampelor podului reabilitat în cadrul 

investiției „Refacere pod pe DJ 593B, km 5+000 (Parța)”. 

 

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Varianta 0 – neimplementarea proiectului, în care situația rămâne neschimbată, drumul 

județean fiind într-o stare tehnică nesatisfăcătoare cu denivelări pronunțate pe alocuri, multiple 

gropi, cedări, ruperi de margini etc., defecțiuni ce îngreunează foarte mult desfășurarea 

circulației, în special pe timp ploios. 

Varianta 1 – executarea unor lucrări de întreținere periodice, variantă abandonată datorită 

perioadei lungi de implementare și a costurilor financiare ridicate în timp. 

 Varianta 2  – implementarea proiectului din buget local etapizat în funcție de resursele 

financiare ale Beneficiarului. 

 

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creșterea 

numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); 

Nu este cazul. 

 

- Alte autorizații cerute pentru proiect; 

În cadrul proiectului se vor obține toate avizele și acordurile solicitate în Certificatul de 

Urbanism nr. 31 din 12.07.2021. 

 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE: 

 

Având în vedere că investiția prevede lucrări de infrastructură rutieră, în cadrul proiectului 

singurele lucrări de demolare prevăzute sunt cele ale podețelor aflate într-o stare rea din punct 

de vedere tehnic. Betoanele rezultate din demolări se vor transporta în baza de producție a 

constructorului în vederea concasării și refolosirii la alte lucrări. Nu se prevăd alte lucrări de 

demolare. 

 

V. DESCRIREA AMPLASĂRII PROIECTULUI: 

 

- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției 

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 

25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001; 

Nu este cazul. Distanța față de granița cu Serbia sau Ungaria  este de  peste 40 km. 

 

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 

2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

Nu este cazul. Asfaltarea drumului județean DJ 593B nu afectează monumente istorice 

sau situri arheologice. 
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- Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât și artificiale, și alte informații privind: 

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament cât și pe zone 

adiacente acestuia: 

Folosințe actuale - teren utilitate publică 

Folosințe planificate - teren utilitate publică. 

 

- politici de zonare și de folosire a terenului: 

Zonă cu terenuri destinate proiectelor de infrastructură rutieră, căi de comunicații 

terestre. 

- arealele sensibile: 

în zona amplasamentului studiat nu se află areale sensibile. 
 

- Coordonate geografice ale amplasamentului, în sistem de proiecție națională Stereo 

1970 

în tabelul de mai jos sunt prezentate coordonatele, în sistem de proiecţie STEREO-

1970, ale sectorului de drum județean, început şi sfârşit, precum și în principalele 

puncte de cotitură: 

TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

Drum județean DJ 593B Parța – Petroman 

1 199535.419 465203.374 

2 199536.281 465198.449 

3 199541.455 465168.898 

4 199546.629 465139.348 

5 199548.354 465129.498 

6 199551.803 465109.797 

7 199556.977 465080.247 

8 199562.151 465050.697 

9 199565.600 465030.996 

10 199567.325 465021.146 

11 199572.498 464991.596 

12 199577.672 464962.045 

13 199582.846 464932.495 

14 199588.020 464902.944 

15 199590.727 464887.484 

16 199593.564 464873.464 

17 199599.515 464844.060 

18 199601.499 464834.258 

19 199605.466 464814.656 

20 199611.417 464785.252 

21 199617.368 464755.848 

22 199621.335 464736.246 

23 199623.319 464726.444 

24 199629.270 464697.040 

25 199629.675 464695.041 

26 199634.620 464667.522 

27 199639.926 464637.995 

28 199645.232 464608.468 
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TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

29 199650.538 464578.941 

30 199655.845 464549.414 

31 199657.613 464539.571 

32 199661.151 464519.887 

33 199666.457 464490.360 

34 199671.763 464460.833 

35 199675.301 464441.148 

36 199677.069 464431.306 

37 199682.376 464401.779 

38 199687.682 464372.252 

39 199692.988 464342.725 

40 199698.294 464313.198 

41 199699.305 464307.574 

42 199703.974 464283.741 

43 199709.742 464254.300 

44 199711.664 464244.487 

45 199715.509 464224.860 

46 199721.277 464195.420 

47 199727.044 464165.979 

48 199730.890 464146.352 

49 199732.812 464136.539 

50 199738.580 464107.099 

51 199744.347 464077.658 

52 199750.115 464048.218 

53 199755.883 464018.778 

54 199761.650 463989.337 

55 199767.418 463959.897 

56 199769.340 463950.083 

57 199773.186 463930.457 

58 199778.953 463901.016 

59 199784.721 463871.576 

60 199788.566 463851.949 

61 199789.334 463848.028 

62 199790.214 463842.088 

63 199794.612 463812.412 

64 199799.010 463782.737 

65 199803.408 463753.061 

66 199803.935 463749.506 

67 199808.835 463723.558 

68 199814.402 463694.079 

69 199819.969 463664.600 

70 199821.825 463654.774 

71 199825.536 463635.121 

72 199831.103 463605.642 

73 199836.670 463576.163 

74 199840.382 463556.511 

75 199842.237 463546.684 

76 199847.804 463517.206 

77 199853.371 463487.727 



Documentaţie pentru obţinere Acord de Mediu 

 10 

TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

78 199858.938 463458.248 

79 199864.505 463428.769 

80 199868.377 463408.267 

81 199870.251 463399.325 

82 199876.404 463369.963 

83 199878.455 463360.176 

84 199882.557 463340.601 

85 199885.959 463324.367 

86 199888.001 463311.116 

87 199888.555 463294.804 

88 199888.125 463281.144 

89 199887.497 463261.154 

90 199887.183 463251.159 

91 199886.552 463231.079 

92 199887.158 463221.201 

93 199890.413 463209.379 

94 199891.514 463206.650 

95 199897.040 463192.955 

96 199897.616 463191.529 

97 199906.742 463164.586 

98 199911.719 463142.850 

99 199913.100 463135.281 

100 199918.485 463105.768 

101 199923.869 463076.255 

102 199925.664 463066.418 

103 199929.254 463046.742 

104 199934.639 463017.230 

105 199940.023 462987.717 

106 199943.613 462968.042 

107 199945.408 462958.204 

108 199950.793 462928.691 

109 199956.177 462899.178 

110 199961.562 462869.666 

111 199965.681 462847.086 

112 199967.103 462840.183 

113 199973.152 462810.799 

114 199978.376 462785.427 

115 199979.174 462781.410 

116 199980.893 462771.559 

117 199983.341 462751.714 

118 199984.522 462721.749 

119 199982.706 462691.817 

120 199979.838 462672.027 

121 199977.910 462662.215 

122 199970.184 462633.240 

123 199959.603 462605.182 

124 199954.605 462594.300 

125 199946.756 462578.074 

126 199933.693 462551.067 
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TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

127 199920.630 462524.061 

128 199907.567 462497.054 

129 199903.213 462488.052 

130 199898.129 462477.542 

131 199894.764 462469.927 

132 199882.638 462442.487 

133 199870.512 462415.047 

134 199862.428 462396.753 

135 199858.386 462387.607 

136 199850.122 462368.906 

137 199846.605 462360.022 

138 199835.561 462332.129 

139 199824.517 462304.236 

140 199813.473 462276.343 

141 199802.429 462248.449 

142 199791.385 462220.556 

143 199787.704 462211.258 

144 199780.341 462192.663 

145 199769.297 462164.770 

146 199758.254 462136.876 

147 199750.891 462118.281 

148 199747.210 462108.983 

149 199736.166 462081.090 

150 199725.122 462053.197 

151 199714.078 462025.304 

152 199703.034 461997.410 

153 199691.990 461969.517 

154 199680.946 461941.624 

155 199677.265 461932.326 

156 199669.902 461913.731 

157 199658.858 461885.837 

158 199647.815 461857.944 

159 199640.452 461839.349 

160 199636.771 461830.051 

161 199625.727 461802.158 

162 199614.683 461774.264 

163 199603.639 461746.371 

164 199592.595 461718.478 

165 199581.551 461690.585 

166 199570.507 461662.692 

167 199566.826 461653.394 

168 199559.463 461634.798 

169 199554.148 461621.372 

170 199548.061 461607.052 

171 199536.326 461579.443 

172 199528.503 461561.036 

173 199524.591 461551.833 

174 199512.856 461524.223 

175 199501.121 461496.614 
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TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

176 199489.386 461469.004 

177 199477.651 461441.395 

178 199465.916 461413.785 

179 199454.181 461386.176 

180 199450.269 461376.972 

181 199442.445 461358.566 

182 199430.710 461330.956 

183 199418.975 461303.347 

184 199411.152 461284.940 

185 199407.240 461275.737 

186 199395.505 461248.128 

187 199383.770 461220.518 

188 199372.035 461192.909 

189 199360.300 461165.299 

190 199348.565 461137.689 

191 199336.830 461110.080 

192 199332.918 461100.877 

193 199325.095 461082.470 

194 199313.360 461054.861 

195 199301.625 461027.251 

196 199297.092 461016.587 

197 199293.975 461008.773 

198 199290.270 460999.485 

199 199279.154 460971.620 

200 199268.038 460943.756 

201 199256.922 460915.891 

202 199245.806 460888.027 

203 199234.969 460860.861 

204 199234.674 460860.168 

205 199222.933 460832.562 

206 199219.019 460823.359 

207 199211.191 460804.955 

208 199199.450 460777.348 

209 199187.708 460749.741 

210 199179.880 460731.337 

211 199175.966 460722.135 

212 199164.225 460694.528 

213 199152.483 460666.921 

214 199140.742 460639.314 

215 199131.939 460618.617 

216 199129.153 460611.644 

217 199118.021 460583.786 

218 199106.890 460555.928 

219 199103.180 460546.641 

220 199095.759 460528.069 

221 199084.628 460500.211 

222 199073.496 460472.352 

223 199072.733 460470.441 

224 199065.732 460453.921 
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TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

225 199061.830 460444.714 

226 199050.124 460417.092 

227 199038.419 460389.470 

228 199026.713 460361.848 

229 199015.007 460334.226 

230 199003.302 460306.604 

231 198991.596 460278.982 

232 198987.694 460269.774 

233 198979.890 460251.359 

234 198968.185 460223.737 

235 198960.297 460205.123 

236 198956.604 460196.064 

237 198949.055 460177.543 

238 198945.281 460168.283 

239 198933.957 460140.501 

240 198922.634 460112.720 

241 198911.311 460084.939 

242 198899.988 460057.158 

243 198888.665 460029.377 

244 198877.341 460001.596 

245 198873.567 459992.336 

246 198866.018 459973.815 

247 198861.538 459962.823 

248 198854.192 459946.251 

249 198839.882 459919.898 

250 198828.910 459903.181 

251 198823.012 459895.106 

252 198803.752 459872.121 

253 198782.294 459851.174 

254 198773.332 459843.568 

255 198772.888 459843.206 

256 198759.335 459831.866 

257 198736.998 459811.843 

258 198718.648 459794.031 

259 198715.529 459790.891 

260 198694.388 459769.606 

261 198687.341 459762.511 

262 198673.247 459748.321 

263 198653.045 459727.982 

264 198652.084 459727.058 

265 198630.460 459706.264 

266 198616.045 459692.401 

267 198608.837 459685.469 

268 198587.213 459664.674 

269 198565.589 459643.880 

270 198543.965 459623.085 

271 198537.021 459616.407 

272 198521.727 459602.959 

273 198499.198 459583.148 
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TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

274 198476.670 459563.338 

275 198469.160 459556.734 

276 198454.141 459543.527 

277 198431.612 459523.717 

278 198409.084 459503.906 

279 198394.064 459490.699 

280 198386.555 459484.096 

281 198364.026 459464.285 

282 198341.497 459444.475 

283 198324.476 459429.507 

284 198319.028 459424.597 

285 198298.044 459403.175 

286 198279.304 459379.765 

287 198265.646 459359.088 

288 198262.955 459354.624 

289 198257.792 459346.059 

290 198247.468 459328.930 

291 198237.577 459312.521 

292 198232.399 459302.997 

293 198218.070 459276.641 

294 198208.517 459259.070 

295 198203.741 459250.284 

296 198189.411 459223.927 

297 198175.082 459197.571 

298 198160.752 459171.214 

299 198146.423 459144.858 

300 198132.094 459118.501 

301 198117.764 459092.145 

302 198112.988 459083.359 

303 198103.435 459065.788 

304 198089.106 459039.431 

305 198074.776 459013.075 

306 198065.223 458995.504 

307 198060.447 458986.718 

308 198046.118 458960.362 

309 198031.788 458934.005 

310 198021.108 458914.360 

311 198017.577 458907.586 

312 198003.711 458880.982 

313 197989.846 458854.379 

314 197975.981 458827.775 

315 197971.359 458818.907 

316 197962.115 458801.171 

317 197948.250 458774.568 

318 197934.384 458747.964 

319 197930.569 458740.645 

320 197925.313 458730.140 

321 197920.839 458721.197 

322 197907.415 458694.368 
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TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

323 197893.992 458667.539 

324 197880.568 458640.710 

325 197873.661 458626.905 

326 197866.741 458614.090 

327 197852.487 458587.693 

328 197838.233 458561.295 

329 197833.482 458552.496 

330 197823.979 458534.898 

331 197809.725 458508.500 

332 197795.471 458482.103 

333 197785.968 458464.505 

334 197781.217 458455.706 

335 197766.963 458429.308 

336 197766.693 458428.808 

337 197753.092 458402.709 

338 197740.025 458375.705 

339 197729.194 458351.612 

340 197727.768 458348.325 

341 197715.830 458320.802 

342 197703.892 458293.280 

343 197699.912 458284.106 

344 197691.953 458265.758 

345 197680.015 458238.235 

346 197668.077 458210.713 

347 197660.118 458192.365 

348 197656.139 458183.191 

349 197644.201 458155.668 

350 197632.263 458128.146 

351 197620.324 458100.624 

352 197609.582 458075.858 

353 197608.397 458073.097 

354 197596.567 458045.528 

355 197584.737 458017.959 

356 197580.793 458008.769 

357 197572.907 457990.390 

358 197561.077 457962.821 

359 197549.246 457935.252 

360 197541.360 457916.872 

361 197537.416 457907.683 

362 197525.586 457880.114 

363 197513.756 457852.545 

364 197501.926 457824.976 

365 197490.096 457797.407 

366 197478.266 457769.838 

367 197466.436 457742.269 

368 197462.492 457733.079 

369 197454.606 457714.700 

370 197442.775 457687.131 

371 197430.945 457659.562 
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TABEL COORDONATE TRASARE 
-sistem de proiecție STEREO 1970 și sistem nivelitic MAREA NEAGRĂ; 

Traseu / Pichet EST NORD 

372 197423.059 457641.183 

373 197419.115 457631.993 

374 197407.285 457604.424 

375 197395.455 457576.855 

376 197383.625 457549.286 

377 197371.795 457521.717 

378 197361.284 457497.223 

379 197359.958 457494.151 

380 197347.500 457466.862 

381 197343.121 457457.872 

382 197334.027 457440.059 

383 197319.559 457413.781 

384 197308.369 457394.931 

385 197304.150 457388.042 

386 197293.706 457370.985 

387 197288.484 457362.457 

388 197272.818 457336.872 

389 197257.152 457311.288 

390 197241.486 457285.703 

391 197225.820 457260.118 

392 197210.154 457234.534 

393 197194.488 457208.949 

394 197189.266 457200.421 

395 197178.822 457183.364 

396 197176.211 457179.100 

 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: 

Deoarece investiția prevede modernizarea unui sector de drum existent intabulat în 

proprietatea Consiliului Județean Timiș, cu categoria de folosință drum județean și care 

asigură accesul riveranilor la proprietăți pe anumite sectoare, NU a fost luată în 

considerare o altă variantă de amplasament. 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE  ASUPRA 

MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:  

  

  a. Protecţia calităţii apelor  

 

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 

În etapa de execuție: 

Surse de poluare 

În perioada de execuție a lucrărilor de execuție, sursele posibile de poluare a apelor 

pot fi următoarele: 

- Execuția propriu-zisă a lucrărilor; 

- Traficul de șantier rezultat din circulația vehiculelor grele pentru transport de 

materiale, și personal la punctele de lucru, utilajele; 
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În perioadele ploioase, poluanții din aer sunt transferați în ceilalți factori de mediu (apa 

de suprafață și subterană, sol, etc.). 

Măsuri de protecție a mediului: 

- se vor respecta normele de protecție sanitară a surselor de alimentare cu apă, 
subterană sau de suprafață; 
- se va asigura  evacuarea apelor pluviale din perimetrele unde se execută lucrări 
pentru a evita stagnarea apelor; 
- se interzice spălarea vehiculelor Iângă sursele de apă subterane sau de suprafață; 
- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele 

de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol 

În etapa de funcționare: 

Surse de poluare 

Sursele de poluare ale apei sunt apele meteorice care spală carosabilul antrenând 

substanțele poluante depuse pe aceasta. 

Măsuri de protecție: 

Sistemul natural de scurgere existent înaintea execuției lucrărilor va fi menținut și 

îmbunătățit prin continuizarea șanțurilor și prin amenajarea pantelor transversale și longitudinale 

ale drumului județean proiectate. 

 

b. Protecţia aerului 

 

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă 

În etapa de execuție: 

Surse de poluare 

Se apreciază că în perioada desfășurării lucrărilor de execuție emisiile de substanțe 

poluante evacuate în atmosfera provin de la următoarele surse: 

Sursele liniare, reprezentate de traficul rutier zilnic desfășurat în cadrul șantierului; 

Sursele de suprafață, reprezentate de funcționarea utilajelor în zona fronturilor de 

lucru; 

Efectele generate de sursele punctiforme și de suprafață se fac resimțite pe arii mai 

restrânse decât în cazul surselor liniare de tipul traficului. 

Măsuri de protecție 

- Acoperirea depozitelor de materii prime și materiale reprezintă o măsură de protecție 

împotriva acțiunii vântului. 

- Pentru limitarea disconfortului iminent ce poate apare mai ales pe timpul verii se vor 

alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc șantierul, mai ales pentru cele care 

transportă materii prime și materiale de construcție ce pot elibera în atmosfera particule fine. 

- Transportul materialelor de construcție în vrac, care pot fi antrenate în aer, se va face în 

mijloace de transport cu bena acoperită. 

- Utilajele, echipamentele, stațiile de asfalt și betoane vor fi periodic verificate din punct de 

vedere tehnic în vederea constatării eventualelor defecțiuni care pot produce emisii ridicate de 

poluanți. O alta posibilitate de limitare a emisiilor de substanțe poluante constă în folosirea de 

utilaje, vehicule, echipamente de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de 

reținere a poluanților. 

În etapa de funcționare: 

Surse de poluare 

În perioada de operare sursa de poluare va fi traficul rutier care se va desfășura pe 

variante alternative. Poluarea atmosferică în cazul traficului rutier este rezultatul arderii 
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carburanților în motoare, pe de o parte, iar pe de alta parte este rezultatul uzurii prin frecare a 

materialelor diferitelor suprafețe de contact. 

Acest tip de poluare se manifesta ca urmare a: 

- Evacuării în atmosfera a diferiților produși de ardere; 

- Producerea de pulberi de diferită natura, rezultată din uzură căii de rulare și a pneurilor, 

a dispozitivelor de frânare și de ambreiaj, precum și a elementelor caroseriei. 

Măsuri de protecție 

Modernizarea drumului județean va avea, în mod cert, efecte pozitive asupra calității 

aerului de-a lungul acestora. Acest fapt se va materializa în fluidizarea traficului în zonă și, 

implicit, va conduce la o reducere a emisiilor de substanțe poluante degajate în atmosferă. În 

prezent circulația se desfășoară cu frânări și opriri frecvente. 

 

c. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor 

 

- sursele de zgomot și de vibrații; 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; 

În etapa de execuție: 

Surse de poluare 

 Lucrările de execuție implică următoarele surse de zgomot și vibrații și anume: 

- Procesele tehnologice, pentru care este necesar să funcționeze unele grupuri de utilaje. 

Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot. 

- Circulația mijloacelor de transport în cadrul șantierului. 

- Funcționarea instalațiilor, utilajelor, echipamentelor în cadrul Organizării de Șantier. 

 Nivelul sonor depinde în mare măsură de următorii factori: 

- Fenomenele meteorologice și, în particular, viteza și direcția vântului, gradientul de 

temperatură și de vânt; 

- Absorbția undelor acustice de către sol, fenomen denumit “efect de sol”; 

- Absorbția în aer, dependența de presiune, temperatură, umiditatea relativă, componenta 

spectrală a zgomotului; 

- Topografia terenului și vegetația. 

Măsuri de protecție 

Nu este cazul. 

În etapa de funcționare: 

Surse de poluare  

În perioada de funcționare sursa de poluare va fi traficul rutier care se desfășoară pe 

drumul studiat. 

Măsuri de protecție 

Nu este cazul. 

 

d. Protecţia împotriva radiaţiilor 

 

- sursele de radiații; 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; 

În etapa de execuție:  

Nu este cazul, nu există surse de radiații ori materiale radioactive. 

În etapa de funcționare: 

Nu este cazul, nu există surse de radiații ori materiale radioactive. 
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e. Protecţia solului şi subsolului 

 

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; 

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; 

În etapa de execuție: 

Surse de poluare 

Pe perioada execuției lucrărilor, sursele de poluare a solului sunt următoarele: 

- Surse liniare, reprezentate de traficul de vehicule grele și utilaje. O parte din emisiile de 

substanțe poluante degajate în atmosferă din arderea combustibilului, atât datorită traficului, cât 

și funcționării utilajelor în zona fronturilor de lucru, ajung să se depună pe sol. Cantitățile de praf 

degajate în atmosferă pe durata desfășurării lucrărilor vor fi nesemnificative. Realizarea lucrărilor 

va implica realizarea unor volume mari de terasamente, manevrarea unor cantități de pământ, 

agregate, etc. Poluarea se va manifesta pe o perioada limitată de timp (pe durata lucrărilor de 

construcție) și, spațial, pe o arie restrânsă. 

- Surse de suprafață, reprezentate de funcționarea utilajelor în zona fronturilor de lucru. 

Suplimentar, aici există riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil ca urmare a apariției 

unor defecțiuni tehnice survenite la utilaje. De asemenea, depozitarea necorespunzătoare a 

materialelor și/sau deșeurilor rezultate din activitățile de construcție poate constitui o sursă de 

poluare a solului. 

Măsuri de protecție: 

- Terenurile ocupate temporar pentru Organizarea de șantier (dacă este cazul) vor fi 

redate în circulație. 

În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucție 

ecologică. Deșeurile rezultate din activitatea de construcție trebuie colectate în pubele tipizate, 

amplasate în locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele să fie preluate 

periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe baza de contract. Scurgerile de ulei 

rezultate accidental în zona fronturilor de lucru de la funcționarea defectuoasă a utilajelor pot 

avea un impact redus asupra solului în cazul în care există un program de prevenire și 

combatere a poluării accidentale. În acest sens, instruirea personalului reprezintă o măsură 

eficientă în prevenirea și/sau reducerea efectelor poluării. 

În etapa de funcționare: 

Surse de poluare 

Sursele de poluare a solului în perioada operațională vor fi emisiile de poluanți rezultate 

din traficul rutier care se va desfășura pe drumul proiectat. 

Măsuri de protecție 

Apele pluviale colectate vor fi conduse către terenurile din jurul localităților aflate în 

proprietatea beneficiarului. 

 

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice  

 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor 

protejate; 

În etapa de execuție: 

Nu este cazul, în zona amplasamentului studiat nu se află areale sensibile sau arii 

protejate. 

În etapa de funcționare: 

Nu este cazul, în zona amplasamentului studiat nu se află areale sensibile sau arii 
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protejate. 

 

 

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanță față de așezările umane, respectiv față 

de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim 

de restricție, zone de interes tradițional și altele; 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate 

și/sau de interes; 

În etapa de execuție: 

Surse de poluare 

Pe perioada de execuție a lucrărilor de execuție pot apărea unele probleme cu impact 

asupra factorului uman, cauzate în principal de faptul că șantierul poate fi o sursa de insecuritate. 

Măsuri de protecție: 

- Pe perioada execuției, șantierul poate fi o sursa de insecuritate. Constructorul va elabora 

o documentație privind dirijarea traficului, stabilind reguli stricte pentru asigurarea fluentei 

circulației și evitarea coliziunii, folosind o semnalizare luminoasă corespunzătoare. Traficul de 

șantier va fi dirijat astfel încât să evite ambuteiaje de autovehicule in zonele de lucrări. Pentru 

utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure cel mai simplu acces la șantier, cu 

perturbări minime.  

- Se va asigura semnalizarea șantierului cu panouri de avertizare pentru a obliga 

conducătorii auto să reducă viteza în zona lucrărilor, și să acorde atenție sporită circulației pentru 

a se evita accidentarea riveranilor care se deplasează în zonă. 

- Antreprenorul are obligația să asigure menținerea curată a drumului pe perioada 

execuției. După desființarea șantierului, se va face reconstrucția ecologică a terenului folosit 

temporar. 

În etapa de funcționare: 

Surse de poluare 

Sursa de poluare va fi traficul care se va desfășura pe drumul proiectat. 

Măsuri de protecție 

Lucrări pentru siguranța circulației 

Lucrări de semnalizare: 

În cadrul proiectului vor fi prevăzute indicatoare rutiere de avertizare, de reglementare, de 

interzicere sau restricție, de obligare, de orientare, de informare și panouri adiționale. Montarea 

indicatoarelor se va face pe stâlpi sau pe console, acolo unde acest lucru se impune. 

Indicatoarele rutiere sunt alcătuite din panouri din oțel sau aluminiu, protejate împotriva 

coroziunii, pe fața cărora se aplică folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high intensity grade). 

Lucrări de marcaj 

Scopul lucrărilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atât pe timp de zi cât si pe 

timp de noapte. 

Marcajele transversale se execută la intersecții pentru a presemnaliza conturul insulelor 

sau al zonelor cu caracter special. 

 

h. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament 

 

Pământul rezultat din săpături se va utiliza pentru realizarea umpluturilor în zona drumului, 

unde va fi necesar.  
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Excesul de pământ, respectiv cantitatea rezultată din decaparea stratului vegetal, va fi 

depozitat pe un amplasament care va fi indicat de Beneficiar (Județul Timiș), amplasament aflat 

în proprietatea acestuia, unde se va nivela, compacta și înierba. 

Betoanele rezultate din demolări/frezări se vor transporta în baza de producție a 

constructorului în vederea concasării și refolosirii la alte lucrări. 

Din aceste lucrări rezultă următoarele volume de cantități, conform tabel:  

 

   Deşeu generat din: Tipul deşeului U.M. Cantitate Cod deşeu 

Săpături pământ pământ m3 ~ 30.000 17 05 04 

Demolări betoane beton m3 ~ 10 17 01 01 

 

i. Gospodărirea substanţelor și preparatelor chimice periculoase 

 

-  substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 

condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației; 

În etapa de execuție: 

Nu este cazul, nu există surse de substanțelor și preparatelor chimice periculoase. 

În etapa de funcționare: 

Nu este cazul, nu există surse de substanțelor și preparatelor chimice periculoase. 

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT: 

 

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție 

specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului 

cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului 

istoric și cultural, și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 

(adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, 

permanent și temporar, pozitiv și negativ); 

- impactul asupra populației - pozitiv, prin atragerea investitorilor în zonă și creșterea 
nivelului de trai. 

- impactul asupra sănătății umane - nesemnificativ, nu se produc poluanți care sa 
afecteze sănătatea umană. 

- impactul asupra faunei si florei - nu are un impact semnificativ, modernizarea 
sectorului de drum se realizează astfel încât NU se vor executa lucrări de tăiere a 
pomilor sau a arborilor existenți; în zonă nu se află arii protejate. 

- impactul asupra solului - modernizarea părţii de rulare, practic asigură protecţia 
solului şi a subsolului împotriva infiltrării apelor meteorice eventual contaminate de 
gazele de eşapament. În perioada de execuție se interzice poluarea solului cu 
carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare 
sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport sau datorită 
funcționării necorespunzătoare a acestora; 

- impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale - impact pozitiv indirect, prin 
creșterea potențialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de 
patrimoniu;  

- impactul asupra calității si regimului cantitativ al apei - fără impact, neexistând 
surse de poluare a apelor; se interzice spălarea vehiculelor Iângă sursele de apă 
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subterane sau de suprafață; se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau 
deșeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol. 

- impactul produs de  zgomot și vibrații - redus; pentru reducerea disconfortului 
sonor datorat funcționării utilajelor în perioada de execuție a drumului comunal, în 
apropierea zonelor locuite programul de lucru se va stabili astfel încât să nu se 
desfășoare în timpul nopții, ci doar în perioada de zi între orele 0600 – 2200, conform 
Ordinului Ministerului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a 
recomandărilor privind mediul de viață a populației; 

- impactul asupra peisajului si mediului vizual - pozitiv, se va îmbunătăți aspectul 
vizual și amenajarea urbanistică a zonei. 

- impactul asupra patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre 
aceste elemente - fără impact, în zona nu există obiective ale patrimoniului istoric și 
cultural; lucrările ce se vor realiza nu au impact asupra interacțiunilor dintre elementele 
enumerate mai sus. 

 
-  Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației / habitatelor / speciilor 

afectate); 

Nu este cazul. Nu se estimează o extindere a impactului asupra zonei geografice, 
populației din zonă și din localitățile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul 
general fiind unul redus la nivel local doar pe perioada de execuție. 

 
-  Magnitudinea și complexitatea impactului; 

- impact general redus, limitat la suprafața drumului judetean studiat.  
 
- Probabilitatea impactului; 

- probabilitate redusă. 
 
- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 

- impactul este redus și temporar pe întreaga durată de realizare a investiției. Impactul pe 
termen scurt este unul negativ, generator de praf și impurități, însă pe termen lung, efectele 
cumulative sunt net superioare actualei întrebuințări a terenurilor. 

 
- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului; 

Nu este cazul, impactul este redus și temporar numai pe durata de realizare a investiției. 
 
- Natura transfrontieră a impactului; 

Nu este cazul. 
 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI 

PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȘI ÎN MEDIU, INCLUSIV 

PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR 

PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE 

VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE 

NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ 

 

Lucrarea se încadrează conf. HG 261/94 şi 766/97 în categoria de importanţă C şi clasa 

de importanţă III. 

Neavând un impact semnificativ asupra mediului, nu s-au prevăzut măsuri de 

monitorizarea mediului. 
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IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / 

STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE: 

A. Justificarea incadrării proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative 

naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a 

parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale 

(prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a parlamentului 

European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore 

care implică substanșe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 

96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului inconjurătorului și un aermai curat pentru Europa, Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 

deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele  

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare 

din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Nu este cazul. 

 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER: 

 

Pentru organizarea de șantier (strict pt. utilaje, exclus pentru materiale, deoarece 

materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă, lucrările fiind 

mecanizate) locația propusă pentru gararea pe timpul nopții a utilajelor, se va face pe o platformă 

betonată existentă în localitatea Parța (proprietate a titularului Unității Administrative Teritoriale 

pe raza căreia se desfășoară lucrarea propriu-zisă), locație special amenajată pentru staționarea 

utilajelor și autovehiculelor mari. 

Suprafața de teren estimată pentru organizarea de șantier este de cca. 250 m2. 

Se interzic lucrări de întreținere și reparații, iar în caz de avarii, utilajele vor fi transportate 

pe platformă auto către un service autorizat. 

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi a autovehiculelor de transport se va face la baza 

de producţie a executantului precum şi în stații de alimentare cu carburant autorizate. Nu se va 

permite realizarea de depozite de carburanţi la punctele de lucru. 

 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, 

ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE 

ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE 

 

Execuţia lucrărilor se va face de către un antreprenor specializat, care are bază de 

producţie autorizată. 

Curăţenia pe şantier se va asigura pe timpul execuţiei prin grija executantului, care va fi 

controlat de beneficiar prin dirigintele de şantier și responsabilul cu protecția mediului. 

Amplasarea de rulote pentru scule, dacă sunt necesare, se va face în locuri stabilite de 

comun acord între executant şi beneficiar. 

După terminarea execuţiei lucrărilor beneficiarul va avea sarcini de întreţinere atât pe timp 

de vară, cât şi pe timp de iarnă şi va avea o grijă permanentă pentru desfăşurarea circulaţiei în 

condiţii bune, ceea ce înseamnă: 

− întreţinerea suprafeţei de rulare; 



Documentaţie pentru obţinere Acord de Mediu 

 24 

− eliminarea defecţiunilor cauzate de eventuale calamităţi. 

Executantul lucrării are obligaţia ca la terminarea lucrării să aducă la starea iniţială 

platforma utilizată ca organizare de şantier.  

 

XII. ANEXE – PIESE DESENATE 

 

Plan de amplasare în zonă                pl. 01 

Plan general               pl. 02 

Profil transversal tip           pl. 03 

Plan de situație        pl. 04/1...04/25 

 

XIII. PROIECTE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN O.U.G. 
57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE CONSERVAREA 
HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU 
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI 
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:  

 
a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, 

în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând 

coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului;  

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;  

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar;  

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. 
- Nu este cazul. În zona amplasamentului studiat nu se află arii natural protejate. 

 

XIV. PROIECTE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, 
MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN 
PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:  
1.Localizarea proiectului:  
- bazinul hidrografic;  
- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;  
- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.  
2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de 
suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a 
corpului de apă.  
3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 

excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. 
- Nu este cazul. 

 

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. ......... PRIVIND 

EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA 

MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII 

INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV. 
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1. Caracteristicile proiectelor: 

f) Riscurile de accidente majore și / sau dezastre relevante (ex. cutremure, alunecări de 

teren, inundații) pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice: 

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase 

Proiectul propus nu se încadrează sub Directiva SEVESO, nu se utilizează substanțe 

chimice periculoase în cantități relevante. Nu exista risc de accident major. 

- Riscuri de accidente din dezastre naturale:  

Localitatea Parța este situată pe traseul drumului județean DJ 593B, la o distanță de 17 
km față de municipiul Timișoara.  

Localitatea Petroman este situată în sudul județului Timiș, la 4 km nord de Ciacova și circa 
24 km sud de municipiul Timișoara. Se învecinează la nord cu Parța, la est cu Obad, la sud-est 
cu Ciacova, la sud-vest cu Macedonia și la vest cu Cebza.  

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc 
depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrişuri) cu grosimi de cca 
100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele 
daciene în facies lacustru şi de mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de 
lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se 
extindă domeniul fundamentului cristalin. 

Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul localităţii 
se produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos.  

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Ciacova este amplasată în Câmpia 
Timişului.  

Relieful este domol prezentând o uşoară înclinare spre sud-vest în zona de divagare a 
apelor Bănăţene spre Tisa. Câmpia Timişului (a Timişului Mort şi Lanca Birdei) este un şes de 
acumulare legat prin origine de şesul Panonic, format în Cuaternar de apele ce au colmatat lacul 
Panonic. Acest lac s-a format prin scufundarea unei părţi (vestul) din Carpaţi în Mezozoic. La zi 
apar formaţiuni Sarmaţiene, Panoniene şi Cuaternare.  

În cadrul cîmpiei se observă numai uşoare denivelări de teren. Sunt mici adîncituri 
(Crovuri) rămăşiţe ale lacurilor, bălţilor sau mlaştinilor, care au dăinuit aici pînă în secolul XVIII 
cînd imperiul Austro-Ungar a executat un vast plan de desecări şi îndiguiri. Pînă atunci cea mai 
mare parte a Cîmpiei Banatului era patria bălţilor.  

Astăzi rămăşiţele acestor bălţi se văd pe câmp sub forma unor cercuri uşor adîncite care 
au culoare mai albă decît terenul negru arat. Sunt aşa numitele sărături sau salitre.  

Diferenţele de altitudine dintre părţile cele mai înalte şi cele mai joase ating înălţimea de 
0,80 –1,00 m. Aceasta face ca apa rezultată din ploi şi topirea zăpezii        să-şi găsească cu 
greu locuri de scurgere in ondulaţiunile mai joase răspîndite în teren.  

În zona Ciacovei suprafaţa diferitelor forme de microrelief aproximative este ocupată 85% 
de câmp, 2,5% crovuri, 3 % văi, 2 % terase, 1% nisipuri în albii,            0,8% lacuri care seacă, 
0,5% teren inundabil şi 5,2% şosele, drumuri şi şanţuri.  

În suprafaţa câmpiei predomină argilele de diferite nuanţe,prafurile argiloase, aşternute 
peste nisipuri fine,mai rar mijlocii sau mari.  

Din punct de vedere hidrografic, principalul curs de apă situat pe teritoriul comunei 
Parţa este râul Timiş, îndiguit pe ambele părţi de-a lungul comunei.   

Din punct de vedere hidrologic teritoriul comunei Ciacova aparţine bazinului de recepţie 
al Timişului. Mai precis Ciacova este situată pe malul stâng al Timişului Mort.  

Din punct de vedere climatic, zona se încadrează în climatul temperat continental 

moderat, cu influenţe din vestul şi sudul continentului, caracterizat prin ierni blânde şi veri 

răcoroase. Influenţele submediteraneene se fac simţite prin amplitudini termice relativ mici şi 

apariţia celui de-al doilea maxim în regimul precipitaţiilor (toamna). 

1. Riscul seismic 
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Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu 

magnitudine Mw>5, dar fără să depășească Mw 5.6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei 

urmate de secvențe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni). 

Conform Cod de proiectare seismică P 100-2013, accelerația terenului pentru proiectare la 

cutremure de pământ cu un interval minim de recurență IMR = 100 ani este ag = 0,25 g, iar 

perioada de colț este Tc = 0,70 sec. 

2. Riscul hidrologic de inundații 

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național – 

Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundații,  amplasamentul cercetat nu se 

regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații (pe torenți).  

3. Risc de alunecări de teren 

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național – 

Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat 

nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren (risc 

scăzut-ridicat). 

4. Risc pentru sănătatea umană 

Realizarea infrastructurii rutiere va avea un impact minim asupra populației locale, doar pe 

perioada execuției. După această perioadă, deplasarea autovehiculelor în zonă va fi mult mai 

rapidă și fără costuri de întreținere a mașinilor, va fi o zonă mai curată, fără poluarea generată de 

praf, etc. 

Asigurarea unei infrastructuri rutiere corespunzătoare poate contribui la atragerea 

populației în zona rurală, atragerea agenților economici și astfel poate contribui la dezvoltarea 

socio-economică a zonei. 

 

 

Întocmit, 

ing. Irinel GRĂJDEANU 


