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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1  Denumirea obiectivului de investiții 

STATIE DE POMPARE APE PLUVIALE – STRADA PLOPULUI, COM. 

STEFANESTII DE JOS, JUD. ILFOV 

 

1.2  Ordonator principal de credite /investitor 

Ordonatorul principal de credite este Comuna Stefanestii de Jos - Judetul Ilfov, prin 

reprezentanții săi legali. 

 

1.3  Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul. 

 

1.4  Beneficiarul Investiției 

Comuna Stefanestii de Jos - Judetul Ilfov, sos. Stefanesti, nr. 116 

prin reprezentantul sau legal -  primar  D-nul  Stefan Ionel Robert 

 

1.5  Elaboratorul studiului de fezabilitate 

Elaboratorul studiului de fezabilitate este S.C. GEOMATTER ENGINEERING S.R.L., cu 

sediul în Bvd. Metalurgie, nr. 25, Sector 4, Bucuresti, tel.: +40 743 154 731. 

(Prezenta documentaţie a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, 

republicată în anul 2015, privind calitatea lucrărilor de constructii și în conformitate cu prevederile 

HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și continutul – cadru al documentațiilor tehnico - 

economice) 

„S.C. GEOMATTER ENGINEERING S.R.L. a pregãtit aceastã documentaţie în concordanţã cu 

instrucţiunile Beneficiarului, pentru folosinţa lui unicã pentru proiectul mai sus menţionat. Toate 

informaţiile incluse în documentaţie aparţin firmei S.C. GEOMATTER ENGINEERING S.R.L., 

aceasta având exclusivitatea drepturilor de proprietate asupra lor. Informaţiile conţinute în aceastã 

documentaţie nu vor fi folosite în alt scop şi de nici o altã persoanã fãrã acordul în scris al S.C. 

GEOMATTER ENGINEERING S.R.L.” 

 

*                                    * 

* 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / 

PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 

privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 

scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 

Pentru investiția obiect al prezentului studiu de fezabilitate nu a fost întocmit în prealabil un 

studiu de prefezabilitate. 

 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

 Comuna Stefanestii de Jos este o unitate administrativ - teritoriala, din Romania, situata în 

centrul județului Ilfov, la nord-est de București, în câmpia Vlăsiei, pe malurile râului Pasărea, iar 

relieful ei este cel specific zonei de câmpie. Comuna se întinde pe o suprafață de 29 km², 

localitățile aflându-se de o parte și de alta a bălților formate de râu. 

 Comuna Stefăneștii de Jos este mărginită la sud-vest de orașul Voluntari, la nord de comuna 

Dascălu, la est de comuna Afumați și la vest de comuna Tunari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Stefanestii de Jos 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Pas%C4%83rea,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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Comuna Stefanestii de Jos se intinde pe o suprafata de 29 km2 . 

  In prezent, comuna Stefanestii de Jos dispune de un sistem centralizat de canalizare 

pluviala, canalizare care insa nu cuprinde toata suprafata comunei.  

 

2.3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

 In prezent exista in comuna un sistem centralizat de canalizare menajera si pluviala, ce asigura 

colectarea, transportul si epurarea apelor uzate pentru o parte din strazile comunei. 

Pe strada Piersicului exista canalizare pluviala. In prezent statia de pompare care se va amplasa 

pe strada Plopului (la intersectia strazii Plopului cu strada Mesteacanului) va deservii colectarea si 

pomparea apelor pluviale de pe strada Mesteacanului catre strada Piersicului. 

In comuna Stefanestii de Jos sunt in executie lucrari de canalizare, care datorita cotelor din 

teren existente au fost proiectate si executate corelat cu o dezvoltare ulterioara in zona Busteni.  

Reteaua de canalizare pluviala, in curs de executie pe strada Mesteacanului nu a corespuns 

cotelor de preluare, acesta zona fiind mai inalta, astfel ar fi rezultat o retea de canalizare cu o 

adancime de peste 5m, ceea ce ar fi marit nejustificat costul investitiei. 

Astfel, in situatia prezenta, pentru functionarea in conformitate a retelei de canalizare ape 

pluviale din zona, se impune executia unei statii de pompare ape pluviale pe strada Plopului, care 

sa preia ape uzata de pe strada Mesteacanului. Tot odata este necesara executia unei conducte de 

refulare cu lungimea de 140 ml pentru pomparea apei in primul camin de canalizare de ape 

pluviale.  Apele pluviale vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta pe str. Piersicului. 

Se propune ca noua statie de pompare sa fie amplasat la intersectia strazilor Plopului cu 

Mesteacanului. 

Caracteristicile tehnice ale statiei de pompare vor fi:  Di 2.5m, inaltime=5m. Echipamentele de 

pompare vor fi dimensionate pentru Q=15l/s si H=8mCA. 

Responsabilitatea implementarii proiectului revine comunei Stefanestii de Jos, prin 

reprezentantul sau legal - privind gestionarea, implementarea si punerea in functiune a investitiei, 

care pe baza acestui S.F. va contracta lucrari de extindere a retelei de canalizare pluviala in 

vederea punerii in conformitate a retelei existente. 

 In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea Europeana, 

conform Directivelor 98/83/CE (Directiva apei potabile) si 91/271/CEE (Directiva apei uzate 

urbane) si urmarind imbunatatirea vietii si a infrastructurii rurale, se impune extinderea 

retelei de canalizare ape pluviale pe strada Mesteacanului, com. Stefanestii de Jos. 
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2.4 Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

Investiţia contribuie la eforturile administraţiei de creştere economică a zonei, de îmbunătăţire 

a condiţiilor de viaţă şi sănătate a locuitorilor localitatii şi reducerea poluării mediului.  

Oportunitatea investiției este justificată prin satisfacerea cerinţelor de consum ale locuitorilor 

din zona, respectand exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene, contribuind la 

asigurarea unui grad ridicat de civilizație și sănătate în conformitate cu standardele în vigoare.  

Se cunoaște faptul că dezvoltarea socio-economică a oricărei zone este condiționată de 

existența unei infrastructuri corespunzatoare în cadrul căreia serviciul de apă-canal reprezintă o 

componentă foarte importantă.  

La stabilirea solutiei de proiectare pentru realizarea statie de pompare a apei pluviale, se 

preconizează următoarele avantaje:  

✓ Eliminarea stagnarii apei pluviale pe strada mesteacanului;  

✓ Siguranță mărită în exploatare și rezistență la presiuni;  

✓ Durată garantată de viață de minim 50 ani;  

✓ Asigurarea colectarii corespunzatoare de apelor uzate in conformitate cu prevederile Legii 

nr. 188/2002 si Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 

✓ Tehnologia de montare pentru instalații subterane este sigură și nu comportă riscuri, având 

următoarele avantaje:  

✓ greutatea redusă și flexibilitate;  

✓ rezistență ridicată la lovituri, sarcini mecanice, uzură, agenți atmosferici și chimici;  

✓ îmbinările se execută ușor și rapid cu o etanșeități perfecte sau sudură cap la cap ce 

reduc pierderile de apă;  

✓ pierderi de presiune, respectiv pierderi de sarcini foarte scăzute la trecerea fluidelor 

datorită rugozității interioare foarte mici; posibilitatea de a realiza elementele cu o 

precizie dimensională greu de obținut in cazul materialelor tradiționale;  

✓ posibilitatea de producere industrializata, la o calitate constantă, verificată și 

garantată de producător;  

✓ nu permit aderarea crustelor de săruri, calcar sau microorganisme;  

✓ polietilena utilizata pentru conducte este insipidă, inodoră, netoxică și insolubilă;  

✓ lucrarile edilitare se vor executa cu foraj orizontal dirijat, astfel la suprafata terenului 

acesta nu va suferii modificari majore. 
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Considerăm că realizarea obiectivului de investiţie „Statie de pompare ape pluviale – strada 

Plopului, Comuna Stefanestii de Jos” este necesară şi oportună pentru dezvoltarea economică si 

socială.  

 

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

  Scopul investitiei ii constituie: 

• asigurarea ca debitele de apa uzate pluviale de pe strada Mesteacanului vor fi preluate si 

evacuate prin pompare pe strada Piersicului. 

• protejarea si imbunatirea calitatii mediului inconjurator; 

 

 Obiective investitiei sunt: 

• modernizarea si extinderea retelei de canalizare ape pluviale, care vor contribui la 

imbunatatirea sanatatii populatiei si protectiei mediului; 

• protejarea populatiei de efectele negative ale apelor pluviale (inundatii), cu efecte negative 

asupra sanatatii omului si mediului prin asigurarea de retele de colectare; 

• asigurarea colectarii corespunzatoare de apelor uzate in conformitate cu prevederile Legii nr. 

188/2002 si Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioar. 

 Obiectivul S.F. – ului este reprezentat de realizarea unei statii de pompare pe strada 

Plopului, Stefnaestii de Jos, conform normelor de calitate impuse de normativele in vigoare 

si legii nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 

SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 •SCENARll  PROPUSE 

Fundamentarea solutiilor tehnice ce se propun se intemeiaza pe urmatoarele date tehnice: 

- topografia localitatii obtinuta din planurile topografice disponibile, scara 1:5000, 1:500 ; 

- caracteristicile geotehnice, geologice si hidrogeologice ale terenului din zona pe baza 

studiilor anterioare intocmite; 

- date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata  locului prin deplasarea pe teren; 

- date tehnice suplimentare preluate din documentatii existente si discutiile purtate cu 

beneficiarul; 

- considerarea tuturor prevederilor actelor normative si a standardelor de profil, in vigoare la 
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data prezentei, cu referire la lucrari similare inclusiv pentru protectia mediului. 

 

 Solutia privind lucrarile de executiei a Statie de pompare, s-a definitivat ca urmare a 

studierii a 2 variante si anume:  

 VARIANTA I 

o Statie de pompare, utilizand conducte din PVC si PEID: 

- Realizare statie de pompare apa pluviala Q=15 l/s, H=8mCA 

- Realizare conducte PVC pentru preluare ape pluviale de pe str. Mesteacanului, L= 10 

m 

- Realizare conducta de refulare PEID PE 80 Pn6 Dn200 mm, L= 140,00 m. 

  

 VARIANTA II 

o Statie de pompare, utilizand conducte din beton si PEID: 

- Realizare statie de pompare apa pluviala Q=15 l/s, H=8mCA 

- Realizare conducte din beton pentru preluare ape pluviale de pe str. Mesteacanului, 

L= 10 m 

- Realizare conducta de refulare PEID PE 80 Pn6 Dn200 mm, L= 140,00 m. 

 

 •SCENARlU RECOMANDAT 

 In ambele solutii tehnice, statia de pompare are aceleasi caracteristici. 

 Diferenta intre cele doua variante este reprezentata de: 

- In varianta I, reteaua de canalizare pluviala va fi realizata din conducte PVC ce 

prezinta o serie de avantaje (usor de montat, durata de exploatare mare, rezistenta mare 

la usura, rezistenta mecanica ridicata, cost redus de investiei, etanseitatea elementelor 

imbinate) 

- In varianta s-au prevazut conducte din tuburi de beton ce prezinta dezavantaje, precum 

costuri mari la montarea acestora si posibile exfiltratii ale apelor menajere care datorita 

neetansarilor tuburilor polueaza panza freatica precum si solutia de pozare utilizand 

solutia Pipe Jackingse. 

 Analizand tehnico cele doua variante, se propune ca solutie definitiva - Varianta I. 
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 •DESCRIEREA SCENARI ULUI RECOMANDAT 

 Conductele din PVC sunt de tip multistrat pentru canalizare şi sunt realizate din policlorură 

de vinil neplastifiată, la care se adaugă stabilizatori, material de umplutură, aditivi, agent de 

expandare şi coloranţi, prin procedeul de coextrudare continuă sub formă de tub a materiei prime 

în stare topită, urmată de calibrarea şi răcirea ţevii.  

o produsele au o durabilitate ridicată de 50 de ani fără măsuri speciale de întreţinere; 

o rezistenţă chimică ridicată; 

o rezistenţă ridicată la coroziune; 

o mult mai uşoare în comparaţie cu sistemele de canalizare din beton sau alte 

materiale; 

o produsele sunt etanse datorita îmbinarilor tevilor cu mufa prevazuta cu garnitura din 

elastomer.  

 Documentatia S.F. a fost intocmita in conformitate cu H.G.nr. 907/2016 precum si cu 

respectarea normativului NP 133/2013: „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor” -  Partea a II‐a: Sisteme de canalizare 

a localităţilor. Indicativ NP 133/2–2013”). 

 Documentatia cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai 

investitiei propuse prin care se va asigura utilizarea rationala si eficienta a fondurilor. 

Descrierea obiectului s-a realizat pe specialitati, genuri sau categorii de lucrari: 

  

O1: Extindere retea de canalizare pluviala pe strada Mesteacanului PVC SN4 Dn315 

mm, L = 10,0 m 

 

In prezent pe strada Mesteacanului, exista in desfasurare un proiect (finaltat din alte surse) 

care prevede realizarea lucrarilor de canalizare pluviala si menajera pe aceasta strada. 

Canalizare pluviala este compusa dintr-o rigola deschisa, rigola care va prelua apa din 

precipitatii si o va drena catre caminul Cg01 pentru decantare. 

Caminul Cg01 va fi echipat cu un gratar rar, pentru impiedicarea patruderii in statia de 

pompare a corpurilor straine 

Determinarea debitelor s-a făcut in conformitate cu prevederile SR 1846-2:2007 și STAS 

9470-73.  

Debitul de ape pluviale  

  Q = m * S * C * i 

unde: 
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m – coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care ține seama de 

capacitatea de înmagazinare, in timp, a canalelor și de durata ploii de calcul, t 

m = 0,8 pentru t≤40 min; 

m = 0,9 pentru t>40 min. 

 = coeficient de scurgere  

i  = intensitatea ploii de calcul. 

S = aria bazinului de calcul aferent secțiunii de calcul, in hectare; 

C = coeficient de scurgere aferent ariei S. 

S-a considerat intensitatea ploii de calcul rezultată din diagrama pluviometrică a zonei 8 

(în care se află localitatea Ștefăneștii de jos- STAS 9470) conform timpului ploii teoretice de 

calcul pentru fiecare secțiune de calcul din profilele longitudinale. 

Curba de frecvență 1/1. 

Stabilirea diametrelor ține seama de criteriile hidraulice, precum și de cele economice, 

pentru a realiza o rețea funcțională și economică. 

Materialul ales pentru conducte ține cont de următoarele exigențe considerate esențiale: 

- Asigurarea, atât prin construcția tuburilor cât și prin îmbinarea lor, a unei canalizări 

complet etanșe, astfel încât rețeaua de canalizare să fie complet ecologică. În acest mod, în timp, 

calitatea pânzei de apă freatică de suprafață va deveni foarte bună. 

- Asigurarea unei durabilități a rețelei de minimum 50 ani; 

- Asigurarea condițiilor corespunzătoare de rezistență a tuburilor la condiții de trafic, 

acesta devenind mai intens pe măsura dezvoltării localității; 

Patul de pozare va fi realizat dintr-un strat de nisip de 100 mm pentru care se recomandă 

compactare manuală. Materialul de umplutură din jurul și deasupra țevilor va fi material selectat 

compactat manual. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 

200 mm și se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot utiliza compactoare mecanice.  

Lungimea totală a rețelei de canalizare pluviale pentru colectarea apei pluviale din rigola 

existenta pe strada Mesteacanului este de 10 m. Conductele de colectare se vor realiza din PVC 

SN4 și vor avea diametrul Dn 315 mm.  

Deasupra conductei de PVC, la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, se 

prevede grila de semnalizare si avertizare. 
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Apele pluviale colectate vor fi transportate statie de pompare propusa prin prezentul 

proiect si ulterior în rețelele existente de apă pluvială. Rețelele existente fiind prevăzute cu 

separatoare de hidrocarburi. 

 

O2: Realizare statie de pompare apa pluviala Q=15 l/s, H=8mCA 

Pe rețeaua de canalizare apă pluvială pe str. Plopului s-a prevăzut o stație de pompare din 

beton armat pentru ridicarea presiunii, având diametrul interior de 2,5 m și o adâncime la radier -

5,50 m.  

Stația de pompare va fi dotată cu 2 pompe (1A+1R) având următoarele caracteristici: Q = 

15 l/s, H = 8 m. 

 

O3: Realizare conducta de refulare PEHD PE 80 Pn6 Dn200 mm, L =140,00 m. 

Conducta de refulare pentru stația de pompare apă pluvială se va realiza din PEHD PE 80 

Pn 6 Dn 200 mm, L = 140 m, pana la caminul existent din str. Piersicului. 

Conducta de refulare din PEHD se va executa la o adancime de 1,20 m de la teren la 

generatoarea superioară a conductei. Pe zona subtraversarilor drumurilor, conducetele vor fi 

amplasate la adancimea de 1,50 m de la cota superioara a acesteia pana la cota terenului. 

Pentru reducerea disconfortului creat de o excavatie deschisa pe strada Plopului, tot traseul 

conductei de refulare se va realiza utilizand tehnologia forajului orizontal dirijat. 

Cămine de vizitare 

Pe traseul conductei de refulare, avand in vedere faptul statia de pompare va prelua apa 

dintr-o rigola deschisa, s-a prevazut un camin de curatire (CV1). 

In interiorul caminului, conducta de refulare va fi prevazuta cu un teu si un blind. In acest 

camin se va intervenii doar la mentenanta sau in caz de avarie pentru curatirea conductei de 

refulare. 

Capacele căminelor, conform STAS 2308-81 vor fi tip IV, cu orificii de aerisire, 

carosabile. Capacele se vor monta la cota sistemului rutier proiectat. 

 

Executia lucratilor edilitare folosind metoda forajului orizontal dirijat 

Pentru realizarea conductelor de canalizare pluviale, acestea vor fi pozate in teren utilizand 

tehnologia forajului orizontal dirijat. Pentru realizare lucrarilor sunt necesare realizarea 

urmatoarelor gropi de lansare-sosire: 

- 4 gropi/incinte – 3.00x3.00m – incinte pentru realizare conductei de canalizare pluviala 
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Pentru executia forajului se vor folosii doar utilaje ghidate cu precizie mare prin G.P.S. (99,9%), 

dispozitivul de ghidare poate filtra interferentele in teren pana la o abatare de 0,1%. 

Astfel vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si groapa de sosire). Scopul gropilor de 

pozitie este urmatorul: 

- colectarea noroiului de foraj, 

- spatiu de cuplare – decuplare scule foraj, 

- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie. 

Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi de lemn si/sau 

metalici asezati orizontal. 

Etape tehnologice ale forajului orizontal dirijat: 

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive: 

1. Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de 

forare la inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti, gaura de 

foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat. 

2. Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea 

indepartata a forajului, inlocuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca. 30% si 

retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare 

impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de sprijin impreuna cu largitorul, coloana se 

completeaza in urma cu sprijin de foraj, astfel incat, desi largitorul se aproprie in permanenta de 

echipamentul de foraj, lungimea intregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa 

echipamentului fiind mereu la suprafata.  

Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la 

diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest 

diametru trebuie sa fie cu cca. 30% 

mai mare decat diametrul tevii care se 

pozeaza.  

Etapa a 3-a, a pozarii conductei 

in subteran, cuprinde executarea unei 

ultime largiri cu largitorul final la care 

se ataseaza un dispozitiv de prindere a 

tevii ce urmeaza a fi pozata in teren. 

Intreg ansamblul format din: sprijin, 

capul largitor, capul de prindere a tevii si teava este tras prin deschiderea executata in capul 
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primelor doua etape, catre echipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este scos la suprafata, la 

amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si prindere sunt detasate de teava, aceasta 

ramanand in subteran, in acest fel atingandu-se scopul intregii operatii. A doua largire executata la 

tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta, astfel 

ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si lubrefiere, peretii gaurii 

nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a 

cateva zile), suficienta pentru a permite tragerea tevii fara pericol.  

Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozitia 

noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe 

intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact direct cu pamantul pe 

intreaga suprafata.   

Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detectie fie prin 

efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu-se procese verbale intre 

constructor si beneficiar (diriginte). 

Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si 

groapa de capat). Scopul gropilor de pozitie este urmatorul: 

- colectarea noroiului de foraj, 

- spatiu de cuplare – decuplare scule foraj, 

- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie. 

Sprijinirea excavatiilor 

Incinta cu rol de sustinere are un caracter temporar (camera lansare si camera de sosire), pentru 

perioada de realizare a lucrarilor executie a retelelor edilitare. 

Pentru realizarea acestor incinte de acces se vor utiliza pereti de sprijin verticali. 

Peretii de sprijin vor fi realizati din sprijiniri simple din elemente metalice de inventar si din 

dulapi de lemn. 

Sprijinirile simple formeaza pereti verticali neetansi, fiind utilizate pentru sprijinirea excavatiilor 

atunci cand adancimea sapaturii este mai mare decat inaltimea la care pamantul s-ar mentine pe 

verticala nesprijinit si cand nivelul apei subterane este sub cota finala a excavatiei. Se pot utiliza 

sprijiniri simple si in cazul in care apa subterana este peste cota finala a excavatiei, cu conditia ca, 

in timpul executiei, in partea inferioara, pe toata inaltimea dintre cota finala a execavatiei si 

extradosul colectorului sa fie realizata o impermeabilizare cu beton.  
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 Avantajul acestor sprijiniri este dat de simplitatea de executie si de costul relativ redus, avand in 

vedere ca, dupa finalizarea lucrarilor din amonte, sprijinirile simple se recupereaza si se 

reutilizeaza pe urmatoarele tronsoane, pana la finalizarea intregii retele.  

Incintele de acces au forme dreptunghiulara, de dimensiuni variabile, conform sectiunilor tip. 

Sprijinirile simple din elemente metalice de inventar sunt alcatuite din panouri metalice si spraituri 

metalice telescopice. Dimensiunile elementelor sunt modulare iar spraiturile sunt telescopice, 

permitand adaptarea lor la diferite dimensiuni. 

Dimensiunea incintelor de acces va fi de 3,00 x 3,00 m. 

Pentru ambele situatii adancimea gropilor de pozitie difera functie de cota terenului si panta 

conductelor. 

Panourile metalice sunt alcatuite din tabla groasa iar in interior au o structura de tip fagure.   

Realizarea excavatiilor pentru incintele de acces realizate din pereti de sprijin de tipul sprijinirilor 

simple, se vor realiza concomitent cu montarea elementelor de sprijinire, astfel: 

- Realizarea, in prima faza, a unui sant pe perimetrul incintei de 0,5 – 1,0 m adancime in 

care se vor monta elementele de sprijinire (panouri, dulapi de lemn) 

- Realizarea excavatiei in interiorul incintei concomitent cu coborarea (impingerea) 

panourilor si a dulapilor si montarea spraiturilor metalice 

telescopice. 

La montajul elementelor de inventar, faptul ca nu exista 

multe piese de conectare si nu sunt folosite suruburi de 

prindere asigura un montaj rapid si in siguranta. 

Primul panou de inventar se va aseza pe doua barne de lemn 

10 x 10 cm cu sabotii de conectare in sus. Spraiturile sunt 

ansamblate in functie de latimea dorita asigurandu-se ca se 

folosesc orificiile corespunzatoare si ca, la final toate 

bolturile au sigurante. Ulterior se aseaza si conecteaza si al 

doilea panou deaspura, daca este cazul. 

La terminarea lucrarilor, pentru dezafectarea (demontarea) peretilor incintei, panourile vor fi trase 

la suprafata cu ajutorul unor lanturi testate adecvat si utilizarea unor carlige de siguranta. Forta de 

tragere nu trebuie sa fie mai mare decat sarcina maxima a lanturilor sau a ochiurilor de pe panouri. 

In mod uzual, ochiurile pentru manipularea panourilor la transport sunt diferite de ochiurile 

utilizate la extragerea panourilor din incinte, asadar, acestea nu trebuiesc confundate. Extragerea 

panourilor se va face concomitent cu umplerea in straturi a incintei. Se va asterne un strat de 
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pamant, se va compacta iar operatiile se vor repeta pana la umplerea incintelor. Spraiturile se vor 

indeparta pe masura ce nivelul umpluturilor ajunge in apropierea acestora. Ulterior, panourile vor fi 

extrase si depozitate in siguranta pana ce vor fi transportate pentru reutilizare. 

 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

a.   descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, 

drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 

documentaţiile de urbanism, după caz); 

Aşezare geografică și accesibilitate 

Regiunea Bucureşti Ilfov, constituită din oraşul Bucureşti - capitala României - şi judeţul 

Ilfov, este situată în sudul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române. 

Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti- Ilfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă 

teritoriul administrativ al Oraşului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov. Cele două entităţi care 

alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi teritorial administrative ale României din 

punct de vedere al întinderii.  

Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în sud-estul ţării, în centrul Câmpiei 

Valahe, cuprinzând ca un inel municipiul Bucureşti, în bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa şi 

Mostiştea. Judeţul Ilfov se învecinează cu următoarele judeţe: la nord cu judeţul Prahova, la est cu 

judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, la sud cu judeţul Giurgiu, iar la vest cu judeţul Dâmboviţa.  

Este cel mai mic judeţ al ţării cu o suprafaţă totală de 158.328 hectare (1.583 km2).  

Lucrările se desfașoară pe străzile aflate în intravilanul localității. Suprafața estimata 

ocupată de lucrări în timpul execuției  pe strada Plopului și străzile adiacente este de 150,00 

mp. 

Suprafața definitivă ocupată de lucrări pe Plopului și străzile adiacente este de 100 mp. 

 

Regimul juridic: 

    1) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 

preempţiune; 

Statia de pompare si conducta de refulare se află pe strada Plopului, comuna Stefanestii de 

Jos, județului Ilfov. 

Conform nr. Cadastral 54841, terenu este in propietate publica, in categoria de folosinta durm. 
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    2) destinaţia construcţiei existente; 

Statia de pompare este destinat extinderii infrastructurii de colectare și  transport a apelelor 

pluviale, colectate de pe domeniul public,si degajarea acestora catre reteaua centralizata pluviala a 

comunei Stefanestii de Jos. 

    3) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, 

după caz; 

Nu este cazul. 

    4) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

Pentru investiția propusă a fost emis de către Primăria Comunei Stefanestii de Jos, Certificatul 

de Urbanism nr. 65 din 16.03.2020. 

b.   relații cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Primaria Stefanestii de Jos este situat în partea de nord-est a municipiului Bucureşti, pe 

cursul raului Pasărea. De-a lungul acestor râurilor Colentina si Pasarea s-au format câteva din cele 

mai vechi localităţi din această parte a ţării: pe valea Colentinei s-au format localităţile Plumbuita, 

Fundeni şi Colentina, iar pe valea râului Pasărea s-au ridicat localităţile Tunari, Ștefănești şi 

Afumaţi. 

Cea mai mare parte a acestui teritoriu făcea parte din întinsele păduri ale Vlăsiei, care au 

dispărut parţial, făcând loc suprafeţelor agricole şi locuibile. Din suprafaţa acoperită cu păduri au 

rămas câteva dense fragmente, aşa cum sunt actualele păduri Tunari, Andronache, Vulpachi, 

Pasărea.  

 

c.   orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 

construite; 

Coordonatele geografice: 

✓ Ilfov (România): 44°17′-44°46′N, 25°52′-26°27′E  

✓ Stefanestii de Jos (România): 44° 32′ 0″ N, 26° 12′ 0″ E 

d.   surse de poluare existente în zonă; 

Calitatea factorilor de mediu  

La nivel general, comuna Stefanestii de Jos nu întâmpină probleme semnificative legate de 

mediul înconjurător. Amplasarea în imediata vecinătate a municipiului Bucureşti a produs, însă, o 

serie de vulnerabilităţi precum poluarea cauzată de traficul rutier aglomerat ori de volumul ridicat 

al construcţiilor. Efectul negativ al acestora din urmă s-a mai diminuat în ultimii 2 ani, ca urmare a 
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declinului sectorului construcţiilor. În Comuna Stefanestii de Jos, spre exemplu, acest sector s-a 

dezvoltat puternic în ultima perioada, dupa realizarea autostrazii A3,  in domeniul constructiilor 

pentru depozite de marfuri. 

Aer  

Poluarea aerului din comuna Stefanestii de Jos este cauzată, în primul rând, de traficul urban, 

localitatea putând fi încadrată în zonele urbane cu poluare medie. Sunt emise atât gaze anorganice 

(oxizi de azot, dioxid de sulf, oxid de carbon) cât şi compuşi organici volatili (benzen) sau pulberi 

PM10, PM2.5 cu conţinut de metale. Impactul traficului rutier asupra calităţii vieţii locuitorilor din 

comuna Stefanestii de Jos este cu atât mai mare cu cât mare parte din zona de locuit se suprapune 

peste importante artere rutiere:  

✓  Centura Bucuresti;  

✓  Autostrada A2.  

Şantierele de construcţii au şi ele un impact negativ asupra calităţii aerului, volumul ridicat de 

construcţii realizate determinând creşterea concentraţiei de noxe în aer.  

Sol  

Poluarea solului din comuna Stefanestii de Jos are drept cauze existenţa de pulberi şi gaze 

nocive în aer, depozitarea inadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri 

neamenajate corespunzător şi deversarea apelor reziduale. De asemenea, poate apărea poluarea cu 

plumb specifică pentru zonele cu trafic auto intens.  

Situaţia poluării fonice  

Zgomotul persistent, peste limitele admisibile 50dB (A) pe timp de zi şi 40 dB(A) pe timp de 

noapte la care este expusă populaţia din zonele urbane aglomerate şi din apropierea unor activităţi 

industriale – economice, afectează starea de sănătate biologică şi psihică. Sursele potențiale pot fi: 

transporturi terestre, şantiere de construcţii civile şi industriale, transportul aerian, căi ferate, 

activităţi de petrecere a timpului liber - discoteci, jocuri mecanice etc.  

O alta sursă importantă de poluare fonică este Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa. 

Astfel, în apropierea pistelor, zgomotul poate depăşi 75dB (A). 

 

e.   date climatice și particularități de relief; 

Clima 

Clima păstrează caracteristicile generale ale climatului Câmpiei Române, fiind temperat-

continentală cu unele uşoare nuanţe excesive în această zonă de silvostepă, caracterizându-se prin 

variaţii evidente de temperatură de-a lungul celor 4 anotimpuri. 
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Dominante sunt masele de aer de origine polar-maritimă şi continentală (din sectorul estic), 

urmate de cele de origine tropical-maritim şi tropical-continental. 

Vara este cel mai călduros anotimp datorită uscăciunii și pătrunderii maselor de aer tropical 

uscat și fierbinte din Africa de Nord și a celor uscat și cald din sud-estul continentului european, 

fiind 105-108 zile de vară, 34-40 zile tropicale și 0,5-2,5 nopți tropicale. Temperatura medie 

înregistrată este de 20-23°C, cu fenomene de secetă variabile în timp.  

Iarna, clima se află sub influența circulației de aer est-continentale și arctice, care generează 

Crivățul, fiind 110-130 zile cu îngheț, 25-30 zile de iarnă, 11-24 nopți geroase, temperaturi medii 

de -2,7 °C și 0,2 °C, temperaturi zilnice cuprinse între -10 °C și -20 °C, fiind prezente zăpezi 

abundente și viscole. Prima ninsoare se anunță de obicei la sfârșitul lunii noiembrie, uneori mai 

devreme, în luna octombrie, iar ultima în perioada 20 martie-10 aprilie. Stratul de zăpadă este 

instabil și discontinuu, vântul din nord-est, cunoscut sub denumirea populară de crivăț, având 

intensități variabile determinând formarea de troiene în zonele locuibile și în regiunile forestiere.  

Media temperaturii de iarnă este de -3 °C. Minimele absolute variază între -30 °C si -35°C, 

pentru comuna Stefanestii de Jos media fiind de -32,5°C.  

În ultimii 50 de ani cea mai scăzută temperatură din județul Ilfov a fost de -30°C, înregistrată 

la 25 ianuarie 1940, iar cea mai ridicată a fost de 41,1°C la 20 august 1945.  

În ultima perioada se observă un fenomen de îndulcire a celei de-a doua perioade a iernii 

(ianuarie-februarie), cu diverse cauze, unul dintre acestea fiind și efectul de seră.  

Cele două anotimpuri de tranziție, primăvara și toamna, completează variația aspectului 

climatic al acestei zone de câmpie. 

Relieful și suprafață 

Relieful este de câmpie, Comuna Stefanestii de Jos fiind amplasat în câmpia Vlăsiei. 

În prezent se constată antropizarea reliefului prin volumul masiv de construcţii, prin 

sistematizarea spaţiilor verzi şi amenajarea pădurilor. 

Orașul Voluntari ca unitate distinctă este amplasat în Câmpia Vlăsiei, care face parte din 

punct de vedere geografic din Platforma Valahă.  

În prezent se constată antropizarea reliefului prin volumul masiv de construcţii, prin 

sistematizarea spaţiilor verzi și amenajarea pădurilor.  

 

 



 

Tel:  +40 743 154 731   

Statie de pompare ape pluviale – strada Plopului,                       

Comuna Stefanestii de Jos 

 
MEMORIU TEHNIC 

5763/2020 

Data: Aprilie 2020 

Pagina 26 din 57 

 

©Document created by GeoMatter Engineering. No content of this document should be copied, changed or multiplied without the written permission of GeoMatter Engineering. 

©Document creat de GeoMatter Engineering.  Nici  o  parte  a  acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără  acordul  scris  al  GeoMatter  Engineering. 

Comuna Stefanestii de Jos se înscrie în linia majoră a Câmpiei Române, caracteristice fiind 

nisipurile, pietrișurile si argilele, apele subterane si hidrocarburile, dar valorificată este doar 

reţeaua hidrografică bogată.  

Câmpia Vlăsiei este străbătută acum de râurile Ialomiţa, Argeş, Sabar şi Dâmbovița. De 

asemenea există şi o serie de râuri mai mici care își au obârșia pe teritoriul judeţului Ilfov: 

Pasărea, Mostiştea, Ilfov, Câlnău, Cociovaliştea, Slotea, Cocioc, Vlăsia etc.  

Reţeaua hidrografică a judeţului are o densitate de 0,2-0,3 km/km2, multe dintre râurile mici 

având un curs semipermanent, secând în timpul verilor secetoase.  

Resursele de apă utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor judeţului Ilfov şi 

pentru celelalte categorii de folosinţe sunt atât apele de suprafaţă cât şi cele subterane. 

Apa de suprafaţă este stocată în lacuri de acumulare care la nivelul întregului judeţ are un 

volum total de 213,95 mil. mc.  

Debitul de apă subterană realizat în prezent prin captările de apă subterană, la nivelul 

întregului judeţ este de 91,0 mil. mc./an.  

Principalele cursuri de apă de pe teritoriul judeţului sunt:  

✓  Argeşul cu un debit mediu multianual de 38,5 mc/s la postul hidrometric Malul Spart 

şi 63,1 mc./s la vărsare;  

✓  Dâmboviţa, afluent al Argeşului, cu un debit mediu anual de 17,0 mc/s la ieşirea din 

judeţ;  

✓  Colentina, afluent al Dâmboviţei, cu un debit mediu multianual de circa 0,63 mc/s la 

postul hidrometric Colacul;  

✓  Ialomiţa cu un debit mediu multianual de 13,5 mc/s la intrarea în judeţ şi 14,5 mc/s 

la ieşirea din judeţ.  

Apele subterane cele mai importante sunt localizate în aluviunile de luncă ale râurilor 

Ialomiţa, Argeş şi Dâmboviţa, cantonate la adâncimi cuprinse între 1,6 m, dar care sunt oscilante 

în funcţie de nivelul apei râurilor 

Regimul Precipitaţiilor 

Precipitaţiile căzute pe acest teritoriu apar sub formă lichidă şi solidă şi au mari variaţii 

neperiodice; în cursul anului, cantitatea medie de precipitaţii este de 500-550 ml. Maximul de 

precipitaţii este specific lunii iunie (92 mm), iar minimul lunii februarie (25 mm). Cantitatea de 

precipitaţii maxime anuale în 24 h, înregistrată în Stefanestii de Jos a fost de 780 mm în data de 

6.07.1970. 
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Importanţa deosebită a acestor precipitaţii este vădită în dezvoltarea vegetaţiei spontane, a 

plantelor de cultură şi în asigurarea unui climat propice pentru habitatul uman. 

Există un deficit de umiditate identificat de caracterul negativ al bilanţului hidric al suprafeţei 

active, determinat de valoarea mai mare a potenţialului de evapotranspiraţie faţă de cel al 

precipitaţiilor. Aceste valori sunt un rezultat direct al influenţei oraşului în crearea nucleelor de 

condensare şi formare a ploilor. 

Precipitaţiile solide reprezintă 16% din cantitatea anuală. Stratul de zăpadă este influenţat de 

starea timpului şi de condiţiile locale, fiind prezent 53 de zile pe an. Valoarea medie a grosimii 

stratului de zăpadă este de 7,8cm în prima decadă a lunii ianuarie. Grosimea maximă absolută a 

fost de 6m, acest indicator variind în funcţie de timp şi de particularităţile suprafeţei active. 

f.   existența unor: 

reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 

identificate; 

În prezent, pe zona studiată sunt prezente următoarele rețele edilitare: 

✓ Energie electrică; 

✓ Alimentare cu gaze naturale; 

✓ Alimentare cu apa; 

✓ Canalizare 

posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

Nu este cazul. 

terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională; 

Nu este cazul. 

g.   caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 

elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i)date privind zonarea seismică; 

În conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, 

amplasamentul în cauză se caracterizează prin valoarea ag = 0,30 g (valoare de vârf a acceleraţiei 

terenului pentru proiectare pentru cutremure având intervalul de recurenta IMR=225 ani) şi din 

punctul de vedere al perioadei de control a spectrului de răspuns (perioadei de colţ), caracteristică 

este valoarea Tc = 1,6 sec. 
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(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 

nivelul maxim al apelor freatice; 

Din punct de vedere geologic, zona studiată este situată pe un bazin de subsidenţă cu 

sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime), de vârstă miocenă, pliocenă şi cuaternară, 

dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Câmpiei Române.  

Suita sedimentară se încheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de vedere 

litologic, reprezentate prin alternanţe de argile, prafuri şi diverse tipuri de nisipuri şi pietrişuri. 

Peste aceste depozite de tip lacustru şi fluviatil, în zonele de terasă s-au așezat depozite loessoide 

de tip eolian, ce ating pe alocuri grosimi de până la 20 m. Dezvoltarea în suprafaţă a depozitelor 

cuaternare este prezentată în extrasul din harta geologică regională (Fig. 1 din Studiul Geotehnic 

anexat).  

În partea superioară a depozitelor cuaternare (circa 200 m) au fost delimitate 6 structuri 

sedimentare caracteristice: 

– nivelul argilos-nisipos superior: depozite loessoide şi lentile de nisipuri argiloase (0-20 m); 

 – “Stratele de Colentina”: pietrişuri, nisipuri neuniforme granulometric (2-20 m); 

– nivelul intermediar lacustru: argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase (<12 m); 

– “Stratele de Mostiştea”: bancuri subţiri de nisip (5-15 m); 

– nivelul lacustru inferior: argile şi nisipuri fine (10-60 m); 

– complexul “Pietrişurilor de Frăteşti”: trei bancuri de pietrişuri şi nisipuri separate de două 

orizonturi argiloase (100-180 m). 

Presiunea convențională (Pconv) este de 230 kPa pentru argilă prăfoasă, cafenie, plastic 

vârtoasă la tare, cu calcar alterat și concrețiuni calcaroase.  

Presiunile convenționale corectate conform NP 112/2014 pentru adâncimea de fundare Df = 

2,00 m și lățimi ale fundaţiei B= 0,5 m până la >5,0 m variază între 224 kPa și 276 kPa. 

Presiunea la starea limită de deformatii (Ppl) calculată pentru adâncimea de fundare Df = 2,00 

m și lățimi ale fundaţiei d = 0,5 m până la 5,0 m variază între 446 kPa și 515 kPa. 

Apa subterană a fost interceptată la adacimea de 4,10 m in forajele executate. 

(iii)date geologice generale; 

Din punct de vedere geologic zona Stefanestii de Jos este situată pe un bazin de subsidenţă cu 

sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime), de vârstă miocenă, pliocenă şi cuaternară, 

dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Câmpiei Române. Formaţiunile de mică 

adâncime sunt de vârstă Cuaternară – Preistorică Superior – reprezentate în baza, prin depozite 

depuse în facies psefitic (nisipuri mici şi mijlocii şi mari cu pietriş rulat mic şi mare), iar la partea 
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superioară, pe adâncimea de 30 m, prin depozite deluvial proluviale depuse în facies pelitoaleuritic 

alcătuit din argile, argile prăfoase, prafuri argiloase respectiv argile nisipoase.  

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, 

după caz; 

Conform Studiu geotehnic elaborat in anul 2020 de catre S.C. CARMEN GEOPROIECT 

S.R.L., anexat prezentei documentații terenul de fundare al viitoarei construcţii se încadrează în 

categoria geotehnică 1 (6 - 9 puncte), cu risc geotehnic redus. 

Amplasamentul studiat a fost investigat printr-un foraj geotehnic de 6 m adâncime din care s-

au prelevat probe tulburate şi netulburate. 

          Succesiunea litologică sintetizată, interceptată conform forajul 1,  este următoarea:  

F1 

✓ 0,00 m – 0,60 m Umplutură;  

✓ 0,60 m – 1,70 m Argilă cafenie, plastic vârtoasă;  

✓ 1,70 m – 3,50 m Argilă cafenie-gălbuie, tare;  

✓ 3,50 m – 4,40 m Argilă prăfoasă nisipoasă, gălbuie, cu calcar alterat, plastic 

consistentă;  

✓ 4,40 m – 6,00 m Nisip mediu, galben, cu pietriș mic, saturat, mediu îndesat.  

 

Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinărilor geotehnice de 

laborator, datelor de arhivă și conform NP122/2010. Presiunea convenţională, a fost stabilită 

conform normativ NP112/2014. 

Tip de fundaţie recomandat: nu există restricţii. 

 (v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare; 

Lucrarea în cauză se încadrează în categoria geotehnică 1, caracterizată prin riscu geotehnic 

redus și buna cunoaștere a zonei, sub aspect geotehnic, pentru amplasamentul obiectivului în 

cauză s-a considerat suficientă executarea de observatii directe pe teren, extrapolarea sau 

reutilizarea datelor cunoscute din amplasamente similare, completate cu executarea unui foraj 

geotehnic de control/verificare a stratificației terenului cu adâncimi de 6 m, executate in martie 

2020.  
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Amplasamentul în cauză se încadrează într-o zonă care prezintă un grad bun de stabilitate 

generală și locală (neexistând pericole de degradare prin declanșarea de alunecări de teren și/sau a 

altor fenomene geodinamice distructive: prăbușiri de teren spălări în suprafață etc.); eventualele 

lucrări de sistematizare/resistematizare verticală a amplasamentului în cauză vor fi astfel 

proiectate și executate încât să conserve respectivul grad bun de stabilitate al acestuia și în același 

timp să asigure colectarea și drenarea corectă/optimă a apelor meteorice. 

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

Bazinele hidrografice care se suprapun peste teritoriul judeţului sunt cele ale râurilor Argeş, 

Ialomiţa şi Dunăre (sub-bazinul Mostiştea). Reţeaua hidrografică se caracterizează prin prezenţa 

câtorva râuri mari care traversează judeţul: 

Râul Argeş care traversează judeţul în partea de sud – sud-vest, având ca afluenţi principali 

râul Sabar – cu afluenţii Ciorogârla, Cacioc – şi râul Dâmboviţa – cu afluenţii Colentina, Pasărea 

şi Câlnău. În perioada anilor 1980 au început lucrările de regularizare a acestuia. În prezent apa 

râului este folosită pentru regularizarea debitelor unor lacuri din Bucureşti, pentru irigaţii şi pentru 

alimentarea cu apă a Bucureştiului.  

Râul Dâmboviţa străbate teritoriul judeţului pe o lungime de aprox. 35 km. În mare 

majoritate acest traseu este regularizat, îndiguit şi casetat (pe teritoriul municipiului Bucureşti). 

Aceste lucrări de amenajare a cursului de apă au început din 1775 şi au continuat până în 1987. 

Debitul râului, în regim natural, este influenţat de derivaţia apelor mari către Ciorogârla (la 

Brezoaiele) de deversarea apelor din Bucureşti (cca. 500.000 m3 /zi) şi de aportul lacurilor 

amenajate pe râul Colentina (afluent al Dâmboviţei). Lucrările de regularizare şi îndiguire ale 

râului precum şi amenajările pentru irigaţii executate în aval de Bucureşti, în anul 1956 au avut ca 

rezultat combaterea inundaţiilor pe aproximativ 5.000 ha de teren. În ultimii ani în amonte de 

Bucureşti s-a realizat acumularea Lacul Morii cu un volum total de 19,62 mil. m3 având ca 

destinaţie irigaţii, energie, agrement şi apărare împotriva inundaţiilor.  

Râul Colentina este principalul afluent al Dâmboviţei, transformat într-o salbă de lacuri 

amenajate în principal pentru agrement. Are o lungime de 80 km şi o suprafaţă a bazinului 

hidrografic de 636 km2 . 

De asemenea, pe teritoriul judeţului îşi au izvorul râurile Pasărea, Mostiştea, Câlnău, Cacioc, 

Ilfov, Vlăsia. Multe din aceste ape au curs semipermanent, secând în timpul verilor secetoase. 

Principalele lacuri naturale sunt situate în bazinul hidrografic al râului Ialomiţa şi au următoarele 

caracteristici:  
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Acviferul freatic  

Acest orizont este principala sursă de apă a populaţiei situate în mediul rural. El este alimentat 

din precipitaţii sau din râuri. 

Adâncimea pânzei freatice variază între 4 – 20 m. Fluctuaţia nivelului apei freatice este dată 

de precipitaţiile atmosferice, de irigaţii (dacă este cazul), de structura litologica şi de nivelul apelor 

de suprafaţă (lacuri naturale sau amenajate).  

In studiul geotehnic, nivelul apei freatice a fost identificat la adancimea de 4,30 m si s-a 

stabilizat la 4,10 m. 

Acest orizont este foarte vulnerabil la poluare şi în majoritate este poluat.  

Principalii factori de poluare sunt:  

✓ reţele de canalizare ape uzate sparte;  

✓ conducte de transport produse petroliere;  

✓ activităţi gospodăreşti din localităţi cu deversare direct pe suprafata terenului;  

✓ irigarea şi chimizarea excesivă si necontrolata a terenurilor agricole.  

Acviferul de medie adâncime  

Acest orizont este prezent în tot judeţul. Adâncimea la care se întâlneşte variază între 60 – 80 

m, în nordul judeţului şi 10 – 20 m în partea de sud. În zona Bucureştiului el este de cca. 30 – 50 

m. Grosimea stratului variază între 2,5 şi 12,5 m.  

În general, apa captată din acest orizont este potabilă, excepţie făcând zonele Moara Vlăsiei, 

Voluntari, Vidra cu depăşiri de substanţe organice şi zonele Afumaţi, Chitila, Ciolpani, Gruiu cu 

depăşiri de fier şi mangan.  

Cea mai mare captare din acest orizont se face pentru alimentarea cu apă a oraşului Buftea (34 

puţuri). Captări importante realizează şi societăţi comerciale. 

Acviferul de adâncime  

Adâncimea acestui orizont variază, în sens descrescător, de la nord la sud pe teritoriul 

judeţului. Astfel, în partea de nord se întâlneşte la adâncimi de 260 – 310 m (în zona oraşului 

Buftea), iar în sud la adâncimi de 30 – 50 m (în zona comunei 1 Decembrie).  

În general apa este potabilă şi se înscrie în limitele de potabilitate admise sau admise 

excepţional. 

În cazul de față, se consideră că apele subterane nu vor putea afecta decat local si foarte 

probabil numai secvential rețeau de canalizare menajeră și reteaua de alimentare cu apă nou-

proiectate. 
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3.2  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 

o Statie de pompare,va utilizand conducte din PVC si PEID: 

- Realizare statie de pompare apa pluviala Q=15 l/s, H=8mCA 

- Realizare conducte PVC pentru preluare ape pluviale de pe str. Mesteacanului, L= 10 

m 

- Realizare conducta de refulare PEID PE 80 Pn6 Dn200 mm, L = 140,00 m. 

Avantajele scenariului recomandat 

✓ Conductele prevazute sunt din materiale competitive pe plan intern si international, 

care asigura optimul din punct de vedere hidraulic ,tehnic si economic; 

✓ Pierderi de presiune foarte reduse datorita suprafetei interioare lise; 

✓ Caracteristici elastice bune; 

✓ Rezistenta chimica si electrochimica ridicata; 

✓ Siguranta mare in functionare, cu risc mai mic de pierderi de apa datorita imbinarilor 

sudate prin electrofuziune sau cap la cap. 

✓ Materialele care intra in componenta tevilor si armaturilor care intra in contact cu apa 

potabila se incadreaza prevederile standardelor ISO si UNI fiind supuse din perioada de 

fabricatie unor tratamente speciale care le confera urmatoarele calitati: 

✓ sunt atoxice; 

✓ nu sunt corozive; 

✓ nu sunt solubile in contact cu apa ; 

✓ rezistenta chimica excelenta; 

Conductele sunt netede si nu permit aderarea de saruri, calcar si microorganisme; Conductele 

vor fi imbinate cu ajutorul tehnologiilor moderne, asigurandu-se o etanseitate perfecta, neexistand 

posibilitatea infiltrarii apei din subteran. 

Varianta 1 propusa de elebaoratorul studiului de fezabilitate satisface in totalitate cerintele 

beneficiarului (Primaria Stefanestii de Jos) de preluare a apelor pluviale de pe strada 

Mesteacanului si dreganrea acestora catre strada Piersicului (in reteaua pluviala existenta). 

 

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

Echiparea este reprezentata de statii de pompare. 
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3.3  Costurile estimative ale investiției: 

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 

corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 

Varianta 1: 

    I         

C+M      

 

Varianta 2 (propusa): 

    I         

C+M      

 

3.4 Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 

caz: 

Clasa de importanţă a construcţiilor, stabilită conform normativului P100/1-2013 este III, iar 

categoria de importanţă a construcţiilor, stabilită conform ordinului M.L.P.A.T. nr. 31/N/Oct.1995 

este C – normală.  

Din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor, lucrările s-au încadrat în clasa a IV-a 

de importanţă, categoria 4 (alimentări cu apă și canalizare în localităţile rurale) cu dimensionarea 

la debite maxime de 5% probabilitate de depăşire. Terenurile pe care se amplasează lucrările de 

proiectare nu sunt amplasate în zone inundabile. 

- studiu topografic; 

 Studiile topografice au fost efectuate in anul 2018, si acestea au fost realizate astfel incat 

datele rezultate sa poata fi utilizate pentru modelarea tridimensionala a terenului (coordonate 

X,Y,Z) si sa poata fi prelucrate cu programe de proiectare moderne. 

 Pe traseul stabilit pe planurile de situatie s-au efectuat ridicari topografice detaliate, aceasta 

operatiune avand doua scopuri principale: 

- obtinerea unei precizii mai mari in activitatea de proiectare;  

- identificarea cu exactitate a limitelor de proprietate. 

 Studiile topografice s-au efectuat in sistemul national de coordonate Stereografic 1970 

(STEREO 70) si in cote de nivel locale. 

 



 

Tel:  +40 743 154 731   

Statie de pompare ape pluviale – strada Plopului,                       

Comuna Stefanestii de Jos 

 
MEMORIU TEHNIC 

5763/2020 

Data: Aprilie 2020 

Pagina 34 din 57 

 

©Document created by GeoMatter Engineering. No content of this document should be copied, changed or multiplied without the written permission of GeoMatter Engineering. 

©Document creat de GeoMatter Engineering.  Nici  o  parte  a  acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără  acordul  scris  al  GeoMatter  Engineering. 

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului; 

Studiul geotehnic este atasat la prezentul Studiu de Fezabilitate si a fost intocmit in anul 2020 

de catre S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.. 

- studiu hidrologic, hidrogeologic; 

Nu este cazul. 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

Nu este cazul. 

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

Nu este cazul. 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 

investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 

Nu este cazul. 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 

peisajere; 

Nu este cazul. 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

Nu este cazul. 

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

Nu este cazul. 

 

3.5  Grafice orientative de realizare a investiției: 

Durata de realizare a investitiei este defalcata pe 4 luni, iar durata de executie efectiva a lucrarilor 

este de 3 luni ( conform GRAFIC). 

Etapele principale sunt : 

1. Proiectare tehnica a investitie 

2. Obtinerea autorizatiei de construire 

3. Realizarea organizării de şantier 

4. Execuţia lucrărilor de terasamente si constructii 
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GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE C+M 

Denumirea lucrarilor 

PERIOADA DE EXECUTIE  

 - luni - 

1 2 3 4 

Proiectare tehnica                                 

Organizare de şantier                                  

Executie lucrări                                 

 

Deşi execuţia lucrărilor se  poate face, din punct de vedere tehnologic, etapizat, considerăm că este 

necesară aprobarea şi finanţarea integrală a obiectivului de investiţie. 

Trebuie menţionat faptul că un element de risc în analiza de sensitivitate, care conduce la 

nerealizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, este finanţarea întreruptă sau cu alocaţii anuale 

insuficiente, ceea ce poate determina sporirea indicatorilor capacităţi, respectiv investiţii. 

 

4. ANALIZA FIECĂREI OPȚIUNI TEHNICO – ECONOMICE PROPUSE 

4.1  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă 

Prin   implementarea   proiectului   se   intenționează realizarea unei statii de pompare ape 

pluviale. 

În vederea determinării fezabilității din punct de vedere economic, se va realiza analiza cost-

beneficiu pentru ambele variante. 

Analiza cost-beneficiu se va realiza în conformitate cu instrucțiunile din: 

✓ HOTARAREA   nr.   907/2016   privind   aprobarea   continutului   cadru   al 

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice 

✓ Ghid  National  pentru  analiza  cost-beneficiu  a  proiectelor  finantate  din 

instrumentele structurale 

✓ Ghidul  pentru  analiza  cost  –  beneficiu  a  proiectelor  de  investitii  Fondul 

European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA 

✓ Documentul de lucru nr.  4 – Orientari privind metodologia de  realizare a analizei 

cost-beneficiu- publicat de Comisia Europeana; 

Si utilizand date din  urmatoarele surse : 
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✓ Informatiile puse la dispozitie de Institutul National de Statistica si Comisia 

Nationala de Prognoza 

✓ Alte documente necesare sustinerii proiectului si de subliniere a necesitatii realizarii 

proiectului mentionat. 

Definirea obiectivelor. 

Implementarea acestui proiect va ajuta la indeplinirea obiectivelor stabilite prin programe de 

la nivel national cat si la nivel regional si local. 

Conform   recomandarilor programelor prezentate mai jos se regasesc obiectivele ce se doresc  

realizate prin implementarea  acestui proiect: 

Obiectivul general ale proiectului, este creşterea coeziunii economice şi sociale prin 

implementarea unor măsuri active în sectorul gospodăririi apei potabile si apei uzate, în vederea 

protejării mediului înconjurător, creşterii calităţii vieţii şi asigurării unui impact pozitiv asupra 

sănătăţii populaţiei. 

Obiectivele specifice: 

• modernizarea si extinderea retelei de canalizare ape pluviale, care vor contribui la 

imbunatatirea sanatatii populatiei si protectiei mediului; 

• protejarea populatiei de efectele negative ale apelor pluviale (inundatii), cu efecte negative 

asupra sanatatii omului si mediului prin asigurarea de retele de colectare; 

• asigurarea colectarii corespunzatoare de apelor uzate in conformitate cu prevederile Legii nr. 

188/2002 si Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioar. 

Perioada de referinta 

Perioada de referinta, respectiv numarul maxim de ani pentru care se furnizeaza previziuni – 

este de 30 ani, inclusiv perioada implementarii proiectului. 

In determinarea duratei de implementare a proiectului s-a tinut cont de parametri ce pot avea 

un impact major asupra micro-climatului regional si implicit asupra economiei nationale: 

✓ Alocarea resurselor materiale, financiare si umane in cadrul proiectului pentru 

asigurarea transferului de cunostinte si asumarea responsabilitatilor pe perioada de 

pregatire si implementare a acestuia 

✓ Obtinerea permiselor si autorizatiilor de constructie 

✓ Organizarea licitatiilor pentru atribuirea contractelor de  constructie  si supervizare de 

santier 
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✓ Aranjamentele financiare pentru finantarea intregului proiect si suportul legislativ si 

politic aferent 

✓ Disponibilitatea capitalurilor utilizate pentru proiect 

✓ Scenariile de evolutie macro-economica si influentele posibile din partea pietelor de 

capitaluri si resurse 

✓ Disponibilitatea si capacitatea tehnica si financiara a antreprenorilor ce vor fi angajati 

pentru lucrari. 

In urma unor simulari repetate s-a estimat o perioada de implementare de 12 luni, incluzand 

perioada necesara asigurarii unei bune pregatiri a proiectului, obtinerea tuturor aprobarilor 

necesare cat si organizarea procedurii de atribuire si implementare a contractului de lucrari. 

4.2 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Schimbările climatice (creșterea temperaturii, modificări ale precipitațiilor, scăderea 

straturilor de zăpadă şi gheață) au loc la nivel global și în Europa, iar unele dintre modificările 

observate au stabilit recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice observate au condus deja la o 

gamă largă de efecte asupra sistemelor de mediu și asupra societății, efecte importante fiind 

preconizate şi în viitor. Schimbările climatice pot conduce la creşterea vulnerabilităților existente 

și la adâncirea dezechilibrelor socio- economice în Europa. Măsuri de reducere şi adaptare la 

efectele schimbărilor climatice sunt necesare în numeroase domenii, acestea putând contribui la 

scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale şi alte efecte ale schimbărilor climatice. 

Iniţiativa Comisiei Europene “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor” din cadrul Strategiei Europa 2020, promovează trecerea la o creştere durabilă bazată pe 

utilizarea eficientă a resurselor şi pe o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

Lucrările propuse în cadrul proiectului se înscriu în măsurile incluse în domeniul resurselor de 

apă în cadrul Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice 2013-2020 şi în Planul naţional 

de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice şi vor contribui la atingerea ţintei de reducere 

cu 20% a emisiilor GES față de nivelurile din 1990. 

Dintre măsurile propuse în Strategia Naţională privind Schimbările Climatice 2013-2020 în 

domeniul resurselor de apă poate fi menţionată îmbunătăţirea tratării apei reziduale şi menajere. 

Adaptare la schimbările climatice: 

Efectele viitoare ale schimbărilor climatice reprezintă o provocare semnificativă pentru 

operatorii sistemelor de canalizare pluviala, aceştia putându-se confrunta cu o serie de probleme, 

precum: punerea sub presiune a reţelelor de canalizare şi staţiilor de pompare ca urmare a ploilor 
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de scurtă durată cu intensitate mare şi inundarea zonelor locuite, creşterea concentraţiilor 

poluanţilor în cursurile de apă în perioadele secetoase, costuri de operare neprevăzute etc. 

 

4.3  Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea santierului cu apa, energie electrica si 

termica, costurile si cheltuielile care decurg din aceasta, precum si recuperarea lor, ramanand in 

sarcina acestuia. 

Pentru functionarea statiilor de pompare, este necesara alimentarea cu energie electrica. 

Prin proiect, se propune ca solutie, legatura cu reteaua de apa existenta si toalete ecologice, iar 

in aliniament, atat in plan orizontal cat si in plan vertical se vor respecta distantele minime fata de 

retelele existente . 

Apa tehnologica necesara pentru executia forajului va fi inmagazinata in autocisterne. 

 

4.4  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a.   impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Rezultatele   implementării   proiectului   vor   contribui   la   îndeplinirea   următoarelor 

obiective: 

✓ conformarea cu Directiva privind apele uzate din zonele urbane 91/271 /CE în aria de 

proiect; 

✓ îmbunătățirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creșterea 

gradului de acoperire la nivelul ariei de proiect, după implementarea proiectului; 

✓ asigurarea si menţinerea serviciilor de canalizare pluviala ale localităţii la un nivel 

satisfăcător; 

✓ respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor si protecţiei 

mediului; 

✓ Indeplinirea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat, privind epurarea apelor 

uzate, transpuse in legislatia nationala, prin HG 188/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare 

in mediul acvatic a apelor uzate. 
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b.   estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare; 

Număr de locuri de muncă create în faza de realizare 

Dupa  incheierea  contractului  de  lucrari,  executantul  va  mobiliza  resursele materiale, 

resursele umane, utilajele si echipamentele necesare realizarii investitiei. 

Pentru  realizarea  investitiei,  consideram  ca  sunt  necesare  urmatoarele  resurse umane, 

defalcate pe categorii de personal: 

✓ ingineri; 

✓ maistri; 

✓ instalator canalizare; 

✓ instalator conductă apă; 

✓ operatori utilaj greu; 

✓ soferi; 

✓ muncitori terasamente; 

✓ muncitori necalificati. 

Estimăm un număr de 10 locuri de muncă în faza de realizare a investiției. 

Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

Nu se creează noi locuri de muncă revizia și reparațiile vor fi executate de personalul 

operatorului zonal de apă si canal. 

c.   impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 

IN EXECUŢIE 

Protecţia calităţii apelor: Surse existente si posibile de poluare a apelor 

Pentru inlăturarea pericolului de poluare al apelor de suprafaţa si subterane ce poate apare in 

faza de execuţie, o atenţie deosebita trebuie acordata: 

✓ execuţiei săpăturilor in terenurile in panta, unde poate  fi favorizata eroziunea de 

suprafaţa si ca urmare se pot antrena in cursurile de apa suspensii solide; existenta in 

compoziţia acestor pământuri a unor compuşi solubili trebuie atent evaluata, luându- 

se masuri pentru limitarea dizolvării acestora in apele meteorice; 

✓ depozitarii carburanţilor si manevrării acestora, care la o manipulare neatenta pot 

ajunge pe sol si se vor infiltra in pământ; 

✓ depozitarii materialelor de construcţie care in cazul ploilor abundente pot fi antrenate 

in cursurile de apa; 
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✓ depozitarea materialului rezultat din excavaţii, care, de asemenea, poate fi antrenat in 

apele de suprafaţa. 

In cadrul lucrărilor ce se vor desfăşura pentru realizarea obiectivului propus, nu vor rezulta 

ape uzate. Astfel, pentru realizarea proiectului nu este cazul realizării unor amenajări speciale 

pentru colectarea si epurarea apelor uzate pe perioada execuţiei. 

In ceea ce priveşte punctele de lucru de pe tronsoane, este necesar ca in aceste zone, temporar 

pentru personalul şantierului, sa fie prevăzute grupuri sanitare  ecologice. Apele uzate rezultate din 

organizările de şantier vor fi colectate si evacuate cu respectarea normelor impuse de 

reglementările in vigoare, NTPA 001/2005, respectiv NTPA 002/2005. 

Debite si concentraţii de poluanţi comparativ cu normele legale in vigoare. 

Se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume: 

✓ OUG 195/2005 – privind protecţia mediului 

✓ Legea apelor - Legea 107/1996 

✓ Legea   privind   calitatea   apei   potabile   -   Legea   458/2002   cu   modificarile 

ulterioare. 

✓ NTPA 001/2005-respectiv normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor in 

apele evacuate in receptori naturali 

✓ NTPA 002/2005-respectiv normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor in 

apele evacuate in reţele de canalizare. 

Protecţia aerului: Sursele de poluanţi pentru aer 

Realizarea investiţiei propuse implica, in perioada de execuţie: 

✓ Lucrări privind execuţia propriu zisa a lucrărilor proiectate; 

✓ Traficul  autovehiculelor  pentru  transportul  materialelor  de  construcţii  si  al 

muncitorilor. 

 

In perioada de execuţie a proiectului, poluarea aerului se produce prin: 

✓ gazele provenite din arderea carburanţilor in motoarele utilajelor terasiere si de 

transport (excavatoare, buldozere, betoniere, camioane); 

✓ particule in suspensie rezultate din lucrările realizate; 

✓ pulberile antrenate prin circulaţia autovehiculelor in şantier si pe drumurile publice, 

la transportul materialelor si al personalului angajat. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de eşapament 

evacuate in atmosfera conţinând Intregul complex de poluanţi specific arderii interne a motorinei: 
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oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de 

carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), 

hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). 

Complexul de poluanţi organici si anorganici emişi in atmosfera prin gazele de eşapament 

conţine substanţe cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel prezenta, pe lângă poluanţii 

comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanţe cu potenţial cancerigen evidenţiat prin studii 

epidemiologice efectuate sub egida Organizaţiei Mondiale a sănătăţii si anume: cadmiul, nichelul, 

cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). 

Se remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N2O) – substanţa incriminata in 

epuizarea stratului de ozon stratosferic – si a metanului care, Impreuna cu CO, au efecte la scara 

globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera. 

Este evident faptul ca emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai 

avansate, tendinţa in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de 

putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. 

Principala zona de emisie a poluanţilor in atmosfera este traseul conductelor de aducţiune, al 

reţelelor de canalizare și apă potabilă care urmăresc, in principal, reţeaua stradala existenta. 

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau 

in apropierea solului (Inălţimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului) si surse 

mobile. 

Se menţionează ca emisiile de poluanţi atmosferici corespunzătoare activităţilor aferente 

lucrării sunt intermitente. 

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc pe traseul 

lucrărilor pentru realizarea proiectului sunt surse libere, având cu totul alte caracteristici decât 

sursele aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune 

problema unor instalaţii de captare - tratare a aerului impurificat si a gazelor reziduale. 

Concentraţii si debite masice de poluanţi evacuaţi in atmosfera 

Normele legale in vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. 

Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea 

acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto, 

respectiv in realizarea lucrărilor la punctele de lucru. Prin verificarea tehnica periodica a 

autovehiculelor se asigura implicit Incadrarea emisiilor generate de motoarele acestora in limitele 

impuse de normele in vigoare. 
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Protecţia Impotriva zgomotului si vibraţiilor 

In perioada de execuţie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in 

funcţiune si de traficul autovehiculelor de transport. Se estimează ca nivelurile de zgomot pot 

atinge nivelul maxim de 70-90 dB(A) in amplasamentul lucrărilor,  si  ca nivelul presiunii acustice 

la nivelul eventualilor receptorilor se va Incadra in legislaţia naţionala. 

La trecerea autobasculantelor prin zona pot apare niveluri ale intensităţii vibraţiilor peste cele 

admise prin SR 12025/1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare de factori de 

influenta. 

Rutele de transport pentru utilajele de mare tonaj vor fi atent alese, astfel Incât nivel de 

zgomot si vibraţii sa fie cat mai redus. Programul de lucru, respectiv orarul traficului auto va fi 

stabilit de comun acord cu comunitatea locala, obţinându-se de fiecare data acordul scris al 

acestora. 

Protecţia Impotriva radiaţiilor 

Specificul lucrărilor in perioada de execuţie nu include utilizarea surselor radioactive. 

Radiaţiile electromagnetice generate de funcţionarea motoarelor electrice in şantier sunt 

nesemnificative si unanim acceptate ca nepericuloase pentru sănătate la locul de munca. 

Astfel, nu pot exista in condiţii normale surse de radiaţii. 

Protecţia solului si subsolului 

In perioada de execuţie, acţiunile produse asupra solului sunt in mare parte temporare, 

manifestându-se prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafeţe de teren pentru realizarea 

lucrărilor propriu-zise de pozare a conductelor. 

Lucrările de canalizare fiind, in general, lucrări ascunse, suprafeţele de teren ocupate temporar 

vor fi redate destinaţiei iniţiale prin lucrări de refacere a terenului natural si prin ecologizare. 

Forme de acţiuni posibile asupra solului: 

✓ degradarea fizica a solului (local) pe arii adiacente drumurilor existente, paralel cu 

acestea, se apreciază o perioada scurta de reversibilitate după terminarea lucrărilor si 

refacerea acestor arii; 

✓  deversări accidentale de produse petroliere (motorina, ulei) la nivelul zonelor de 

lucru - posibilitate relativ redusa in condiţiile respectării masurilor pentru protecţia 

mediului. 

In perioada de execuţie, in cadrul realizării săpăturilor, stratul vegetal va fi depozitat separat 

de restul pământului excavat, astfel Incât după Incheierea lucrărilor sa se poată da suprafeţelor de 

teren destinaţia iniţiala. In ceea ce priveşte manevrarea produselor petroliere (motorina, ulei) 
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personalul angajat trebuie sa asigure locuri speciale, platforme betonate, pentru acest tip de 

produse. 

Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice 

In cadrul lucrărilor pentru realizarea reţelelor de canalizare cu apa vor avea loc Indepărtări 

temporare ale vegetaţiei existente, mai ales daca conductele nu vor fi pozate in apropierea celor 

existente, paralel cu acestea. 

După finalizarea lucrărilor, in cadrul proiectului de refacere ecologica vor fi prevăzute lucrări 

prin care se redau destinaţiei iniţiale terenurile ocupate temporar si se va reface vegetaţia pe 

traseul conductelor. In aceasta situaţie, impactul asupra vegetaţiei si faunei terestre este de 

importanta redusa si se va manifesta doar pe o perioada scurta de timp. 

Realizarea lucrărilor nu va avea un efect semnificativ asupra ecosistemelor acvatice 

neexecutându-se lucrări in zona cursurilor de apa. 

Pentru limitarea efectelor lucrărilor propuse asupra ecosistemelor terestre trebuie avut in 

vedere refacerea vegetaţiei in zona excavaţiilor pentru pozarea conductelor. 

Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public 

Traseul conductelor va urmări drumurile existente si traseul conductelor existente. Influenta 

pe care lucrările de execuţie le vor avea asupra aşezărilor umane se va manifesta prin: 

✓ Circulaţia autovehiculelor de transport, utilajelor si vehiculelor de şantier ce va 

implica o creştere a traficului in zona, reducerea caii rutiere disponibile, o creştere a 

fondului sonor si implicit impurificarea aerului. 

Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, funcţie de intensitatea si de structura 

(categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este dificil sa se estimeze o variaţie 

temporala a emisiilor, estimare care, fiind dependenta de  o  multitudine de  variabile 

independente, este supusa unor erori notabile. 

Poluanţii emişi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele 

vehiculelor rutiere, sunt reprezentaţi de un complex de substanţe anorganice si organice sub forma 

de gaze si de particule, conţinând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), 

oxizi de sulf, metan, mici cantităţi de amoniac, compuşi organici volatili nonmetanici (inclusiv 

hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule Incărcate 

cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn). 

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de eşapament), dar turbulenta creata de 

deplasarea vehiculelor in stratul de aer de lângă sol si de diferenţa de temperatura dintre gazele de 
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eşapament si aerul atmosferic conduc la o Inălţime de emisie de circa 2 m (conform informaţiilor 

din literatura de specialitate). 

✓ Executarea de decopertări si săpături in vederea pozării conductelor fapt ce atrage 

după sine o Ingreunare a traficului in zonele afectate de lucrări. 

✓ Alterarea peisajului afectat de lucrări. 

Ca urmare a celor prezentate anterior, se vor lua masuri de diminuare a efectelor produse de 

lucrări prin: 

✓ realizarea unui program de lucru cu un orar bine stabilit; 

✓ verificarea autovehiculelor si utilajelor privind nivelul de monoxid de carbon si 

concentraţiile de emisii in gazele de eşapament; 

✓ realizarea lucrărilor din intravilan ca lucrări prioritare, finalizate cat mai rapid, 

ţinându-se cont insa si de respectarea procesului si timpilor tehnologici; 

✓ curăţarea de pământ sau alte materiale a pneurilor autovehiculelor de transport sau a 

altor utilaje ce părăsesc zonele de lucru; 

✓ efectuarea de controale la transportul de beton cu autobetoniere,  pentru  a  se preveni 

in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor si aruncarea apei cu 

lapte de ciment in parcursul din localităţi sau pe drumurile publice. 

Gospodărirea deşeurilor 

In perioada de execuţie deşeurile rezultate sunt de următoarele categorii: 

✓ deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantierul de construcţii, 

constituite in principal din hârtie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii 

organice (resturi alimentare); 

✓ deşeuri tehnologice produse la prepararea si turnarea betoanelor, pregătirea 

armaturilor, pregătirea cofrajelor, defrişări, pământ rezultat din săpături, metal, lemn 

etc., in special de la pozarea conductelor, realizarea traversărilor cailor de 

comunicaţii, executarea căminelor si altor construcţii etc. 

Pentru a asigura managementul deşeurilor in conformitate cu legislaţia naţionala, 

antreprenorul general al lucrărilor va Incheia contracte cu operatorul de salubritate local in vederea 

depozitarii deşeurilor. 

Din cele prezentate anterior se remarca faptul ca, principalul tip de deşeuri va fi reprezentat 

prin deşeuri de construcţie, inerte, pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa la groapa 

de gunoi. 
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Deşeurile menajere pot fi colectate in pubele si depozitate in locuri special amenajate, de unde 

se evacuează la rampa de gunoi ale localităţii. 

O atenţie deosebita si exigenta trebuie sa manifeste Consiliul local la recepţia finala pentru a 

obliga constructorul sa efectueze corespunzător lucrările de refacere a terenului ocupat temporar 

de şantier. Un volum important din aceste lucrări este reprezentat prin colectarea si Indepărtarea 

deşeurilor tehnologice rezultate in urma diverselor faze de execuţie. 

Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase 

In perioada de execuţie, constructorul va utiliza o cantitate Insemnata de carburanţi si uleiuri 

pentru utilajele si vehiculele de transport. 

In cazul in care vor fi prevăzute depozite de carburanţi acestea trebuie sa fie amenajat 

corespunzător normelor si cu avizul PSI. 

Pentru protecţia solului si subsolului, stocarea si manipularea carburanţilor trebuie sa se facă 

pe platforme betonate, prevăzute cu şanţuri de colectare a scurgerilor. 

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in şantier in perfecta stare de funcţionare, având 

făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianţi. 

Schimbarea  lubrifianţilor  si  Intreţinerea  acumulatorilor  se  vor   executa  in   ateliere 

specializate. Din implementarea proiectului nu vor rezulta deşeuri de azbociment. 

IN EXPLOATARE 

Protecţia calităţii apelor: Surse existente si posibile de poluare a apelor 

Aşa cum s-a arătat, exploatarea proiectului presupune realizarea statie de pompare si aretelei 

de canalizare pluviala. 

Pierderile prin exfiltraţie din obiectele acestuia (reţele de canalizare), pot conduce la creşteri 

de nivel ale stratului acvifer freatic, precum si la afectarea calităţii apelor subterane. Acest lucru 

este posibil doar accidental in cazuri de avarie sau prin exfiltratii semnificative. Acestea din urma 

pot fi cauzate fie de lipsa unei proiectări adecvate prin care sa fie prevăzute tehnologii de execuţie 

necesare etanşeizării corespunzătoare a obiectelor, fie de verificarea necorespunzatore a lucrării 

inaintea recepţiei si darii in folosinţa. 

Se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume: 

✓ OUG 195/2005 – privind protecţia mediului 

✓ Legea apelor - Legea 107/1996 

✓ Legea privind calitatea apei potabile - Legea 458/2005. 
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✓ NTPA 002/2005 normativ modificat si completat prin HG nr.352/2005-respectiv 

normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor in apele evacuate in reţele de 

canalizare. 

Protecţia aerului 

Poluanţii ce pot fi emişi in atmosferă din cauza activităţilor ce se desfăşoară in cadrul 

sistemului de canalizare au drept sursă principală apa uzată colectată şi transportată. Aceştia se pot 

manifesta sub forma apariţiei unor gaze nocive cu mirosuri dezagreabile provocate, in principal, 

de hidrogenul sulfurat (H2S). 

Mirosurile dezagreabile pot fi accelerate prin stagnarea apei in reţeaua de canalizare, datorită 

nerespectării pantelor necesare curgerii gravitaţionale a apelor uzate prin conductele de canalizare, 

solicitate prin legislaţia in vigoare. 

Pentru evitarea răspândirii acestor mirosuri in atmosferă, este necesară respectarea execuţiei 

sistemelor de etanşare necesare pentru căminele de acces la colectoarele de canalizare şi 

respectarea pantelor de curgere necesare. 

Protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor 

Nu este cazul. 

Protecţia impotriva radiaţiilor 

Activităţile desfăşurate in cadrul lucrărilor de realizare a statie de pompare si conductei de 

refulare in perioada de exploatare nu includ utilizarea surselor radioactive. 

Protecţia solului si subsolului 

Ca si in cazul factorului de mediu apa, pe parcursul exploatării sistemelor de canalizare 

pluviala si statii de pompare, pot apărea exfiltratii cauzate de avarii sau execuţia defectuoasa a 

unor obiecte. Acestea pot provoca afectarea calităţii solului, cat si stabilitatea terenului. Pentru 

prevenirea acestor situaţii se va acorda o atenţie sporita etanşeităţii obiectelor atât in faza de 

proiectare, cat si in faza de execuţie. De asemenea, monitorizarea traseului conductelor va trebui 

atent organizata pentru a permite depistarea operativa a oricăror pierderi si facilitarea astfel a 

intervenţiilor necesare. 

Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice 

După terminarea obiectivului si efectuarea lucrărilor de refacere a amplasamentelor afectate, 

in condiţiile respectării tehnologiilor de execuţie, se apreciază ca impactul asupra ecosistemelor 

terestre si acvatice va fi Imbunătăţit, in special prin efectele generate de colectarea apelor uzate. 
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Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public 

In faza de exploatare a reţelelor de canalizare nu este nevoie de luarea de masuri speciale 

privind protecţia aşezărilor umane sau a obiectivelor de interes public, acestea constând in 

executarea la distante corespunzătoare a săpăturilor si marcarea acestora. 

Prin natura sa, lucrarea va avea un efect benefic asupra populatiei apa uzata menajera fiind 

colectata si epurata, activităţi care conduc, la Imbunătăţirea calităţii  vieţii locuitorilor. 

Gospodărirea deşeurilor 

In perioada de exploatare rezulta următoarele categorii de deşeuri: 

✓ Deşeuri menajere provenite de la personalul de intreţinere si exploatare a lucrării. 

Deşeurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate periodic la rampele de 

gunoi ale localităţilor. 

✓ Deşeurile rezultate  din intreţinerea sistemelor de alimentare  cu apă şi canalizare 

(piese uzate provenite de la gospodăriile de apă şi staţiile de epurare, cabluri 

electrice, vane uzate etc). 

Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase 

Nu este cazul. 

LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICA 

Masuri de prevenire in faza de execuţie: 

✓ datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul conductelor, betoanelor, sau al 

altor materiale si agregate, se va face curăţirea pneurilor de pământ sau a altor 

reziduuri din şantier; 

✓ utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveşte nivelul 

de monoxid de carbon si concentraţiile de emisii in gazele de eşapament si vor fi 

puse in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni; 

✓ se va exercita un control sever la transportul de beton cu autobetoniere, pentru a se 

preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor si aruncarea 

apei cu lapte de ciment in parcursul din drumurile publice; 

✓ procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu  vânt puternic, 

sau se va urmări o umectare mai intensa a suprafeţelor; 

✓ la sfârşitul săptămânii se va efectua curăţirea fronturilor de lucru, eliminându-se toate 

deşeurile. 

La finalizarea lucrărilor, zona afectata va fi amenajata din punct de vedere peisagistic. Prin 

tehnologia de executare a săpăturilor in vederea pozării conductelor, se prevede depozitarea 
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separata a pământului vegetal. Astfel la finele lucrărilor terenului afectat i se va da destinaţia 

iniţiala. Singurele amplasamente afectate vor fi cele destinate construcţiilor (camine), insa efectele 

benefice ale acestora sunt mult superioare efectelor negative provocate. 

PREVEDERI PENTRU MONITORINGUL MEDIULUI 

In vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu si a monitorizării activităţii se propun 

următoarele masuri minime, fără a exclude insa adoptarea unor masuri suplimentare: 

✓ monitorizarea  trimestriala  a  performantei  de  mediu,  in  perioada  de  execuţie, 

precum si 

✓ monitorizarea periodica a tasărilor umpluturii pe traseul reţelelor, in perioada de 

operare 

d.   impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 

se integrează, după caz. 

Proiectele de realizare a statie de pompare si a reteli de canalizare pluviala (conducta refulare) 

se incadrează in rândul celor destinate protecţiei mediului, insa pe parcursul execuţiei si 

exploatării lucrărilor, pot apărea situaţii prin care sa fie afectata calitatea unor factori de mediu, 

aşa cum se menţionează in capitolul mai sus descris. 

4.5  Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 

investiţii 

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului investitiei si are 

drept obiectiv calcularea performantei financiara a proiectului propus, pe parcursul perioadei de 

referinta. 

Orientari privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii”. 

Principiul utilizat in realizarea analizei  

 In conformitate cu recomandarile documentelor mai sus mentionate, metodologia utilizata este 

analiza fluxului de numerar actualizat (discounted cash-flow analysis) si comparea fluxurilor de 

numerar in ”Varianta 1” – ”Varianta 2”, respectiv utilizarea metodei incrementala. 

Ipoteze in evaluarea financiara 

1. In cadrul analizei financiare s-a considerat faptul ca implementarea investitiei se va realiza 

in cel mult doi ani; 

2. Din ratiuni de calculare a indicatorilor financiari, a fost luata in calcul valoarea reziduala a 

lucrarilor; 

3. Valoarea reziduala s-a calculat utilizand metoda amortizarii lunare si luand in considerare 

durata medie de viata egala cu perioada analizata, conform formulei: Valoarea investitiei / 
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durata medie de functionare * 1 ani (diferenta dintre durata medie de functionare si 

perioada de exploatare analizata). 

4. Analiza financiara a fost realizata utilizand preturi constante; 

5. Rata de actualizare reala utilizata este de 5%. 

 

Evolutia prezumata a veniturilor 

Deoarece obiectivul proiectului este acela de a asigura colectarea debitelor de apa pluviala 

de pe strada mesteacanului dar si preluarea debitelor de apa pluviala de pe strazile adiacente si 

pomparea acestora in reteaua existenta de pe str. piersicului, avand in vedere costurile de 

exploatare si de operare ale sistemului, veniturile vor acoperii strict aceste cheltuieli, fara a se 

urmari obtinerea de profituri. 

 

Modelul financiar 

Utilizand metoda incrementala, in cadrul analizei financiare a fost analizat fluxul monetar 

financiar, pentru intreaga perioada analizata, avand drept punct de plecare costul investitiei si 

costurile de operare si mentenanta. In acest caz, nu se vor lua in considerare venituri financiare, 

acestea fiind egale cu zero. De asemenea, trebuie mentionat ca analiza financiara, in varianta „fara 

proiect” va inregistra un flux monetar egal cu zero, pe intreaga durata analizata. 

 In cadrul analizei financiare a fost analizat: 

• Profitabilitatea financiara a investitiei (intregului efort financiar), prin calcularea indicatorilor 

Valoare Actualizata Neta Financiara a Investitiei (VANF/C) si Rata Interna de 

Rentabilitate Financiara a Investitiei  (RIRF/C) 

• Profitabilitatea financiara a capitalului propriu utilizat prin calcularea indicatorilor Valoare 

Actualizata Neta Financiara a Capitalului (VANF/K) si Rata Interna de Rentabilitate 

Financiara a Capitalului  (RIRF/K) 

Aplicand metoda incrementala, respectiv diferenta dintre flux numerar „Varianta 1” – flux 

numerar „fara proiect”, observam faptul ca rezultatele analizei financiare a investitiei sunt egale cu 

cele din varianta „Varianta 1”: 

Aplicand metoda incrementala, respectiv diferenta dintre flux numerar „Varianta 2” – flux 

numerar „fara proiect”, observam faptul ca rezultatele analizei financiare a investitiei sunt egale cu 

cele din varianta „Varianta 2”: 

 



 

Tel:  +40 743 154 731   

Statie de pompare ape pluviale – strada Plopului,                       

Comuna Stefanestii de Jos 

 
MEMORIU TEHNIC 

5763/2020 

Data: Aprilie 2020 

Pagina 50 din 57 

 

©Document created by GeoMatter Engineering. No content of this document should be copied, changed or multiplied without the written permission of GeoMatter Engineering. 

©Document creat de GeoMatter Engineering.  Nici  o  parte  a  acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără  acordul  scris  al  GeoMatter  Engineering. 

 In conditiile ipotezelor si premiselor utilizate, se constata faptul ca indicatorii financiari VANF/C 

si RIRF/C sunt negativi, iar Raportul beneficii – costuri este subunitar.  

Valorile negative ale indicatorilor financiari VANF si RIRF sunt normali in situatia 

proiectelor ce nu genereaza venituri financiare cu titlul de profit. 

 

  Sustenabilitatea Financiara 

Deoarece proiectul nu genereaza venituri financiare cu titlu de profit, ci doar acoperirea 

costurilor de operare si exploatare, și implică costuri de exploatare relativ mici în comparație cu 

investiția inițială, sustenabilitatea financiara a proiectului pe perioada analizata este data de 

asigurarea surselor de finantarea pentru realizarea investitiei.   

 

Concluzia analizei financiare 

Desi indicatorii de performanta ai poiectului sunt negativi din punct de vedere financiar, 

acest lucru este normal si intalnit in cazul proiectelor de acest gen, care nu aduc venituri financiare 

cu titlu de profit odata cu realizarea investitiei.  

In acest caz, rentabilitatea si viabilitatea proiectului sunt stabilite in functie de analiza 

economica, care ia in calcul beneficiile aduse de realizarea proiectului, din punct de vedere 

economico-social, cat si de mediu, din perspectiva beneficiilor suplimentare si / sau costurilor 

evitate. 

 

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

Orizontul Obiectivul analizei economice este de a demonstra contributia proiectului la 

bunastarea societatii, a tuturor stakeholderilor, in functie de dimensiunea proiectului (local, 

regional sau national), faptul ca proiectul produce beneficii socio-economice.  

Conform legislatiei in vigoare, cuantificarea beneficiilor economice si calcularea 

indicatorilor economici se realizeaza pentru proiecte majore. Deoarece proiectul de fata nu se 

incadreaza in categoria proiectelor majore, analiza economica este realizata din punct de vedere 

calitativ, prin enumerarea si explicarea externalitatilor pozitive ce vor aparea ca urmare a 

implementarii proiectului.  

In cazul proiectului de fata, au fost identificate 3 categorii principale de externalitati 

pozitive, respectiv economice, sociale si de mediu. 
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Externalitatile economice 

Prin realizarea investiției, se realizaeaza prealuarea apelor pluviale de pe strada 

mesteacanului, comuna Stefanestii de Jos, jud. Ilfov.   

Externalitati sociale 

Prezentul proiect contribuie, prin crearea sistemului de canalizare, la dezvoltarea 

infrastructurii și facilitarea accesului populatiei la serviciile de canalizare. 

 

Externalitati de mediu 

 Sistemul de canalizare nu influențează negativ mediul înconjurător și resursele de apă subterane, 

avand in vedere ca reteaua prevazuta va deversa in reteua existenta si ulterior in statia de epurare, 

ci din contra, va avea un impact pozitiv asupra mediului. 

     

5 Analiza senzitivitatii 

Obiectivul analizei de senzitivitate este de a identifica variabilele critice ale implementarii 

proiectului si impactul pe care acestea il au asupra proiectului si implicit asupra indicatorilor. O 

variabila poate fi considerata critica daca variatia acesteia de x% conduce la modificari mai mari 

de x% a indicatorilor de performanta. 

Odata identificate variabilele critice, se va calcula valoarea acestora care conduce la 

valoarea zero a indicatorilor de performanta. 

Analiza de senzitivitate realizata este una de tipul „ce se intampla daca”, pentru care au 

fost recalculate valorile indicatorilor de performanta financiara. 

In cadrul analizei de senzitivitate a fost analizata influenta variatiei costului de investitie 

astfel:  

• Influenta cresterii costului de investitie cu 1%; 

• Influenta cresterii costului de investitie cu 5%; 

• Influenta cresterii costului de investitie cu 10% 

In urma realizarii analizei de senzitivitate nici una dintre variabilele analizate nu reprezinta o 

variabila critica 
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4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, 

analiza cost-eficacitate 

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la 

cresterea economică la nivel regional si national. 

Analiza de risc este prezentata mai jos din punct de vedere calitativ. Astfel, au fost 

identificate o serie de riscuri care ar putea conduce la implementarea proiectului in alte conditii 

decat cele optime. Acestea sunt: 

• Din punct de vedere tehnic, poate exista riscul de poluare a resurselor de apă subterane, în 

timpul execuției, prin scurgerea de uleiuri și carburanți de la utilajele folosite la realizarea 

proiectului. Se va asigura inlaturarea acestui risc printr-o întreţinere riguroasă a utilajelor şi 

autovehiculelor de către antreprenor şi prin colectarea în recipienţi metalici (butoaie de 

tablă) a uleiurilor arse. 

• Din punct de vedere al mediului, exista riscul maririi perioadei de executie a proiectului 

datorita conditiilor meteo-climatice defavorabile. Totusi, se considera ca acest risc a 

fost minimizat prin estimarea perioadei de executie pana la 3 luni pentru acest tip de 

proiect. 

• Din punct de vedere financiar, exista riscul depasirii bugetului alocat proiectului in 

cazul in care investitia nu se realizeaza in perioada de timp prognozata. Se 

recomanda a se urmari realizarea investitiei in conditiile initial estimate, o buna 

planificare a proiectului cu rezerve de timp pentru activitati pentru respectarea termenului 

prevazut.  In cazul in care acest lucru nu este posibil datorita unor factorilor externi, se 

recomanda reactualizarea devizului la momentul inceperii investitiei pentru a asigura 

bugetul suficient necesar acesteia.     

• Din punct de vedere institutional, in perioada de implementare a investitiei nu s-a 

identificat niciun risc. 

Concluzii: 

Indicatorii financiari VANF/C si RIRF/C sunt negativi, iar Raportul beneficii – costuri este 

subunitar.  

Valorile negative ale indicatorilor financiari VANF si RIRF sunt normali in situatia 

proiectelor ce nu genereaza venituri financiare cu titlul de profit. 
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In acest caz, rentabilitatea si viabilitatea proiectului sunt stabilite in functie de analiza 

economica, care ia in calcul beneficiile aduse de realizarea proiectului, din punct de vedere 

economico-social, cat si de mediu, din perspectiva beneficiilor suplimentare si / sau costurilor 

evitate. 

Având în vedere că beneficile aduse proiectului cât și obiectivele proiectului sunt 

îndeplinite în ambele variante, conform Devizului General, Varianta 1 resiese cu costul de 

investiție cel mai mic și înregistrează cel mai bun raport cost-beneficiu. 

 

5. OPȚIUNEA TEHNICO – ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ 

5.1   Comparaţia opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilităţii şi riscurilor 

Statia de pompare si conducta de refulare (reteaua de canalizare pluviala), ce se prevad in 

acest studiu de fezabilitate, se vor realiza evacuarea apelor pluviale din strada Mesteacanului catre 

strada Piersicului.  

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată in funcţie de obiectivele 

urmărite prin prezentul Studiu de Fezabilitate. 

In conformitate cu Devizul General al proiectului costurile de executie pe fiecare scenariu 

sunt: 

Scenariu 1 (propus):   

Valoarea totala a proiectului  mii  Ron din care: 

Valoarea fara TVA=  mii Ron 

Valoare TVA  Ron=  mii Ron 

Scenariu 2:    

Valoarea totala a proiectului  mii  Ron din care: 

Valoarea fara TVA=  mii Ron 

Valoare TVA  Ron=  mii Ron 

5.2   Selectarea şi justificarea opţiunii optime recomandate 

Scenariul recomandat de proiectant 

Scenariul 1 este soluţia recomandata de proiectant pentru realizarea investitiei  

Avantajele scenariului recomandat de proiectant 

Scenariul recomandat  de  proiectant  si prezentat  ca  Scenariu  1  are  următoarele avantaje: 
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✓ satisfacerea nevoilor de confort necesare in conformitate cu normele in vigoare; creşterea 

confortului edilitar, protecţia apelor subterane si de suprafaţa, conformarea cu prevederile 

legislaţiei specifice de mediu si sănătate a populaţiei, precum si asigurarea condiţiilor pentru 

dezvoltarea activităţilor specifice zonei; 

✓ retelele propuse se vor executa prin metoda foraj dirijat fara a afecta drumul principal (strada 

Plopului).  

5.3   Descrierea opţiunii optime recomandate privind: 

a.   obţinerea si amenajarea terenului; 

In vederea desfăşurării lucrărilor pentru reteaua de canalizare pluviala si statie de pompare, va 

fi utilizata ampriza drumului, care constituie domeniul public al comunei Stefanestii de Jos. 

b.   asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

Pentru organizarea de santier se vor utiliza racorduri provizorii la utilitatile necesare, conform 

avizelor tehnice obtinute de constructor de la detinatorii de utilitati. Antreprenorul are obligatia de 

a asigura alimentarea santierului cu apa, energie electrica si termica, costurile si cheltuielile care 

decurg din aceasta, precum si recuperarea lor, ramanand in sarcina acestuia. 

Pentru functionarea statiilor de pompare, este necesara alimentarea cu energie electrica. 

Prin proiect, se propune ca solutie legatura cu reteaua de apa existenta respectiv toalete 

ecologice, iar in aliniament, atat in plan orizontal cat si in plan vertical se vor respecta distantele 

minime fata de retelele existente . 

c.   soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, 

corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-

economici propuşi; 

d.   probe tehnologice şi teste. 

Dupa realizarea lucrarilor statiei de pompare si a conductei de refulare, se vor realiza toate 

probele de specialitate si testele necesare (ex: probe de presiune, teste de etanseitate, etc) inaintea 

punerii in functiune a obiectivului. 
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5.4   Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

a.   indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

VARIANTA I: 

Valoarea totala a proiectului  mii  Ron din care: 

Valoarea fara TVA=  mii Ron 

Valoare TVA  Ron=  mii Ron 

Valoarea C + M  mii  Ron din care: 

Valoarea C+M fara TVA=  mii Ron 

 

b.   durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Esalonarea investitie se va realiza pe 4 luni. 

 

5.5  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Prin executarea lucrarilor cu tehnologii si materiale noi, se asigura o calitate mai buna a 

lucrarilor si o durata de viata mai mare a obiectivului. Prin implementarea statiei de pompare si a 

conductei de refulare, se vor respecta cerintele de calitate conform legii 10, actualizata pentru ca 

obiectivul sa fie exploatat in siguranta si respectand standardele si normativele in vigoare. 

 

5.6  Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 

şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 

legal constituite. 

✓ Investitia se va realiza integral din fonduri propii. 
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6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

6.1  Certificatul de urbanism  

Certificatul de Urbanism nr. 65 din 16.03.2020, a fost emis de Primaria comunei Stefanestii 

de Jos,în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

 

6.2 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

 Se vor adauga anexa de catre beneficiar la prezenta documentatie. 

 

6.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare al impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

Pentru prezenta documentatie a fost depuse notificare de mediu. 

 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

       Nu este cazul. 

 

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Studiul topografic este integrat in prezentul Studiu de Fezabilitate si este realizat in sistem de 

coordonate planimetrice, STEREO 70, sistem altimetric de coordonate Marea Neagra 1975. 

 

6.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Au fost intocmite si depune toate avizele stipulate in Certificatul de Urbanism.  

 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

7.1  Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Beneficiarul investiției este Primaria Comunei Stefanestii de Jos, cu sediul în județul Ilfov, 

comuna Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti, nr. 116. 

7.2  Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 

eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

Durata de implementare a investitiei este de 4 luni, durata de executie este de 3 luni, conform 

graficului de implementare a investitiei. 
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7.3  Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

Obiectivele de investiţii  care vor fi finanţate vizeaza lucrări de realizare / extindere /, 

respectiv dotare a retelelor edilitare. 

Beneficiarului ii revine sarcina, ca pe parcursul exploatarii obiectivului sa urmareasca starea 

tehnica si comportamentul in timp al constructiilor si instalatiilor. 

Verificarea curenta a starii tehnice se realizeaza prin: 

- supravegherea functionarii sistemului de pompare; 

- verificarea permanenta , interioara si exterioara a constructiilor accesorii de pe retea (camine 

de vane, camine de curatire,etc.). 

Depistarea pierderilor de apa ascunse se va face face in functie de dotarea beneficiarului in 

conformitate cu prevederile din proiect si instructiunile de exploatare. 

Utilizarea metodelor acustice de depistare, se va face cu metode moderne pentru localizarea 

unor neetanseitati acolo unde se constata scaderi importante de debit sau infiltratii puternice iesite 

la suprafata, metode pe care beneficiarul le va avea in vedere in perioada de exploatare in 

perspectiva. 

Pentru faza de operare a statie de pompare, cuprinse in prezentul proiect, nu se vor crea noi locuri 

de munca. 

8.  CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 Obiectivul general al prezentului Studiu de Fezabilitate, il constituie, lucrarile de executiei 

a Statie de pompare, compus din (varianta recomandata):  

o Statie de pompare, utilizand conducte din PVC si PEID: 

- Realizare statie de pompare apa pluviala Q=15 l/s, H=8mCA 

- Realizare conducte PVC pentru preluare ape pluviale de pe str. Mesteacanului, L= 10 

m 

- Realizare conducta de refulare PEID PE 80 Pn6 Dn200 mm, L = 140,00 m. 

Pentru realizarea conductei de refulare, acestea va fi pozata in teren utilizand tehnologia 

forajului orizontal dirijat. Pentru realizare lucrarilor sunt necesare realizarea gropilor de lansare-

sosire. 

Proiectele de realizare a sistemelor de pompare si canalizare pluviala se incadrează in rândul 

celor destinate protecţiei mediului. 

 


