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Memoriu de prezentare
I. DENUMIREA PROIECTULUI
Construire platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd,
comuna Bistreț, judeţul Dolj

II. TITULAR
Titularul investiţiei
Adresa titularului:

COMUNA BISTREȚ, JUD. DOLJ
Primaria Comunei Bistreț, Calea Dunării 192, DN55A, jud. Dolj
E-Mail: primariabistret@gmail.com
Telefon: 0251/355.011, FAX: 0251/355.550
persoană de contact: Primar ANTONIE CRISTIANA.

Finanţatorul investiţiei: Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Amplasament:

Comuna Bistret, nr. Cadastral 31939, CV.48, P1, fost CAP Bistreț, Judetul Dolj

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Face parte din Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” , Finanţare Adiţională
(INPCP-AF), implementat de UMP în perioada 2017-2022. Reprezintă investiţii pentru o
agricultură favorabilă mediului, Reducerea nutrienţilor, Ape curate, Culturi mai bogate, Un mediu
înconjurător protejat.
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Rezumatul proiectului; Contextul Proiectului;

În 1991, Uniunea Europeană a introdus Directiva 91/676/CEE3 (denumită în
continuare Directiva Nitraţi), care are ca scop protejarea calităţii apei în Europa prin
prevenirea poluării apelor subterane şi de suprafaţă cauzată de nutrienţii proveniţi din
surse agricole şi prin promovarea utilizării bunelor practici agricole. In conformitate cu
Articolul 5, alineatul 1 din prezenta Directivă, fiecare Stat Membru trebuie să stabilească
un program de acţiune (PA), în ceea ce priveşte zonele vulnerabile desemnate sau
teritoriul său naţional şi în conformitate cu Articolul 5, alineatul 7 să reexamineze şi, dacă
este necesar, să revizuiască PA la cel puţin fiecare patru ani.
În România, ultima versiune a PA a fost aprobată prin Decizia nr. 221.983/GC/
12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nutrienţi din surse agricole (Comisia). După cum se menţionează în
Anexa la Ordinul nr. 1182/1270/2005, Programul de Acţiune pune în aplicare măsurile
detaliate în Codul de Bune Practici Agricolei ii (elaborat şi aprobat prin Ordin de ministru
şi publicat în Monitorul Oficial nr. 649/27.08.2015). In vederea conformării cu cerinţele
Directivei Nitraţi a UE şi promovării unei agriculturi durabile, România a elaborat Proiectul
Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi 2008 - 2016 (INPC), finanţat de Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca Mondială) printr-un împrumut în
valoare de 50 de milioane de euro şi de o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare
de 5,5 milioane de dolari de la Facilitatea Globală de Mediu (FGM)iii.
Sistemul de depozitare a gunoiului, prevăzut de proiect, va include o platformă la
nivel de comună, cu facilitatea de a permite depozitarea gunoiului de grajd destinat
obţinerii de compost şi care va fi aplicat ca fertilizant pe terenul agricol. Acolo unde se va
considera necesar, fie datorită faptului că gospodarii vor dori să păstreze gunoiul de grajd
ca îngrăşământ, fie pentru că sunt necesare investiţii la nivelul gospodăriilor individuale
în vederea reducerii deversării apelor uzate, proiectul va furniza fonduri pentru facilităţi
de depozitare la nivelul gospodăriilor individuale.
Sistemul de manipulare şi aplicare a gunoiului de grajd/compostului includ: (I)
colectarea gunoiului/livrarea la platformă la nivel de comunal; (II) asigurarea de
echipament necesar pentru a facilita operaţiunile de manevrare la nivel de comună –
tractor cu remorcă şi dispozitiv de încărcare; (III) managementul gunoiului de grajd în
vederea stimulării descompunerii şi producerii de compost; (IV) asigurarea de
echipamente specifice în vederea împrăştierii în teren a materialului fertilizant; (V)
asigurarea unei cisterne cu vid şi a unei pompe necesare manevrării şi împrăştierii
fracţiei lichide pe teren. Responsabilităţile vor fi stabilite prin acorduri între UMP şi
autorităţile locale.
Facem precizarea că această investiţie nu are ca obiectiv gestionarea deşeurilor
menajere. Numai dacă în mod cu totul excepţional, datorită comportamentului nepotrivit
al unora dintre gospodării, ar putea ajunge în mod accidental la platformă în amestec cu
gunoiul de grajd și alt tip de deșeuri amestecate cu gunoiul de grajd, sunt utilizate aceste
facilitați. Gunoiul de grajd din care se obţine compostul nu trebuie să conţină resturi
menajere nedegradabile care ar face improprie utilizarea pe terenurile agricole şi din
acest motiv, deşeurile de altă natură decât gunoiul de grajd ajunse accidental la
platformă vor fi separate de personalul care deserveşte platforma urmând a fi preluate, în
vederea valorificării şi eliminării finale, de către operatorul de salubritate autorizat care
-
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asigură colectarea deşeurilor menajere în zona Comunei;
Conform Extrasului de Carte Funciară, terenul este înscris cu Nr. Cadastral 31939
și are o suprafață masurată de 79.526 m². În vederea realizării documentației, pe lângă
Extrasul de Carte Funciară, beneficiarul a pus la dispoziția proiectantului și planul de
amplasament și delimitare a imobilului (sc. 1:5000), vizat de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Dolj.
Prezentarea proiectului pe obiecte
Structura pe obiecte si categorii de lucrări a investiţiei „Platforma de depozitare si
gospodărire a gunoiului de grajd” este următoarea:

1. Lucrari de teresamente pentru sistemarea terenului:
-lucrarile de decopertare a stratului vegetal, a incintei, S sistematizat x 20cm
-lucrarile de decopertare a stratului vegetal, a incintei.
Terenul pus la dispoziţie de Comuna Bistret, domeniul public este situat intr-o
zonă de câmpie. Terenul este relativ plan. Terenul este lipsit de arbori si arbuşti si
acoperit parţial de vegetaţie. Accesul se face printr-un drum existent din pământ
De 1086.
Sistematizarea terenului va include lucrări de săpătură mecanica si manuala,
umplutura mecanica si lucrări de compactare, nivelare si taluzare.
Pentru încadrarea in limitele terenului alocat s-a proiectat o platformă de depozitare
cu dimensiunile 32,0 x 25,0 m cu inclinare 1%.
Este posibilă amplasarea in întregime a organizării de şantier in limitele proprietăţii.
Pentru sistematizare se vor folosi utilaje terasiere grele, de preferinţa cu senile. Pamantul
va fi aşternut de catre buldozere in straturi uniforme cu grosimea de maximum 30 cm si
va fi compactat de catre utilajele terasiere specializate pentru această operaţiune.

2. Lucrari de construire:
Obiect 1 - Platforma depozitare gunoi de grajd
- Terasamente platforma
- Construcţie platforma
Platforma de depozitare a gunoiului este o incinta rectangulara cu pereţi din beton
armat (C25/30) pe trei laturi si placa din beton armat (C25/30) la partea inferioara.
Platforma are dimensiunile interioare de 32.00 x 25.00 m, si au fost adaptate la
limitele amplasamentului, cu o capacitate de stocare de aproximativ 1.800 tone/an,
adică aproximativ 2400 mc. Platforma betonată este prevăzută pe contur, cu 3 pereţi din
beton cu inaltimea de 3,0 m, si un canal colector tip rigolă carosabilă, pe marginea liberă
si o placă de beton armat pe sol.
Peretele pe direcţia longitudinală are lungimea de 32 m la interior, ceilalţi doi pereţi
transversali au lungimea de 25.00m. De la cota 0.00, inaltimea pereţilor este de 3 m, iar
grosimea lor este de 25cm. Ei sunt fundaţi pe o fundatie continua cu lăţime de 1,85 m si
grosime de 40 cm. Pereţii si fundaţiile lor sunt construiţi cu beton clasa C25/30. Armarea
fundaţiilor se face cu etrieri transversali

diam. Ǿ12/20. Armatura longitudinala a

fundatiilor este din bare Pc. 52, diam. Ǿ10/20.
-
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Armarea verticală a pereţilor se face cu bare verticale tip U, la bază diam.14/20 si
diam. Ǿ12/20, Pc. 52 pe inaltimea peretilor. Armarea orizontală a pereţilor se face cu
diam. Ǿ10/20, Pc. 52.
Având in vedere situaţia prezentata in studiul geotehnic, fundarea tălpii zidului de
sprijin se va face după cum urmeaza:
- după executarea săpăturii, se realizează patul de pamant stabilizat amestecat cu
nisip grauntos, cu grosimea de min 30cm. Compactarea patului de pamant stabilizat se
va face in doua straturi de 15-20cm cu cilindru compactor pana la atingerea unui indice
de compactare de min 95% Proctor modificat (min. 10 treceri).
- peste terenul astfel compactat, se amenajeaza perna de balast compactat cu
grosime variabila (min 30cm). Acolo unde este cazul, completarea intre terenul bun de
fundare (de capat de stratul vegetal) si talpa fundaţiei se va face prin ingrosarea pernei
de balast compactat. Compactarea pernei se va face in straturi de 15-20cm cu cilindru
compactor pana la atingerea unui indice de compactare de min 95% Proctor modificat
(min. 6 treceri).
- peste perna de balast se va turna beton de egalizare cu grosimea de 10cm, prin
intermediul unui strat de hârtie Kraft.
- Astfel, cota de fundare finala va fi cota aproximativ la min -1.10 m fata de CTA.
După săpătură, sub fundaţii si sub platforma se va realiza o perna de min.30cm
dintr-un strat de pamant stabilizat cu amestec 3-5% ciment, compactate la un grad de
compactare Proctor de 95%. Mai departe se va turna un strat de beton de egalizare gros
de 10 cm sub fundaţii, respectiv 10cm sub placa. Betonul de egalizare de sub placa va fi
armat cu o plasa diam. Ǿ6x100x100. Este important a asigura integritatea acestui strat
de egalizare pentru ca de el depinde integritatea hidroizolatiei. Clasa de beton folosită
pentru betonul de egalizare este C8/10 sub fundaţii, respectiv C12/15 sub platforma. Intre
stratul de beton de egalizare si placa pe sol se prevede o hidroizolatie bituminoasa lipita
la cald, in doua straturi, care va împiedica scurgerile levigatului de pe ptaforma prin
eventualele fisuri aparute in beton.
Platforma va rezema pe talpa de fundatie a zidului de sprijin pe cele trei laturi pe o
lăţime de 1.40m. Armarea plăcii de beton se va face la partea de jos pe toata suprafaţa
cu plasa Ǿ6 cu ochiuri 100x100mm, iar la partea de sus se va arma doar pe contur (zona
de rezemare 1,40m+1,60 m) cu plasa Ǿ6 cu ochiuri 100x100mm, plasă sudată din sârmă
cu profil periodic (STPB), conform SR EN 438-3/98; SR EN 10080/2006
Placa de pe sol are dimensiunile in plan de 43m x 18,5m si o grosime de 20cm.
Aceasta se sprijină pe blocurile de fundare ale pereţilor perimetrali, respectiv pe o grindă
de fundare la marginea lipsita de perete. Placa este alcatuită din beton clasa C25/30 si
este armată cu plase sudate diam. Ǿ6x100x100, plasă sudată din sârmă cu profil
periodic (STPB), conform SR EN 438-3/98; SR EN 10080/2006.
Pe platforma se vor executa rosturi de dilatatie din 5 in 5m. Taierea rosturilor de
contracţie va incepe numai după ce betonul, in curs de întărire, a atins o rezistentă
suficientă pentru ca prin taiere sa nu se producă degradări (smulgeri) ale marginilor. In
acelaşi timp, taierea trebuie încheiată suficient de repede pentru a evita riscul apariţiei
oricărei fisuri. Din această cauza, taierea rosturilor va fi incredintată unui tehnician cu
experienţă in asemenea operaţiuni. Numărul utilajelor de tăiat rosturi trebuie sa fie
8
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suficient ca sa asigure in max 8 ore taierea tuturor rosturilor platformei. Golul realizat
după taiere se va umple pană la suprafaţa platformei cu mastic bitumunos. Se vor
respecta prevederile pentru tratarea rostului: curatarea de alte materiale, suflare cu aer
comprimat, amorsarea rostului, punerea in opera a masticului, inlaturarea materialului in
exces.
Platforma de beton si straturile de fundare ale acesteia vor avea o panta de 1%
spre canalul de scurgere marginal pentru a împiedica băltirea lichidelor.
După finalizarea pereţilor si după realizarea umpluturilor perimetrale, se va executa
la exteriorul pereţilor un strat impermeabil de argilă compactată si inierbata (trotuar), cu
grosimea de 20cm si cu panta 5% spre exterior.

Obiect 2 - Bazin colectare levigat
- Terasamente bazin
- Construcţie bazin
Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, amplasat în imediata apropiere a
platformei, ce va avea rolul de a colecta precipitaţiile şi efluenţii. Acesta a fost
dimensionat pentru a se asigura o capacitate de stocare pe o perioadă de 30 de zile de
precipitaţii şi a tuturor fracţiilor lichide rezultate în urma procesului de compostare. În
situaţia în care se pot înregistra precipitaţii cu intensităţi mai mari decât cele maxime
înregistrate până în prezent în zonă lichidul ce se stochează în bazin poate fi aplicat
peste gunoiul de grajd la o frecvenţă care să nu permită depăşirea capacităţii de stocare
a acestuia.
Capacitatea maximă bazinului de stocare a fracţiei lichide este de 75,60 mc.
Lichidul stocat poate fi împrăştiat pe teren sau peste gunoi la intervale mai dese decât
împrăştierea gunoiului pe terenurile cultivate sau pe culturile în creştere. Suprafeţele
interioare ale bazinului (pereţi şi radier) vor fi protejaţi prin aplicarea unei substanţe
hidroizolante ce se va aplica prin pensulare pentru a împiedica eventualele infiltraţii în sol
a fracţiei lichide provenite din gunoiul de grajd;
Bazinul are formă paralelipipedică, fiind ne-acoperit. Adâncimea este de 1.80 m, de
la cota terenului amenajat, iar dimensiunile interioare sunt de 4,20m x 10.00m. Pereţii de
b.a., au grosime constantă pe inaltime si anume de 25cm. Radierul bazinului are
dimensiunile in plan de 5.10m x 10.90m si grosimea de 25cm.
Pentru protecţie si pentru faptul ca bazinul depăşeşte cota terenului amenajat doar
cu 20cm, se va realiza pe tot conturul acestuia un parapet din structura metalica.
Montanţii verticali vor avea teva patrată 60x60x4 mm, inaltimea de 1.00m, se vor
amplasa la distanta interax de 1.00m si se vor prinde de partea superioara a pereţilor cu
cate 4 dibluri conexpand fiecare prin intermediul unei plăcute metalice cu dimensiunile de
120mm x 120mm sudate de montant la partea de jos a acestuia. După prinderea
montanţilor, se vor aplica pe exterior panouri măsurate si taiate corespunzător de gard
galvanizat. Toate confecţiile metalice se vor proteja anticoroziv prin aplicarea a unui strat
de grund si doua straturi de vopsea epoxidica culoare verde.
Fundarea radierului bazinului de stocare se va face indirect la cota de -2.05 m (fata
de CTA) prin intermediul unei stratificaţii alcatuita astfel:
- după executarea săpăturii, se realizează patul de pamant stabilizat amestecat cu nisip
grauntos, cu grosimea de min 30cm. Compactarea patului de pamant stabilizat se va
face in doua straturi de 15-20cm pana la atingerea unui indice de compactare de min
-
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95% Proctor modificat
- peste perna de pamant stabilizat se va turna beton de egalizare cu grosimea de 10cm,
prin intermediul unui strat de hârtie Kraft.
Construcţia prezintă următoarele elemente principale:
- radierul bazinului este din beton C25/30, de forma rectangulara si are grosime de 25
cm.
- pereţii ce inchid pe contur construcţia sunt din beton C25/30 si sunt elementele de
rezistenta la împingerea pământului din exterior si la împingerea apei din interior.
- pereţii au grosimea de 25 cm si inaltimea de 2,00m.
Bazinul se execută in săpătură deschisă avand o bancheta de 1 m in jurul sau si in
taluz natural de 2:3, cu respectarea cu strictete a tuturor normelor de protecţie a muncii
pentru lucrări in săpătură deschisa.
Bazinul va fi protejat la interior cu hidroizolatie specială, iar la exterior cu spoială de
bitum in două straturi si protectie menbrană antiradacini plastic tip fagure. Accesul in caz
de necesitate in interiorul cuvei se va face direct din exterior pe poarta prevăzută in
parapetul de protecţie. Pe peretele căminului sunt prevăzute trepte de otel beton
încastrate.
Armarea radierului se va face la partea de sus si la partea de jos pe toata suprafaţa
cu plasa diam.1O/15cm, iar la pereţi armarea verticala se va face cu diam.1O/15cm, iar
armarea orizontala va fi diam. 10/20cm. Pereţii bazinului si radierul sunt construiţi din
clasa de beton C25/30. Pereţii si radierul bazinului se vor hidroizola atat pe partea
interioara, cat si pe partea exterioara. Hidroizolatia de pe exteriorul pereţilor va fi
protejata cu o membrana din PEID cu crampoane.
Racordarea canalului de scurgere la bazinul de stocare se va face prin intermediul
unei ţevi PEHD sau,metalice Dn250 (protejata împotriva coroziunii). Zona de îmbinare
dintre ţeava si peretele bazinului de stocare se va realiza prin prevederea unei piese de
trecere etanşe înglobata in beton.
Dupa realizarea cuvei bazinului si a umpluturilor perimetrale, se va executa la
exteriorul pereţilor un strat impermeabil de argila compactată si inierbata, cu grosimea de
20cm si cu panta 5% spre exterior.

Obiect 3 – Sistemul de colector si transport a levigatului
- Construcţie rigola corosabila colector efluent
Sistemul de colectare si transport a levigatului este format din:
Rigola din beton cu gratar din dale de beton, aşezata intre drumul din incinta si
platforma de depozitare. .
Rigola de scurgere este un sânt cu pereţi si radier din beton armat (C25/30), cu
grosimea de 19cm, respectiv 20 cm, amplasat de-a lungul laturii deschise a platformei,
pe toata lungimea acesteia. Rigola de scurgere asigura colectarea părtii lichide din
gunoiul de grajd stocat si din precipitaţii. Deasemenea, panta drumului de acces si a
platformelor betonate dirijează apele către canalul de scurgere, respectiv către bazinul de
stocare. Dimensiunile interioare ale canalului in secţiune vor fi de 32cm lăţime si 35cm
inaltime, iar lungimea canalului va fi de 33.00m. La partea superioara a canalului, pereţii
acestuia se vor cofra si se vor turna cu rebord spre exterior cu dimensiunile de 10cm
x10cm pe toata lungimea. Acoperirea canalului se va face cu placi prefabricate
carosabile din beton armat realizate industrial, montate pe un strat de mortar de poza.
-
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Fundarea canalului de scurgere se va face pe un strat de beton de egalizare cu
grosimea de 10cm, care se va aşterne pe un strat de balast bine compactat.
Armarea canalului de scurgere se va face pe ambele fete atat la radier si la pereţi
cu plasa 6 cu ochiuri 100x100mm. Racordarea canalului de scurgere la bazinul de
stocare se va face prin intermediul unei ţevi metalice Dn250, L=3,00 m (protejata
împotriva coroziunii). Zona de îmbinare dintre canalul de scurgere si ţeava se va realiza
prin execuţia peretelui de capat din beton armat monolit al canalului, astfel incat ţeava sa
fie înglobata in beton. După realizarea canalului se scurgere, acesta se va hidroizola atat
la interior cat si la exterior cu spoiala de bitum in doua straturi. Pe toata lungimea
canalului de scurgere, in canal se va turna un beton de panta 1.5/1000. Rostul dintre
canalul se scurgere si platforma din beton se va etanşa perfect.
Obiect 4 – Lucrari incinta (drum + platforma incinta betonată)
- drum interior cu racord la drumul acces exterior
- platforma betonata, lateral acces, pentru amplasament container personal, si
containere pubele deseuri.
Drumul se va amenaja pe toată lungimea incintei pe o lăţime de 4.0m.Fundarea
drumului se va face după cum urmeaza:
- după executarea săpăturii, se realizează patul de pamant stabilizat amestecat cu
nisip grauntos, cu grosimea de min 30 cm. Compactarea patului de pamant stabilizat se
va face in doua straturi de 15 cm cu cilindru compactor până la atingerea unui indice de
compactare de min 95% Proctor modificat (min. 10 treceri).
- peste terenul astfel compactat, se amenajeaza perna de balast compactat cu
grosime variabila 55-120cm (acolo unde este cazul, completarea intre terenul bun de
fundare, decapat de stratul vegetal, si placa carosabila din beton se va face prin
ingrosarea pernei de balast compactat). Compactarea pernei se va face in straturi de 1520cm cu cilindru compactor pana la atingerea unui indice de compactare de min 95%
Proctor modificat (min. 6 treceri).
- peste perna de balast se va turna beton C25/30, prin intermediul unui strat de
hârtie Kraft.
Drumul si totodată straturile suport care realizează fundaţia vor avea o panta de 2%
dinspre gard către canalul de scurgere. Se vor monta borduri din beton pe toata lungimea
drumului pe latura dinspre gard, pe latura de langa bazinul de stocare si pe latura libera a
platformei unde se amplasează cabina poarta, după care acestea se vor rostui.
Platforma betonată carosabilă se va amplasa in zona de acces in incinta si va avea
aceeaşi stratificatie ca drumul din incintă. Pe platforma se vor amplasa la poziţia indicată
in proiect, pubelele pentru colectarea materialelor, containerul metalic pentru materiale
periculoase.
Se va amplasa pe poziţie fixa si cabina administrator - portar. Langa platforma se
va realiza o fosa septica vidanjabila, la care se va racorda grupul sanitar din interiorul
containarului.
Cabina administrator-portar+ grup sanitar, se va amenaja intr-un container
prefabricat dotat cu incapere spatiu birou si grup sanitar. Containerul se va amplasa pe
platforma betonată la poziţia indicata in proiect, inainte de montare, se va cofra si turna o
placa din beton cu grosimea de 20cm. Țeava de canalizare D110 cu iesire din grupul
sanitar, se va racorda canalizarea containerului. Ţeava de canalizare înglobată se va
racorda la celalat capat la bazinul vidanjabil. Astfel montat, containerul va fi mai sus fata
11
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de platforma cu 20 cm si va fi protejat de ape.
Cabina administrator portar este un container prefabricat cu dimensiunile indicative
2.50 x 6.20m compus din doua birouri, hol si un grup sanitar.
Containerul va fi prevăzut cu un bazin de apa de 500 I pentru a servi necesităţilor
menajere ale personalului platformei. Bazinul se va alimenta periodic funcţie de
necesitaţi. Apa uzata de la personalul platformei se va descarcă intr-un bazin vidanjabil
prefabricat cu capacitatea de minim 2 mc.
Pentru alimentarea cu energie electrică a containerului se va achiziţiona un
generator electric care se va amplasa in apropierea cabinei-poarta.

Obiect 5 – Foraje hidrogeologice x3 bucati
Pentru a monitoriza influența platformei de gunoi de grajd, asupra apelor subterane,
se recomanda executarea a doua foraje hidrogeologice de observatie F2-F3 la
adancimea de forare H= 15m astfel :
-F2 amplasat in amonte de platforma pe directia de curgere a acviferului freatic,
in zona considerata fara elemente poluante.
-F3 amplasat in aval, care să indice eventuala influență a obiectivului asupra
calității apelor freatice
- Forajul de alimentare cu apa F1 va avea caracter de explorare-exploatare fapt
pentru care, după atingerea adâncimii finale proiectate, se va executa carotaj geofizic pe
baza căruia se va stabili intervalele care trebuiesc dechise cu coloană filtrantă.
Prin proiectul de investitii propus, beneficiarul Primăria comunei Bistret, jud. Dolj,
are ca obiectiv crearea unor puncte de monitorizare a apei freatice din zona Platformei
de gunoi de grajd, în conformitate cu legislația apelor în vigoare (Legea Apelor nr.
107/1996, cu modificările și completările ulterioare). Acest proiect presupune activități de
foraj și construcție a forajelor de observație pentru monitorizare, în vederea desfășurării
unui Program complex de monitorizare a apelor subterane, care să permita evaluarea și
controlul calității acestora.
COMUNA BISTRET Gospodarie apa - foraje existente
F1 - adancime H = 96 m Q1 = 2.5 l/s
F2 – adancime H= 96m Q2 = 1 l/s
În imediata vecinătate a Platformei de gunoi de grajd, Rețeaua națională de
foraje la freatic are foraje hidrogeologice de observații
In forajul F1N Poiana Mare Nord succesiunea litologica este urmatoarea:
0,0-0,5m sol vegetal, negricios;
0,5-1,3m argila cafenie;
1,3-6,2m nisip fin, prafos, galbui, saturat;
6,2-7,9m argila nisipoasa, cafenie, umeda;
7,9-10,3m argila nisipoasa cu concretiuni calcaroase, cu apa;
10,3-19,8m pietris cu bolovanis si nisip grosier, galbui, cu apa.
In forajul F1 Poiana Mare sapat putin mai la sud de predentul, s-a intalnit urmatoarea
succesiune litologica:
0,0-0,3m sol vegetal negricios;
0,3-2,2m nisip argilos, cafeniu, presat;
2,2-6,4m nisip slab argilos, cafeniu, saturat;
-
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6,4-7,5m nisip argilos, cafeniu;
7,5-11,8m nisip argilos, cafeniu cu apa;
11,8-19,0m pietris cu bolovanis si nisip grosier.
Forajul F1 Tunarii-Noi), are urmatoarea uccesiune litologica:
0,0-0,5m sol vegetal negricios;
0,5-5,2m argila prafoasa nisipoasa, galbuie, uscata;
5,2-6,0m praf argilos, galbui, umed la saturat;
6,0-8,3m nisip fin, prafos argilos cu mici concretiuni calcaroase, cu apa.
Forajul F1AD Desa sapat pana la 100,0m a intalnit orizontul acvifer freatic pana la
adancimea de 25,0m cu urmatoarea succesiune litologica:
0,0-0,9m argila prafoasa-nisipoasa, galbuie;
0,9-9,0m nisip fin, prafos, argilos, galbui;
9,0-11,0m nisip mediu si grosier cu pietris;
11,0-14,0m argila nisipoasa;
14,0-25,0m nisip mediu si grosier cu pietris si bolovanis, cu apa;
25,0-33,5m nisip greisificat cu pietris rar, cenusiu, cu apa;
33,5 - nisip mediu, micaceu, cenusiu, cu apa.
Forajul de alimentare cu apa F1 va avea caracter de explorare fapt pentru care, după
atingerea adâncimii finale proiectate, se va executa carotaj geofizic pe baza căruia se
va stabili intervalele care trebuiesc dechise cu coloană filtrantă. În timpul execuţiei
forajului se vor recolta probe de sită care se vor depozita în lădiţe compartimentate,
după care se vor întocmi fişa litologica a forajului.
Se vor executa pompări experimentale în două trepte pentru ca pe baza diagramei
debit denivelare să se poată stabili în funcţie de cerinţa de apă denivelarea necesară şi
în consecinţă caracteristicile şi adâncimea de montare a pompei submersibile.
Înainte de darea în exploatare se va proceda la decolmatare şi denisipare, până la
obţinerea apei limpezi timp de 48 de ore încontinuu.
Definitivarea forajelor se va face cu tuburi şi filtre PVC-VALROM sau similar, cu
diametrul de 200 – 300 mm, prevăzute cu centrori din 15 în 15 m, astfel încât intre
coloana filtrantă şi gaura de foraj să rămână un spaţiu inelar cu diferenţa între diametrul
tuburilor şi diametrul forat de minimum 100- 120 mm, în care se va introduce pietriş
mărgăritar cu granulaţia de 3-5 mm. Execuţia foraului va fi încredinţată unei firme cu
experienţă in domeniul hidrogeologice
Cele F2,F3-2 foraje hidrogeologice de observație propuse a fi construite, vor fi
amplasate în interiorul incintei împrejmuite a Platformei de gunoi de grajd, în așa fel
încât, prin poziționarea lor, să poata furniza informații privind parametrii hidrogeologici ai
acviferului și calitatea apelor subterane din subsolul perimetrului, atât amonte de
Platforma de gunoi de grajd, cât și aval de aceasta, în vederea efectuării unui program
de monitorizare a apei freatice posibil contaminate cu diferiți poluanti
Forajele hidrogeologice de observatie, codificate F2, F3, care vor capta stratul freatic,
vor avea adâncimea de15,0m și se vor executa în sistem uscat, după următorul program:

-
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 definitivarea construcției forajelor cu coloana din PVC cu Dmin = 140-160 mm și filtre
din PVC de același diametru; coloana definitivă va fi prevăzută cu centrori cu câte
patru puncte de sprijin, respectiv câte unul imediat sub și deasupra zonelor de filtru,
dar și în zona de cimentare; la suprafața terenului, coloana de exploatare se va
prelungi cu minim 0,6m deasupra terenului;

 în spatele coloanei filtrante (in spatiul inelar), pe intervalul 6-23m se va introduce
materialul filtrant, respectiv pietriș mărgăritar sortat cu granule având diametrul
calculat pe baza granulometriei cea mai fină a stratelor acvifere captate; dimensiunile
granulelor pietrișului mărgaritar vor fi stabilite de reprezentanții proiectantului în funcție
de granulometria stratelor ce urmează a fi captate, stabilită pe baza compoziției
granulometrice a probelor de roci prelevate în timpul execuției forajului. Se propune
introducerea pietrișului mărgăritar de la 6m, deoarece este posibil să existe și un strat
suprafreatic cantonat in nisipurile dunelor, care ar putea fi poluat de levigatul scurs de
pe platformă.
Coloana definitivă va fi construită din tuburi din PVC cu Dn=140-160mm, iar filtrele
vor avea același diametru; intervalele de pozare și dimensiunile fantelor filtrelor vor fi
stabilite pe baza corelării cu granulometria stratelor captate de către reprezentantul de
specialitate al proiectantului ..
Forajele hidrogeologice de observație vor fi prevăzute cu capace de protecție
înfiletate. Prelevarea probelor de apa în timpul perioadei de monitorizare se va face prin
pompare cu o pompă submersibilă adecvată. Probe de apă pentru monitorizarea calității
apelor freatice se vor recolta și din sursele de apă existente în prezent, în zona
Platformei de gunoi de grajd, respectiv fântâni din gospodăriile vecine, existente pe
direcția de curgere a fluxului freatic.
După executarea forajelor hidrogeologice și întocmirea Studiului hidrogeologic
definitiv se va întocmi un Program de monitorizare a calității apelor freatice din zona
Platformei de gunoi de grajd, după care se va putea aprecia influența acesteia asupra
apelor freatice din terasa Jiului.
Prin respectarea Programului de monitorizare a indicatorilor de calitate a apelor
subterane din depozitele terasei Jiului, care se va întocmi de un proiectant de specialitate
atestat de Ministerul Mediului și Pădurilor și avizat de A.B.A.Jiu Craiova, S.G.A. Dolj, se
va putea demonstra înfluența or non influența Platformei de gunoi de grajd asupra
acestora și se vor putea lua măsurile necesare pentru eventuala depoluare a lor în
vederea protecției acestor ape freatice.
Coloana metalică de protecţie se cimentează în spate iar la partea superioară va fi
prevăzută cu capac de siguranţă. La nivelul solului coloana metalică de protecţie va fi
încastrată într-o dală de beton C25/30 cu dimensiunile 80 x 80 x 25 cm. Mecanismul de
siguranţă împotriva pătrunderii la coloana de tubare PVC este alcătuit din capacul de
siguranţă amplasat la capătul superior al coloanei metalice, prevăzut cu un sistem
special de închidere-deschidere. Protectorul şi capacul se protejează anticoroziv prin
acoperire cu vopsea de culoare roşie şi se inscripţionează clar cu numărul de identificare
al piezometrului.

-
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Obiect 6 – Împrejmuire teren
- Împrejmuire si porti acces pentru autovehicole si pietoni
Incinta va fi împrejmuita pentru a nu permite accesul persoanelor neatorizate.
împrejmuirea se va realiza cu gard alcătuit din panouri gard zincate, cu inaltimea de 1,85
m montate pe stâlpi din ţeava metalica zincata rectangulara 60 mm x 60 mm, cu
grosimea de 4 mm cu echidistanta de 2,00-2,50m. Stâlpii vor avea fundaţie din beton, iar
panoul de gard va fi îngropat in pamant pe adancimea de 20 cm.
Se va construi o poarta in doua canaturi cu deschiderea de 4m pentru accesul
autovehiculelor, precum si o poarta pentru personal cu deschiderea de 100 cm.
Si bazinul de levigat va fi împrejmuit cu acelaşi tip de gard pentru a evita accesul
neautorizat la bazinul deschis. împrejmuirea va avea poarta pentru personal.

Obiect 7 – Lucrari pentru protectia mediului
- Perdea de protectie din arbori
- Insamantare gazon-suprafată iniebată
Pentru realizarea lucrărilor de protecţia mediului, în exteriorul incintei se va planta o
perdea de puieţi de arbuşti (salcâmi) la distanţa de 2-3 m interax, pe mijlocul perdelei
protective. Puieţii vor fi protejaţi împotriva rozătoarelor.
Pe suprafaţa liberă din incinta precum si pe zona din exteriorul incintei limitata de
perdeaua de salcâmi, s-a prevăzut insămânțarea cu gazon.
Resursele umane care vor asigura funcţionarea şi mentenanţa obiectivului de
investiţii al Subproiectului după perioada de implementare (în perioada
operaţională):
Pentru operarea platformei vor fi angajate 4 persoane . Acestea vor cunoaste Codul
de bune practici agricole si vor avea calificarea profesionala aferenta manipularii
echipamentelor agricole .Ei vor fi :
 administratorul platformei .
 2 manipulatori ( calificare tractorist - soferi de tractor ) .
 paznic.
Platforma va fi inclusa in activitatea curenta a Comunei Bistret, Jud.Dolj. Managerul
de proiect , responsabilul financiar si responsabilul tehnic vor avea activitate continua in
perioada de sustenabilitate si vor realiza rapoarte ulterioare finalizarii proiectului . Acesti
vor face managementul platformei.
Necesarul de utilitati:

•

alimentare cu energie electrică pentru iluminat şi încălzire la cabina paznic –
Pentru alimentarea cu energie electrică a containerului se va achiziţiona un
generator electric care se va amplasa in apropierea cabinei-poarta.

•

alimentarea cu apă pentru grupul sanitar din cabina paznic

•

Alimentarea cu apă se face din bazinul situat deasupra cabinei portarului, care are
capacitatea de 500 l, şi care se va realimenta aproximativ saptămânal.

•

Apa uzată de la cabina paznic se va descărca printr-un racord într-un bazin
vidanjabil de lângă cabina, şi se va vidanja periodic.
-
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Obiectivele proiectate- platforme de depozitare şi management al gunoiului de grajd
- nu reprezinta o sursa de poluarea a apelor de suprafata sau freatice, datorita
tehnologiei folosite si soluţiilor constructive. Din punct de vedere al factorului de mediu
aer, executia sau existenta lor in arealul propus nu poate produce un impact negativ
asupra mediului. In cadrul obiectivului nu exista surse de radiatii, deci nu sunt necesare
amenajari si dotari pentru protectie. Pentru faza de intreţinere a platformelor au fost luate
in calcul principalele operatiuni de intretinere (repararea dale de beton, vopsirea
capacelor de protectie de la piezometre, etc.)
2.

Justificarea necesităţii proiectului

Problemele cu care se confruntă mediul rural în domeniul gestionării gunoiului de
grajd provenit de la creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei au un impact major
asupra societăţii, reprezintă o ameninţare directă la adresa sănătăţii şi au un efect advers
asupra calităţii vieţii. Cel mai adesea, în localităţile rurale, gunoiul de grajd este depozitat
în condiţii improprii atât la nivelul gospodăriilor individuale cât şi la nivelul localităţilor, fără
a exista nici o măsură împotriva scurgerilor şi infiltraţiilor fracţiilor lichide (urină plus ape
din precipitaţii).
Acest fapt afectează mediul înconjurător, în special solul şi apele subterane sau de
suprafaţă. Mai mult, de cele mai multe ori, gunoiul de grajd este amestecat cu resturi
menajere nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea pe terenurile agricole. Ca
urmare, este necesară aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea gunoiului de
grajd, ceea ce implică schimbări majore în practicile actuale, în vederea conformării cu
cerinţele noilor reglementări naţionale şi europene.
În acest sens, investiţia de faţă urmăreşte organizarea de sisteme de colectare
selectivă, compostarea şi aplicarea pe terenurile agricole a deşeurilor biodegradabile
reprezentate în particular de gunoiul de grajd din gospodăriile rurale, ceea ce contribuie
la reducerea depozitării necontrolate a acestuia şi la reducerea cantităţilor de deşeuri
biodegradabile care ajung la depozitele de deşeuri menajere definitive.
Obiectivele respective, proprii dezvoltării durabile a comunei, vin astfel în sprijinul
îndeplinirii obligaţiilor pe care le are Guvernul României privind alinierea la cerinţele
Directivei 91/676/CEE3 – Directiva Nitraţi – privind protecţia resurselor de apă împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. In conformitate cu Articolul 5, alineatul 1 din
prezenta Directivă, fiecare Stat Membru trebuie să stabilească un program de acţiune
(PA), în ceea ce priveşte zonele vulnerabile desemnate sau teritoriul său naţional şi în
conformitate cu Articolul 5, alineatul 7 să reexamineze şi, dacă este necesar, să
revizuiască PA la cel puţin fiecare patru ani.
În România, ultima versiune a PA a fost aprobată prin Decizia nr. 221.983/GC/
12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nutrienţi din surse agricole (Comisia).
Localităţile de pe teritoriul României, grupate pe judeţe, unde există surse de nitraţi
din activităţi agricole, considerate zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, au fost stabilite
în baza unor criterii specifice şi aprobate prin Ordinul comun nr. 1552 /03/12/2008 al
Ministerul Mediului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Localitatea Bistreț, este una din cele 84 de localităţi de pe teritoriul judeţului Dolj,
care prin Ordinul comun nr. 1552/2008, sunt considerate zone vulnerabile la poluarea cu
-
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nutrienţi.
Problemele cu care se confruntă comuna Bistreț în domeniul gestionării gunoiului
de grajd provenit de la creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei au un impact major
asupra populatiei, reprezintă o ameninţare directă la adresa sănătăţii şi au un efect
advers asupra calităţii vieţii. Cel mai adesea, în cadrul comunei Bistreț , gunoiul de grajd
este depozitat în condiţii improprii atât la nivelul gospodăriilor individuale cât şi la nivelul
localităţilor, fără a exista nici o măsură împotriva scurgerilor şi infiltraţiilor fracţiilor lichide
(urină plus ape din precipitaţii). Acest fapt afectează mediul înconjurător, în special solul
şi apele subterane sau de suprafaţă.
Mai mult, in mod frecvent, gunoiul de grajd este amestecat cu resturi menajere
nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea pe terenurile agricole.
Ca urmare, este necesară aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea
gunoiului de grajd, ceea ce implică schimbări majore în practicile actuale, în vederea
conformării cu cerinţele noilor reglementări naţionale şi europene.
Numarul de animale din aria de colectare si structura ( bovine, cabaline,
suine,ovine,pasari) COMUNA Bistreț : bovine 315, porcine 1070 , cabaline 283.
S-au efectuat analize de specialitate ale apei din fantani din punct de vedere al
poluarii cu nitriti si acestea au confirmat poluarea apelor de suprafată. Sumarul
continutului de nitrati cu depasirile respective este : fata de valorile admise ( 50 mg/l ) sau inregistrat valori depasite in plaja 144---173mg/l.
Investiţia de faţă urmăreşte organizarea unui sistem de colectare selectivă,
compostarea şi aplicarea pe terenurile agricole a deşeurilor biodegradabile reprezentate
în particular de gunoiul de grajd din gospodăriile rurale, ceea ce contribuie la eliminarea
depozitării necontrolate a acestuiaşi la reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile
care ajung la depozitele de deşeuri menajere definitive.
Platforma comunala pentru managementul gunoiului de grajd nu reprezintă o sursă
de poluare a apelor de suprafaţă sau freatice, datorită tehnologiei folosite şi soluţiilor
constructive adoptate.
Realizarea obiectivului de investitii va avea un impact benefic asupra comunitatii
locale prin îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru cetăţeni,
diminuarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei şi animalelor, favorizarea activităţilor
economice – investiţii în agricultura ecologică, asociaţii şi grupuri de producători agricoli,
creşterea animalelor, procesarea produselor şi turism.Ideea colectarii si folosirii gunoiului
de grajd in diferite scopuri( ingrasamint natural,sursa de energie ) a fost bine primită de
locuitorii comunei Bistreț dovada fiind procentul mare de angajament din partea acestora
de a depozita gunoiul de grajd pe platforma comunală.
3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului
În Capitolul IX – Anexe, sunt prezentate planul de încadrare în zonă a obiectivului,
planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor, dispoziţia generală a
platformei. Localizarea geografică şi administrativă
Comuna Bistreț este situată în jumătatea de Sud a județului Dolj, Distanta, dintre
localitatea resedinta de comuna Bistret si cel mai apropiat oras - Bailesti este de 40 km.
Fata de Municipiul Craiova, comuna Bistret se gaseste la o distanta de circa 73 km.
Teritoriul administrativ al comunei Bistret este strabatut de traseul drumului comunal
Bistret - Plosca - Brandusa.
-
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Teritoriul administrativ al comunei
Bistret este situat în partea de Sud-Est
a județului Dolj, învecinându-se astfel:
 La Nord se învecinează cu
comunele Afumati si Urzicuta
 La Sud se învecinează cu fluviul
Dunarea
 La Est se învecinează cu comuna Carna
si Macesu
 La Vest se învecinează cu
comuna Catane si Negoi.

Figura - Localizarea geografică şi administrativă a localităţii Bistret
Latitudine 44°10'N; Longitudine 23°42'E

Conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului, comuna Bistret
are 4 localitati componente:
- Bistret (sat/resedinata de comuna)
- Bistretul Nou (sat component)
- Plosca (sat component)
- Brandusa (sat component
Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului.
Adresa: Comuna Bistret, Jud. Dolj, Cv.48, P1 nr. Cadastral 31939,
Nr. Pct.

X(m)

y(m)

1

267352.674

379487,603

2

267351.501

379479,114

3

267343.354

379421,214

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S =79526 mp;

267341.925
267344.978
267349.773
267355.160
267554.533
267662.036
267693.965
267772.919
267786.936
267830.704
267893.778
267914.341
267921.930
267906.697
267899.649

379390,193
379362,354
379356,974
379355,856
379430,541
379471,492
379483,343
379510,676
379513,869
379526,243
379547,058
379556,223
379565,536
379665,811
379704,598

-

Lungimi laturi
D(i, i+1)
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4. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri,
materiale de constructie etc.) Se prezintă elementele specifice
caracteristice proiectului propus:
Platforma comunală include:








platformă de formă rectangulară, cu pereţi beton armat pe 3 laturi, inaltime pereti
H=3.00 m (fără latura frontală)
un bazin de stocare pentru efluenţi sau precipitaţii
împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel
doua piezometre (doua aval şi unul amonte), care sunt instalate în apropierea
platformei
cabină /un adăpost pentru administratorul şi paznicul platformei, cu grup saniatar
container metalic pe roti, cu capac de circa 1,1mc.
3xcontainer pvc pe roti, cu capac de circa 1,1mc.

5. Profilul si capacitatile de productie;
Sistemul de management al gunoiului de grajd propus prin proiectul „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi” în zone vulnerabile la nitraţi presupune realizarea următoarelor
construcţii:

•

O platformă de formă rectangulară, cu pereţi pe 3 laturi (fără latura frontală) cu
dimensiunile interioare Lx B = 32 x 25 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o
capacitate de stocare a 1.800 tone/an, adică aproximativ 2400 mc, de gunoi de
grajd. Toate elementele structurale (pereţi, placa suport etc.) ale platformei sunt
realizate din beton armat. Toate componentele construcţiei au fost dimensionate
astfel încât să reziste sarcinii specifice exercitate de volumele de gunoi depozitate
şi a utilajelor, forţelor exterioare şi atingerii accidentale a pereţilor de către utilajele
de încărcare-descărcare. Platforma nu are pereţi despărţitori interiori pentru a nu
stânjeni manevrarea utilajelor şi dispunerea liberă a grămezilor de gunoi de grajd.
Aceasta permite îndeplinirea cerinţelor proprii procesului de compostare dacă
acesta va fi necesar pentru anumite materiale. Platforma este prevăzută la partea
frontală cu un radier din beton, necesar, pentru a asigura zona de circulaţie şi de
manevrare a utilajelor şi pentru descărcarea/încărcarea gunoiului de grajd din/în
mijloacele de transport (căruţă, remorcă agricolă etc.). Pe toată lungimea părţii
frontale (deschiderea platformei), între placa suport a platformei şi drum (beton
armat), este prevăzut un canal de colectare a efluentului, de formă rectangulară din
beton armat, acoperit cu un grătar metalic sau de beton armat.
Suprafeţele interioare ale pereţilor şi pardoselii platformei şi ai canalului de
colectare a fracţiei lichide sunt protejate prin aplicarea unei substanţe hidroizolante
aplicată prin pensulare pentru a împiedica eventualele infiltraţii în sol a fracţiei
lichide provenite din gunoiul de grajd;

•

Un bazin de stocare semiîngropat din beton armat, amplasat în imediata apropiere
a platformei, cu rolul de a colecta precipitaţiile şi efluenţii. Acesta a fost dimensionat
pentru a se asigura o capacitate de stocare pe o perioadă de 30 de zile de
precipitaţii şi a tuturor fracţiilor lichide rezultate în urma procesului de compostare.
În situaţia în care se pot înregistra precipitaţii cu intensităţi mai mari decât cele
-
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maxime înregistrate până în prezent în zonă lichidul ce se stochează în bazin poate
fi aplicat peste gunoiul de grajd la o frecvenţă care să nu permită depăşirea
capacităţii de stocare a acestuia. Capacitatea bazinului de stocare a fracţiei
lichide este de 75.60 mc. Lichidul stocat poate fi împrăştiat pe teren sau pe gunoi
la intervale mai dese decât împrăştierea gunoiului pe terenurile cultivate sau pe
culturile în creştere. Suprafeţele interioare ale bazinului (pereţi şi radier) sunt
protejate prin aplicarea unei substanţe hidroizolante aplicată prin pensulare pentru a
împiedica eventualele infiltraţii în sol a fracţiei lichide provenite din gunoiul de grajd;

•

Zona amplasare containere, destinate colectării celor trei categorii de materiale
inerte (sticlă, metal şi plastic/carton) ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd.
Se va dota si cu un container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor
deşeuri periculoase ( cutii vopsea, recipienţi, ulei uzat etc.);
Acestea vor fi colectate, periodic, de către operatorul de salubrizare ce-şi
desfăşoară activitatea în localitate şi va fi transportat şi depozitat la groapa de gunoi
cea mai apropiată;

•

Împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel pe întreg perimetrul ce
delimitează suprafaţa necesară a amenajării platformei comunale. La intrarea şi la
ieşirea din incintă au fost prevăzute porţi ce asigură deschiderea necesară
accesului utilajelor pentru desfăşurarea activităţilor de manipulare şi transport a
gunoiului de grajd. De asemenea, s-a prevăzut şi împrejmuirea bazinului de stocare
a efluenţilor. Accesul personalului de deservire la bazin se face pe o poartă cu
sistem de încuiere, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;

•

Doua piezometre (în aval şi în amonte), instalate în apropierea platformei de
depozitare a gunoiului de grajd. Acestea permit monitorizarea periodică a calităţii
apei subterane pentru a se asigura că nu are loc infiltrarea efluenţilor proveniţi de la
gunoiul de grajd în apele subterane şi vor fi raportate la probe etalon ce vor fi
colectate înainte de punerea în exploatare a platformei;

•

o cabină /un adăpost cu o încăpere pentru administratorul şi paznicul platformei ce
asigură confortul şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii
optime;

•

o perdea vegetală de protecție perimetrală, pe interior, realizată din 1 rând de
salcâmi.

6. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe
amplasament (după caz);
Proiectul asigură, pe lângă realizarea lucrărilor de construcţii, sistemul de manipulare, de
aplicare a gunoiului de grajd/ compostului, echipamentele necesare asigurării funcţionării
şi exploatării în condiţii optime. Echipamentele necesare sistemului de manipulare şi
aplicare a gunoiului de grajd compostat pe terenurile agricole şi incluse în acest proiect
sunt după cum urmează:
încărcător frontal: 1 bucată;
tractor:
1 bucată;
remorcă agricolă: 2 bucăţi;
-
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remorcă cisternă vidanjă: 1 bucată;
maşină de împrăştiat gunoi: 1 bucată.

Încărcatorul frontal serveşte la conducerea procesului de compostare pasivă a gunoiului
de grajd prin dispunerea acestuia în şiruri, răsturnarea periodică a şirurilor în vederea
aerării, sistematizarea gunoiului compostat şi încărcarea în căruţe, remorci şi maşina de
împrăştiat gunoi în vederea aplicării ca fertilizant pe terenurile agricole.

- Încărcător frontal cu următoarele caracteristici:
- Capacitate cupă: min. 1,2 m3
- Densitate material: 1,2 t/m3
- Capacitate de ridicare: minim 2.000 kg.
- Înălţime minimă de descarcare la 45o: 2.300 mm.
- Lăţime cupă: 1.800 – 2.000 mm.
- Tip şasiu: articulat.
- Roţi cu pneuri.
- Tracţiune: pe toate cele patru roţi - 4X4.
- Viteză de deplasare (înainte/înapoi): min. 18 km/h.
- Tip motor: Diesel
- Putere motor: între 60 şi 70 CP.
- Cabină: Cabină presurizată, cu structură de rezistenţă pentru protecţie la
răsturnare şi căderi de obiecte.
- Echipat pentru circulaţia pe drumuri publice conform reglementărilor
legale în vigoare.
- Standarde de poluare: Conform cu prevederile reglementărilor EC
2000/14 şi EC 97/68 pentru clasa în care se încadrează motorul.
Tractorul are un rol multifuncţional, este echipat agricol şi asigură tractarea şi acţionarea
mecanismelor specifice remorcii cisterne vidanjă şi a maşinii de împrăştiat gunoi. De
asemenea tractează remorcile agricole şi acţionează mecanismele de descărcare prin
basculare a gunoiului de grajd.
- Tractor cu următoarele caracteristici:
- Putere motor: 65 CP.
- Tracţiune pe patru roţi – 4x4.
- Echipat pentru lucrări agricole universale.
- Mecanism de suspendare în trei puncte.
- Dispozitiv de tractare pentru remorci cu o singură axă, acţionate de la
priza de putere.
- Dispozitiv de tractare pentru remorci cu două axe.
- Instalaţie de frânare pentru remorcă: pneumatică.
- Priză hidraulică pentru acţionarea sistemului de basculare al remorcii.
- Priză de putere: independentă, două viteze 540 şi 1000 rot/min.
- Cabină: climatizată, cu structură de rezistenţă pentru protecţie la
răsturnare.
- Standarde de poluare: Conform cu prevederile reglementărilor EC
2000/14 şi EC 97/68 pentru clasa în care se încadrează motorul.
- Remorci cu următoarele caracteristici: 2 bucăţi;
- Tip: Remorcă cu două axe, destinată transportului rutier sau în afara
drumurilor amenajate, tractată de tractor.
- Sarcină utilă: 5.000 kg.
- Sistem de frânare: pneumatic.
-
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Sistem de basculare: hidraulic, acţionat de la tractor, basculare în spate
şi lateral.
Dispozitiv de tractare pentru o a doua remorcă.
Instalaţie de semnalizare pentru circulaţia pe drumuri publice.
Viteza de circulaţie: minim 30 km/oră.
Aprobată pentru circulaţie pe drumuri publice conform reglementărilor
legale în vigoare.
Echipată cu roată de rezervă.

Remorca cisternă vidanjă serveşte la manipularea fracţiei lichide care se acumulează în
bazinul de stocare fie prin întoarcerea acesteia peste şirurile de gunoi de pe platformă
pentru menţinerea umidităţii necesare în procesul de compostare, fie pentru irigarea
terenului agricol.
- Remorcă cisternă vidanjabilă cu următoarele caracteristici:
- Tractată şi acţionată de tractor.
- Sistem cu o singură axă.
- Capacitate utilă: 5.000 kg
- Pompa de vacuum şi pompa de descărcare acţionate de la priza de
putere a tractorului
- Echipată cu furtune de încărcare şi descărcare.
- Prevăzută cu gură de vizitare pentru curăţare.
- Cisterna din oţel protejat anticoroziune.
- Sistem de frânare pneumatic.
- Instalaţie de semnalizare pentru circulaţia pe drumuri publice
- Viteza de circulaţie: minim 30 km/oră
- Aprobată pentru circulaţie pe drumuri publice conform reglementărilor
legale în vigoare.
- Echipată cu roată de rezervă.
- Maşină de împrăştiat gunoi cu următoarele caracteristici:
- Tractată şi acţionată de tractor.
- Sistem cu o singură axă.
- Împrăştietor cu tobă de mărunţire, amplasat în partea din spate.
- Capacitate utilă: 5.000 kg.
- Viteza de deplasare în transport: min 20 km/oră.
- Viteza de deplasare în lucru: min. 8 km/oră.
- Productivitate: min. 2,5 ha/8 ore.
- Acţionare de la priza de putere a tractorului.
- Sistem de frânare pneumatic.
- Instalaţie de semnalizare pentru circulaţia pe drumuri publice.
- Aprobată pentru circulaţie pe drumuri publice conform reglementărilor
legale în vigoare.
- Echipată cu roată de rezervă.
7. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie
de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea,
capacitatea;
Sistemul propus pentru managementul stocării gunoiului de grajd este concretizat de 10
elemente de importanţă majoră (elemente cheie), după cum urmează:
1. Separarea deşeurilor inerte şi reciclabile de gunoiul de grajd prin utilizarea, la nivel de
gospodărie, a unui container separat pentru deşeurile menajere.
22
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2. Punerea la dispoziţia autorităţilor locale de schiţe, planuri şi informaţii pentru crearea
unor condiţii îmbunătăţite pentru stocarea gunoiului de grajd într-un depozit
impermeabil unic la nivel de gospodărie
3. Utilizarea practicilor existente din acele gospodării care transportă gunoiul cu căruţa la
platforma la nivel de sat. Pentru acele gospodării care nu dispun de transport, se va
organiza un serviciu de colectare contra cost a gunoiului la platforma sau comunală,
cu tractorul si cele doua remorci din dotarea platformei.
4. Odată cu transferul gunoiului de grajd de la depozitul din gospodărie la platforma
comunală, are loc aerarea gunoiului, astfel asigurand facilitarea activităţii bacteriene
continue.
5. Depunerea materialelor inerte selectate în containerele ce dotează platforma pentru
depozitarea selectiva, in cadrul incintei amenajate.
6. Managementul gunoiului de grajd la platforma comunală, cu stocarea în grămezi de 3
m înălţime.
7. Transferul gunoiului de la gospodării la platforma comunală va ocaziona aerarea şi
amestecarea deşeurilor. Totuşi va fi necesar un management activ al compostării unei
părţi din gunoi. Acesta se referă mai ales la vrejii de tomate şi la tulpinile de porumb,
dar această activitate trebuie redusă la minimum pentru a reduce costurile.
8. Depozitarea gunoiului se va face în grămezi înalte pentru a reduce suprafaţa expusă
ploilor.
9. Asigurarea impermeabilităţii pereţilor şi podelei pentru a elimina scurgerile.
10.
Asigurarea unei capacităţi de depozitare suficientă pe durata de iarnă, astfel încât
materialul maturat să fie pregătit pentru utilizarea pe teren.
Capacitatea calculată pentru platformele comunale de gunoi este pentru a asigura
necesarul de spatiu pentru gunoiul de grajd estimat a fi colectat într-o perioadă de 4-5
luni. Ţinând cont şi de capacitatea de depozitare în gospodării de până la o lună,
perioada efectivă de depozitare este de 5-6 luni. Obiectivul este ca platforma să fie
golită la sfârşitul toamnei. Durata perioadei de depozitare impusă are un efect benefic
pentru stabilizarea gunoiului prin compostare.
Gunoiul descărcat pe platformă este sistematizat în şiruri şi răsturnat periodic pentru
aerare şi împiedicarea fermentaţiei anaerobe în urma căreia pot rezulta cantităţi
importante de gaze cu efect de seră, în principal metan. Periodic, fracţia lichidă, provenită
în principal din precipitaţii, colectată în bazinul de efluenţi, este împrăştiată cu ajutorul
remorcii cisternă vidanjă peste şirurile de gunoi, în vederea asigurării umidităţii necesare.
Apa în exces, dacă este cazul, poate fi utilizată pentru irigarea unor terenuri agricole.
În perioadele în care aplicarea gunoiului de grajd este permisă, gospodarii care doresc
să-şi fertilizeze terenurile pot să preia de la platformă o cantitate de gunoi proporţională
cu cantitatea depozitată, sau pot solicita transportul şi împrăştierea pe câmp cu ajutorul
echipamentelor asigurate prin proiect, plătind pentru acest serviciu. Surplusul de compost
va fi vândut, dacă există cereri, sau va fi aplicat pentru fertilizarea păşunilor comunale.
În perioadele în care aplicarea pe câmp a gunoiului de grajd este interzisă conform
Programelor de acţiune pentru zone vulnerabile la nitraţi din surse agricole la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale, gunoiul de grajd din gospodăriile individuale este colectat
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la platforma comunală unde sunt asigurate condiţii de depozitare temporară, corecte din
punct de vedere al protecţiei mediului. Transportul gunoiului se face fie cu mijloacele
proprii ale gospodarilor, fie cu tractoarele şi remorcile asigurate prin proiect, cu plata unei
taxe ce va fi stabilită de către autorităţile locale.
Înainte de a se permite descărcarea pe platformă, gunoiul de grajd este inspectat de
către administratorul platformei. Dacă gunoiul de grajd este curat, operatorul autorizează
descărcarea acestuia. În situaţia în care se observă că în gunoiul de grajd sunt
amestecate accidental deşeuri menajere anorganice (metal, sticla, plastic) se solicită
gospodarului să le separe şi să le depoziteze în locurile special amenajate, în vederea
preluării de către operatorul de salubritate. În situaţia în care separarea nu este posibilă,
întregul transport este respins.
Administratorul platformei ţine un registru de evidenţă al utilizatorilor platformei
precum şi a cantităţilor de gunoi depozitat. Cantitatea de gunoi din fiecare transport se
determină prin estimare, acest lucru fiind suficient pentru scopul propus, iar prevederea
unui cântar nu se justifică.
Manipularea şi aplicarea pe teren: Manipularea gunoiului de grajd şi sistemul de
aplicare cuprind următoarele elemente:
 Colectarea gunoiului de la gospodării: Gunoiul de grajd va fi adus de către
gospodar la depozitul amenajat la nivel de sat cu transportul propriu (căruţa etc.), iar
pentru persoanele care vor opta să utilizeze un sistem de colectare al comunei, acesta
va fi asigurat contra cost, în baza unui serviciu săptămânal. Deşeurile din gospodărie
vor fi depozitate în buncărele de reciclare.
 Descărcarea gunoiului în depozitul la nivel de sat: Căruţele cu gunoi de grajd se
vor descărca pe platforma comunală. Avantajul livrării la platformă este că aici există
echipament de descărcare a gunoiului provenit din gopodărie.
 Managementul gunoiului la platformă: Perioadele în care gunoiul trebuie depozitat
atunci când nu poate fi împrăştiat pot fi folosite pentru reducerea managementului
activ al gunoiului pentru ca acesta să poată să se descompună. Deplasarea gunoiului
după perioada de stocare în gospodărie este suficientă pentru aerarea materialului.
Trebuie minimizate alte manipulări după depozitarea acestuia la platforma comunală.
Managementul gunoiului în depozit implică următoarele operaţii:
i. Manevrarea gunoiului de grajd pentru aşezarea în grămezi de 2-3 m. înălţime.
Pentru această operaţie şi pentru întoarcerea grămezii, pentru favorizarea
procesului de compostare, va fi folosit un utilaj de încărcare adecvat, cu furci
detaşabile şi dispozitiv cu cupă, special creat în acest scop.
ii. Fiind compus în general din materii de origine organică, gunoiul de grajd nu
necesită management activ. Pentru compostarea unor gunoaie fibroase, precum
vrejii de tomate sau cocenii de porumb, acestea vor fi plasate în şiruri de-a lungul
spaţiului de depozitare. Întoarcerea şi amestecarea se va realiza prin deplasarea
şirului într-o poziţie laterală utilizând încărcătorul, evitând astfel necesitatea unor
utilaje specializate pentru întoarcerea compostului. Astfel, un şir nou de material
este amplasat în poziţia iniţială. Dispozitivul cu cupă este necesar pentru
manipularea gunoiului deja existent în depozit şi pentru transferarea deşeurilor din
-

24

Iulie 2018

[MEMORIU DE PREZENTARE platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd-Bistreț, Dolj]

gospodării de la buncărele de recepţie în remorci pentru reciclare sau depunere în
gropi permanente.
iii. În ceea ce priveşte deşeurile ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd
acestea se vor extrage şi se vor depozita în boxele special prevăzute pentru
stocarea acestora (materiale inerte: sticlă, metal, plastic-carton). Acestea vor fi
ridicate periodic de către operatorul de salubrizare ce-şi desfăşoară activitatea în
comună şi vor fi transportate la groapa de gunoi ce aparţine de localitate.
 Împrăştierea gunoiului: După ce gunoiul a fost stocat, el se foloseşte ca substanţă
fertilizantă în agricultură. Pentru optimizarea folosirii gunoiului în timpul primăverii şi
vara târziu pe terenuri cultivate şi pe culturile în creştere sunt necesare maşini de
împrăştiere specializate. Din cauza materialului foarte uscat care rezultă sunt
necesare împrăştietoare cu descărcător posterior. Este necesar un tractor care să
opereze utilajul pentru împrăştiere şi care să permită utilajului de încărcare să încarce
utilajul pentru împrăştiere.
 Manipularea fracţiei lichide: Căderile de precipitaţii şi alte scurgeri vor fi colectate
într-un bazin de stocare sau rezervor separat, cu pereţii căptuşiţi cu materiale
impermeabile. Este necesară o cisternă cu vid pentru a goli bazinul/rezervorul şi
pentru a împrăştia lichidul pe culturi sau înapoi pe grămada de gunoi.
Strategia de control a fracţiei lichide la nivel de gospodărie este:
1) Minimizarea volumului prin atenţia acordată scurgerii de pe acoperişuri şi prin
păstrarea suprafeţei curţii curată astfel încât scurgerea acoperişului şi a curţii să
nu intre în contact cu gunoiul.
2) Captarea tuturor scurgerilor şi a apei de ploaie pe zonele betonate pe care există
gunoiul – Acest lucru implică construirea de canale de scurgere pentru urină,
scurgerile de la coteţul porcilor şi ploaia din zonele murdare ale curţii.
3) Colectarea. Toate canalele trebuie să colecteze într-o groapă căptuşită sau întrun rezervor de depozitare. Acest rezervor trebuie să fie acoperit şi să fie
amplasat în vecinătatea depozitului de stocare pentru a putea primi şi scurgerile
lichide de la acesta.
4) Îndepărtarea în condiţii de siguranţă – Prima opţiune pentru îndepărtarea
gunoiului lichid este ridicarea din rezervor cu un căuş de 4 litri prevăzut cu mâner
lung sau cu o găleată şi turnarea acestuia peste gunoiul solid pentru a fi absorbit.
Când gunoiul a atins saturaţia, canalul de captare va returna excesul în rezervor.
O metodă bună este de a turna lichidul în depozitul de gunoi atunci când acesta
este aproape plin cu gunoi solid, uscat. Rezervorul trebuie să fie mic, astfel încât
aplicarea lichidului colectat să se facă frecvent. A doua opţiune este folosirea
serviciilor unei cisterne cu vid de la depozitul principal pentru golirea rezervorului
de depozitare.
 Unelte suplimentare: Sunt necesare unelte manuale, lopeţi, furci şi perii.
Gunoiul se administrează de regulă toamna, la lucrarea de bază a solului (prin arătură
cu întoarcerea brazdei), în condiţii meteorologice favorabile, în special pe timp noros şi
cu vânt slab. Pe măsură ce gunoiul se împrăştie, terenul este arat cu plugul, care
amestecă şi încorporează bine gunoiul. Încorporarea se face mai adânc, până la 30 cm,
pe terenurile uşoare (nisipoase) şi în zonele secetoase şi mai puţin adânc, până la 18-25
cm pe terenurile grele, reci şi în regiuni umede. În zonele mai umede se poate administra
-
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şi primăvara.

La platforma comunală gunoiul va fi descărcat sub forma de grămezi sau şiruri de 2-3 m
lăţime, paralele cu pereţii laterali ai platformei. Înălţimea pe care se depozitează gunoiul
trebuie sa menţină o zona liberă de 0,5 m între nivelul gunoiului şi partea superioară a
peretelui platformei.
Pentru a-i îmbunătăţi compoziţia şi pentru a reduce pierderile de azot, este recomandabil
ca pe măsura aşezării în platformă, să se presare peste el superfosfat în cantitate de 12% din masa gunoiului.
Primul strat se constituie dintr-un material mai grosier (ramuri, corzi de vie, etc, şi alte
materiale reziduale, rezultate în urma curăţatului pomilor) care va avea rolul unui grătar
natural pentru scurgerea apei în exces. Apoi, urmează un strat de material mai fin şi un
strat de pământ bine umectat care la adăugarea gunoiului de grajd şi de compost
maturizat asigură amestecului o încărcătură microbiană necesară procesului.
Se continuă în această ordine, alternând straturile de material organic (pământ
amestecat cu substanţe animale si vegetale bine umectate) cu gunoiul de grajd şi
compostul bine maturat, ajungându-se la înălţimea dorită, după care platforma se
acoperă cu un strat de pământ de 15-20 cm grosime.
Pentru a se descompune, gunoiul trebuie să aibă o umiditate de 70-75%, altfel se usucă
şi mucegăieşte. Gunoiul depozitat în grămezi sau şiruri se udă cu must de gunoi, urină
sau chiar cu apă pentru a-i asigura umiditatea necesară. O metoda foarte simpla de
verificare a umidităţii unui amestec este aşa-zisa “probă a pumnului”, care constă în
comprimarea în mana a unei cantităţi mici de compost. Daca prin comprimare se obţin
câteva picături de apa, materialul poate fi compostat fără probleme.
Se poate composta orice material organic nepoluant, prezent în ferma: bălegar de la
bovine (cel mai răspândit), ovine, cabaline, gunoi de pasare, resturi vegetale, ca: paie,
fân, ierburi (înainte de formarea seminţelor), resturi de la curăţatul pomilor, coarde de viţă
de vie, fire de lâna, fulgi de găina, cenuşă de lemn, resturi de fructe şi legume.
-
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Pentru a obţine un compost de calitate nu este suficientă utilizarea dezordonată, fără nici
un criteriu, a oricărui material de natură organică, ci dirijarea procesului de compostare,
în funcţie de dimensiunea, umiditatea, structura şi compoziţia materialelor reziduale,
astfel încât acestea să fie rapid şi eficient disponibile microorganismelor, constituind un
substrat ideal şi bogat în nutrienţi pentru dezvoltarea lor.
Condiţiile optime pentru activitatea microorganismelor sunt asigurate când acest raport
este cuprins între 25 si 30. Când materialul folosit pentru compostare este mai bogat în
carbohidraţi şi derivaţii lor, microorganismele întâmpina dificultăţi majore în
descompunerea reziduurilor organice şi va fi deci necesară o perioadă de timp mai mare
pentru maturizarea compostului, care va fi, în acest caz, mai sărac în humus.
În cazul unui amestec de dimensiuni mari, o aerare bună poate fi asigurată prin folosirea
unor tuburi foarte groase de drenaj, plasate vertical, la distanţa de circa 1 m şi jumătate,
în centrul amestecului, sau se pot utiliza pari de lemn care vor fi scoşi după formarea
amestecului, lăsând canale pentru trecerea aerului.
Frecvenţa cu care se va face întoarcerea şirurilor va fi determinată în mod practic în
funcţie de felul în care va decurge procesul de compostare aerobă. Durata procesului de
compostare depinde de clima, de materialele utilizate şi de aranjarea corectă în
platformă. În general, sunt necesare cca. 5 luni.
Culoarea caracteristica a compostului este cafeniu – închis. Textura trebuie să fie
elastică şi se verifică practic prin strângerea in mână; daca aceasta nu se face bolovan,
ci îşi revine după strângere şi nici nu se lipeşte de mână – este un compost bun.
Mirosul trebuie să fie de pâine coaptă, în nici un caz de amoniac.
Utilitati:

•

alimentare cu energie electrică pentru iluminat şi încălzire la cabina paznic –
generator electric.

•

alimentarea cu apă pentru grupul sanitar din cabina paznic, se face din bazinul
situat deasupra cabinei portarului, care are capacitatea de 500 l, şi care se va
realimenta aproximativ saptămânal cu ajutorul unei cisterne. Apa are întrebuințare
de apa menajeră și va fi utilizată pentru grupul sanitar.

•

Apa uzată de la cabina paznic se descărcă printr-un racord într-un bazin vidanjabil
de lângă cabina, şi se va vidanja periodic cu vidanja de către operatorul din zonă.

8. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de
asigurare a acestora;
Cantitatea de materii prime, auxiliare şi combustibili intrate în proces
Evidenţa deşeurilor
În conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi
modificările ulterioare, activitatea producătoare de deşeuri identificată este:
Capitolul 02 – Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi
-
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pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor. Din acest capitol, deşeurile de la
platformă sunt de tipul celor din
Subcapitolul 02 01 - deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură,
vânătoare şi pescuit.
Deşeurile pentru care s-a construit platfoma de depozitare şi management se încadrează
la Codul 02 01 06 - dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie)
colectate separat şi tratate în afara incintei.
Starea fizică:
Dejecţii solide, reprezentate de materii fecale şi resturi organice - paie, resturi de coceni,
pleava, resturi de buruieni si de leguminoase, nutreturi depreciate.
Dejectii semifluide (pastoase), obţinute prin colectarea materialului rezultat din spălarea
grajdurilor folosind cantităţi mici de apă (în proportie de 1/2-1/3 dejecţii faţă de apă) sau
colectate de la bateriile de crestere a pasărilor, dejecţii care au un continut de substanţă
uscată de max. 15% .
Unitatea de măsură: tone
Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu (inclusiv
deşeuri)
Concluziile evaluarii impactului potenţial
Obiectivele studiate - platforme de depozitare şi management al gunoiului de grajd - nu
reprezintă o sursă de poluarea a apelor de suprafaţă sau freatice, datorită tehnologiei
folosite şi soluţiilor constructive. Din punct de vedere al factorului de mediu aer, executia
sau existenta lor in arealul propus nu poate produce un impact negativ asupra mediului.
In cadrul obiectivului nu exista surse de radiatii, deci nu sunt necesare amenajari si dotari
pentru protectie. Pentru faza de intreţinere a platformelor au fost luate in calcul
principalele operatiuni de intretinere (repararea dale de beton, vopsirea capacelor de
protectie de la piezometre, etc.)
Cu toate acestea, s-a făcut o analiză a tipurilor de impact operaţional potenţial dăunător
asupra mediului care au fost anticipate în avans faţă de implementarea propriu-zisă a
proiectului:
 Potenţiale scurgeri din facilităţile comunale de depozitare a gunoiului de grajd pentru
cazul în care execuţia construcţiei nu respectă schiţele de proiect;
 Împrăştierea neadecvată a gunoiului de grajd pe teren pentru cazul în care nu este
respectat Codul de bune practici agricole;
 Curăţire incorectă şi management deficitar al platformelor individuale de gunoi de
grajd;
 Impactul potenţial asupra corpurilor de apă pentru cazul în care nu este asigurată
colectarea fracţiei lichide în bazinul colector;
 Scurgeri provenite din bazinul de la cabina portar sau de la grupul sanitar din cabina
poartă atunci când întreţinerea acestora este defectuoasă;
 Depozitarea ilegală a deşeurilor toxice sau periculoase în platforma comunală pentru
deşeuri (respectiv a acelor materiale diferite de cele pentru care a fost proiectată
respectiva platformă);
 Supra-acumularea de plastic, sticlă şi alte deşeuri de materiale reciclabile la
platforma comunală datorată unor deficienţe de organizare a activităţii de colectare.
-
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Pentru toate aceste tipuri de impact operaţional potenţial în perioada de operare a
platformei, sunt stabilite prin planul de management măsuri de atenuare. Beneficiarul
final are responsabilitatea implementării măsurilor de atenuare a posibilului impact
asupra mediului, prevăzute în Planul de Management al Mediului – parte a documentaţiei
de implementare a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Supervizarea modului de aplicare a Planului de Management al Mediului va fi realizată
de către Specialiştii Monitorizare şi Evaluare din UMP-INPC împreună cu personalul de
suport tehnic la nivel de Administraţie Bazinală din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele
Române”, asistaţi de inspectori din cadrul Agenţiei de Protecţie a Mediului.
Cantităţile de produse şi subproduse rezultate
Mustul de gunoi este colectat în platformele special amenajate pentru stocarea şi
fermentarea gunoiului, prin acumulare în bazine de colectare închise.
Compostul se obţine prin fermentarea diferitelor resturi organice (paie, resturi de coceni,
pleavă, resturi de buruieni şi de leguminoase, nutreţuri depreciate, oase, pene, resturi
alimentare, etc.), la care se adaugă uneori substanţe minerale (var, cenuşa, etc.).
Strânse în gramezi, aceste resturi se udă din când în când pentru a favoriza procesul
fermentării. Composturile se pot utiliza la toate culturile agricole în cantităţi de 15-25 tone
la hectar. Spre deosebire de gunoi are o acţiune rapidă, efectul se face simţit numai
pentru un an sau doi.
Combustibilii utilizaţi sunt carburanţii necesari pentru funcţionarea tractorului şi
încărcătorului frontal, şi se asigură de către personalul care deserveşte aceste utilaje prin
alimentarea rezervoarelor de carburant de la staţii de distribuţie carburanţi.
Energia electrică care se consumă este necesară pentru următorii consumatori:
- cabina paznic cu încălzire electrică – cca 2,2 KW
- iluminat interior – cca 0,5 KW
- iluminat exterior – cca 0,5 KW
Pentru evidenţa gestiunii deşeurilor administratorul de la fiecare platformă întocmeşte şi
ţine la zi Registrele de evidenţă pentru Generarea deşeurilor, Stocarea provizorie,
tratarea şi transportul deşeurilor, Eliminarea deşeurilor şi pentru Valorificarea deşeurilor,
astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
Pentru operaţiuni de valorificare (Anexa 3 din Legea nr.
incadrează în codurile din lista de mai jos evidenţiate marcate:

211/2011) activitaţile se

R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie;
R 2 - valorificarea/regenerarea solvenţilor;
R 3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare
biologică);
R 4 - reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;
R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice;
R 6 - regenerarea acizilor sau a bazelor;
R 7 - valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării;
R 8 - valorificarea componentelor catalizatorilor;
R 9 - rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului;
R 10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică;
R 11 - utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 10;
R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11.
R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării
-
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Pentru operaţiunile de eliminare (Anexa 2 din Legea nr.
incadrează în codurile din lista de mai jos evidenţiate marcate:

211/2011) activitaţile se

D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;
D 2 - tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor în sol şi altele asemenea;
D 3 - injectarea în adâncime, de exemplu, injectarea deşeurilor care pot fi pompate în puţuri, saline sau depozite geologice naturale şi altele
asemenea;
D 4 - acumulare la suprafaţă, de exemplu, depunerea de deşeuri lichide sau a nămolurilor în bazine, iazuri sau lagune şi altele asemenea;
D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de
celelalte;
D 6 - evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor;
D 7 - evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin;
D 8 - tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin D 1 la D 12;
D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin D 1 la D 12;
D 10 - incinerarea pe sol;
D 11 - incinerarea pe mare. Această operaţiune este interzisă de legislaţia Uniunii Europene şi de convenţii internaţionale;
D 12 - stocarea permanentă, de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină şi altele asemenea;
D 13 - amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12.;
D 14 - reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 13;
D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării.

9. Racordarea la retelele utilitare existente in zona;



Platforma se va dota cu generator electric, in viitor se racordează la reţeaua de
alimentare cu energie electrică a comunei.
Terenul alocat platformei nu este echipat cu reţea de apa potabilă. Apa se asigură
dintr-un bazin situat deasupra cabinei portarului, iar necesarul estimat este de 500
l, care se va asigura prin realimentarea estimativă săptămânală. Apa uzată
menajeră de la personalul platformei se va colecta în bazinul de colectare al
efluentului de lângă platforma comunală, printr-un racord, iar bazinul va fi vidanjat
periodic.

10. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată
de execuţia investiţiei
La finalizarea investiţiei sunt necesare următoarele lucrări pentru refacerea
amplasamentului:
- volumul de pamant excavat pentru realizarea platformei se va depozita temporar pe
terenul alaturat iar dupa finalizarea lucrarilor se va nivela şi se va semăna iarbă;
- cofrajele pentru pereţii platformei se utilizeaza la 10 cicluri de turnare dupa care se
depreciaza si se evacueaza ca si deşeu;
- deşeul de lemn va fi valorificat la sătenii din zona ca şi lemn de foc;
- deşeurile de materiale de construcţie vor fi eliminate de către firma constructoare;
- perimetral amplasamentul analizat va fi împrejmuit cu o perdea forestieră.
Manevrarea resturilor provenite din activităţile de construcţie va fi realizată în
conformitate cu reglementările naţionale şi locale şi după cum este menţionat în Planul
de Management al Mediului, precum şi ţinând cont de consideraţiile cu privire la
specificul amplasamentului prezentate mai sus. Aceste reglementări sunt elaborate şi
aplicabile în România. Monitorizarea va fi responsabilitatea supervizorilor de şantier.

-

30

Iulie 2018

[MEMORIU DE PREZENTARE platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd-Bistreț, Dolj]

Amplasamentul de construcţie va fi împrejmuit pentru a preveni accesul neautorizat şi vor
fi impuse măsuri generale de siguranţă.

11. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Nu este cazul. Relizarea investiţiei presupune crearea unui drum de acces în incinta
platformei, conform planului de situaţie din anexa, care va fi racordat la drumul comunal.
12. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
Dată fiind natura construcţiei, nu sunt folosite resurse naturale în procesul de realizare şi
nici în perioada de exploatare a investiţiei.
13. Metode folosite în constructie
Dată fiind natura şi complexitatea relativ mică a acestui tip de construcţii, nu sunt folosite
metode speciale de contrucţie ci se utilizează metodele convenţionale şi tradiţionale de
construcţie a amplasamentelor cu pereţi din beton armat.
14. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in
functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioară;
GRAFICUL GENERAL
de realizare şi exploatare a investitiei publice

Nr.
Crt.
I
1
2
3
4
5
6
7
8

exploatare
20 ani

Luni
Denumirea obiectului
Organizarea de santier
Obiect 1 Platforma Depozitare
Obiect 2 Bazin collector efluent
Obiect 3 Sistem colector -rigola
Obiect 4 Drum+ incinta
Obiect 5 Piezometre
Obiect 6 Împrejmuire teren
Obiect 7 Montaj container paza
Obiect 8 Lucrari protectia mediului

1

2

3

15. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate
Proiectul de realizare a investiţiei „Platformă de depozitare şi gospodărire a
gunoiului de grajd comuna Bistret, judeţul Dolj” nu interacţionează cu alte proiecte
existente sau planificate.
16. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Nu sau analizat două amplasamente pentru realizarea platformei ecologice.
-
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Problemele cu care se confruntă comuna Bistret în domeniul gestionării gunoiului de
grajd provenit de la creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei au un impact major
asupra populatiei, reprezintă o ameninţare directă la adresa sănătăţii şi au un efect
advers asupra calităţii vieţii. Cel mai adesea, în cadrul comunei, gunoiul de grajd este
depozitat în condiţii improprii atât la nivelul gospodăriilor individuale cât şi la nivelul
localităţilor, fără a exista nici o măsură împotriva scurgerilor şi infiltraţiilor fracţiilor lichide
(urină plus ape din precipitaţii).
Acest fapt afectează mediul înconjurător, în special solul şi apele subterane sau de
suprafaţă. Mai mult, in mod frecvent, gunoiul de grajd este amestecat cu resturi menajere
nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea pe terenurile agricole.
Ca urmare, este necesară aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea
gunoiului de grajd, ceea ce implică schimbări majore în practicile actuale, în
vederea conformării cu cerinţele noilor reglementări naţionale şi europene.
Numarul de animale din aria de colectare si structura ( bovine, cabaline,
suine,ovine,pasari) COMUNA Bistret : bovine 315 , suine 1070 , cabaline 283
S-au efectuat analize de specialitate ale apei din fantani din punct de vedere al
poluarii cu nitriti si acestea au confirmat poluarea apelor de suprafata. Sumarul
continutului de nitrati cu depasirile respective este : fata de valorile admise ( 50 mg/l ) sau inregistrat valori depasite in plaja 144---173mg/l.
Se aproximeaza un grad de colectare de 45%, catitate care trebuie transportată la
platforma ecologică comunală, ce va avea o capacitate de stocare a 1.800 tone/an,
adică aproximativ 2400 mc

17. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu,
extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau
linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe,
eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)
Investiţia de faţă urmăreşte organizarea de sisteme de colectare selectivă, compostarea
şi aplicarea pe terenurile agricole a deşeurilor biodegradabile reprezentate în particular
de gunoiul de grajd din gospodăriile rurale, ceea ce contribuie la reducerea depozitării
necontrolate a acestuia şi la reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile care ajung
la depozitele de deşeuri menajere definitive.
18. Alte autorizaţii cerute pentru proiect
Înainte de realizarea construcţiei se vor obţine toate avizele şi acordurile prevăzute în
certificatul de urbanism şi se va solicita eliberarea autorizaţiei de construire de la
autoritatea administraţiei publice locale competentă.
-

32

Iulie 2018

[MEMORIU DE PREZENTARE platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd-Bistreț, Dolj]

19. Distanţa faţă de graniţe - Convenţa Espoo
Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului
în context transfrontier, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.
22/2001.
20. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale

HARTA HIDROLOGICA A ZONEI CU REZUTATE POMPARI FORAJE

-
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HARTA GEOLOGICA A ZONEI

-
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Zona cu încarcatura cu aspectul valorii istorice, culturale si urbanistic-arhitectural
Zone construite protejate Adresa nr. 622 din 07 iunie 2010 transmisa de Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Dolj, inventariaza urmatoarele
situri arheologice si monumente istorice pe teritoriul administartiv al comunei Bistret:
- situl arheologic “Castrul roman” din satul Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj, datare
epoca daco-romană, Cod LMI 2004 DJ-I-s-B-07908.01;
- situl arheologic “Castrul de piatră” din satul Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj, datare
epoca daco-romană, Cod LMI 2004 DJ-I-s-B-07908.02;
- Biserica “Sf. Nicolae şi Sfinţii Arhangheli” din satul Bistreţ, com. Bistreţ, jud Dolj,
datare 1826, Cod LMI 2004 DJ-II-m-B-08193;
- Biserica “Izvorul Tămăduirii” din satul Bistreţu Nou, com. Bistreţ, jud. Dolj, datare
sec. XIX., Cod LMI 2004 DJ-II-m-B-08194
Regimul juridic al monumentelor istorice este reglementat prin prevederile legii nr.
422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul
Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2006, republicată în temeiul art. V din Legea nr.
259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, publicată, în Monitorul Oficial, partea I, nr. 573 din 03 iulie 2006.
În RAN mai apar două situri arheologice, şi anume:
- Situl arheologic Ferma 2 care se află la aproximativ 4 km sud-est de satul Plosca,
pe malul lacului Bistreţ şi la aproximativ 1 km est de situl “Cabana de Metal”. Situl apare
numai în RAN, cu codul 70931.03. Este acoperit de păşune.
- Situl arheologic “Cabana de Metal” se află la aproximativ 3 km sud de satul
Plosca, pe malul lacului Bistreţ. Situl apare numai în RAN, cu codul 70931.02. Este
acoperit de păşune.
Fata de monumentele istorice precizate, situate in intravilanul localitatilor Bistret si
Bistretu Nou se instituie o zona de protectie de 200,00m, zona in care pentru obtinerea
autorizatiei de construire pentru obiectivele situate in aceasta zona este necesar avizul
Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Dolj.
Fata de siturile arheologice precizate, situate in extravilan, in teritoriul administartiv
al comunei Bistret se instituie o zona de protectie de 500,00m, zona in care pentru
obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivele situate in aceasta zona este
necesar avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Dolj.
Zone cu potenţial arheologic:
• Grindul Cărămizării – Castru Roman care datează din secolul III;
• Grindul Ciumaţi – Brânză este o aşezare preistorică din anii 2000-1000 I.Hr
• Grindul Gârla Băi – Castru Roman secolul III
• Grindul Purcea – cultura Coţofeni secolul VIII – XIII
• Grindul Fierăstrău’ lu’ Stan Fudulu’ – secolul VII – XII.
Reţeaua hidrografică
Teritoriul comunei Bistret se inscrie in bazinul hidrografic al fluviului Dunarea, in
zona cu resurse de apa subterane cu vulnerabilitate ridicata si cu resurse specifice mai
mari decat resursa medie pe tara.
-
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.
În acest sens este necesară întocmirea unui Studiu hidrogeologic preliminar, care
să prezinte existența și regimul apelor subterane din zona limitrofă platformei de gunoi de
grajd, precum și calitatea apelor freatice amonte și aval de amplasamentul platformei de
deșeuri menajere.
După executarea forajelor hidrogeologice de observație se va întocmi un Studiu
hidrogeologic definitiv care va prezenta parametrii hidrogeologici ai acviferului, precum și
un Program de monitorizare a calității apelor freatice, prin care să se poată urmării
influența platformei de gunoi de grajd asupra apelor subterane și eventualele măsuri ce se
vor impune pentru minimizarea acestei influențe.
Perimetrul studiat face parte din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi este limitat
la nord de paralela localitatii Dobrești, la vest de meridianul localităţii Valea Stanciului, la
sud de paralela ce trece prin Port Bechet, iar la est de meridianul ce trece prin localitatea
Daneți, toate din judeţul Dolj. Suprafaţa studiată însumează peste 90km2, având aspectul
unui dreptunghi din unitatea de relief Câmpia Olteniei, în lungul ulucului depresionar al văii
Jiului.
Coordonatorul hidroedilitar al zonei este Adminstrația Bazinală de Apă Jiu
Craiova, Sistemul de Gospodărirea Apelor Craiova.
Situat într-o zonă cu relief intens fragmentat, perimetrul studiat se încadrează în
marea unitate geomorfologică Câmpia Olteniei, subunitatea Câmpia Romanațiului, la
contactul cu Câmpia Desnațuiului, formând ulucul depresionar al văii Jiului
Date hidrogeologice
Prin implementarea Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC, în Romania au fost delimitate
corpuri de apă subterană freatică şi de adâncime, care au fost atribuite pentru management
Direcţiilor Apelor.
Cercetările geologice şi hidrogeologice efectuate în regiune au evidenţiat posibilităţile
formaţiunilor geologice de vârste diferite de a cantona strate acvifere cu dezvoltare spaţială
variabilă şi granulometrii diferite.
Depozitele capabile să cantoneze strate acvifere aparţin luncii Jiului și teraselor
acestuia, în care se întâlnesc strate freatice, precum şi depozitele pliocene, în care se
dezvoltă strate acvifere de adâncime.
COMUNA BISTRET Gospodarie apa - foraje existente
F1 - adancime H = 96 m Q1 = 2.5 l/s
F2 – adancime H= 96m Q2 = 1 l/s
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HARTA HIDROGEOLOGICĂ A PERIMETRULUI

sursa: Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:100000, foile Craiova, Bechet, I.G.G.

Pentru cercetarea apelor subterane au fost săpate foraje hidrogeologice de studiu în
zonele limitrofe perimetrului cercetat cum sunt: la Tâmburești, un foraj hidrogeologic de
adâncime, construit de D.A.Jiu Craiova pentru cercetarea corpului de ape subterane
pliocen; la Gighera, în lunca Dunării au fost construite foraje hidrogeologice de adâncime de
I.B.F.R.F.M. Bucuresti pentru cercetarea zăcământului de ape mineralizate; la Bratovoiești
a fost construit de D.A.Jiu Craiova un foraj hidrogeologic de cercetare a corpului de ape
subterane pliocen la adâncimea de 72,0m, care şi în prezent curge artezian.
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Sol şi subsol
Solurile şi subsolurile, aferente comunei Bistret, Jud Dolj, din punct de vedere tectonic, zona
face parte din Domeniul Moesic si anume „Platforma Valaha“. Din punct de vedere
morfologic amplasamentul este relativ plan, zona studiată se încadrează în Campia
Romana.
Sub aspect geologic, in zona se dezvolta formatiuni neogene (Pliocene) si Cuaternare.
Pentru amplasamentul cercetat interesează în special depozitele de suprafata Cuaternare.
Cuaternarul este constituit din nisipuri mijlocii prafoase slab argiloase .Formatiunile
neogene nu au fost interceptate cu lucrarile de cercetare efectuate (forajele geotehnice).
Formatiunile interceptate de foraje geotehnice sunt de varsta holocen aluviul de suprafata la
pleistocen mediu si pleistocen superior si sunt alcatuite din prafuri nisipoase slab argiloase,
plastic consistente, umede, in primii 0.7 – 0.9 m la nisipuri mijlocii prafoase, cafenii, plastic
consistente, cu compresibilitate medie, mai jos.
Marea varietate a formațiunilor geologice din subsolul regiunii cercetate, precum și cadrul
structural paleotectonic și neotectonic, au determinat condiții diferite de formare și existență
a apelor subterane în depozitele carbonatate mezozoice, detritice pliocene și detritice
cuaternare. Pentru depozitele eoliene, care favorizează formarea unor orizonturi
suprafreatice locale sezoniere, sunt caracteristice acumularile de ape subterane în nisipurile
fine de dune sau în intercalațiile nisipoase din depozitele loessoide.
Elementul determinant al formării și existenței zăcămintelor acvifere îl constituie cadrul
geologic în care s-au format și se întâlnesc acestea. Zăcămintele acvifere care prezintă o
deosebită importanță pentru zona cercetată sunt cantonate în formațiunile geologice miopliocene și cuaternare.
Ciclul Neozoic-Acest ciclu debutează în Badenian, ca urmare a transgresiunii determinate
de mișcările stirice. Apele au invadat Platforma Moesică dinspre avanfosa carpatică
înaintând pe numeroasele și adâncile paleovăi mult spre sud.
Subciclul Miocen-Acest subciclu este reprezentat prin depozite aparținând etajelor
Badenian si Sarmațian, care nu apar la zi, fiind identificate numai în foraje.
În zona Dobrești-Gighera-Bechet au fost sapate mai multe foraje hidrogeologice, care au
interceptat Badenianul cu marne și argile, Sarmațianul inferior cu gresii și argile și
Sarmațianul superior cu calcare oolitice și calcare lumașelice. Forajele de la Zăval,
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Măceșu de Jos, Valea Stanciului, Gângiova și Bechet au interceptat depozitele de calcar
oolitic din Sarmațian (planșele nr. 5, 6, 7, 10).
Subciclul Pliocen-Din seria depozitelor pliocene au fost identificate în sudul Olteniei atât în
foraje cât și în aflorimente depozite ce aparțin etajelor Ponțian, Dacian și Romanian.
Ponțianul apare la zi la Zăval, în malul drept al Jiului, sub depozitele daciene, în taluzul
terasei inferioare, alcătuit din nisipuri și argile nisipoase cenuşii –vineții cu faună
caracteristică. La Gângiova forajele au întâlnit Ponțianul constituit din nisipuri fine
marnoase uneori cu pietrișuri mărunte cu Prosodacna orientalis, P. rumana, P. stenopleura
și Viviparus neumayri.
Dacianul a fost identificat în aflorimentul din localitatea Zăval și în toate forajele dintre
Bechet și Dăbuleni, fiind constituit din nisipuri marnoase, nisipuri slab cimentate și cu
intercalații subțiri de nisipuri prăfoase, cu o faună caracteristică. Grosimea acestor depozite
în forajele de la Călărași atinge 35m. Depozitele daciene, întâlnite în aceste foraje, stau
direct pe calcare oolitice sarmațiene. În lunca Dunării, Pliocenul lipsește, sub aluviunile
luncii întâlnindu-se de asemenea calcare sarmațiene.
Romanianul cu depozite predominant nisipoase, bogat fosilifere în bază, apoi argiloase,
lipsește la sud de linia Segarcea – Apele Vii, deci și la Bistret
Subciclul Cuaternar-Revizuirile intervenite cu privire la intervalul de trecere dintre Pliocen
şi Cuaternar au drept urmare includerea de unii autori în Pleistocenul inferior a
depozitelor care în trecut erau considerate romaniene, acestea din urmă considerându-le
echivalente Stratelor de Cândeşti din Subcarpaţi.
Pleistocenul inferior are la partea inferioară - Villafranchian - o succesiune de argile
compacte, argile nisipoase, nisipuri cu elemente de pietrişuri mărunte, care formează
Stratele de Cândeşti. La partea superioară a Pleistocenului inferior - Saint Prestian - se
întâlneşte un orizont cvasicontinuu în tot Câmpul Înalt Leu-Rotunda, format din pietrişuri şi
nisipuri denumit Strate de Frăteşti, ce se separă net de cele de Cândeşti printr-un orizont
gros de argile.
Grosimea Pleistocenului inferior în zona câmpului înalt este de cca.100m. Pleistocenul
mediu-superior este reprezentat de un depozit gros de argile nisipoase şi nisipuri argiloase
de culoare roşie, cu numeroase concreţiuni calcaroase ce a fost denumit ,,argila roşie,,. La
partea terminală apar, local, lentile nisipoase, uneori acvifere.Mai aparţin acestei vârste
depozitele teraselor Dunării şi afluienţilor, precum şi formaţiunile acoperitoare.
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Pleistocenul superior este reprezentat în zonă, prin depozitele aluvionare ale teraselor
Dunării și depozitele proluviale de pe terase. Depozitele teraselor sunt reprezentate prin
pietrișuri și nisipuri a căror grosime variază între 4-10m. Peste aceste depozite s-au așezat
o serie de depuneri proluviale, constituite din nisipuri prăfoase, prafuri nisipoase, roșcate cu
concrețiuni calcaroase. Grosimea acestora variază între 3-6m.
Holocenului inferior îi sunt atribuite depozitele proluviale nisipoase-prăfoase, groase de 35m, ce acoperă terasele Dunării și acumulările aluvionare ale terasei joase a Dunării,
reprezentate prin nisipuri cu rare elemente de pietrișuri.
Holocenului superior îi sunt raportate depozitele proluviale ale terasei joase, depozitele
luncilor, depozitele de dune și depozitele de mlaștină. Depozitele luncii sunt alcătuite din
pietrișuri și nisipuri cu grosimi de 6-7m. Depozitele dunelor sunt reprezentate prin nisipuri
fine, micacee, ce pot atinge grosimi de până la 10m. Aceste nisipuri ocupă podurile
teraselor. Depozitele de mlaștină sunt reprezentate prin maluri nisipoase cenușiinegricioase, bine reprezentate în lunca Jiețului de la Murta la Bechet.

sursa: Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Calafat-Bechet, I.G.G.

Biodiversitate
Vegetaţia este specifică unei zone cu caracter de tranziţie între stepă şi pădurile zonei
umede. Suprafețele de păduri foioase (în Lunca Jiului) și de salcâmi contribuie la formarea
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unui topo-climat local.
Se cultivă cartofi, foloarea-soarelui, porumb, soia, grâu, legume, viţă-de-vie, pomi
fructiferi.Agricultura reprezintă o resursă importantă pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu
peste 1 milion ha utilizate pentru cultura cerealelor (în special porumb și grâu), a plantelor
oleaginoase (mai ales floarea-soarelui), legume (soia, mazăre, fasole, roșii, varză, ceapă) și
fructe (mere, pepeni verzi, pepeni galbeni, struguri), cartofi, sfeclă de zahăr, producția
vinului de bună calitate
La nivelul județului Dolj, agricultura constituie o ramură de bază a economiei, relieful
de câmpie, calitatea deosebită a stratului fertil și condiţiile climatice favorabile determinând
un profil agricol diversificat care include cereale (grâu, porumb, secară, orz, orzoaică),
plante uleioase, sfeclă de zahăr, catofi, legume, creșterea animalelor (bovine, cai, oi) și
apicultura.
Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale
protejate din vecinătate nu sunt afectate de realizarea investiţiei. Dimensiunile reduse ale
amplasamentului nu fragmentează habitatul şi nu determină reducerea numărului
exemplarelor speciilor de interes comunitar.
Realizarea investiţiei nu are impact negativ asupra speciilor şi habitatului din aria de
protecţie din vecinătate, nu perturbă realizarea obiectivelor de conservare a acesteia şi
integritatea reţelei Natura 2000 şi asigură menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de
conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar nu este afectată deoarece
investiţia este în exteriorul acesteia şi nu are impact negativ asupra factorilor care
determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes
comunitar şi nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau
funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.
Prognoza privind amploarea/mărimea impactului cumulativ şi semnificaţia acestuia în
raport cu integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar, ţinându-se cont de
structura, funcţiile ecologice şi vulnerabilitatea acestora la modificări, indică faptul că
investiţia nu afectează aria naturală protejată de interes comunitar.
Clima
Din punct de vedere climatic, întreg teritoriul comunei se încadrează într-o zonă cu
climat temperat continental, cu o temperatură medie anuală de 10.8°Celsius, o temperatură
maximă absolută de 41°Celsius și o temperatură minimă absolută sub -30°Celsius. Primul
îngheț apare în ultima decadă a lunii octombrie, iar ultimul apare în prima decadă a lunii
aprilie, rezultând un interval de peste 200 zile/an fără îngheț.
Cantitatea medie de precipitații este de cca 500 mm/an, luna cea mai ploioasă fiind
iunie (peste 70 mm/lunar), iar cea mai secetoasă lună fiind februarie (20 mm/lunar).
Factorii climatici au jucat un rol determinant în forma și evoluția reliefului și a

41

Mai 2018

[Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a
deşeurilor menajere]

resurselor de apă din perimetrul cercetat. Trăsăturile climatice ale regiunii sunt consecința
interacțiunii suprafeței active subiacente (relieful), a radiației solare și a circulației generale
a maselor de aer. Relieful și radiația solară manifesta modificări extrem de lente, în
perioade lungi de timp. În schimb circulația generală a atmosferei prezintă mari fluctuații,
fiind factorul genetic principal al variațiilor neperiodice ale regimului climatic de-a lungul
timpului.
Intensitatea și sensul acestor variații, schimbări, depind în orice moment și interval de
timp de acțiunea predominantă a unuia sau unora dintre factorii genetici ai climei. Aceste
schimbări pot fi evaluate cantitativ sub forma bilanțului căldurii și umezelii, al sistemului
pământ-atmosferă. De valorile acestui bilanț depinde regimul elementelor și fenomenelor
meteorologice și deci al climei.
Zona Bistret-Bechet se află, prin poziția sa geografică, în tipul de climă temperat
continentală, caracterizată prin cer predominant senin, care favorizează un climat uscat și
calduros vara, cu invazii de aer umed din vest și sud-vest iarna.
Principalele caracteristici climatice ale zonei au fost stabilite pe baza observațiilor și
măsurătorilor meteorologice prelevate și prelucrate la stația meteorologică Bechet.
Vântul dominant are directia VNN-ESE, a contribuit la formarea dunelor de nisip prin
spulberarea nisipului din zona. Ca rezultat al conditiilor geo-climatice,solul caracteristic din
zona este solul cernoziomic nisipos.
Temperatura aerului
Regimul de variație în cursul anului a temperaturii aerului are o influență directă
asupra resurselor de apă de suprafață și indirectă asupra apelor subterane. Apele de
suprafață (râuri, lacuri) sunt influențate de variațiile temperaturii aerului, care determină
procesul de evaporație la suprafața apei pe toată durata temperaturilor pozitive, situând
această zonă între regiunile cu cele mai ridicate valori termice din țară. În timpul iernii
valorile sunt negative din cauza apariției fenomenului de îngheț, pe râuri, lacuri și în sol, cu
implicații asupra apelor freatice.
Temperatura minimă medie în luna ianuarie este de –1,50C, în timp ce valoarea
medie cea mai ridicată de +23,40C este semnalată în luna iulie. Numărul
zilelor fără îngheț se ridică la 221.
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Temperatura medie anuală în jud. Dolj

Stația
meteo
1
Bechet

Valori inregistrate în anul 2004
Temperaturi oC
Temperaturi oC
Media
Media
Media
Media
multianuală
per. IV-XI
anuală
per. IV-XI
2
3
4
5
11,2
18,8
11,6
16,5

Precipitațiile atmosferice
Cantitațile anuale medii de precipitații la stația meteo Bechet au înregistrat 539,8mm,
cea maximă anuală 725,6mm (în anul 1979), iar cea minimă 269,9mm (în anul 1958).
Precipitațiile ating valorile maxime în luna mai (63,1mm) și minime în luna februarie
(30,9mm). La stația meteo Bechet s-au înregistrat următoarele valori:

Stația
meteo
1
Bechet

Valori înregistrate în anul 2004
Precipitații mm
Precipitații mm
Media
Media
Suma
Suma
multianuală
per. IV-XI
anuală
per. IV-XI
2
3
4
5
499,0
284,5
523,0
400,6

Anual se înregistrează 17-18 zile în care precipitațiile cad sub formă de ninsoare.
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Cantitațile medii anuale de precipitații în jud. Dolj
Umiditatea
Umiditatea relativă a aerului înregistrează valori medii anuale de 72%, maxima - 84%
fiind atinsă în luna ianuarie, iar minima - 59% în luna septembrie.
Evapotranspirația
Evapotranspirația reală atinge valori medii anuale de 507mm, fiind nulă în luna
ianuarie și maximă de 129mm, în luna iunie.
Relief
Întreg teritoriul administrativ al comunei Bistret se încadrează în Câmpia Olteniei de la
Est de Jiu și anume în subunitatea acesteia, „Câmpia Dobrești”, unde relieful este format
din luncă și terasele Jiului care se suprapun peste terasele Dunării (terase medii și
superioare).
Lunca Jiului are lățimi de 4 - 5 km și este dominată fie de terasa sa inferioară (Rojiște)
cu altitudini de 5 – 10 m, fie de terasele medii și superioare cu altitudini între 15 - 60 m.
Aceste terase sunt acoperite cu dune de nisip formate pe direcția vânturilor dominante
și consolidate prin plantații de salcâmi, pomi fructiferi și viță de vie.
Zona de contact dintre terase este pusă în evidență de izvoarele de terasă, iar în
depresiunile dintre dunele de nisip s-au format cursuri de apă care nu produc inundații.
21. Caracteristicile impactului potenţial
Această parte a memoriului prezintă principalele subiecte abordate şi identifică problemele
legate de mediu şi sănătate publică. Analiza situaţiei de mediu a fost realizată pentru toate
aspectele de mediu identificate în etapa în care s-a stabilit aria de acoperire a proiectului.
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Aceste aspecte sunt următoarele: apă, aer, sol, biodiversitate, sănătatea populaţiei,
patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural, peisajul, mediul social şi economic. Analiza
situaţiei actuale privind calitatea şi starea mediului natural, precum şi a situaţiei economice
şi sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evoluţia probabilă a acestor
componente. În aprecierea evoluţiei diferitelor componente ale mediului trebuie luat în
considerare faptul că proiectul creează un cadru pentru dezvoltarea şi modernizarea zonei
prin mijloace specificeşi poate, pe de o parte, genera presiuni asupra unor componente ale
mediului, iar pe de alta parte, poate soluţiona anumite probleme de mediu existente.
Pe de alta parte, luarea în considerare a criteriilor de protecţie atât a sănătăţii umane, cât şi
a mediului natural şi construit, necesită analiza evoluţiei factorilor de mediu ca: apă, aer,
sol, biodiversitate, sănătatea populaţiei, patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural,
peisajul, mediul social şi economic.

Concluziile evaluarii impactului potenţial
Obiectivele studiate - platforme de depozitare şi management al gunoiului de grajd - nu
reprezinta o sursa de poluarea a apelor de suprafata sau freatice, datorita tehnologiei
folosite si soluţiilor constructive. Din punct de vedere al factorului de mediu aer, executia
sau existenta lor in arealul propus nu poate produce un impact negativ asupra mediului. In
cadrul obiectivului nu exista surse de radiatii, deci nu sunt necesare amenajari si dotari
pentru protectie. Pentru faza de intreţinere a platformelor au fost luate in calcul principalele
operatiuni de intretinere (repararea dale de beton, vopsirea capacelor de protectie de la
piezometre, etc.)
Cu toate acestea, s-a făcut o analiză a tipurilor de impact operaţional potenţial dăunător
asupra mediului care au fost anticipate în avans faţă de implementarea propriu-zisă a
proiectului sunt:
 Potenţiale scurgeri din facilităţile comunale de depozitare a gunoiului de grajd pentru
cazul în care execuţia construcţiei nu respectă schiţele de proiect;
 Împrăştierea neadecvată a gunoiului de grajd pe teren pentru cazul în care nu este
respectat Codul de bune practici agricole;
 Curăţire incorectă şi management deficitar al platformelor individuale de gunoi de grajd;
 Impactul potenţial asupra corpurilor de apă pentru cazul în care nu este asigurată
colectarea fracţiei lichide în bazinul colector;
 Scurgeri provenite din bazinul de la cabina portar sau de la grupul sanitar din cabina
poartă atunci când întreţinerea acestora este defectuoasă;
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Depozitarea ilegală a deşeurilor toxice sau periculoase în platforma comunală pentru
deşeuri (respectiv a acelor materiale diferite de cele pentru care a fost proiectată
respectiva platformă);
Supra-acumularea de plastic, sticlă şi alte deşeuri de materiale reciclabile la platforma
comunală datorată unor deficienţe de organizare a activităţii de colectare.

Pentru toate aceste tipuri de impact operaţional potenţial în perioada de operare a
platformei, sunt stabilite prin planul de management măsuri de atenuare. Beneficiarul final
are responsabilitatea implementării măsurilor de atenuare a posibilului impact asupra
mediului, prevăzute în Planul de Management al Mediului – parte a documentaţiei de
implementare a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Supervizarea modului de aplicare a Planului de Management al Mediului va fi realizată de
către Specialiştii Monitorizare şi Evaluare din UMP-INPC împreună cu personalul de suport
tehnic la nivel de Administraţie Bazinală din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele
Române”, asistaţi de inspectori din cadrul Agenţiei de Protecţie a Mediului.
22. Extinderea impactului
Impactul produs de construirea şi exploatarea platformei se manifestă în zona în care se
situează amplasamentul, fără a se extinde teritorial. Necesitatea de a cunoaşte informaţii
privind extinderea impactului asupra mediului produs de proiecte de natura celui de faţă
(construirea platformei de depozitare şi gospodărire a managementului de grajd) derivă
dintr-o serie de tratate şi convenţii la care România este parte.
Astfel, aderarea României la UE a impus transpunerea în legislaţia română a aquis–ului
comunitar, implementarea şi controlul implementării legislaţiei specifice. Politica Uniunii
Europene şi acţiunea sa asupra mediului pot fi schiţate prin programele sale de acţiune
asupra mediului începute în 1973. Decretul unic european şi Tratatul Maastricht au stabilit
obiectivele fundamentale: de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului, de contribuire la
protejarea sănătăţii umane, respectiv de asigurare a unei utilizări prudente şi raţionale a
resurselor naţionale. Sub Tratatul de la Maastricht, Curtea Europeana poate impune amenzi
unui stat membru care nu a reuşit implementarea directivelor UE şi punerea în vigoare în
întregime a acestora. De asemenea, principiile “poluatorul plăteşte” şi “pagubele asupra
mediului trebuie sa fie rectificate la sursă” sunt identificate în articolul 130 din Decretul Unic
European. Al şaselea program de acţiune în domeniul mediului al UE “Mediu 2000: Viitorul
nostru comun, şansa noastră”, pune accentul pe prevenirea poluării factorilor de mediu, în
special a apelor, realizarea unui plan de gestiune a deşeurilor, utilizarea durabilă a
resurselor naturale. Programul este parte integrantă a strategiei de dezvoltare durabilă a
Comunităţii Europene.
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23. Magnitudinea şi complexitatea impactului
In cadrul proiectului pentru amenajare platformă ecologică de compostare deşeuri de
origine animală comuna Bistret s-au studiat problemele de mediu legate de managementul
deşeurilor de origine animală. Zona studiată nu are fond construit care ar putea polua şi
influenţa calitatea factorilor de mediu sol, aer, apă, vegetaţie. Relaţia cadru natural – cadru
construit este în curs de definire. In zonă nu sunt prezenţi factori poluanţi iar spaţiile verzi
existente facilitează în mod favorabil factorii de mediu.
Pagina 45 din 75
Terenul destinat amplasării platformei comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de
grajd şi a deşeurilor menajere este în afara suprafeţelor aparţinând unor zone naturale
protejate.
Evaluarea a fost efectuată ţinând cont de criteriile recomandate de HG 1076/2004 în anexa
1 iar pentru cuantificarea nivelului prognozat al impactului (amploarea acestuia) s-au avut în
vedere atât efectele directe cât şi cele secundare, cumulative sau sinergice. Totodată s-a
ţinut cont de durata prognozată a impactului (pe termen scurt , mediu sau lung).
Evaluarea constă în acordarea unor note de bonitate pentru fiecare formă de impact (pozitiv
sau negativ) identificată , utilizând următoarea scară:
+ 2: impact pozitiv semnificativ;
+ 1: impact pozitiv nesemnificativ;
0: nici un impact;
- 1: impact negativ nesemnificativ;
- 2: impact negativ semnificativ
În continuare se prezintă formele de impact identificate ca fiind relevante pentru evaluarea
impactului proiectului de Construire platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de
grajd şi a deşeurilor menajere comuna Gârleni, grupate pe categorii de factori sau aspecte
de mediu.
Au fost acordate note de bonitate atât pentru impactul prognozat în lipsa aplicării unor
măsuri specifice de prevenire, reducere sau compensare cât şi pentru impactul prognozat
după implementarea măsurilor propuse prin plan. În urma evaluării au fost considerate
acele efecte negative pentru care media a fost cuprinsă în intervalul (-2;0).

Evaluarea implementării obiectivelor asupra obiectivelor de mediu
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Evaluarea efectului cumulativ al implementării proiectului, s-a realizat pe baza însumării
punctajului acordat pentru fiecare obiectiv relevant asupra obiectivelor de mediu.
Pagina 54 din 75
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Evaluarea efectului cumulativ al implementării proiectului

Din evaluarea cumulativă a implementării obiectivelor proiectului de Construire platformă
de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere comuna Bistret,
Judeţul Dolj, rezultă un efect majoritar pozitiv asupra obiectivelor de mediu ceea ce va
asigura respectarea standardelor de mediu.
Impactul generat de implementarea obiectivelor proiectului pe termen mediu şi lung se va
concretiza în respectarea ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate de legislaţie pe
factori de mediu. Imaginea de ansamblu a impactului generat de acest plan este
prezentată în figura de mai jos.
Evaluarea impactului generat de implementarea proiectului „ platformă de
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere”

Evaluarea globală a impactului generat de implementarea proiectului de construire
platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere
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24. Probabilitatea impactului
Analiza rezultatelor evaluării pune în evidenţă faptul că implementarea proiectului
generează un impact preponderent pozitiv. Probabilitatea de a se realiza acest impact
pozitiv este certă.
Implementarea obiectivelor proiectului Construire platformă de depozitare şi gospodărire a
gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere va avea efecte pozitive asupra dezvoltării
comunei atât din punct de vedere socio-economic cât şi din punct de vedere al protecţiei
mediului şi al sănătăţii cetăţenilor.
Analiza globală a impactului generat de implementarea proiectului permite clasificarea
obiectivelor relevante de mediu în funcţie de punctajul obţinut. Astfel, se poate concluziona
că implementarea proiectului va contribui în principal la limitarea poluării apelor de
suprafaţă şi subterane, la îmbunătăţirea calităţii solului, protejarea funcţiilor ecosistemelor
terestre şi acvatice împotriva degradării continue generate prin depozitarea necontrolată a
deşeurilor, fragmentării habitatelor şi defrişării şi protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea surselor de răspândire a bolilor.
Clasificarea contribuţiei proiectului la atingerea obiectivelor relevante de mediu

O1.
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Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă, la un nivel care nu afectează
semnificativ sistemele naturale;
O2. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ
sistemele naturale sau sănătatea umană;
O3. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor;
O4.Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare
neconforme/ilegale;
O5. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor;
O6. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate
şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;
O7. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului
cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor;
25. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului
Impactul proiectului se manifestă pe toată perioada de exploatare a investiţiei. Ca urmare,
şi frecvenţa şi reversibilitatea impactului produs sunt permanente, pe toată perioada de
exploatare a investiţiei.
26. Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ
asupra mediului
26.1. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei
Sunt prevăzute următoarele măsuri de asigurare a protecţiei surselor de apă
împotriva poluării, degradării şi epurării lor, respectiv:
 la amplasarea facilităţilor de compostare a gunoiului de grajd s-au luat în considerare
caracteristicile legate de apele de suprafaţă şi freatice. Este foarte importantă
adâncimea apei freatice şi distanţa faţă de posibilele ape de suprafaţă din zonă şi nu în
ultimul rând prezenţa structurilor de alimentare cu apă potabilă cum ar fi, puţurile,
rezervoarele, bazinele etc.;
 amplasamentul platformei de compostare a gunoiului de grajd, se află la o distanţă
considerabilă faţă de Râul Dunare;
 întreaga suprafaţă de depozitare/compostare va fi betonată; pe toată lungimea părţii
frontale, între platformă şi radier, este prevăzut un canal de colectare a efluentului din
beton armat de formă rectangulară acoperit cu un grătar metalic;
 pentru colectarea levigatului şi a apelor pluviale s-a prevăzut realizarea unui bazin
semi-îngropat, amplasat în imediata apropiere a platformei de stocare, având o
capacitate de 75.60 mc. Bazinul de stocare, construit din beton armat, va fi proiectat
pentru 30 de zile de precipitaţii medii, deoarece este prevăzut ca lichidul să poată fi
preluat cu vidanja şi aplicat pe teren sau să fie folosit la umectarea gunoiul în fază de
compostare;
 pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafaţa carosabilului din interiorul platformei
de compostare s-a prevăzut pantă unică de 2% spre canalul colector existent;
 s-a prevăzut forarea a doua puţuri de observare (doua in aval şi unul amonte), acestea
vor permite monitorizarea periodică a calităţii apei subterane pentru a se asigura că nu
are loc infiltrarea efluenţilor proveniţi de la gunoiul de grajd în apele subterane;
 dotarea platformei de compostare cu o vidanjă ce va deservi la manipularea fracţiei
lichide care se va acumula în bazinul de stocare fie prin umectarea gunoiului pentru
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menţinerea umidităţii necesare în procesul de compostare, fie pentru irigarea terenului
agricol.
26.2. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului
Pentru ca gunoiul de grajd să nu producă mirosuri neplăcute sau de durată, şi pentru a nu
se constituii în sursă pentru prezenţa insectelor sau altor specii de animale sunt necesare
următoarele măsuri generale:
 adăugarea de compost maturat peste fiecare nouă încărcătură de material proaspăt
într-o proporţie de circa 1 la 4;
 amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi menajere, vegetale,
fragmente de lemn) pentru obţinerea unui raport C:N favorabil şi a unei consistenţe
solide;
 produsele gătite sau alte materiale ce pot atrage insecte trebuie acoperite imediat cu
alte
 materiale pentru a împiedica insectele să depune ouă;
 aerarea suficientă a grămezii pentru evitarea fermentaţiei anaerobe, de exemplu prin
aşezarea la bază a unui strat de vreascuri sau alte materiale lemnoase;
 pentru diminuarea discomfortului produs de mirosurile datorate proceselor de
compostare anaerobă s-a prevăzut plantarea unei perdele de arbori perimetrale;
26.3. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului
Măsurile prevăzute pentru diminuarea impactului asupra solului şi subsolului sunt:
 realizarea unei platforme de formă rectangulară, cu pereţi pe 3 laturi (fără latura
frontală).
 Pardoseala şi pereţii sunt construite din beton armat;
 platforma nu va avea pereţi despărţitori interiori pentru a nu stânjeni manevrarea
utilajelor şi dispunerea liberă a grămezilor de gunoi de grajd. Aceasta permite
îndeplinirea cerinţelor proprii procesului de compostare;
 platforma este prevăzută la partea frontală cu un radier din beton, necesar manevrării
utilajelor şi descărcării mijloacelor de transport (căruţă sau remorcă agricolă). Pe toată
lungimea părţii frontale, între platformă şi radier, este prevăzut un canal de colectare a
efluentului, de formă rectangulară, acoperit cu un grătar metalic;
 Colectarea levigatului şi apelor meteorice se va face într-un bazin semi-îngropat,
amplasat în imediata apropiere a platformei de stocare, având o capacitate de 75,60
mc, lichidul din bazin va fi preluat cu vidanja şi aplicat pe teren sau să fie folosit la
umectarea gunoiul în fază de compostare;
 Dotarea platformei cu containere, destinate colectării celor trei categorii de materiale
valorificabile: sticlă, metal şi plastic/carton care, vor ajunge în mod accidental pe
platforma de compostare a gunoiului de grajd. Deşeurile reziduale acumulate urmând a
fi preluate, în vederea valorificării şi eliminării finale, de către operatorul de salubritate
care asigură colectarea deşeurilor menajere;
 amplasarea unui container cu capac de circa 1,1 mc pentru colectarea eventualelor
deşeuri periculoase care ajung accidental la platformă (cutii vopsea, recipienţi, ulei uzat
etc.). Deşeurile reziduale acumulate urmând a fi preluate, periodic, de către operatorul
de salubritate care asigură colectarea deşeurilor menajere în comună, în vederea
valorificării, eliminării finale prin depozitare sau incinerare.
 accesul la platforma de compostare se va face printr-un drum de acces betonat de la
poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de
ieşire. lăţimea drumului betonat este de 4,00 m.
 pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafaţa carosabilului, profilul transversal al
drumului betonat va avea o pantă unică de 2% spre canalul colector existent;
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 amplasamentul platformei se va împrejmui cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel
la intrarea şi la ieşirea din incintă, împrejmuirea va fi prevăzută cu porţi pentru acces, de
asemenea, a fost prevăzută şi împrejmuirea bazinului de stocare a efluenţilor. Accesul
personalului de deservire se face pe o poartă prevăzută cu sistem de încuiere, pentru a
preveni accesul persoanelor neautorizate;
 se va realiza două puţuri de observaţie (unul aval şi unul amonte), acestea vor permite
monitorizarea periodică a calităţii apei subterane pentru a se asigura că nu are loc
infiltrarea efluenţilor proveniţi de la gunoiul de grajd în apele subterane;
 se va amplasa o cabină pentru adăpostirea unui administrator şi paznicul platformei;
 echipamentele necesare sistemului de manipulare şi aplicare a gunoiului de grajd
compostat pe terenurile agricole care vor deservi punctul de lucru analizat vor fi:
încărcător frontal, tractor, remorcă agricolă, vidanjă, maşină de împrăştiat gunoi;
 încărcătorul frontal serveşte la conducerea procesului de compostare anaerobă a
gunoiului de grajd prin dispunerea acestuia în şiruri, aerarea periodică a şirurilor,
sistematizarea gunoiului compostat şi încărcarea în căruţe, remorci şi maşina de
împrăştiat gunoi în vederea aplicării ca fertilizant pe terenurile agricole;
 vidanja va fi utilizată la manipularea fracţiei lichide din bazinul de stocare fie prin
umectarea şirurile de gunoi pentru menţinerea umidităţii necesare în procesul de
compostare, fie pentru irigarea terenurilor agricole;
26.4. Măsuri pentru aplicarea şi transportul gunoiului de grajd
Cantităţile de îngrăşăminte organice care se pot aplica anual la ha, depind de cultură, de
gradul de descompunere, textura solului şi de alţi factori zonali.
 doza specifică nu trebuie să depăşească 170-210 kg de azot / hectar într-un an;
 urina se poate folosi atât la îngrăşarea de bază cu norme cuprinse între 10 şi 80 tone la
hectar şi an, funcţie de conţinutul de azot, limita minimă fiind pentru urina de cabaline
de 1,6% azot şi limita maximă pentru urina de bovine de 0,2 % azot. este necesar să fie
respectată şi norma specifică de 170 - 210 kg de azot pe hectar şi an, ţinând cont şi de
rezervele din sol. urina mai poate fi utilizată şi ca îngrăşământ suplimentar, în norme
cuprinse între 3 şi 20 de tone la hectar, amestecată cu 2 - 3 părţi apă. Efecte deosebit
de bune se obţin prin amestecarea urinei cu superfosfat (250- 600 kg/ha), în funcţie de
conţinutul de azot al acesteia
 mustul de gunoi de grajd se poate utiliza la fertilizarea de bază, în norme cuprinse între
40 şi 80 tone la hectar şi an, sau ca îngrăşământ suplimentar, (10 - 20 t/ha, amestecat
cu 2 - 3 părţi apa). Se poate utiliza, de asemenea, cu efecte foarte bune, în amestec cu
superfosfat (300 - 600 kg/ha), în funcţie de conţinutul de azot al mustului de gunoi de
grajd;
 aceleaşi norme sunt recomandate şi pentru tulbureală. Pentru utilizare, tulbureala
trebuie curăţată de corpurile străine solide, omogenizată atât periodic cât şi în
momentul administrării. Se poate administra şi partea lichidă separată de cea solidă;
 dejecţiile semifluide şi fluide pentru a fi aplicate trebuie să fie libere de corpuri solide şi,
de asemenea, trebuie omogenizate în timpul administrării;
 este obligatorie încorporarea acestora direct în sol sau în maxim 3 ore dacă
administrarea s-a făcut prin împrăştiere la suprafaţa solului. încorporarea directă în sol
se poate face în timpul vegetaţiei sau în afara perioadei de vegetaţie, la adâncimea de
10-20 cm. Normele se stabilesc în funcţie de cerinţele culturilor, conform tehnologiilor
de cultură şi cartării agrochimice, fiind cuprinse între 5 şi 80 t/ha;
 mraniţa, fiind un îngrăşământ foarte eficient, se foloseşte mai ales în legumicultură, atât
în câmp cât şi în spaţii protejate. cantitatea care se utilizează la hectar variază între 20
şi 60 tone.
Composturile se pot utiliza la toate culturile agricole în cantităţi de 15-25 tone la hectar.
Spre deosebire de gunoi are o acţiune rapidă, însă efectul se face simţit numai pentru un
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an sau doi. Perioadele când se aplica îngrăşăminte organice trebuie stabilite în funcţie de
diferite condiţii:
 cât mai devreme posibil, în cadrul perioadei de creştere a culturilor, pentru a maximiza
 preluarea nutrienţilor de culturi şi a minimiza riscul poluării;
 în fiecare an, cel puţin jumătate din cantitatea de gunoi rezultată în timpul iernii,
trebuie
 împrăştiată până la 1 iulie, iar restul până la 30 septembrie;
 nu se aplica gunoi în perioada cuprinsa intre apariţia primului şi ultimului îngheţ.
aceste date sunt stabilite pe baza analizei seriilor de date meteorologice interpolate la
nivelul comunei;
 să fie evitată aplicarea lor în perioadele de extra-sezon (în afara fazelor de vegetaţie
activă), depinzând de condiţiile climatice locale, între lunile octombrie şi februarie,
perioada maximă fiind specifică pentru zonele umede şi reci, în care sezonul de
vegetaţie începe mai târziu;
 gunoiul se administrează de regulă toamna, la lucrarea de bază a solului (prin arătură
cu întoarcerea brazdei), în condiţii meteorologice favorabile, în special pe timp noros şi
cu vânt slab.
 pe măsură ce gunoiul se împrăştie, terenul este arat cu plugul, care amestecă şi
încorporează bine gunoiul. încorporarea se face mai adânc, până la 30 cm, pe
terenurile uşoare (nisipoase) şi în zonele secetoase şi mai puţin adânc, până la 18 25 cm pe terenurile grele, reci şi în regiuni umede. în zonele mai umede se poate
administra şi primăvara;
 calitatea lucrării solului la administrarea gunoiului de grajd se consideră a fi bună
atunci când terenul este acoperit uniform, materialul administrat nu rămâne în
agregate mai mari de 4 - 6 cm.
 uniformitatea de împrăştiere, indiferent dacă aceasta operaţie se efectuează manual
sau mecanizat, trebuie să depăşească 75%;
 pentru aplicarea mecanizată a îngrăşămintelor organice solide - gunoi de grajd, de la
platforme de fermentare sau fracţia solidă după separarea dejecţiilor fluide - se
folosesc maşini de aplicat gunoi de grajd. cele mai multe tipuri de maşini sunt sub
formă de remorcă tehnologică, cu transportor orizontal de alimentare pe podeaua
benei, şi cu organe de dislocare-mărunţire şi distribuţie a îngrăşămintelor. unele
maşini au şi organe de uniformizare a materialului, de exemplu rotoare cu degete.
organele de distribuţie pot fi: rotor orizontal cu spiră elicoidală cu muchii dinţate; rotor
orizontal cu degete; mai multe rotoare verticale cu degete ş.a. încărcarea cu gunoi de
grajd a benei maşinii poate fi făcută cu un încărcător cu furcă mecanică acţionată
hidraulic;
 atunci când aplicarea gunoiului se face mecanizat, materialul trebuie bine omogenizat
în timpul încărcării, liber de impurităţi şi corpuri străine (pietre, bulgări, deşeuri
metalice, sârmă, etc.), iar stratul de gunoi din buncărul maşinii de administrat să fie
uniform ca grosime;
 îngrăşămintele organice fluide - dejecţii fluide mixte, diluate sau nu, fracţia lichidă de la
separarea dejecţiilor mixte semifluide, ape reziduale de la spălarea dejecţiilor - pot fi
folosite, în anumite condiţii, pentru fertilizare. maşinile de aplicat îngrăşăminte
organice fluide au în alcătuire o cisternă, un sistem de umplere şi dispozitive de
aplicare. Pentru umplere se pot folosi pompe staţionare, care preiau materialul fluid
din fose colectoare sau din bazinele de depozitare, sau maşina este echipată cu
sistem propriu de pompare, fie cu pompa de vacuum, cu ajutorul căreia se umplu
cisternele etanşe, fie cu pompe cu rotor elicoidal excentric.
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Dispozitivele de aplicare pot fi:
 cu duza de stropire de la înălţime relativ mică, cu deflector de tip evantai. pentru
funcţionare trebuie asigurată în cisternă o anumită presiune;
 cu aspersor. Presiunea necesară funcţionării aspersorului este creată de o pompă
centrifugă. Aceste două procedee de aplicare prezintă mai multe dezavantaje:
pierderile de azot sunt mari; procesul este foarte poluant, căci provoacă răspândirea în
mediul înconjurător substanţelor neplăcut mirositoare. Aceste procedee pe cât posibil
trebuie evitate;
 cu dozator rotativ şi cu furtune. Furtunele distribuie îngrăşămintele fluide pe o linie
perpendiculară pe direcţia de înaintare. Furtunele pot lasă îngrăşămintele să curgă pe
sol de la înălţime cât mai mică. Metoda cea mai bună şi mai nepoluantă este cea la
care furtunele sunt în legătură cu brăzdarele, iar îngrăşămintele sunt astfel încorporate
direct în sol;
 în timpul administrării, trebuie evitat ca materialul administrat să ajungă în sursele de
apă, în acest scop fiind necesar să se evite fertilizarea pe porţiunile de teren late de 5
– 6 m, aflate în imediata apropiere a canalelor, cursurilor de apă sau a altor mase de
apă, să se aibă în vedere condiţiile meteorologice şi starea de umiditate a solului;
 îngrăşămintele trebuie să fie amestecate continuu în rezervor, în vederea
omogenizării, atât în timpul transportului, cât şi înaintea şi în timpul administrării.
 În vederea evitării tasării solului, utilajele respective trebuie să fie dotate cu anvelope
cu balonaj mare, care vor asigura o presiune pe sol de cel mult 2,2 kgf/cm2, atunci
când sunt încărcate la capacitatea maximă.
Conform Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi din surse agricole distanţa minimă de amplasare a platformei de compostare a
gunoiului de grajd se va amplasa la o distanţă de cel puţin 50 m faţă de locuinţe şi sursele
de apă potabilă.
26.5. Procese tehnologice de obţinerea compostului - măsuri generale
 La platforma comunală gunoiul va fi descărcat sub forma de grămezi sau şiruri de
2-3 m lăţime, paralele cu pereţii laterali ai platformei. Înălţimea pe care se
depozitează gunoiul trebuie sa menţină o zona liberă de 0,5 m între nivelul
gunoiului şi partea superioară a peretelui platformei.
 Pentru a-i îmbunătăţi compoziţia şi pentru a reduce pierderile de azot, este
recomandabil ca pe măsura aşezării în platformă, să se presare peste el
superfosfat în cantitate de 1-2% din masa gunoiului.
 Primul strat se constituie dintr-un material mai grosier (ramuri, corzi de vie, etc, şi
alte materiale reziduale, rezultate în urma curăţatului pomilor) care va avea rolul
unui grătar natural pentru scurgerea apei în exces. Apoi, urmează un strat de
material mai fin şi un strat de pământ bine umectat care la adăugarea gunoiului de
grajd şi de compost maturizat asigură amestecului o încărcătură microbiană
necesară
procesului.
Se continuă în această ordine, alternând straturile de material organic (pământ
amestecat cu substanţe animale si vegetale bine umectate) cu gunoiul de grajd şi
compostul bine maturat, ajungându-se la înălţimea dorită, după care platforma se
acoperă cu un strat de pământ de 15-20 cm grosime.
 Pentru a se descompune, gunoiul trebuie să aibă o umiditate de 70-75%, altfel se
usucă şi mucegăieşte. Gunoiul depozitat în grămezi sau şiruri se udă cu must de
gunoi, urină sau chiar cu apă pentru a-i asigura umiditatea necesară. O metoda
foarte simpla de verificare a umidităţii unui amestec este aşa-zisa “probă a
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pumnului”, care constă în comprimarea în mana a unei cantităţi mici de compost.
Daca prin comprimare se obţin câteva picături de apa, materialul poate fi
compostat fără probleme.
Se poate composta orice material organic nepoluant, prezent în ferma: bălegar de
la bovine (cel mai răspândit), ovine, cabaline, gunoi de pasare, resturi vegetale, ca:
paie, fân, ierburi (înainte de formarea seminţelor), resturi de la curăţatul pomilor,
coarde de viţă de vie, fire de lâna, fulgi de găina, cenuşă de lemn, resturi de fructe
şi legume.
Pentru a obţine un compost de calitate nu este suficientă utilizarea dezordonată,
fără nici un criteriu, a oricărui material de natură organică, ci dirijarea procesului de
compostare, în funcţie de dimensiunea, umiditatea, structura şi compoziţia
materialelor reziduale, astfel încât acestea să fie rapid şi eficient disponibile
microorganismelor, constituind un substrat ideal şi bogat în nutrienţi pentru
dezvoltarea lor.
Din cele enumerate, rezultă importanţa fundamentală a raportului dintre conţinutul
în carbohidraţi (mai exact, în carbon) şi cel de proteine (mai exact, în azot), existent
în materialele utilizate pentru compostare.
Condiţiile optime pentru activitatea microorganismelor sunt asigurate când acest
raport este cuprins între 25 si 30. Când materialul folosit pentru compostare este
mai bogat în carbohidraţi şi derivaţii lor, microorganismele întâmpina dificultăţi
majore în descompunerea reziduurilor organice şi va fi deci necesară o perioadă de
timp mai mare pentru maturizarea compostului, care va fi, în acest caz, mai sărac în
humus.
În cazul unui amestec de dimensiuni mari, o aerare bună poate fi asigurată prin
folosirea unor tuburi foarte groase de drenaj, plasate vertical, la distanţa de circa 1
m şi jumătate, în centrul amestecului, sau se pot utiliza pari de lemn care vor fi
scoşi după formarea amestecului, lăsând canale pentru trecerea aerului.
Frecvenţa cu care se va face întoarcerea şirurilor va fi determinată în mod practic în
funcţie de felul în care va decurge procesul de compostare aerobă.
Durata procesului de compostare depinde de clima, de materialele utilizate şi de
aranjarea corectă în platformă. În general, sunt necesare cca. 5 luni.
Culoarea caracteristica a compostului este cafeniu – închis. Textura trebuie să fie
elastică şi se verifică practic prin strângerea in mână; daca aceasta nu se face
bolovan, ci îşi revine după strângere şi nici nu se lipeşte de mână – este un
compost bun. Mirosul trebuie să fie de pâine coaptă, în nici un caz de amoniac.

26.6. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii;
Prin implementarea proiectului propus, ca măsuri compensatorii pentru factorul de mediu
biodiversitate, sau prevăzut următoarele:
 tratarea controlată a deşeurilor de origine animală în spaţii special amenjate, acest
lucru va conduce la diminuarea depozitării haotice a deşeurilor de origine animală;
 platforma de compostare va fi complet betonată, iar eventualele scurgeri vor fi
colectate prin intermediul unui canal colector şi acesta va fi dirijat spre un bazin
betonat vidanjabil;
 perimetral amplasamentul analizat va fi împrejmuit cu o perdea forestieră;
Pagina 67 din 75
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26.7. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului social şi
economic
Măsurile prevăzute pentru diminuarea impactului generat de disfuncţionalităţile mai sus
menţionate, acestea sunt menite să îmbunătăţească standardul de viaţă al cetăţenilor
comunei Gârleni, printr-un management eficient în ceea ce priveşte gunoiul de grajd dar şi
prin crearea de noi locuri de muncă.
Problemele cu care se confruntă mediul rural în domeniul gestionării gunoiului de grajd
provenit de la creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei au un impact major asupra
societăţii, reprezintă o ameninţare directă la adresa sănătăţii şi au un efect advers asupra
calităţii vieţii.
Cel mai adesea, în localităţile rurale, gunoiul de grajd este depozitat în condiţii improprii
atât la nivelul gospodăriilor individuale cât şi la nivelul localităţilor, fără a exista nici o
măsură împotriva scurgerilor şi infiltraţiilor fracţiilor lichide (urină plus ape din precipitaţii).
Acest fapt afectează mediul înconjurător, în special solul şi apele subterane sau de
suprafaţă. Mai mult, de cele mai multe ori, gunoiul de grajd este amestecat cu resturi
menajere nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea pe terenurile agricole. Ca
urmare, este necesară aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea gunoiului de grajd,
ceea ce implică schimbări majore în practicile actuale, în vederea conformării cu cerinţele
noilor reglementări naţionale şi europene.

27. Natura transfrontieră a impactului
Prezentul proiect nu produce impact transfrontier.

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,
EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU
1. Protecţia calităţii apelor
Prin construcţia obiectivului şi prin amplasarea sa se consideră că au fost eliminate toate
sursele de poluanţi pentru ape, cu excepţia celor accidentale. Apele care se scurg pe
platformă (efluentul de la gunoiul de grajd şi apele meteorice) se scurg prin rigolă în
bazinul de stocare şi sunt folosite la umezirea stivelor de gunoi de grajd pentru menţinerea
unei umidităţi optime pentru procesul de fermentare ce duce la obţinerea unui îngrăşământ
organic natural de calitate, ca şi pentru reglarea unei densităţi optime pentru împrăştierea
gunoiului de grajd fermentat pe terenurile agricole, iar surplusul (care conţine o parte din
substanţele active importante, în special azot) este împrăştiat ca atare pe terenurile
agricole.
În comuna Bistret nu sunt în prezent surse majore de poluare a apelor datorate lipsei
sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate. Astfel aceste utilităţi nu vor
putea fi disponibile nici în vederea asigurării infrastructurii necesare platformei de
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere.
Piezometrele (2 bucati h=15 m ) se vor realiza pentru controlul poluarii panzei freatice.
Prin proiectul de investitii propus, beneficiarul Primăria comunei Bistret, jud. Dolj, are ca
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obiectiv crearea unor puncte de monitorizare a apei freatice din zona Platformei de gunoi
de grajd, din depozitele de pietrisuri si nisipuri ale terasei, în conformitate cu legislația
apelor în vigoare (Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare).
Acest proiect presupune activități de foraj și construcție a forajelor de observație pentru
monitorizare, în vederea desfășurării unui Program complex de monitorizare a apelor
subterane, care să permita evaluarea și controlul calității acestora.
Cele 2 foraje hidrogeologice de observație propuse a fi construite, vor fi amplasate în
exteriorul incintei împrejmuite a Platformei de gunoi de grajd, în așa fel încât, prin
poziționarea lor, să poata furniza informații privind parametrii hidrogeologici ai acviferului și
calitatea apelor subterane din subsolul perimetrului, atât amonte de Platforma de gunoi de
grajd, cât și aval de aceasta, în vederea efectuării unui program de monitorizare a apei
freatice posibil contaminate cu diferiți poluanti
Amplasarea forajelor hidrogeologice, care vor capta depozitele terasei înalte a Dunării, va
fi realizată pe un aliniament estsuddest-vestnordvest. Ele se vor situa unul pe latura
amonte a Platformei de gunoi de grajd și două pe latura aval de ea, pentru înterceptarea
unui front cât mai larg de ape freatice care se scurge prin subsolul Platformei de gunoi de
grajd.
Forajele hidrogeologice de observatie, codificate F2 și F3, care vor capta stratul
freatic, vor avea adâncimea de 15,0m și se vor executa în sistem uscat, după următorul
program:

 foraj uscat cu sapa Dn = 312mm pe intervalul 0-23,0m (este necesar să se oprească
într-un strat impermeabil);

 pe intervalul 0-23,0m se vor preleva probe de roci la fiecare metru și la orice schimbare
de litologie, aceste probe urmând a fi analizate în laborator pentru stabilirea
granulometriei, determinarea faunei și stabilirea vârstei formațiunilor străbătute, precum
și a chimismului rocilor;

 definitivarea construcției forajelor cu coloana din PVC cu Dmin = 140-160mm și filtre din
PVC de același diametru; coloana definitivă va fi prevăzută cu centrori cu câte patru
puncte de sprijin, respectiv câte unul imediat sub și deasupra zonelor de filtru, dar și în
zona de cimentare; la suprafața terenului, coloana de exploatare se va prelungi cu
minim 0,6m deasupra terenului;
Pentru captarea corectă a stratelor acvifere este obligatorie întocmirea profilului litologic
pe baza probelor de roci recoltate în timpul execuției forajului și consultarea proiectantului
de specialitate.
Coloana definitivă va fi construită din tuburi din PVC cu Dn=140-160 mm, iar filtrele vor
avea același diametru; intervalele de pozare și dimensiunile fantelor filtrelor vor fi stabilite
pe baza corelării cu granulometria stratelor captate de către reprezentantul de specialitate
al proiectantului (planșa nr. 14). La definitivarea forajului se va avea în vedere condiția ca,
după punerea în funcțiune, filtrele să nu ajungă în contact direct cu aerul.
Forajele hidrogeologice de observație vor fi prevăzute cu capace de protecție înfiletate.
Prelevarea probelor de apa în timpul perioadei de monitorizare se va face prin pompare cu
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o pompă submersibilă adecvată. Probe de apă pentru monitorizarea calității apelor freatice
se vor recolta și din sursele de apă existente în prezent în Bistret, în zona Platformei de
gunoi de grajd, respectiv fântâni din gospodăriile vecine, existente pe direcția de curgere a
fluxului freatic.
Prin respectarea Programului de monitorizare a indicatorilor de calitate a apelor subterane
din depozitele terasei Jiului, care se va întocmi de un proiectant de specialitate atestat de
Ministerul Mediului și Pădurilor și avizat de A.B.A.Jiu Craiova, S.G.A. Dolj, se va putea
demonstra înfluența or non influența Platformei de gunoi de grajd asupra acestora și se
vor putea lua măsurile necesare pentru eventuala depoluare a lor în vederea protecției
acestor ape freatice.
Coloana metalică de protecţie se cimentează în spate iar la partea superioară va fi
prevăzută cu capac de siguranţă. La nivelul solului coloana metalică de protecţie va fi
încastrată într-o dală de beton C25/30 cu dimensiunile minime 60 x 60 x 25 cm.
Mecanismul de siguranţă împotriva pătrunderii la coloana de tubare PVC este alcătuit din
capacul de siguranţă amplasat la capătul superior al coloanei metalice, prevăzut cu un
sistem special de închidere-deschidere. Protectorul şi capacul se protejează anticoroziv
prin acoperire cu vopsea de culoare roşie şi se inscripţionează clar cu numărul de
identificare al piezometrului.
Caracterizarea calităţii apei freatice trebuie evaluată prin compararea valorilor indicatorilor
determinaţi cu limitele admise din Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile. Cele mai
grave situaţii de poluare a stratului acvifer (zone critice) se pot înregistra datorită depăşirii
de mai multe ori a limitei maxime admise a substanţelor organice, amoniului, fosfaţilor şi
azotaţilor.
Modificările calităţii apei din stratul freatic sunt produse de:
 evacuările de ape uzate neepurate sau insuficient epurate provenite de la
localităţile arondate bazinului hidrografic;
 lipsa sau insuficienta reţea de canalizare menajeră;
 infiltraţiile din canalele de desecare, canale folosite în mod frecvent pentru
descărcarea apelor uzate de la unităţile zootehnice;
 depozitarea şi administrarea incorectă pe terenurile agricole a îngrăşămintelor
chimice şi a pesticidelor;
 evacuările de dejecţii provenite de la complexele de creştere a animalelor;
 depozitări de nămoluri şi gunoi menajer necontrolat.
În majoritatea cazurilor poluarea apelor de suprafaţă, din punct de vedere microbiologic,
se datorează lipsei igienei zonelor riverane – depozite neorganizate de deşeuri menajere,
precum şi impurificării acesteia de către afluenţii proveniţi din ferme zootehnice şi efluenţi
de tip fecaloid-menajer.
2. Protecţia aerului
Sursa de poluanţi pentru aer o constituie fermentarea aerobă a amestecului de gunoi de
grajd, urină şi aşternutul uzat din grajd. Această sursă este de tip sursă de volum,
nedirijată. Dejecţiile solide şi lichide eliminate de animal conduc la evacurea în aer de
amoniac (NH3) şi de metan. Amoniacul provine din disocierea bicarbonatului de amoniu
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rezultat din hidroliza ureei. Emisia de amoniac este dependentă de un complex de factori,
dintre care cel mai important este conţinutul de azot din dejecţii.
Alţi factori care intervin sunt: faza (lichidă, solidă sau amestec) în care se află
dejecţiile, temperatura mediului, compoziţia dejecţiilor, viteza curenţilor de aer, modul de
manevrare şi depozitare a dejecţiilor.
Conţinutul mediu de N în dejecţii este de 1-2 %, iar în condiţiile cele mai nefavorabile
pierderea de N sub formă de NH3 se ridică la 52%.
Debitele masice de poluanţi atmosferici rezultaţi din activitatea studiată s-au calculat
cu metodologia CORINAIR elaborată de CITEPA- Paris 1992, însuşită de Comisia Uniunii
Europene, utilizată şi recomandată în ţările europene (“CORINAIR Inventory - Default
Emission Factors Handbook”), ajungându-se la un factor de emisie de maxim 2,16 kg NH3
pe tona de gunoi de grajd fermentat. Calculele s-au efectuat în funcţie de numărul de
animale/an, modul de manevrare şi depozitare a dejecţiilor, temperatura mediului
atmosferic. Calculele au fost efectuate pentru cele mai defavorabile situaţii şi reprezintă o
maximizare a situaţiei.
In acest sens este necesar a se face şi precizarea că, în atmosferă, durata de viaţă a
amoniacului este mică (28-54 ore), acesta intrând în reacţie cu compuşiiacizi prezenţi în
atmosferă (HNO3, H2SO4). Reacţia are ca rezultat săruri neutre sau slab acide (de ex.
sulfat de amoniu) sub formă de aerosoli, amoniacul regăsindu-se sub formă de ion NH4+.
Rata de conversie NH3  NH4+ nu este bine stabilită, studiile de specialitate indicând
însă că cca 90% din NH3 emis se transformă, în timp scurt, în NH4+.
Ca urmare, în atmosfera din apropierea obiectivului se vor găsi în permanenţă NH3
şi aerosoli de NH4+, într-o proporţie variabilă, dependentă de parametrii fizico-chimici ai
mediului aerian. Cert este că există tendinţa clară de conversie a NH3 emis în NH4+.
O altă precizare ce trebuie făcută referitor la gama de poluanţi caracteristici activităţii
studiate este aceea că în atmosfera din zona unităţii apare şi formaldehida (HCHO), ca
produs de reacţie în aer în ciclul metanului. Între cei doi compuşi, CH4 şi HCHO există
permanent reacţii de conversie care care depind de o multitudine de parametri fizicochimici ai mediului aerian. Ca urmare, nu este posibilă stabilirea unei rate de formare a
HCHO, şi deci nici stabilirea unui debit masic.
Ţinând cont de toate acestea, rezultă că platforma comunală de depozitare şi
gospodărire a gunoiului de grajd reprezintă o sursă de poluare a aerului cu amoniac, dar
impactul asupra mediului este relativ mic, fără a se ajunge la depăşirea limitelor admise
pentru protecţia sănătăţii atât a oamenilor cât şi a plantelor şi animalelor. Restul noxelor
emise (metan, urme de H2S, HCOH, etc) au un impact nesemnificativ asupra mediului.
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Singurele surse de zgomot pe amplasamentul obiectivului îl constituie utilajele folosite
(tractor, încărcător cu cupă frontală).
Există şase caracteristici de sunet care descriu zgomotul, aşa cum îl percepe un
ascultător: intensitate, frecvenţă, durată, tărie sonoră, discordanţă şi iritabilitate. Dintre
aceste şase caracteristici, cele care pot fi măsurate fizic sunt intensitatea, frecvenţa şi
durata. Tăria sonoră (intensitatea audibilă a zgomotului), discordanţa şi iritabilitatea sunt
caracteristici subiective care diferă mult în funcţie de percepţia ascultătorului. În prezent,
principala sursă de zgomot şi de vibraţii din zonă este reprezentată de traficul rutier
existent pe drumurile ce traversează comuna. Vibraţiile induse de trafic sunt
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imperceptibile.
Obiectivul nu constituie sursă de disconfort fizic sau psihic pentru populaţia din zona
protejată. Ţinând cont de nivelul zgomotelor emise, de intensitatea şi durata activităţii şi de
amplasarea faţă de zonele locuite, obiectivul nu constituie o sursă signifiantă de poluare
sonoră a zonei.
4. Protecţia împotriva radiaţiilor
În cadrul obiectivului nu există surse de radiaţii, deci nu sunt necesare amenajări şi dotări
pentru protecţie. Pe amplasament nu vor fi procesate si depozitate substante radioactive.
5. Protecţia solului şi subsolului
Singurele surse de poluare pentru sol şi subsol o pot constitui scurgerile accidentale
datorate descărcării accidentale a gunoiului de grajd în afara platformei special amenajate,
sau deteriorării izolaţiei platformei, rigolei de drenaj sau bazinului de stocare a efluenţilor.
Poluarea solului în zonă este determinată de activităţile agricole şi zootehnice, ca
urmarea a utilizării unor tehnologii de fertilizare inadecvate tipului de sol din zonă,
respectiv utilizarea unor doze mai mari de fertilizanţi fără să fie realizate studii pedologice
şi agrochimice, depozitarea gunoiului de grajd pe platforme neamenajate (platforme
neimpermeabilizate prevăzute cu sistem de colectare a levigatului).
Depozitarea deşeurilor menajere în depozite neconforme din punct de vedere al
legislaţiei de mediu au contribuit la poluarea solului în zonele aferente amplasamentelor
acestora. n
Lipsa unui sistem de canalizare centralizat şi utilizarea unor sisteme tip latrină
neimpermeabilizate contribuie atât la contaminarea solului şi subsolului, cât şi a apei
freatice. Conform prevederilor Ordinului 1552/743 din 2008 emis de MMDD şi MADR
pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole, comuna Bistret, este nominalizată în lista zonelor vulnerabile la poluarea cu
nitraţi.
Calitatea factorului de mediu sol este afectată de către depozitările necontrolate de
deşeuri sau chiar şi de cele care se realizează în depozite neconforme care nu respectă
reglementările în vigoare, fără strat de impermeabilizare sau sisteme de colectare a
levigatului.
De departe factorul de mediu sol este cel mai afectat, deoarece până în prezent
eliminarea deşeurilor s-a realizat prin depozitare direct pe sol, fără a se lua măsuri
necesare pentru protejarea acestuia, atât în mediul rural cât şi în cel urban.
Pentru prevenirea infestării solului sau subsolului se procedează la inspecţia vizuală
zilnică a elementelor constructive ale obiectivului şi la prelevarea periodică de probe din
cele două piezometre pentru monitorizarea calităţii apei subterane.
6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Nu există aspecte de mediu (populaţia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici,
peisaj) ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus. Nu au fost considerate
necesare lucrări, dotări şi măsuri speciale pentru protecţia faunei şi florei terestre şi
acvatice, a biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.
Coordonatele in sistemul de proiecţie STEREO 70 ale amplasamentului propus pentru
construirea platformei indică faptul că acest amplasament se află situat în afara unor arii
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de protecţie avifaunistică. Ca urmare, amplasamentul propus nu fragmentează habitatele
din arii de protecţie avifaunistică şi nu determină reducerea numărului exemplarelor
speciilor de interes comunitar, iar relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin
integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar nu sunt afectate de realizarea
investiţiei.
Integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar nu este afectată deoarece
investiţia nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării
favorabile de conservare a acestor arii naturale protejate de interes comunitar şi nu
produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariilor
naturale protejate de interes comunitar.
Prognoza privind amploarea/mărimea impactului cumulativ şi semnificaţia acestuia în
raport cu integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar, ţinându-se cont de
structura, funcţiile ecologice şi vulnerabilitatea acestora la modificări, indică faptul că
investiţia nu afectează arii naturale protejate de interes comunitar.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
Prin amplasarea obiectivului în conformitate cu toate reglementările legale în vigoare şi
prin caracteristicile sale constructive se consideră că au fost luate toate măsurile pentru
protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.
Estetica cadrului natural nu va fi afectată în mod negativ deoarece platforma este îngrădită
şi va fi protejată prin perdele de protecţie din arbuşti-salcami pe toate cele 4 laturi, de jur
împrejurul zonei îngrădite. Deasemenea, prin Planul de management al mediului aferent
platformei, atât pe perioada realizării lucrărilor de construire cât şi în perioada de
exploatare, vor fi identificate eventuale posibile impacturi asupra mediului fizic, biologic şi
social, cu precizarea măsurilor de atenuare corespunzătoare.
Peisajul zonei analizate este specific întregii comune, respectiv specifică unei zone cu
caracter de tranziţie între stepă şi pădurile zonei umede. Se cultivă cartofi, foloareasoarelui, porumb, soia, grâu, legume, viţă-de-vie, pomi fructiferi.
Un aspect semnificativ actual este reprezentat de către depozitarea necontrolată a
deşeurilor provenite de la animale, care este susţinută de lipsa unor platforme ecologice
de colectare.
Investiţia ce se doreşte a se realiza în zonă este reprezentată de către construirea unei
platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd. Menţinerea calităţii mediului
între limitele acceptabile, cu tendinţa de aducere la parametrii naturali, constituie o linie
strategică esenţială a unui program de management al mediului (reconstrucţie ecologică,
asigurarea dezvoltării sale durabile) cu efecte benefice asupra sănătăţii populaţiei.
In cadrul proiectului pentru amenajare platformă ecologică de compostare deşeuri de
origine animală s-au studiat problemele de mediu legate de managementul deşeurilor de
origine animală precum şi a celor din grădini şi parcuri, unde nu s-au semnalat probleme
majore de mediu pentru zona studiată şi zonele învecinate. Zona studiată nu are fond
construit care ar putea polua şi influenţa calitatea factorilor de mediu sol, aer, apă,
vegetaţie. Relaţia cadru natural – cadru construit este în curs de definire. In zonă nu sunt
prezenţi factori poluanţi iar spaţiile verzi existente facilitează în mod favorabil factorii de
mediu. În imediata zona analizată nu există valori de patrimoniu care să necesite protecţie,
acestea fiind situate la o distanţă considerabilă de platforma de compostare.
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8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
Pe amplasamentul obiectivului nu vor fi generate deşeuri.
Dat fiind faptul că materiile prime sunt de fapt deşeuri, în conformitate cu prevederile HG
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare,
activitatea producătoare de deşeuri identificată este:
 Capitolul 02 – Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură,
vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor. Din acest
capitol, deşeurile de la platformă sunt de tipul celor din


Subcapitolul 02 01 - deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură,
silvicultură, vânătoare şi pescuit



Deşeurile pentru care s-a construit platfoma de depozitare şi management se
înadrează la Codul 02 01 06 - dejecţii animaliere (materii fecale, urină,
inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei.

Starea fizică:
Dejecţii solide, reprezentate de materii fecale şi resturi organice - paie, resturi de coceni,
pleava, resturi de buruieni si de leguminoase, nutreturi depreciate.
Dejectii semifluide (pastoase), obţinute prin colectarea materialului rezultat din spalarea
grajdurilor folosind cantitati mici de apa (în proportie de 1/2-1/3 dejectii fata de apa) sau
colectate de la bateriile de crestere a pasarilor, dejecţii care au un continut de substanta
uscata de max. 15% .
Pentru evidenţa gestiunii deşeurilor administratorul de la fiecare platformă întocmeşte şi
ţine la zi Registrele de evidenţă pentru Generarea deşeurilor, Stocarea provizorie,
tratarea şi transportul deşeurilor, Eliminarea deşeurilor şi pentru Valorificarea deşeurilor,
astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
Pentru operaţiuni de valorificare (Anexa 3 din Legea nr. 211/2011) activitaţile se
incadrează în codurile din lista de mai jos evidenţiate marcate:
R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie;
R 2 - valorificarea/regenerarea solvenţilor;
R 3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi
(inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică);
R 4 - reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;
R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice;
R 6 - regenerarea acizilor sau a bazelor;
R 7 - valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării;
R 8 - valorificarea componentelor catalizatorilor;
R 9 - rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului;
R 10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru
îmbunătăţirea ecologică;
R 11 - utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1
la R 10;
R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile
numerotate de la R 1 la R 11.
R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12,
excluzând stocarea temporară, înaintea colectării
Pentru operaţiunile de eliminare (Anexa 2 din Legea nr. 211/2011) activitaţile se
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incadrează în codurile din lista de mai jos evidenţiate marcate:
D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;
D 2 - tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor în
sol şi altele asemenea;
D 3 - injectarea în adâncime, de exemplu, injectarea deşeurilor care pot fi pompate în
puţuri, saline sau depozite geologice naturale şi altele asemenea;
D 4 - acumulare la suprafaţă, de exemplu, depunerea de deşeuri lichide sau a
nămolurilor în bazine, iazuri sau lagune şi altele asemenea;
D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate
etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte;
D 6 - evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor;
D 7 - evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin;
D 8 - tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează
compuşi sau mixturi finale eliminate prin D 1 la D 12;
D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care
generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin D 1 la D 12;
D 10 - incinerarea pe sol;
D 11 - incinerarea pe mare. Această operaţiune este interzisă de legislaţia Uniunii
Europene şi de convenţii internaţionale;
D 12 - stocarea permanentă, de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină şi altele
asemenea;
D 13 - amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12.;
D 14 - reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 13;
D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând
stocarea temporară, înaintea colectării.

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase:
Pe amplasamentul pe care se realizează investiţia nu se utilizează şi nici nu se
vehiculează substanţe toxice şi periculoase, şi preparatele chimice periculoase şi nu sunt
este necesară luarea unor măsuri pentru protecţiea factorilor de mediu şi a sănătăţii
populaţiei din acest punct de vedere.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
Nu au fost prevăzute dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în aer.
Cu toate că, din analiza evaluării obiectivelor proiectului rezultă că obiectivele de mediu
vor fi atinse, este necesar să se stabilească măsuri preventive pentru compensarea
oricărui efect negativ şi pentru întărirea efectelor pozitive. Aşa cum reiese din analiza
impactului măsurilor propuse de proiectul analizat o parte din acestea vor avea o influenţă
negativă asupra factorilor de mediu.
Prevenirea şi reducerea efectelor adverse asupra mediului se poate face numai prin
evaluarea de mediu în toate etapele de pregătire şi implementare a proiectelor. Investiţiile
pentru amenajarea platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a
deşeurilor menajere, conduc la organizarea de sisteme de colectare şi transport a
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deşeurilor de origine animală către platformă, compostarea şi aplicarea pe terenurile
agricole, ceea ce contribuie la reducerea depozitării necontrolate a acestuia şi la
reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile care sunt eliminate prin depozitare în
depozitele de deşeuri menajere.
Pentru supravegherea calităţii apelor subterane, din piezometre vor fi prelevate periodic
probe de apă, iar rezultatele analizelor vor fi comunicate autorităţilor competente.
Se vor lua măsuri şi precauţii de prevenire a oricărui impact advers asupra mediului,
emisie sau perturbaţie cauzată de execuţia lucrărilor civile. Acest deziderat va fi realizat
prin acţiuni de evitare sau de eliminare, ori de câte ori va fi posibil, mai curând decât
acţiuni de atenuare sau ameliorare a impactului deja generat.
Se va asigura conformitatea cu prevederile legale şi de reglementare naţionale şi locale.
Se va desemna personal cu competenţe în implementarea acţiunilor de protecţia mediului
şi care va beneficia de îndrumarea şi instrucţiunile primite de la dirigintele de şantier sau
autorităţile în domeniul protecţiei mediului.
Se vor minimiza emisiile de praf în vederea atenuării sau minimizării impactului advers
asupra calităţii aerului.
Se vor preveni emisiile de vibraţii sau zgomot provenite de la autovehicule sau
echipamente.
Se va minimiza deranjarea vegetaţiei şi se va reface vegetaţia afectată negativ de
execuţia lucrărilor de construcţii.
Se vor proteja, împotriva poluării, calitatea apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a
solului. Vor fi colectate şi amplasate, în mod adecvat, toate reziduurile provenite de la
materialele de construcţii.
Pe întreaga perioadă a executării construcţiilor în amplasamentul lucrării se vor monitoriza
următoarele probleme:
a) Praful şi zgomotul emis ca urmare a lucrărilor de demolare şi de construcţie;
b) Aruncarea neglijentă a deşeurilor provenite din construcţie, împrăştierea accidentală a
uleiurilor de maşină, lubrifianţilor, etc;
c) Depozitarea în condiţii de siguranţă a materialelor periculoase, cum ar fi vopselele.
d) Nivelul de zgomot. Dacă este cazul, desfăşurarea activităţilor care generează zgomot
excesiv va fi restricţionată între anumite ore.
e) Tot molozul, toate deşeurile din activităţile de construcţie şi deşeurile de lemn vor fi
stocate în cadrul şantierului;
f) Deşeurile din lemn vor fi depozitate separat şi vor fi reciclate în loc de a fi aruncate;
g) Focul deschis şi depozitarea neadecvată a materialelor inflamabile vor fi interzise.
Locaţiile adecvate pentru stocarea pământului /argilei şi nisipului vor fi determinate
înainte de depozitarea propriu-zisă, care se va face numai după obţinerea aprobării din
partea autorităţilor relevante privind respectiva operaţiune;
h) Realizarea de grămezi de resturi provenite din activităţile de construcţie va fi evitată, iar
deşeurile vor fi transportate periodic la o locaţie special autorizată în acest sens.
i) Executarea de construcţii în albiile şi pe marginea albiilor de apă este interzisă. Se
impune obţinerea unei autorizaţii speciale pentru situaţia de traversare a albiei unui râu.
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La monitorizarea mediului se vor utiliza liste de verificare care conţin cel puţin informaţiile
din tabelul de mai jos:

GRILA DE EVALUARE IMPACT DE MEDIU
pentru obiectivul "Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a
deşeurilor menajere"
Localitatea………………………………
Nr.
crt.

compo
nen- ta
de
mediu/
socială

descriere posibil impact care ar putea
apare

prezenţa
impact
da

măsuri necesare pentru atenuare impact

nu

măsuri
atenuar
e
implem
entate
da

Mediul fizic
contaminare sol prin scurgeri de vopsele
sau ulei de la utilajele de construcţii

protecţia solului în zona de manipulare a vopselelor
curăţare amplasament în zona scurgerilor accidentale
curăţirea zilnică a amplasamentului de moloz

contaminare sol cu deşeuri solide din
construcţii
1

deşeuri din lemn depozitate separat şi reciclate

Sol
supraacumularea de deşeuri menajere
colectate la platformă

aplicarea programului de golire a boxei

contaminare sol prin supraacumulare de
gunoi de grajd compostat

program de utilizare a utilajelor de împrăştiere
periodică a compostului pe cîmp

contaminare sol prin descărcări
accidentale de gunoi în afara platformei

inspectare zilnică şi curăţarea amplasamentului

poluare ape prin scurgerea unor uleiuri
sau vopsele
astupare canale drenaj şi incidenţa ape cu
deşeuri
2

asigurare container pentru deşeuri

Apă

depozitarea şi dispunerea adecvată a uleiurilor şi
vopselelor
realizare facilităţi de drenaj adecvate, dispunere
adecvata deşeuri
executarea construcţiilor în afara albiilor sau marginii
albiilor de apă

supraacumulare de fracţii lichide în bazinul
de colectare datorită precipitaţiilor

program de utilizare a pompelor de împrăştiere
periodică a fracţiei lichide pe cîmp

scurgeri de la bazinul vidanjabil al cabinei
de pază

plan de activităţi de întreţinere, vidanjare periodică
stropire cu apă pentru a ţine praful la un nivel coborât

poluare aerului cu praf de la construcţii
3

4

Aer

Zgomot

utilizare prelate pentru acoperirea materialelor de
construcţii pulverulente

poluare aerului cu amoniac emis de gunoi
de grajd

impactul redus nu impune măsuri de atenuare

poluarea aerului cu metan, urme de H2S,
HCOH, emise de gunoiul de grajd

impactul redus nu impune măsuri de atenuare

depăşirea nivelului de zgomot emis de
utilajele

restricţionarea programului de lucru între anumite ore

depăşirea nivelului de zgomot emis de
utilajele de manipulare a gunoiului

restricţionarea programului de manipulare a gunoiului
la platformă între anumite ore
Mediul biologic

5

Habitate
naturale

6

Flora si
fauna

degradarea habitatului prin fragmentare

dimensiunile reduse nu fragmentează habitatul

protecţia habitatului pe timpul exploatării
platformei

tipul de habitat ocrotit şi vulnerabilităţile la care este
supus nu interacţionează cu platforma

pierderea sau degradarea vegetaţiei

minimizarea pierderii vegetaţiei naturale în
timpul construcţiei

defrişări de arbori

alegerea amplasamentului să nu presupună defrişări
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afectarea zonei de protecţie avifaunistică
prin reducerea nr. de exemplare de specii
ale florei şi faunei sălbatice

diverse măsuri speciale pentru speciile sensibile
Mediul social
deşeurile din construcţii stocate în interiorul şantierului

Estetica
cadrului
natural

7

Sănătat
ea
populati
ei

8

Comunit
ăţi

9

10

Situri
cultural
e şi
istorice

împrăştiere moloz din construcţii
curăţare şi transport deşeuri la locuri autorizate
împrăştierea în jurul platformei a unor
deşeuri inerte sau menajere

asigurarea golirii periodice a celor 3 containere pentru
deşeuri

accidente de muncă la execuţia
construcţiilor
accidente de muncă la manevrarea
utilajelor

efectuare instructaj de securitatea muncii
efectuare instructaj de securitatea muncii

afectarea proprietăţilor imobiliare ale
cetăţenilor

amplasament şi căi de acces situate pe domeniu
public sau privat al CL, nerevendicat

condiţii neplăcute datorate mişcării
mijloacelor de transport

atenţie la selectarea
traseului pentru vehicule transport deşeuri

protecţia aşezărilor umane

plantarea de puieţi în jurul platformei

afectare clădiri cu importanţă culturală sau
istorică

amplasamentele platformelor se află în extravilan

afectare situri arheologice

descoperirile întâmplătoare implică oprire excavaţiiinstituire zonă protecţie

Concluzii

▪
Amploarea impactului asupra mediului produs de obiectivul
de investitii

ridicat

Posibilitatea reală de a atenua impactul negativ

da

nu

Necesitatea aplicării procedurii de evaluare adecvată a impactului
de mediu

da

nu

substantial

scăzut

▪
▪

legenda:
Evaluare realizată de:
………………………….………………………………
Data: ………………………….

în perioada execuţie
în perioada exploatare

În situaţia descoperirilor întâmplătoare a unor obiecte de patrimoniu sau situri arheologice,
vor fi oprite lucrările de excavaţii şi construcţii şi se instituire zonă de protecţie conform
Legii nr. 422/2001, iar lucrările pot fi reluate numai cu avizul autorităţilor publice
responsabile de patrimoniul cultural şi istoric.
Vor fi selectate bunuri şi servicii nedăunătoare mediului. Se va acorda prioritate acelor
produse care respectă standarde recunoscute internaţional sau simboluri naţionale.
Materialele şi metodologiile tradiţionale îndelung testate vor fi alese cu prioritate faţă de
tehnologiile noi sau necunoscute. Amplasamentele de construcţie vor fi împrejmuite pentru
a preveni accesul neautorizat şi vor fi impuse măsuri generale de siguranţă.
Inconvenientele de ordin temporar datorate lucrărilor de construcţii vor fi minimizate prin
activităţi de planificare şi coordonare cu contractorii, vecinii şi autorităţile. În zonele dens
populate, activităţile generatoare de zgomot şi vibraţii vor trebui strict limitate
Manevrarea resturilor provenite din activităţile de construcţie va fi realizată în conformitate
cu reglementările naţionale şi locale şi după cum este menţionat în Planul de Management
al Mediului, precum şi ţinând cont de consideraţiile cu privire la specificul amplasamentului
prezentate mai sus. Aceste reglementări sunt elaborate şi aplicabile în România.
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Monitorizarea va fi responsabilitatea supervizorilor de şantier.
Dată fiind amploarea relativ mică a investiţiilor şi amplasamentul acestora, localizat în
afara principalelor zone locuite din comună, nicio formă de impact semnificativ şi/sau
ireversibil asupra mediului, rezultat din activităţile de construcţii, nu este previzionat a
surveni pe durata de execuţie a construcţiei.
Etapa de realizare a construcţiei este limitată în timp. Timpul mediu de execuţie a
construcţiei pentru o platfomă la nivel de comună este de 3 luni, cuprins într-un interval cu
limita minimă de 2 luni şi limita maximă de 3 luni (funcţie de condiţiile de stare a vremii).
Principalele materiale utilizate la construcţii, var, ciment şi mortar de nisip, beton, oţel
pentru armături, lemn, tubulatură de plastic, pietriş etc. nu sunt considerate periculoase.
Responsabilitatea pentru luarea tuturor măsurilor de atenuare a impactului activităţilor de
construcţie asupra factorilor de mediu revine în întregime Contractorului. În funcţie de
factorul de mediu care poate fi afectat de lucrări Contractorul va lua toate măsurile pentru
atenuarea impactului, dar fără limitare la acestea, după cum urmează:
Supervizarea modului de aplicare a Planului de Management al Mediului va fi realizată de
către Specialiştii Monitorizare şi Evaluare din UMP-INPC împreună cu personalul de
suport tehnic la nivel de Administraţie Bazinală, asistaţi de inspectori din cadrul Agenţiilor
de Protecţie a Mediului şi din cadrul Inspectoratelor locale privind asigurarea calităţii în
construcţii.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN
PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE
TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP,
Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)
Pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” în
localităţile selectate, vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi România a
primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi dezvoltare (BIRD) şi
o asistenţă financiară nerambursabilă de la Facilitatea Globală de Mediu (GEF).
Proiectul „Controlul integrat al poluarii cu nutrienti”, demarat in 2008 cu sprijinul Bancii
Mondiale, urmareste reducerea deversarilor de nitrati in apa si, in final, reducerea poluarii
cu nitrati a Dunarii si Marii Negre. Proiectul sustine angajamentele Romaniei de a respecta
Directiva UE privind nitratii prin intermediul unui program integrat care va contribui la
reducerea deversarilor de substante nutritive in cursurile de apa, va promova schimbarile
de atitudine la nivelul comunelor si va consolida capacitatea institutionala si de
reglementare.
Directiva Nitraţi este parte integrantă din Directiva Cadru a Apei şi este unul din
instrumentele cheie în protecţia apelor împotriva presiunii din agricultură. Directiva Cadru
a Apei – 2000/60/EC, care a intrat în vigoare în anul 2000, are ca scop atingerea unei stări
bune a corpurilor de apă din Europa printr-o abordare integrală.
72

Mai

2018

[MEMORIU DE PREZENTARE platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd ]

Directiva 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
a fost transpusa in legislatia romaneasca prin HG 964/2000 care aproba Planul de actiune
pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati (azotati) proveniti din surse agricole,
avand ca principale obiective:
- reducerea poluarii apelor, cauzata de nitratii proveniti din surse agricole
- prevenirea poluarii cu nitrati
- rationalizarea si optimizarea utilizarii ingrasamintelor chimice si organice ce contin
compusi ai azotului
Directiva UE privind nitratii prin intermediul unui program integrat care va contribui la
reducerea deversarilor de substante nutritive in cursurile de apa, va promova schimbarile
de atitudine la nivelul comunelor si va consolida capacitatea institutionala si de
reglementare.
Obiectivele respective, proprii dezvoltării durabile a comunei, vin astfel în sprijinul
îndeplinirii obligaţiilor pe care le are Guvernul României privind alinierea la cerinţele
Directivei 676/91/CEE – Directiva Nitraţi – privind protecţia resurselor de apă împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. Aceste obiective sunt complementare cu cele
prevăzute în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi respectiv în Planul Regional de
Gestionare a Deşeurilor aferent fiecărei regiuni. Problema poluarii cu nutrienti pleaca de la
nivelul gospodariilor si anume de la gestionarea si utilizarea necorespunzatoare a
gunoiului de grajd in agricultura, motiv pentru care consideram implementarea acestui
program drept o masura de importanta majora pentru protectia apelor subterane, a celor
de suprafata si implicit pentru protectia vietii.
În ţara noastră, identificarea zonelor vulnerabile şi potenţial vulnerabile la nitraţi s-a
realizat de către „Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie,
Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA)” împreună cu Administraţia Naţională „Apele
Române”, având în vedere prevederile HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole ce transpun în
legislaţia românească Directiva Consiliului Europei 91/676/EEC.
Lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole precum şi lista
localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole (zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile) au fost aprobate prin Ordinul comun nr.
241/26.03.2005/196/07.04.2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
Planului Naţional de Management al Deşeurilor: proiectul sprijină alinierea comunei
Bistret la cerinţele Planului Naţional de Management al Deşeurilor, ale Planului Regional
de Management a Deşeurilor elaborat de Consiliul Judeţean Mehedinți, obiectivele
acestora fiind acelea de a reduce cantitatea de deşeuri organice care se transportă la
gropile de gunoi definitive şi de prevenire a poluării cu nutrienţi din surse agricole.
Proiectul, prin amploarea relativ redusa, atat ca tehnologie folosita, cat si ca volum de
lucrari si materiale folosite, nu se incadreaza in prevederile restrictive ale altor acte
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normative nationale care transpun legislatia comunitara.
Alte Programe, proiecte, cerinţe europene care guverneaza lucrarea:
 Planul National de Dezvoltare pentru Protectia Mediului pentru perioada 2007 –
2013;
 Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC);
 Directiva Consiliului 2001/42/CE a Parlamentului European din 27 iunie 2001 Privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului;
 Directiva Consiliului 90/313/CE Privind accesul publicului la informatia de mediu;
 Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului - Privind raspunderea
fata de mediul inconjurator, referitor la prevenirea si remedierea prejudiciului adus
mediului.
 LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006, a securităţii si sănătăţii în muncă
 HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în munca nr.
319/2006
 HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate si
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
 LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor
Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă unităţile economice de
răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate şi
sănătate în muncă şi privind situaţiile de urgenţă, adecvate condiţiilor concrete de
desfăşurare a activităţilor respective.

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
Organizarea de şantier nu necesită dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de
poluanţi în mediu şi nu este necesar a se prevedea instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi
dispersia poluanţilor în mediu.
La exploatarea amplasamentului pe perioada executării construcţiilor vor fi evaluate
cu atenţie următoarele probleme:
 praful şi zgomotul emis ca urmare a lucrărilor de demolare şi de construcţie;
 aruncarea neglijentă a deşeurilor provenite din construcţie, împrăştierea accidentală a
uleiurilor de maşină, lubrifianţilor, etc;
 locaţiile adecvate pentru stocarea pămîntului /argilei şi nisipului vor fi determinate
înainte de depozitarea propriu-zisă, pentru care s-a obţinut aprobarea autorităţilor
relevante privind respectiva operaţiune;
 realizarea de grămezi de resturi provenite din activităţile de construcţie va fi evitată, iar
deşeurile vor fi depozitate periodic la o locaţie special autorizată în acest sens. Vor fi
asigurate jgheaburi pentru transferul molozului de la etajele mai înalte la nivelul solului;
Volumul de pamant excavat pentru organizarea de şantier se va depozita temporar
pe terenul alaturat iar dupa finalizarea lucrarilor se va nivela şi se va semăna iarbă.
Cofrajele pentru pereţii platformei se utilizeaza la 10 cicluri de turnare dupa care se
depreciaza si se evacueaza ca si deşeu.
Deşeul de lemn va fi valorificat la sătenii din zona ca şi lemn de foc. Deşeurile de
materiale de construcţie vor fi eliminate de către firma constructoare.
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Dată fiind natura construcţiei, nu sunt folosite resurse naturale în organizarea de
şantier. La organizarea de şantier se utilizează metodele convenţionale pentru
organizarea de şantier în vederea construcţiei amplasamentelor cu pereţi din beton armat
Birourile vor fi organizate pe sistem vagon pe pneuri la fel ca si dormitoarele. In
aceasta zona vor fi instalate si un numar suficient de toalete ecologice si pubele pentru
deseurile de tip menajer sau de birou.
In conditiile respectarii disciplinei de santier, nu apar surse semnificative de poluare a
mediului, iar impactul asupra mediului produs de organizarea de santier va fi
nesemnificativ.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA
FINALIZAREA INVESTIŢIEI
Caracteristicile obiectivului de investiţii nu sunt de natură să necesite lucrări pentru
prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale. Platforma de
compostare va fi complet betonată, iar eventualele scurgeri vor fi colectate prin intermediul
unui canal colector şi acesta va fi dirijat spre un bazin betonat vidanjabil.
La finalizarea investiţiei sunt necesare următoarele lucrări pentru refacerea
amplasamentului:
- volumul de pamant excavat pentru realizarea platformei se va depozita temporar pe
terenul alaturat iar dupa finalizarea lucrarilor se va nivela şi se va semăna iarbă;
- cofrajele pentru pereţii platformei se utilizeaza la 10 cicluri de turnare dupa care se
depreciaza si se evacueaza ca si deşeu;
- deşeul de lemn va fi valorificat la sătenii din zona ca şi lemn de foc;
- deşeurile de materiale de construcţie vor fi eliminate de către firma constructoare;
- perimetral amplasamentul analizat va fi împrejmuit cu o perdea forestieră
Manevrarea resturilor provenite din activităţile de construcţie va fi realizată în
conformitate cu reglementările naţionale şi locale şi după cum este menţionat în Planul de
Management al Mediului, precum şi ţinând cont de consideraţiile cu privire la specificul
amplasamentului prezentate mai sus. Aceste reglementări sunt elaborate şi aplicabile în
România. Monitorizarea va fi responsabilitatea supervizorilor de şantier.
Amplasamentul de construcţie va fi împrejmuit pentru a preveni accesul neautorizat
şi vor fi impuse măsuri generale de siguranţă.
Obiectivul de investiţii este proiectat pentru o durată de exploatare de 20 de ani. La
încetarea perioadei de funcţionare a platformei, construcţia se poate dezafecta prin
demolare şi reabilitarea în vederea utilizării ulterioare a terenului se face prin acoperirea
zonei cu pământ, conform stării iniţiale a terenului înainte de începerea realizării
obiectivului.
Odată cu terminarea lucrărilor se are în vedere şi refacarea cadrului natural si a
drumurilor de acces cel putin la starea initiala. În jurul platformei se vor planta perdele de
protecţie din arbusti.
Nu sunt prevăzute alte lucrări de refacere/restaurare a amplasamentului, pornindu-se
de la premiza că în zona amplasamentului nu se va ajunge la încetarea activităţii de
creştere a vitelor în gospodăriile populaţiei rurale şi în zona amplasamentului nu se vor
perturba activităţile realizate în mod curent.
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IX. ANEXE - PIESE DESENATE
1. Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului.
Adresa: Comuna Bistret, Jud. Dolj, Cv.48, P1 nr. Cadastral 31939,
Nr. Pct.

X(m)

y(m)

1

267352.674

379487,603

2

267351.501

379479,114

3

267343.354

379421,214

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S =79526 mp;

267341.925
267344.978
267349.773
267355.160
267554.533
267662.036
267693.965
267772.919
267786.936
267830.704
267893.778
267914.341
267921.930
267906.697
267899.649

379390,193
379362,354
379356,974
379355,856
379430,541
379471,492
379483,343
379510,676
379513,869
379526,243
379547,058
379556,223
379565,536
379665,811
379704,598

Lungimi laturi
D(i, i+1)

Anexe – piese desenate

Elaborator:

-

Plansa nr. 1- Planul de încadrare în zonă a obiectivului

-

Plansa nr. 2- Plan de situaţie

-

Plansa nr. 3- Dispoziţia generală a platformei

-

Imagini foto cu alte platforme deja construite
S.C. VERNPROING-VITA S.R.L.-D
Telefon: 0762.699.995
E-mail: ingvitadaniel@gmail.com
Ing. Vîță Daniel

Director UMP
Naiana MILEA

Primar
ANTONIE CRISTIAN
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Imagini foto cu alte platforme deja construite
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