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I. Denumirea proiectului:
MEMORIU DE PREZENTARE - “Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de FierReşița-Timişoara-Săcălaz-Arad, LEA 400 kV Timişoara – Arad etapa III”.

II. Titular
Titularul investiției
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. – U.T.T. Timişoara.
Beneficiarul
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. – U.T.T. Timişoara.
Proiectant
S.C. Energy Design & Conculting S.R.L. (lider asociere)
S.C. Protelco S.A.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
a) Rezumat al proiectului;
În prezent, rețeaua electrică de transport din zona de sud-vest a țării, mai precis, între stația
400/220 kV Porțile de Fier si stația 400/220/110 kV Arad (axul Banat) funcționează la tensiunea de
220 kV, fiind formată din următoarele linii si noduri:
1. Stația 400/220 kV Porțile de Fier (2 AT cu unități monofazate 400/231/22 kV, 3 x 133
MVA, 1 AT 400/231/22 kV, 400 MVA);
2. LEA 220 kV dublu circuit (d.c.) Porțile de Fier – Resița;
3. Stația 220/110 kV Resița (2 AT 220/110 kV – 200 MVA);
4. LEA 220 kV d.c. Resița – Timisoara;
5. Stația 220/110 kV Timisoara (2 AT 220/110 kV - 200 MVA);
6. LEA 220 kV simplu circuit (s.c.) Timisoara – Arad;
7. LEA 220 kV s.c. Timisoara – Săcălaz;
8. Stația 220/110 kV Săcălaz (1 AT 220/110 kV – 200 MVA);
9. LEA 220 kV s.c. Săcălaz – Calea Aradului;
10. Stația 400 (220)/220/110 kV Calea Aradului (în prezent funcționează la tensiunea de
220 kV);
11. LEA 220 kV s.c. Calea Aradului – Arad;
12. Stația 400/220/110 kV Arad (1 T400/110 kV – 250 MVA, 1 AT 400/220 kV – 400
MVA si 1 AT 220/110 kV – 200 MVA).
STUDIUL DE FEZABILITATE INTEGRAT este - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului
Porțile de Fier – Anina – Resița – Timisoara –Săcălaz - Arad.
Acesta a fost împărțit în 3 etape/loturi:
1. Etapa I - LEA 400 kV Porțile de Fier – Anina – Resita, pentru care s-au obținut
următoarele Avize:
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o avizul CTES nr. 181/27.05.2011 al CNTEE Transelectrica - S.A. s-a avizat favorabil
documentația „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-ResițaTimisoara-Săcălaz-Arad; SF LEA 400 kV s.c. Anina-Resița (inclusiv expertiza tehnică
LEA)” - În Varianta 3 de echipare a LEA: LEA 400 kV Anina-Resița echipată cu
conductor 2x450/75 mm2 cu capacitate de transport mărită.
o HG nr. 917/2016 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al
obiectivului de investiții ,,Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de FierReșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița”;
o Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr.
789/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții ,,Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-TimișoaraSăcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița”
o Acordul de mediu nr. 6/21.11.2013 emis de către Agenția Națională pentru Protecția
Mediului;
o Decizia de expropriere nr. 102/10.07.2017 emisă de Compania Națională de Transport
al Energiei Electrice Transelectrica S.A.;
o Avizul Gărzii Forestiere Timişoara nr. 11760/01.11.2018;
o Avizul Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea nr. 21/01.11.2018;
o Avizul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr. 454/15.09.2017;
o Hotărârea Consiliului Local al comunei Prigor nr. 12/28.02.2018
o Hotărârea Consiliului Local al comunei Mehadia nr.12/30.01.2018 și adresa Primăriei
comunei Mehadia nr. 286/02.02.2018;
o Hotărârea Consiliului Local al comunei Iablanița nr.5/30.01.2018 și adresa Primăriei
comunei Iablanița nr. 111/31.01.2018;
o Hotărârea Consiliului Local al comunei Bozovici nr. 2
2. Etapa a II – a - LEA 400 kV d.c. Reşița – Timişoara – Săcălaz, aflat in procedura finală
de avizare.
3. Etapa III – a - LEA 400 kV Timişoara – Arad, - pentru care s-a elaborat aceasta
documentatie.
Traseul LEA 400 kV Timişoara-Arad – varianta aleasă, va fi următoarea:
2. Linie 400 kV simplu circuit Săcălaz- racord Calea Aradului, păstrând traseul şi
culoarul liniei existente de 220 kV Săcălaz-Calea Aradului.
3. Linie 400 kV simplu circuit racord Calea Aradului - racord Săcălaz, pe traseul
LEA 220 kV existent.
4. Linie 400 kV simplu circuit Timișoara – racord Săcălaz, construită pe actualul
traseul al liniei de 220 kV d.c. existentă.
5. Linie 400 kV dublu circuit Racord Sacalaz - Arad circuit comun cu Calea
Aradului – Arad (De la racord Săcălaz până în stația Arad), la 30 de m de acualul
traseu al liniei de 220 kV d.c. existentă. S-a optat pentru aceasta soluție deoarece
LEA 220 kV Timișoara – Arad respectiv Calea Aradului – Arad nu pot fi
întrerupte pe durată mare de timp.
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Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială
următoarelor zone:
a. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:
Traseul LEA 400 kV se înscrie în cadrul unități morfologice câmpia Timişului cu altitudini
reduse cuprinse între 100 – 150 m.
Traseul LEA în zona de câmpie cu altitudine mai redusă, are un aspect relativ plan cu văi larg
dezvoltate şi pe alocuri înmlăştinite.
Principalele cursuri de ape pe care le intersectează LEA 400 kV sunt:
a) Pe tronsonul Săcălaz – racord Calea Aradului
- Pârâul Beregsău.
b) Pe tronsonul racord Calea Aradului – racord Săcălaz simplu circuit
- Pârâul Beregsău.
c) Pe tronsonul Timișoara – racord Săcălaz simplu circuit
- Canalul Bega.
d) Pe tronsonul racord Săcălaz – Arad dublu circuit
- Valea Nerad
- Pârâul Măgerus
- Valea Viilor
- Valea Ronului
- Valea Zorilor
- Valea Fântâna Babei
- Valea Ardelenilor
- Pârâul Apa Mare
- Valea Cruceni
- Râul Mureș
Nivelul hidrostatic în zona de câmpie este între 1,5-2,5 m adâncime.
Table 1 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reşița – Timişoara – Arad, Etapa III LEA 400 kV
Timişoara – Arad
amplasamente stalpi coordonate Sistem Stereografic 1970 traversari cursuri de apa,
traseu LEA conform avize ABA emise
Nr. Stalp

Tip stalp

Coordonate centru stalp
X (long)

Y (Lat)

Z

Inalti
me
stalp
m

Supr
afata
stalp
mp

UAT

Desch
ideri
stalpi

Denumire
curs apa
traversat

89.25

40.83

167

Ghiroda

337.24
7

r. Bega
(Canalul
Bega)

39.01

74

Ghiroda

74

Dumbravita

404.65
2

r. Behela

395.35
6

r. Bega
Veche

T10

ICnR+3_400180

212404.320

479738.710

T11

SsR_400160

212317.708

480064.645

90.89

T31

SsR_400160

210103.099

485280.443

101.02

T32

SsR_400160

209759.981

485494.951

97.63

39.01

74

Dumbravita

T44/CA26

Sn+3_400250

208751.501

488580.410

96.48

42.80

109

Sinandrei

T45/CA27

Sn+3_400250

208832.633

488967.352

96.72

42.80

109

Sinandrei

T59/CA41

Sn_400250

209780.355

493490.732

99.62

39.80

94

Pischia

T60/CA42

Sn_400250

209852.139

493833.693

101.05

39.80

94

Pischia

350.39
3

r.
Magherus

T84/CA66

Sn+6_400250

211553.109

501963.499

161.18

45.80

125

Ortisoara

386.52

r. Caran

39.01

8

168.39

36.80

80

Ortisoara

2

504594.036

147.97

38.90

108

Ortisoara

505036.556

152.95

39.80

94

Ortisoara

452.06
8

r. Valea
Viilor

508699.649

136.19

44.90

149

Ortisoara

213049.757

509122.351

133.39

94

Sagu

r Ardeleni

39.80

431.90
0

Sn_400250

213731.612

512373.167

132.69

39.80

94

Sagu

T116/CA98

Sn_400250

213815.543

512773.319

126.66

39.80

94

Sagu

408.85
9

r. Apa
Mare

T124/CA106

Sn-3_400250

215184.837

515010.131

136.37

36.80

80

Sagu

T125/CA107

ICn-3_400270

215398.868

515329.442

122.77

90

384.40
7

r. Cruceni

35.90

Sagu

T131/CA113

Sn-3_400250

216489.745

516956.907

131.56

36.80

80

Sagu

T132/CA114

ICn-3_400280

216695.668

517264.121

133.35

105

369.84
4

r. Slatina

36.40

Arad

T152/CA134

Sn+3_400250

219949.099

522413.714

110.15

42.80

109

Fantanele

T153/CA135

Sn+3_400250

220021.027

522818.028

110.14

109

Vladimirescu

410.66
2

R. Mures

42.80

T85/CA67

Sn-3_400250

211632.303

T93/CA75

ICn_400270

212103.636

T94/CA76

Sn_400250

212196.056

T104/CA86

ICn+6_400270

212961.096

T105/CA87

Sn_400250

T115/CA97

502341.821

Table 2 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reşița – Timişoara – Arad, Etapa III LEA 400 kV
Timişoara – Arad
amplasamente stalpi coordonate Sistem Stereografic 1970 traversari cursuri de apa traseu LEA ocolire ROSPA0047
Hunedoara Timisana
Nr. Stalp

Tip stalp

Coordonate centru stalp

Inaltim Supraf
e stalp
ata
stalp
m
mp

X (long)

Y (Lat)

Z
89.25

40.83

167

UAT

T10

ICnR+3_400180

212404.320

479738.710

Ghiroda

T11

SsR_400160

212317.708

480064.645

90.89

39.01

74

Ghiroda

T31

SsR_400160

210103.099

485280.443

101.02

39.01

74

Dumbravita

T32

SsR_400160

209759.981

485494.951

97.63

39.01

74

Dumbravita

T44/CA26

Sn+3_400250

208751.501

488580.410

96.48

42.80

109

Sinandrei

T45/CA27

Sn+3_400250

208832.633

488967.352

96.72

42.80

109

Sinandrei

T59/CA41

Sn_400250

209780.355

493490.732

99.62

39.80

94

Pischia

T60/CA42

Sn_400250

209852.139

493833.693

101.05

39.80

94

Pischia

T84/CA66

Sn+6_400250

211553.109

501963.499

161.18

45.80

125

Ortisoara

T85/CA67

Sn-3_400250

211632.303

502341.821

168.39

36.80

80

Ortisoara

T93/CA75

ICn_400270

212103.636

504594.036

147.97

38.90

108

Ortisoara

T94/CA76

Sn_400250

212196.056

505036.556

152.95

39.80

94

Ortisoara

T105/CA87 Sn_400250

213381.143

508795.973

142.15

39.80

94

Sagu

T106/CA88 Sn+3_400250

213455.865

509153.357

135.10

42.80

109

Sagu

T117/CA99 Sn_400250

214225.363

512833.774

134.53

39.80

94

Sagu

T118/CA100 Sn_400250

214301.085

513195.943

141.32

39.80

94

Sagu

T124/CA106 Sn-3_400250

215184.837

515010.131

136.37

36.80

80

Sagu

T125/CA107 ICn-3_400270

215398.868

515329.442

122.77

35.90

90

Sagu

T131/CA113 Sn-3_400250

216489.745

516956.907

131.56

36.80

80

Sagu

T132/CA114 ICn-3_400280

216695.668

517264.121

133.35

36.40

105

Arad

T152/CA134 Sn+3_400250

219949.099

522413.714

110.15

42.80

109

Fantanele

T153/CA135 Sn+3_400250

220021.027

522818.028

110.14

42.80

109

Vladimirescu

Deschider Denumire
i stalpi
curs apa
traversat
337.247 r. Bega
(Canalul
Bega)
404.652 r. Behela
395.356 r. Bega
Veche
350.393 r. Magherus
386.522 r. Caran
452.068 r. Valea
Viilor
365.112 r Ardeleni
370.000 r. Apa Mare
384.407 r. Cruceni
369.844 r. Slatina
410.662 R. Mures
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b. zone costiere și mediul marin: - nu este cazul, proiectul nu se găseşte în astfel de zone;
c. zonele montane și forestiere: - nu este cazul, proiectul nu afecteaza zone cu regim silvic sau
montane.;
d. rezervații şi parcuri naturale: - nu este cazul, proiectul nu se află în rezervații și parcuri
naturale;
e. zone clasificate sau protejate de dreptul național: zone Natura 2000 desemnate de statele
membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE şi cu Directiva 2009/147/CE:
I.
ROSCI0277 Becicherecu Mic
II.
ROSPA0047 Hunedoara Timişană.
f. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există
astfel de cazuri: - nu au fost identificate astfel de zone,
g. zonele cu o densitate mare a populației: - în zona proiectului si vecinatate sunt asezari
umane, localitati
h. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: - nu este
cazul, în zona proiectului si vecinatate nu sunt monumente istorice si cultural sau
arheologice – În zonă perimetrului de exploatare nu sunt semnalate zone de protecție pentru
obiective specificate în Lista Monumentelor istorice cf. OUG 43/2000.

b) Justificarea necesității proiectului;
România şi Serbia, au o singură linie de interconexiune, LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier –
Djerdjap. Zona de Vest a SEN este o zonă deficitară în ceea ce priveşte criteriul producție/consum. În
anumite situații, ieşirea din funcțiune a LEA 220 kV d.c. Porțile de Fier – Reşița, poate conduce la
nealimentarea unei zone de consum de peste 1000 MW, cu daune posibile de ordinul a milioane
Euro/incident. Realizarea trecerii la 400 kV a arterei de Vest şi a noii linii de interconexiune cu Serbia
generează o serie de avantaje, atât pentru funcționarea rețelelor interne de transport din SEN, cât şi
pentru consolidarea interconexiunii cu rețelele UCTE:
o securizează alimentarea unei mari zone de consum, de circa 1000 MW;
o întăresc sectorul energetic Banat, contribuind astfel la creşterea stabilității tensiunilor
în zonă şi în consecință şi la reducerea pierderilor de putere şi energie;
o conduc la întărirea rețelei în sud-vestul României şi deci la creşterea cantității de
energie electrică ce se poate tranzita între România şi Serbia, ceea ce generează
compensații financiare mai mari;
o îmbunătățesc siguranța în funcționare şi cresc calitatea serviciului de transport în
ambele sisteme electroenergetice;
o noua legătură de 400 kV s.c. Porțile de Fier – (Anina) – Reşița rezervează linia
existentă 220 kV Porțile de Fier – Reşița, ceea ce măreşte siguranța în alimentare a
zonei deficitare Banat;
o noua linie de interconexiune rezervează linia existentă Porțile de Fier - Djerdjap, ceea
ce măreşte siguranța îndeplinirii contractelor de import/export cu piața europeană de
energie.

c) Valoarea investiției;
- Devizul general al lucrării s-a întocmit în conformitate cu „HG României nr. 907/29.11.2016
privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor
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publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiții şi lucrări de intervenții”, inclusiv Instrucțiunile de aplicare a hotărârii
Devizul general a fost întocmit având la bază următoarele date:
- un curs valutar de 4.7505 lei/euro (din 27.09.2019)
- valoarea TVA – 19%
- valoarea echipamentului stabilită pe baza ofertelor de la fabricanții de echipamente sau pe baza
valorilor din contractele încheiate pentru obiective similare
- valoarea de C+M, stabilită pe baza indicilor rezultați de la lucrări similare în curs de derulare sau
executate anterior
- cerințele Legii protecției mediului nr. 265/2006 şi politicii de mediu a CN Transelectrica privind
cheltuielile pentru asigurarea protecției mediului.
Valoarea totală a investiţiei aferentă devizului general în varianta finală, de 125.102.606,89 Lei
exclusiv TVA (1 euro = 4.7505 lei curs din data 27.09.2019) din care construcţii montaj (C+M)
97.637.324,83 Lei (exclusiv TVA).
Durata de realizare
Lungime LEA

24 de luni
68 km

Investiția se va realiza în decusrul a 2 ani astfel:
- Anul I valoare investiției 61300277.00 lei din care C+M 47814216.62 lei
- Anul II valoare investiției 63802330.00 lei din care C+M 49823108.21 lei

d) Perioada de implementare propusă;
În termen de maximum 30 de zile de semnarea Contractului, Contractorul va înainta spre
aprobare la Beneficiar programul general de realizare al lucrărilor.
La întocmirea acestui program se vor avea în vedere următoarele :
încadrarea în termenul final de realizare a lucrărilor;
lucrările de construcție - montaj se vor executa pe cât posibil în afara perioadei de vegetație a
culturilor;
• durata de ocupare a terenurilor nu va depăşi 30 de zile pentru fiecare proprietar;

•
•

Programul de realizare al lucrărilor trebuie să acopere următoarele perioade:
durata realizării organizării de şantier.
durata fabricării şi livrării pe şantier a materialelor (cutii de joncțiune, conductoare, seturi de
prindere, sisteme antifurt, etc).
• durata de execuție a lucrărilor de construcții-montaj (C+M).
• durata necesară recepției lucrărilor.

•
•

În fiecare lună (până la finalizarea lucrărilor) Contractorul va pune de acord realizările
efectuate cu programul de execuție şi îl va prezenta Beneficiarului.
Contractorul va întocmi de asemenea graficul de execuție pe categorii de lucrări.
În cazul în care Beneficiarul constată mari întârzieri în execuția lucrărilor care pot periclita realizarea
acestora în termenele prevăzute va lua toate măsurile ce se impun (mergând până la rezilierea
Contractului) cu toate consecințele de decurg din aceasta.
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Planul de execuție şi punere în funcțiune a investiției, se întocmeşte de comun acord
executant - beneficiar.
Principalele etape derulate pentru execuția LEA 400 kV cuprind:
• reamenajarea căilor de acces temporar pentru accesul la tronsoanele liniei electrice
aeriene propuse;
• pichetarea amplasamentelor stâlpilor;
• decopertarea stratului vegetal de pe amplasamentul fundațiilor şi depozitarea
temporară a copertei în zona de lucru până la finalizarea lucrărilor de turnare fundații
şi ridicare stâlpi, după care se reface terenul la starea inițială;
• nivelarea platformelor;
• realizarea traseului liniei;
Etapa de construcție este estimată să dureze 35 de luni, iar constructorul va stabili
necesarul de forță de muncă pentru realizarea lucrării.
•
•
•
•
•

Lucrările de construcție propriu-zisă constau în:
săparea/forarea golurilor pentru fundare;
turnarea fundațiilor;
ridicarea structurilor stâlpilor;
întinderea conductoarelor;
montarea echipamentelor electrice aferente LEA;

Durata normată de viață a unei LEA este de 40 de ani dar prin lucrări periodice de reparații
(reparații curente executate la cca. 10 ani şi reparații capitale executate la cca. 20 de ani) sunt
reabilitate permanent, astfel că durata de viață efectivă este mult mai mare.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață
de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi
amplasamente);
CERTIFICAT DE URBANISM nr. 23/15.10.2019, emis CONSILIUL JUDETEAN ARADAnexa B
CERTIFICAT DE URBANISM
TIMISOARA Anexa C

nr.

23/06.11.2019,

emis

CONSILIUL

JUDETEAN

Suprafața şi situația juridică a terenurilor ocupate definitiv şi temporar
Traseul LEA 400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului, traversează o singură unitate
administrativ teritorială din cadrul județului Timiş.
Traseul LEA 400 kV racord Calea Aradului – racord Săcălaz simplu circuit traversează
un număr de 3 unități administrativ teritoriale din cadrul județelor Timiş.
Traseul LEA 400 kV Timişoara – racord Săcălaz simplu circuit, traversează un număr
de 4 unități administrativ teritoriale din cadrul din județelor Timiş.

12

Traseul LEA 400 kV racord Săcălaz – Arad dublu circuit, traversează un număr de 8
unități administrativ teritoriale din cadrul din județelor Timiş și Arad.
Table 3 Suprafețe teren:
DEFINITIV (mp)
TEMPORAR (mp)
Nr.
Unitatea Administrativ
crt.
Teritorială
Arabil
Păşune
TOTAL Arabil
Păşune
TOTAL
3231
261
3492
92712
10395
103107
1
Municipiul Timişoara
141
0
141
2898
0
2898
2
Comuna Moşnița Nouă
1420
167
1587
36831
2520
39351
3
Comuna Ghiroda
1445
0
1445
44226
750
44976
4
Comuna Dumbrăvița
965
0
965
32226
2160
34386
5
Comuna Sînandrei
822
0
822
29676
0
29676
6
Comuna Giarmata
1566
243
1809
60369
7020
67389
7
Comuna Pişchia
2589
268
2857
94851
8580
103431
8
Comuna Orțişoara
12179
939
13118
393789
31425
425214
Județul Timiş
2420
0
2420
91728
720
92448
9
Comuna Şagu
387
94
481
14379
3540
17919
10
Comuna Fântânele
203
0
203
8430
0
8430
11
Comuna Vladimirescu
2594
202
2796
85953
4260
90213
12
Municipiul Arad
296
5900
200490
8520
209010
5604
Judetul Arad
17783
1235
19018
594279
39945
634224
TOTAL LUCRARE
Pentru realizarea investiției, trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Săcălaz- racord
Calea Aradului, racord Calea Aradului- racord Săcălaz, Timișoara – racord Săcălaz și racord Săcălaz
- Arad, sunt necesare suprafețe de teren, definitive pentru fundațiile stâlpilor noi şi temporare
(perioada de execuție a investiției) pentru platformele necesare montării stâlpilor şi platforme pentru
montarea conductoarelor active şi de protecție.
Suprafețele de teren ce se vor ocupa temporar, sunt următoarele:
- 840 mp platformă de lucru pentru montarea stâlpilor noi tip „DONAU”;
- 825 mp platformă de lucru pentru montarea stâlpilor noi tip „RODELTA”;
- 1500 mp platformă de lucru, aferentă stâlpilor de întindere, pentru tragerea la săgeată a
conductoarelor active şi de protecție;
- culoar de lucru (zona acces) LEA cu lățimea de 4 m, pentru montarea (întinderea)
conductoarelor active şi de protecție şi accesul la platformele stâlpilor;
- 660 mp platformă de lucru pentru demontarea stâlpilor LEA 220 kV existentă;
- culoar de lucru (zona acces) LEA cu lățimea de 4 m, pentru demontarea LEA 220 kV
existentă.
Lățimea zonei de protecție şi siguranță
Lățimea zonei de protecție şi siguranță se calculează ținând cont de săgeata maximă a
conductoarelor active în condițiile de apariție a vântului maxim, de lungimea lanțului de izolatoare şi
de lățimea maximă a stâlpilor.

13

Valoarea normată a lățimii culoarului de trecere (funcționare) pentru LEA 400 kV
(conform ORDIN ANRE 239/2019 – Anexa 6 Cap. II) este de 75 m.
Conform ORDIN ANRE 239/2019 – Anexa 6 Cap. II - Culoare de trecere (de
funcționare), zone de protecție şi siguranță pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV.
2.1. Instituirea de către operatorii de rețea, conform prevederilor legale, de restricții şi interdicții în culoarele
de trecere (de funcționare), în zonele de protecție şi în zonele de siguranță ale LEA noi se face cu respectarea
prevederilor prezentei norme. De asemenea, la amplasarea de noi obiective în culoarul de trecere (de
funcționare) a LEA existente, este obligatorie respectarea prevederilor prezentei norme.
2.2. În culoarul de trecere (funcționare) al LEA, având lățimea stabilită conform pct. 2.5, 2.6, 2.7 şi/sau 2.10
este obligatorie respectarea prevederilor prezentei norme.
2.3. Dimensiunea zonei de siguranță Zsig pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV (figura 1.a) este
simetrică față de axul liniei și se calculează cu relația:
Zsig = LLEA + 2 . (liz + fc.max) . sin c + 2 . ds , în care:
● Zsig – dimensiunea zonei de siguranță;
LLEA - lățimea maximă a stâlpilor (distanța cea mai mare pe orizontală, transversal pe linie), [m];
liz - lungimea maximă a unui lanț de susținere utilizat pe linie [m];
fc.max - săgeata maximă a conductorului, calculată în condițiile de apariție a vântului maxim, în cea mai mare
deschidere existentă pe LEA [m];
αc - unghiul maxim de înclinare a planului conductorului activ extrem sub acțiunea presiunii vântului maxim
[o];.
ds - distanța minimă de siguranță considerată pe orizontală, față de conductorul activ extrem la deviația sa
maximă [m].
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2.4. Distanța minimă de siguranță, ds, este de:
- 3 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110 kV;
- 4 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220 kV;
- 5 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400 kV;
- 8 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750 kV.
2.5 Lățimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt următoarele:
- 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV;
- 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;
- 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;
- 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;
- 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.
2.6. În cazul LEA construite pe terenuri silvice sau pe terenuri din domeniul public sau privat, precum
grădini, curți, livezi, zăvoaie, marginea drumurilor etc., unde există arbori/pomi fructiferi, lățimile
culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele:
- 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV;
- 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
- 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
- 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV;
- 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.
2.7. Dimensiunile culoarului de trecere (funcționare) pot fi mai mari decât cele prevăzute la pct. 2.5 şi 2.6 în
cazurile şi în panourile LEA în care acestea:
- se realizează cu stâlpi echipați cu mai mult de două circuite;
- necesită deschideri mari, impuse de configurația terenului (traversarea unor elemente naturale
etc.);
- au în vecinătate obiective, construcții, depozite cu materiale explozive, instalații etc., pentru care
condițiile de coexistență cu acestea impun măsuri speciale sau distanțe de siguranță mai mari
decât cele prevăzute la pct. 2.4;
- traversează zone în care configurația terenului favorizează căderea de arbori pe echipamentele
LEA.
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2.8. Dimensiunile culoarului de trecere (funcționare) pot fi reduse numai în cazul în care se proiectează şi se
execută o LEA nouă. Reducerea dimensiunilor culoarului de trecere se justifică pe baza unei analize de risc și
trebuie acceptată de toate părțile implicate.
2.9. Pentru porțiunile speciale ale LEA care se găsesc în una dintre situațiile prevăzute la pct. 2.7, dimensiunile
zonelor de protecție şi a zonelor de siguranță se calculează corespunzător dimensiunilor elementelor LEA
şi/sau condițiilor şi distanțelor de siguranță specifice acestor porțiuni.
2.10. (1) Distanța măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor
(inclusiv o creştere previzibilă până la următoarea operațiune de defrișare/toaletare a arborilor), la deviația
maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acțiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiții
de săgeată maximă, nu trebuie să fie mai mică decât:
- 1 m, pentru LEA cu tensiunea de 20 kV;
- 4 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
- 5 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
- 6 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV;
- 9 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.
(2) Culoarul de trecere (de funcționare) prin păduri, în cazul LEA nou construite şi LEA existente, se
defrişează, conform prevederilor legale, numai în cazurile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la
alin. (1) sau în cazul în care se realizează exproprierea terenurilor din culoarul de trecere și scoaterea definitivă
a acestora din fondul forestier.
2.11. În cazul în care, în condițiile prevăzute la pct. 2.10, culoarul de trecere (de funcționare) nu se defrişează,
pentru proprietarul sau administratorul fondului forestier respectiv şi/sau proprietarul arborilor/pomilor
fructiferi se instituie ca interdicție obligația de a nu schimba arborii/pomii fructiferi existenți cu alte specii, al
căror regim de creştere să conducă la micşorarea sau anularea distanțelor minime prevăzute la pct. 2.10.
2.12. La intersecția LEA nou construite cu autostrăzi, drumuri naționale şi județene sau cu drumuri care
deservesc obiective turistice de interes deosebit, precum şi cu căile ferate cu trafic normal, culoarul de trecere
(de funcționare) defrişat prin pădure se întrerupe de o parte şi de alta a acestora, pe o distanță de (30÷40) m,
măsurată din axul obiectivului traversat, folosindu-se în acest scop stâlpi de înălțimi corespunzătoare care să
permită trecerea conductoarelor pe deasupra arborilor.
2.13. La trecerea LEA cu tensiunea nominală de 110 kV şi mai mare, nou construite prin fâşii înguste de
păduri cu lățimea până la 100 m, nu se defrişează de regulă culoarul de trecere (de funcționare) prin pădure,
conductoarele liniilor montându-se pe stâlpi înalți care să asigure cel puțin distanțele prevăzute la pct. 2.10.
2.14. Terenurile care au fost defrişate sau se defrişează pentru crearea culoarului de trecere (de funcționare) pot
fi plantate cu specii de arbori de înălțimi potrivite sau arbuşti, astfel încât să fie păstrate distanțele minime de la
coroana acestora la conductoarele electrice, prevăzute la pct. 2.10, precum şi lățimea culoarului de trecere (de
funcționare) determinată conform prevederilor de la pct. 2.5, 2.6 şi 2.9, pe toată durata de exploatare a liniilor
electrice.
2.15. (1) Operatorii de rețea, singuri sau împreună cu proprietarii de drept sau cu administratorul fondului
silvic, efectuează cel puțin o dată pe an controale pe traseele LEA realizate pe terenuri silvice, identifică arborii
uscați, slab ancorați în teren sau situați în terenuri fugitive, predispuşi căderii la vânt, din vecinătatea culoarului
de trecere (funcționare) și iau măsuri pentru tăierea acestora conform prevederilor legale.
(2) Vegetația forestieră din culoarul de trecere (funcționare) se taie, dacă înălțimea acesteia, determinată în
urma inspecției culoarului prevăzută la alin. (1), nu asigură distanțele prevăzute la pct. 2.10.
2.16. LEA noi cu conductoare izolate şi neizolate, cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv, amplasate în
zonele silvice şi forestiere, se construiesc pe marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, în culoare
amplasate în zonele de protecție a drumurilor publice, la limita zonei de siguranță. Se evită defrişările,
efectuându-se numai acele lucrări de curățire şi tăiere a arborilor şi crengilor care asigură funcționarea liniilor
prin respectarea distanței minime de siguranță prevăzute la pct. 2.4, între conductoarele deviate de vânt şi
coroana arborelui, respectiv a distanței prevăzute la pct. 2.10, măsurată pe verticală între conductorul cel mai
apropiat de arbori și vârful arborilor.
2.17. LEA cu conductoare izolate torsadate, cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv, se construiesc în
condițiile pct. 2.16, suprapuse peste drumurile parcelare deschise existente în pădure sau direct prin pădure,
fără a se defrişa culoare de lucru sau culoare de trecere (funcționare).
2.18. Construcția sau reparația LEA care intersectează arii naturale protejate sau trec prin apropierea acestora,
se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
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ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
2.19. Profilul culoarului de trecere a LEA de 20 kV, respectiv 110 kV, stabilit conform prevederilor
prezentului capitol, este exemplificat în figurile 1.b şi 1.c.

Table 4 Legendă:

Limita de înălțime a arborilor în culoarul de trecere, stabilită conform pct.
2.10 astfel încât, prin tăiere sau răsturnare sub greutatea zăpezii şi/sau sub
acțiunea vântului, coroana arborelui să nu ajungă în zona de amorsare a
arcului electric.
Limita de înălțime a arborilor în culoarul de trecere avută în vedere la
realizarea lucrărilor de toaletare. La stabilirea acestei limite se va ține cont
de specia arborilor şi de viteza de creştere previzibilă a acestora până la
următoarea operațiune de toaletare (Δh), astfel încât să nu se depăşească
distanța măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori
şi coronamentul arborilor, stabilită conform pct. 2.10.
Conductor LEA la săgeată maximă
dO
dS=3m
dV=1m

Distanța aferentă proiecției orizontale a conductorului la deviația maximă
produsă de vânt.
Distanța minimă de siguranță ds definită la pct. 2.3.
Distanța măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori
şi coronamentul arborilor, stabilită conform pct. 2.10.

3.3.2. La traversările LEA peste drumuri, în locurile în care există porți de gabarit, porți purtând
indicatoare de circulație etc., se respectă următoarele distanțe minime, măsurate între conductorul LEA, la
săgeata sau deviația maximă şi structura porții: 2 m pentru 1 kV  Un  20 kV, 3 m pentru 20 kV  Un 
110 kV, 4 m pentru Un = 220 kV, 5 m pentru Un = 400 kV.
3.3.3. Traversările şi apropierile față de drumuri situate în afara localităților trebuie să respecte prevederile
tabelului 7.a (figura 5.a), iar cele față de drumurile situate în interiorul localităților trebuie să respecte
prevederile tabelului 7.b (figura 5.b) din prezenta anexă. Acolo unde acest criteriu de sectorizare a
drumurilor nu este aplicabil (de exemplu, în cazul drumurilor de interes local, vicinale, etc.), aplicarea
prevederilor din tabelele 7.a și 7.b se realizează prin sectorizarea drumurilor pe baza criteriului ”drumuri
situate în intravilanul localităților”/”drumuri situate în extravilanul localităților”.
3.3.4. (1) Construcția de LEA și lucrările programate pentru întreținerea LEA existente amplasate în zona
drumului, se realizează numai cu acordul și în condițiile impuse de administratorul drumului.
(2) Construcția de LEA sau de tronsoane de LEA se realizează cu respectarea prevederilor OG nr.
43/1997 și ale anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
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3.3.5. Stâlpii LEA de traversare a drumurilor de interes național se balizează de zi și de noapte conform
prevederilor art. 27 din normă.
3.3.6. Elementele de gabarit ale drumurilor sunt prezentate în figura 4 din prezenta anexă.
3.3.7. Conform OG nr. 43/1997, zonele de siguranță ale drumurilor (Zs), măsurate de la limita exterioară a
amprizei drumului, au următoarele valori:
Table 5 . Zonele de siguranță ale drumurilor

Nivel drum
Drum situat la nivelul terenului
Drum în rambleu
Drum în debleu cu înălțimea până la 5 m
inclusiv
Drum în debleu cu înălțimea mai mare de 5 m

Zs (m)
1,5 m de la marginea exterioară a șanțurilor
2 m de la piciorul taluzului
3 m de la marginea de sus a taluzului
5 m de la marginea de sus a taluzului

3.3.8. Conform OG nr. 43/1997, zonele de protecție ale drumurilor (Zp) au următoarele valori:
Table 6 Zonele de protecție ale drumurilor

Categorie de drum
Drumuri de interes
autostrăzi, drumuri expres
național
drumuri naționale (europene, principale, secundare)
Drum de interes județean
Drum de interes local (drumuri comunale, drumuri vicinale și străzi)

Zp (m)
50
22
20
18

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, structuri, materiale de construcție etc.)
Proiectul nu include realizarea de clădiri sau alte structuri, pentru care să fie necesare
materiale de construcții specifice clădirilor sau altor structuri.
În procesul tehnologic de realizare a proiectului propus se vor utiliza materiale de construcții
compozite, realizate industrial, astfel:
• beton de ciment (circa 19.200 m3), care se aduce în şantier de clasa/marca prevăzută în
• documentația de execuție, gata pregătit în stații centralizate;
• stâlpi metalici (circa 7.030 tone) de susținere şi de întindere (confecții metalice - produs
• industrial agrementat tehnic);
• materiale diverse pentru montaj (electrozi, etc.);
• vopsea ecologică pentru protecția anticorozivă a stâlpilor;
• conductoare electrice (circa 2.085 tone) şi alte componente specifice (produse industriale
• agrementate tehnic).
Planuri de situație şi amplasamente
Denumire
Plan de încadrare în zona 1:100000
Plan de situație 1:25000
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Table 7 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reşița – Timişoara – Arad, Etapa III LEA 400 kV Timişoara

Nr. stalp

Tip stalp

– Arad
amplasamente stalpi coordonate Sistem Stereografic 1970
Coordonate centru stalp
Inaltime Suprafata
stalp
stalp
X (long)

Y (Lat)

Z

m

UAT

Observatii

mp

Tronson LEA 400 kV simplu circuit Timisoara - Racord Sacalaz
T1

ITnR_400190

210973.210

478116.530

89.81

37.51

141

Timisoara

T2

SnR_400150

211266.612

478331.431

90.11

38.80

57

Timisoara

T3

ICnR_400180

211557.267

478544.320

90.20

37.51

141

Timisoara

T4

ICnR+6_400170

211720.443

478513.594

89.47

43.78

177

Timisoara

T5

ICnR_400170

212007.863

478576.724

89.49

37.78

130

Timisoara

T6

ICnR_400180

212139.462

478656.165

89.83

37.51

141

Timisoara

T7

ICnR_400180

212256.138

478895.608

37.51

141

Mosnita Noua

T8

ICnR+6_400180

212198.230

479103.542

89.25
89.65

43.83

194

Ghiroda

T9

SsR+3_400160

212281.768

479361.006

89.86

42.01

83

Ghiroda

T10

ICnR+3_400180

212404.320

479738.710

89.25

40.83

167

Ghiroda

T11

SsR_400160

212317.708

480064.645

90.89

39.01

74

Ghiroda

T12

SsR_400160

212233.860

480380.177

90.51

39.01

74

Ghiroda

T13

SsR_400160

212155.515

480675.002

90.44

39.01

74

Ghiroda

T14

SsR_400160

212077.487

480968.633

90.20

39.01

74

Ghiroda

T15

SsR-3_400160

211998.910

481264.331

90.58

36.01

65

Ghiroda

T16

ICnR-3_400170

211936.758

481498.214

90.03

34.78

110

Ghiroda

T17

ICnR-3_400170

211892.020

481666.300

89.95

34.78

110

Ghiroda

T18

ICnR_400170

211886.375

481957.248

90.48

37.78

130

Ghiroda

T19

SnR_400150

211879.572

482315.857

89.80

38.80

57

Ghiroda

T20

SnR_400150

211872.542

482686.437

91.90

38.80

57

Ghiroda

T21

SnR_400150

211865.604

483052.136

95.38

38.80

57

Ghiroda

T22

SnR_400150

211858.852

483408.057

95.81

38.80

57

Ghiroda

T23

SsR_400160

211852.122

483762.790

97.98

39.01

74

Ghiroda

T24

ICnR_400170

211846.810

484042.820

99.30

37.78

130

Ghiroda

T25

ICnR_400180

211742.090

484255.790

99.08

37.51

141

Dumbravita

T26

SsR_400160

211443.433

484442.502

100.34

39.01

74

Dumbravita

T27

SsR_400160

211143.730

484629.868

99.72

39.01

74

Dumbravita

T28

SsR_400160

210846.214

484815.868

99.58

39.01

74

Dumbravita

T29

SnR-3_400150

210572.611

484986.917

99.82

35.80

49

Dumbravita

T30

SnR-3_400150

210325.390

485141.473

101.05

35.80

49

Dumbravita

T31

SsR_400160

210103.099

485280.443

101.02

39.01

74

Dumbravita

T32

SsR_400160

209759.981

485494.951

97.63

39.01

74

Dumbravita

T33

ICnR-3_400170

209469.059

485676.828

100.97

34.78

110

Dumbravita

T34

ICnR_400170

209234.808

485823.275

98.59

37.78

130

Dumbravita

T35

SnR-3_400150

208948.378

486002.343

98.34

35.80

49

Dumbravita

T36

ICnR-3_400180

208709.361

486151.771

98.17

34.59

119

Dumbravita

19

T37

ICnR-3_400170

208617.512

486430.919

99.32

T38

SnR_400150

208515.075 486742.246 98.75
38.80
57
Tronson LEA 400 kV dublu circuit Racord Sacalaz - Arad

T39/CA21

ITn_400213

208424.075

T40/CA22

Sn-6_400250

T41/CA23

Sn_400250

T42/CA24

Sn_400250

T43/CA25

Sn_400250

T44/CA26

Sn+3_400250

T45/CA27

Sn+3_400250

208832.633

T46/CA28

Sn_400250

208907.814

T47/CA29

Sn-6_400250

208969.067

T48/CA30

ICn-3_400270

T49/CA31

ICn-3_400270

T50/CA32

34.78

110

Dumbravita
Dumbravita

487018.814

98.88

48.20

136

Sinandrei

208466.322

487220.307

100.15

32.80

67

Sinandrei

208526.586

487507.723

99.80

39.80

94

Sinandrei

208601.387

487864.471

97.32

39.80

94

Sinandrei

208676.272

488221.622

98.06

39.80

94

Sinandrei

208751.501

488580.410

96.48

42.80

109

Sinandrei

488967.352

96.72

42.80

109

Sinandrei

489325.914

95.83

39.80

94

Sinandrei

489618.051

97.87

32.80

67

Giarmata

209015.084

489837.521

97.49

35.90

90

Giarmata

209023.862

490122.676

97.73

35.90

90

Giarmata

ICn-3_400270

209130.967

490389.735

99.02

35.90

90

Giarmata

T51/CA33

Sn_400250

209202.793

490732.389

102.13

39.80

94

Giarmata

T52/CA34

Sn+3_400250

209280.430

491102.768

103.47

42.80

109

Giarmata

T53/CA35

ICn_400270

209357.393

491469.930

104.06

38.90

108

Giarmata

T54/CA36

Sn_400250

209434.974

491840.590

104.47

39.80

94

Giarmata

T55/CA37

Sn-3_400250

209497.807

492140.792

114.24

36.80

80

Giarmata

T56/CA38

Sn_400250

209564.930

492461.485

114.37

39.80

94

Pischia

T57/CA39

Sn_400250

209637.641

492808.883

116.71

39.80

94

Pischia

T58/CA40

ICn+6_400270

209699.324

493103.588

99.64

44.90

149

Pischia

T59/CA41

Sn_400250

209780.355

493490.732

99.62

39.80

94

Pischia

T60/CA42

Sn_400250

209852.139

493833.693

101.05

39.80

94

Pischia

T61/CA43

Sn_400250

209931.086

494210.881

104.18

39.80

94

Pischia

T62/CA44

Sn_400250

210002.525

494552.197

107.94

39.80

94

Pischia

T63/CA45

Sn_400250

210074.246

494894.862

114.83

39.80

94

Pischia

T64/CA46

Sn-3_400250

210143.249

495224.540

114.87

36.80

80

Pischia

T65/CA47

Sn-3_400250

210207.952

495533.675

118.31

36.80

80

Pischia

T66/CA48

ICn-3_400270

210267.335

495817.393

122.47

35.90

90

Pischia

T67CA49

Sn_400250

210333.467

496133.580

124.99

39.80

94

Pischia

T68/CA50

Sn_400250

210411.037

496504.461

128.02

39.80

94

Pischia

T69/CA51

Sn_400250

210485.365

496859.835

131.19

39.80

94

Pischia

T70/CA52

Sn_400250

210558.021

497207.218

137.27

39.80

94

Pischia

T71/CA53

Sn_400250

210631.431

497558.207

140.14

39.80

94

Pischia

T72/CA54

Sn_400250

210703.755

497904.006

146.56

39.80

94

Pischia

T73/CA55

Sn_400250

210773.683

498238.343

149.61

39.80

94

Pischia

T74/CA56

Sn_400250

210850.144

498603.919

157.18

39.80

94

Pischia

T75/CA57

Sn+3_400250

210917.775

498927.276

153.30

42.80

109

Ortisoara

T76/CA58

Sn-3_400250

211009.914

499367.816

160.05

36.80

80

Ortisoara

T77/CA59

Sn-3_400250

211071.445

499662.008

163.84

36.80

80

Ortisoara

T78/CA60

Sn-3_400250

211124.723

499916.741

152.81

36.80

80

Ortisoara

T79/CA61

ICn-3_400270

211196.287

500258.902

156.17

35.90

90

Ortisoara

T80/CA62

Sn_400250

211257.130

500549.561

165.59

39.80

94

Ortisoara

20

T81/CA63

Sn_400250

211328.205

500889.094

166.70

39.80

94

Ortisoara

T82/CA64

Sn_400250

211402.681

501244.880

170.00

39.80

94

Ortisoara

T83/CA65

Sn_400250

211475.745

501593.919

168.98

39.80

94

Ortisoara

T84/CA66

Sn+6_400250

211553.109

501963.499

161.18

45.80

125

Ortisoara

T85/CA67

Sn-3_400250

211632.303

502341.821

168.39

36.80

80

Ortisoara

T86CA68

Sn_400250

211699.816

502664.344

172.20

39.80

94

Ortisoara

T87/CA69

Sn-3_400250

211768.444

502992.192

173.10

36.80

80

Ortisoara

T88/CA70

Sn_400250

211806.576

503174.354

172.35

39.80

94

Ortisoara

T89/CA71

Sn_400250

211858.445

503422.143

164.14

39.80

94

Ortisoara

T90/CA72

Sn-3_400250

211938.868

503806.333

168.45

36.80

80

Ortisoara

T91/CA73

Sn-3_400250

211995.993

504079.230

174.02

36.80

80

Ortisoara

T92/CA74

ICn-3_400270

212050.671

504340.435

169.44

35.90

90

Ortisoara

T93/CA75

ICn_400270

212103.636

504594.036

147.97

38.90

108

Ortisoara

T94/CA76

Sn_400250

212196.056

505036.556

152.95

39.80

94

Ortisoara

T95/CA77

Sn_400250

212268.573

505383.776

147.87

39.80

94

Ortisoara

T96/CA78

Sn_400250

212340.381

505727.599

141.65

39.80

94

Ortisoara

T97/CA79

Sn_400250

212406.145

506042.482

136.26

39.80

94

Ortisoara

T98/CA80

Sn_400250

212487.190

506430.538

140.91

39.80

94

Ortisoara

T99/CA81

Sn_400250

212560.860

506783.275

141.01

39.80

94

Ortisoara

T100/CA82

ICn_400270

212630.304

507115.782

137.70

38.90

108

Ortisoara

T101/CA83

ICn_400270

212730.755

507596.752

138.32

38.90

108

Ortisoara

T102/CA84

Sn_400250

212801.302

507934.538

140.71

39.80

94

Ortisoara

T103/CA85

Sn_400250

212880.747

508314.928

139.28

39.80

94

Ortisoara

T104/CA86

ICn+6_400270

212961.096

508699.649

136.19

44.90

149

Ortisoara

T105/CA87

Sn_400250

213049.757

509122.351

133.39

39.80

94

Sagu

T106/CA88

Sn_400250

213116.166

509438.962

138.50

39.80

94

Sagu

T107/CA89

Sn-3_400250

213193.761

509808.903

139.49

36.80

80

Sagu

T108/CA90

Sn_400250

213261.648

510132.561

143.70

39.80

94

Sagu

T109/CA91

Sn_400250

213334.925

510481.921

146.99

39.80

94

Sagu

T110/CA92

Sn_400250

213409.537

510837.641

151.45

39.80

94

Sagu

T111/CA93

Sn-3_400250

213478.452

511166.199

154.81

36.80

80

Sagu

T112/CA94

Sn-3_400250

213539.252

511456.072

148.80

36.80

80

Sagu

T113/CA95

Sn-3_400250

213601.689

511753.748

114.34

36.80

80

Sagu

T114/CA96

Sn-3_400250

213661.585

512039.308

141.68

36.80

80

Sagu

T115/CA97

Sn_400250

213731.612

512373.167

132.69

39.80

94

Sagu

T116/CA98

Sn_400250

213815.543

512773.319

126.66

39.80

94

Sagu

T117/CA99

ICn-3_400270

213874.761

513055.645

142.20

35.90

90

Sagu

T118/CA100

Sn_400250

214059.175

513330.771

142.68

39.80

94

Sagu

T119/CA101

Sn+3_400250

214255.342

513623.430

141.30

42.80

109

Sagu

T120/CA102

Sn_400250

214451.718

513916.400

140.02

39.80

94

Sagu

T121/CA103

Sn_400250

214651.967

514215.149

141.60

39.80

94

Sagu

T122/CA104

Sn_400250

214855.209

514518.364

142.05

39.80

94

Sagu

T123/CA105

Sn-3_400250

215041.115

514795.714

141.65

36.80

80

Sagu

T124/CA106

Sn-3_400250

215184.837

515010.131

136.37

36.80

80

Sagu

T125/CA107

ICn-3_400270

215398.868

515329.442

122.77

35.90

90

Sagu

21

T126/CA108

Sn-3_400250

215557.781

T127/CA109

Sn+3_400250

215756.622

T128/CA110

Sn_400250

215949.111

T129/CA111

Sn_400250

216149.284

T130/CA112

Sn-3_400250

T131/CA113

Sn-3_400250

T132/CA114
T133/CA115

515566.522

139.32

36.80

80

Sagu

515863.170

136.46

42.80

109

Sagu

516150.343

138.84

39.80

94

Sagu

516448.978

139.08

39.80

94

Sagu

216344.002

516739.475

135.52

36.80

80

Sagu

216489.745
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Fig 1 . Amplasarea linie electrice LEA 400kv conform coordonatelor Stereo 70 în ROSCI0277 Becicherecu Mic şi ROSPA0047 Hunedoara Timişană.
(sursa: http://atlas.anpm.ro/atlas#)
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f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)
Amplasamentul şi caracteristicile proiectului propus – varianta aleasă:
1. Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului simplu
circuit
Noua LEA 400 kV Sacălăz – racord Calea Aradului se va realiza pe același traseu cu LEA
220 kV d.c Săcălaz-Timișoara respectiv Săcălaz - Calea Aradului.
Traseul liniei porneşte din stația electrică Săcălaz, amplasata în partea de vest a municipiului
Timişoara, lânga DN 59A la kilometrul 5+710 pe DN 59A Timișoara- Jimbolia pe care-l traversează,
având direcția nord.
În deschiderea 1-2, linia traversează DN 59A Timișoara-Jimbolia și LEA 110 kV Săcălaz –
Satchinez, direcția LEA este către Nord mergând în paralel cu LEA 110 kV Săcălaz – Satchinez și
LEA 110 kV Săcălaz - Orțișoara. În continuare, linia traverseaza CF neelectrificată Timisoara –
Jimbola DN 6 și pârâul Beregsau. După traversarea DN6 linia își schimbă direcția către Nord-Est
fiind în paralel cu LEA 110 kV Săcălaz – Orțișoara. LEA traversează CF electrificată TimisoaraArad. Intrarea in stația electrica 400 kV Calea Aradului se va realiza prin stalpul terminal existent
(S24/CA1) stalp tip dublu circuit care asigura si racordarea in statie a tronsonului LEA simplu circuit
400 kV Calea Aradului – Racord Săcălaz.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Săcălaz – Calea Aradului este de circa 7.7 km.
2. Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV racord Calea Aradului – Racord Săcălaz
simplu circuit conditionat de statia 400kV Calea Aradului
Noua LEA 400 kV racord Calea Aradului – Racord Săcălaz simplu circuit se va realiza pe
același traseu cu LEA 220 kV d.c. Săcălaz-Timișoara respectiv Calea Aradului – Arad și începe din
stația Calea Aradului, stalpul terminal existent dublu circuit (S24/CA1) pe care este montata si LEA
400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului, are direcția Nord-Vest până în dreptul traversării drumului
DN69 unde își schimbă direcția către Est , traversează DC 58 pârâul Beregsau și LEA 110 kV
Săcălaz – Orțișoara având un traseu liniar până la locul de intersecție cu noua LEA 400 kV simplu
circuit Timișoara – Arad. Zona de intersecție este stâlpului 220 kV existent nr. 40a, situat în zona de
nord a localității Dumbrăvița.
Conform prevederilor PUG-ului municipiului Timisoara limitrof culoarului LEA existent
rezervat trecerii la tensiunea de 400 kV a fost prevazuta si realizarea investitiei “Modernizarea liniei
feroviare Caransebes – Timisoara – Arad”
Formarea acestui culoar comun LEA – cale ferata se justifica deoarece limita zonei construite
(intravilan) este limitofa limitei din partea de sud-est a ROSCI0277 Becicherecu Mic. In zona de
intravilan au fost rezervate coridoarele pentru liniile electrice aeriene si liniile de cale ferata, care
formeaza un culoar comun in zona de traversare a ROSCI0277 Becicherecu Mic.
Parasirea culoarului rezervat liniilor electrice aeriene in zona de intravilan afecteaza
constructiile existente precum si cele propuse, cu efecte sociale deosebite asupra locuitorilor
municipiului Timisoara.
Tronsonul LEA 400 kV care traverseaza ROSCI0277 Becicherecu Mic are o lungime de 1595
m, zona in care vor fi inlocuiti 5 stalpi LEA 220 kV existenti cu 6 stalpi 400 kV.
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Traversare ROSCI0277 Becicherecu Mic
LEA 400 kV simplu circuit proiect traseu comun cu LEA 220 kV dublu circuit existenta ce se
demonteaza, lungime traversare arie protejata 1595 m, 6 stalpi LEA 400 kV proiectata si 5 stalpi LEA
220 kV ce se demonteaza.
Fundatii stalpi LEA 400 kV : 6 x 49mp = 294 mp teren definitiv, reprezinta 0,0014 % din
suprafata ariei protejate
Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 6 stalpi x 825 mp = 4950 mp teren temporar
Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 5 stalpi x 660 mp = 3300 mp teren temporar
Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV montare conductoare LEA 400 kV : 1247
m x 3 = 3741 mp temporar
Total teren temporar : 11991 mp, reprezinta 0,0575 % din suprafata ariei protejate.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Calea Aradului – Racord Săcălaz simplu circuit
este de circa 5.4 km.
3. Descriere traseu tronsonul Tronsonul LEA 400 kV Timișoara – Racord Săcălaz
simplu circuit
Traseul LEA 400 kV va fi realizat pe axul existent al liniei LEA 220 kV d.c. SăcălazTimișoara respectiv Timișoara – Arad, datorită dezvoltării rezidențiale din zona de est a municipiului
Timişoara și începe din stația Timișoara urmând direcția Nord-Est, traversează drumul Calea
Moșniței. La Sud de lacul Pescăria Ghiroda LEA traversează centura Timisoara în doua puncte după
care iși schimbă traseul către Nord-Vest traversând LEA 110 kV Alimentare CF, râul Bega, strada
Dunarea, strada Ialomița și strada Stejarului. După traversarea drumului DN 6 LEA își schimbă
direcția către Nord traversând CF Timișoara - Lugoj. Până în partea de Nord-Est a padurii Verde LEA
are un traseu liniar. În acest punct LEA își schimbă direcția către Nord-Vest având un traseu paralel
cu pădurea. Traversează lacul Acumularea Dumbrăvița strada Bartok Bela. În dreptul unde se face
traversarea centurii de ocolire a Timișoarei(DNCT) LEA își schimbă direcția către Nord și continuă
până în locul unde se realizează racordul cu LEA 400 kV Calea Aradului – Arad simplu circuit.
Punctul de racord este în zona stâlpului 220 kV existent nr. 40a situat în zona de nord a localității
Dumbrăvița.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Timișoara – Racod Săcălaz este de circa 11.6
km.
4. Descriere traseu tronsonul Tronsonul LEA 400 kV dublu circuit Racord Săcălaz
- Arad
Noua LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz - Arad se va realiza la o distanță de 30 m pe partea
dreaptă a LEA 220 kV d.c. Timișoara – Arad respectiv Calea Aradului – Arad existentă și începe din
punctul unde se realizeză racordul(borna 40a) având o direcție Nord-Est. Trece pe la Est de localitatea
Covaci traversează Valea Nerad drumul DC 58. În deschiderea existentă 49-51, deoarece în zona
respectivă linia trebuia sa treverseze o gospodarie, traseul este se va afla pe aceași poziție cu traseul
existent. Locația se afla la Nord-Est de localitatea Cerneteaz. Din acest punct LEA are un traseu liniar
până în dreptul localități Șagu. Pe traseu linia traversează pârul Măgheruș,
drumul DC 56, Valea
Viilor, drumul DJ 693, Valea Ronului, Valea Zorilor, Valea Fantana Babei, Valea Ardelenilor,
drumul DC 95 și pârâul Apa Mare. La km 521+800 al autostrăzi A1 LEA trece din județul Timiș în
județul Arad. În dreptul localități Șagu linia schimbă direcția către Nord-Est. Merge pe această
direcție până la traversarea autostrăzi A1, în dreptul km 532+515. Dupa ce traversează A1 direcția
liniei este către localitatea Fântânele trecând pe la Sud-Est de localitatea Sânicolau Mic. Traversează
drumul DJ 709 G cetura Arad (drumul se află în faza de proiectare) și DJ 682 și râul Mureș. Traseul
linie se încadrează paralel cu traseul liniei existente 400 kV Mintia – Arad. Traversează CF
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electrificată Arad – Deva drumul DN 7 și CF electrificată Arad – Lipova. După traversarea CF, LEA
își schimbă către Nord-Est fiind în paralel cu LEA 400 kV Mintia – Arad. Din stalpul T165/CA147
care va fi amplasat in fata statiei 400 kV Arad, racordarea circuitelor 400 kV proiectate la cadrele
stației se va realza prin stâlpii teminali amplasați în incinta stației, respectiv:
- Stâlpul T166/M403 tip dublu circuit pe care sunt amplasate circuitele 400 kV simplu circuit
Timisoara – Arad proiectat și LEA 400 kV simplu circuit Mintia – Arad existentă
- Stâlpul CA148 tip simplu circuit aferent circuitului calea Aradului - Arad.
Traseul proiectat al LEA 400 kV este amplasat la cca 30 m est de traseul existent al LEA 220
kV Timisoara – Arad. Traversearea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0047
Hunedoara Timisana se realizeaza in trei zone, respectiv zona stalpilor nr. T89/CA72 – T90/CA72,
T104/CA86 - T106/CA88 si zona stalpilor nr. T114/CA96 - T117/CA99 pe o lungime totala de 2 km.
Traversare ROSPA0047 Hunedoara Timisana
LEA 400 kV dublu circuit proiect traseu paralel cu LEA 220 kV dublu circuit existenta la cca
30 m est de aceasta.
LEA 400 kV proiect lungime traversare arie protejata 2003 m - 5 stalpi.
LEA 220 kV existent ce se demonteaza, lungime traversare arie protejata 2000 m 6 stalpi.
Fundatii stalpi LEA 400 kV : 2stalpi x 80mp + 3stalpi x 94mp = 442 mp teren definitiv,
reprezinta 0,0029 % din suprafata ariei protejate
Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 5 stalpi x 840 mp = 4200 mp teren temporar
Coridor lucru montare conductoare LEA 400 kV : 1828 m x 3 = 5484 mp temporar
Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 6 stalpi x 660 mp = 3960 mp teren temporar
Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV: 1820 m x 3 = 5460 mp temporar
Total teren temporar : 19104 mp, reprezinta 0,1251 % din suprafata ariei protejate
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz-Arad este de circa 42.5 km.
Justificarea alegerii acestei variante:
Această varianta A (culoarea albastra) – varianta aleasa – corespunde și respecta prevederile
PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN propunerile de dezvoltare a
infrastructurilor tehnice din planurile de amenajare a teritoriului județean Timiş şi Arad, aprobate
prin:
Hotărârea Consiliului Județen Timiş nr. 198/28.11.2013;
Hotărârea Consiliului Județen Arad nr. 28/24.02.2010.
Hotararile Consiliilor Judetene si planurile de infrastructuri dezvoltare LEA 400 kV se
regasesc in Anexa A
Conform prevederilor PUG-ului municipiului Timisoara, limitrof culoarului LEA
existent rezervat trecerii la tensiunea de 400 kV a fost prevazuta si realizarea investitiei
“Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad”
Formarea acestui culoar comun LEA – cale ferata se justifica deoarece limita zonei
construite (intravilan) este limitofa limitei din partea de sud-est a ROSCI0277 Becicherecu Mic.
In zona de intravilan au fost rezervate coridoarele pentru liniile electrice aeriene si liniile de
cale ferata, care formeaza un culoar comun in zona de traversare a ROSCI0277 Becicherecu
Mic.
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Parasirea culoarului rezervat liniilor electrice aeriene in zona de intravilan afecteaza
constructiile existente precum si cele propuse, cu efecte sociale deosebite asupra locuitorilor
municipiului Timisoara.
Descrierea lucrărilor
Principalele date constructive ale viitoarei LEA 400 kV Timişoara – Arad (Sacalaz racord Calea Aradului-racord Săcălaz-Timișoara – Arad), sunt următoarele:
• LEA va fi proiectată în conformitate cu prevederile ORDINULUI ANRE nr.
239/2019 – Anexa 6.
• zona meteorologică: A;
• tensiunea nominală: 400 kV;
• tipul LEA:
• dublu circuit racord Săcălaz - Arad;
• simplu circuit Săcălaz – racord Calea Aradului;
• simplu circuit racord Calea Aradului – racord Săcălaz;
• simplu circuit Timișoara – racord Săcălaz.
o numărul total de stâlpi:
• 23 stâlpi simplu circuit Săcălaz – racord Calea Aradului, precum si stâlpul
terminal existent în fața stației Calea Aradului S24/CA1;
• 19 stâlpi simplu circuit racord Calea Aradului – racord Săcălaz, precum si
stâlpul terminal existent în fața stației Calea Aradului S24/CA1;
• 38 stâlpi simplu circuit Timișoara-racord Săcălaz;
• 129 stâlpi din care: 128 stalpi dublu circuit și 1 stâlp simplu circuit racord
Săcălaz – Arad.
o lungimea totală a LEA:
• 42,5 km dublu circuit racord Săcălaz – Arad;
• 7.7 km simplu circuit Săcălaz – racord Calea Aradului;
• 5,4 km simplu circuit racord Calea Aradului – racord Săcălaz;
• 11.6 km simplu circuit Timișoara – racord Săcălaz.
1. Stâlpii LEA
Stâlpi ce se vor utiliza pe această linie vor fi de tipul „DONAU” (stâlpi de susținere, întindere
si terminali), pentru zona de dublu circuit şi de tipul „RODELTA” (stâlpi de susținere, întindere si
terminali) pentru zonele de simplu circuit.
Constructiv, aceşti stâlpi vor fi realizați din laminate zincate la cald, îmbinate prin buloane.
Pentru stâlpii de traversare, protecția anticorozivă a stâlpilor metalici va fi completată cu un
strat de grund și un strat de vopsea alb-roşu aplicat pe şantier, pentru balizaj, in cazurile de traversare
a unor obiective, conform cu prevederile ORDINULUI ANRE nr. 239/2019 – Anexa 6. Grunduirea
se va face după asamblarea și montarea stâlpilor în site.
Stâlpii a căror înălțime depăşeşte 45,00 sau se află în culoarul de zbor m vor fi prevăzuți si cu
instalații de balizaj pentru noapte.
LEA 400 kV Timişoara-Arad se va realiza astfel:
- pe tronsonul LEA 400 kV dublu circuit racord Săcălaz – Arad vor fi montați stâlpi noi
tip „DONAU”; Trecerea de la simplu circuit la dublu circuit se va face cu un stâlp
terminal (borna T39/CA21) tip ITn 400213 M2; (pentru varianta A și Varianta B)
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-

pe tronsonul LEA 400 kV simplu circuit Săcălaz – racord Calea Aradului vor fi
montați stâlpi noi tip „RODELTA”; (pentru varianta A și Varianta B)
pe tronsonul LEA 400 kV simplu circuit racord Calea Aradului – racord Săcălaz vor fi
montați stâlpi noi tip „RODELTA”; (pentru varianta A și Varianta B)
pe tronsonul LEA 400 kV simplu circuit Timișoara – racord Săcălaz vor fi montați
stâlpi noi tip „RODELTA”; (pentru varianta A și Varianta B)

Stâlpii „DONAU” utilizați pe tronsonul de dublu circuit vor fi din gama reproiectată şi
omologată pentru construcția LEA 400 kV d.c. Reşița-Pancevo
În documentul „Desene” sunt prezentate dispozițiile generale ale stâlpilor noi
„RODELTA”, „DONAU”.
În anexele L, M și N se regăsesc listele rezumative cu stâlpi utilizati pentru realizarea
proiectului. Greutatea exprimată în kg este orientativă.
Deoarece stâlpul ITn 400213 M2(terminal) nu este verificat în condițiile din normativul
actual s-au prevăzut costuri de verificare si reproiectare. Acestea se regăsesc in Devizul
General.
2. Conductoarele LEA
Conductoare Active
Linia nouă LEA 400 kV va fi echipată cu 3 conductoare active/fază tip ACSR 300/69 mm2.
Conductorul activ (faza formată din 3 conductori ACSR 300/69) asigura transmiterea unui
curent de 1000 A, în condițiile în care pierderile prin efect corona sunt mai reduse (față de construcția
clasică) , datorită suprafeței netede realizate prin folosirea firelor de aluminiu de formă trapezoildală.
Faza va fi formată din trei conductoare, cu distanța de 400 mm între conductoarele
componente ale fascicolului.
Curentul de 1000 A este curentul maxim admisibil în regim de durată (faza formata din 3
conductori ACSR 300/69 , valoarea aceasta fiind valabilă pentru o temperatură a mediului ambiant de
+400 C, condiție în care se atinge temperatura finală a conductorului de +700 C.
Dispozițiile constructive ale stâlpilor utilizați (DONAU și RODELTA), secțiunea
conductoarelor active (ACSR 300/69 mm2), configurația fazelor, componența lanțurilor de izolatoare,
asigură pierderi prin efect corona minime şi posibilități reduse de apariție a perturbațiilor radio şi TV.
Astfel, alegerea secțiunii şi configurației fazei ACSR 3x300/69 în loc de cea uzual utilizată
până în prezent OLAL 3x300/69 mm2 conduce la reducerea pierderilor prin efect corona la jumătate,
cu efecte benefice, reducându-se atât impactul sonor cât şi impactul chimic datorat generării de ozon
şi oxizi de azot.
Calcul curbă șablon ACSR 3x300/69.

Pentru realizarea fazei compusă din trei conductoare se vor folosi distanțiere antivibratoare
pentru trei conductoare, în scopul diminuării efectelor galopării conductoarelor. Distanțierii vor fi
montați pe fiecare faza la maximum 60 m unul față de celălalt (la distanțe mai mari sunt posibile
atingeri ale subconductoarelor).
29

Conductoarele active şi cele de protecție vor fi protejate împotriva vibrațiilor cu antivibratoare
tip Stockbridge, cu patru frecvențe de lucru. Numărul de antivibratoare a fost calculat considerând
folosirea a câte unui antivibrator la fiecare capăt al deschiderii (deci 2 antivibratori/deschidere, pentru
deschideri mai mici de 400 m) și respectiv câte 2 antivibratoare la fiecare capăt al deschiderii (deci 4
antivibratori/deschidere, pentru deschiderile mai mari de 400 m).

Conductoare de protecție
Pe tronsonul de dublu circuit se vor monta 2 conductoare de protecție tip OPGW 95 mm2 de
la borna T39/CA21 pâna la borna T133/CA115 iar de la borna T133/CA115 pâna la cadrele stației
Arad cu două conductoare tip OPGW 160/95 mm2 . Pe tronsoanele de simplu circuit se vor monta 2
conductoare de protecție tip OPGW 160/95mm2 . Conductoarele de protecție vor fi conectate la
prizele de pământ, pentru care se impune adoptarea unei rezistențe de dispersie maxim de 10 ohmi.
Conductoarele de protecție tip OPGW se vor continua pe teritoriul stațiilor Săcălaz, Calea
Aradului, Timișoara și Arad printr-un cablu de fibră optică de tip OPUG . Cablul OPUG va fi
conectat la cutia de joncțiune de pe stâlpul terminal al LEA și la ODF nou montat în dulapurile
existente din sala de telecomunicații.
În documentul “Desene” sunt prezentate planuri conceptuale cu seturile de prindere la
vârfarele stâlpilor.
Fazajul LEA
Conform ORDINULUI ANRE nr. 239/2019 – Anexa 6, în cazul unei LEA cu o lungime mai mică
de 200 km nu este necesar efectuarea vreunei transpoziții de fază.
3.Câmp electric și magnetic
Calculul câmpului electric
Câmpul electric în vecinătatea solului rezultă din compunerea fazorială şi vectorială a
câmpurilor create de fiecare dintre conductoarele active. În ceea ce priveşte contribuția
conductoarelor de protecție: sarcina acestora fiind nulă, conductoarele de protecție nu contribuie la
crearea câmpului electric de 50Hz al liniei.
În cazul unei rețele, câmpul electric într-un punct din spațiu, situat în exteriorul suprafețelor
care poartă distribuțiile de sarcină, este un vector învârtitor; locul geometric al modulului acestui
vector este o elipsă, ai cărei parametrii sunt funcție de coordonatele punctului de calcul şi defazajele
în timp ale componentelor orizontală şi verticală. La nivelul solului, elipsa degenerează într-o dreaptă,
câmpul electric are numai componentă verticală; la o distanță de 0-2 m față de sol componenta
verticală este mai mare decât cea orizontală – câmpul electric are caracterul unui câmp aproape
uniform orientat perpendicular pe suprafața solului.
Conform art. 5.1.3.5. din normativul privind alegerea izolației, NTE 001/03/00:
„Valorea intensității câmpului electric la 1,8 m de suprafața solului nu trebuie să depăşească:
• 12,5 kV/m pentru zonele cu circulație redusă;
• 10 kV/m pentru zonele cu circulație intensă.
Valoarea maximă a intensității câmpului electric, la înălțimea de 1,8 m deasupra solului,
pentru săgeata maximă de 13 m, în cazul proiectului analizat, este Emax=5.4 kV/m.
Dacă se consideră o înâlțime medie de suspensie a conductoarelor active de 2/3 din săgeata
maximă se observă că valoarea maximă a intensității câmpului electric este E=4.92 kV/m.
Se menționează faptul că prevederile ordinului Ministerului Sănătății nr. 1193/2006 şi privind
valoarea câmpului electric de 5 kV/m în zone locuite sunt obligatorii.
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Calculul câmpului magnetic
Valorile inducției magnetice corespund regimului normal de funcționare al liniei. Pe durata
regimurilor de scurtcircuit , componenta periodică a curentului de scurtcircuit poate atinge valori de
ordinul zecilor de kA, determinând creşterea corespunzătoare a inducției magnetice.

Inducția magnetică se situează mult sub valorile normate (maxim 35 µT față de 100-160 µT
în practica europeană). Încadrarea în limitele normate nu elimină însă obligativitatea legării ferme la
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pământ cel puțin în 2 puncte , a tuturor structurilor metalice care se găsesc amplasate în vecinătatea
liniei pentru evitarea tensiunilor de atingere periculoase.
Pentru linii executate cu stâlpi tip DONAU și RODELTA inducția magnetică se situează mult
sub valorile normate (100-160 µT în practica europeană) şi aceasta pentru înălțimi cuprinse între
suprafața solului şi 5m.
4. Izolația LEA
Conform temei de proiectare, noua LEA 400 kV va fi echipată cu lanțuri de izolatoare din
material compozit. Acestea vor fi dimensionate conform nivelurilor de I şi II de poluare. Lanțurile de
izolatoare vor avea sarcina de rupere de 160 kN pentru lanturile de sustinere respectiv 210 kN pentru
lanturile de întindere.
Funcție de condițiile de exploatare prezentate mai jos, alegerea optimă a lanțurilor de
izolatoare a presupus o dimensionare electrică, mecanică şi încadrarea în nivelul de perturbații
acceptabil.
Condițiile de funcționare şi exploatare ale rețelei sunt prezentate mai jos. Caracteristicile
rețelei:
-LEA 400 kV
-Tensiunea nominală arețelei:………………………………………………….........400 kV
-Tensiunea cea mai ridicată a rețelei:…………………………………………………….......420 kV
-Frecvența nominală:………………………………………………………………………… 50 Hz
-Curentul de scurtcircuit :……..........…………………………………………………31,5 kA/ la sec
-Locul de montaj : Altitudine:………………………………………………………..........max. 40 m
-Condiții meteorologice:
a) Temperatura mediului ambiant:…….…..............................................................(-400) - (+400)
b) Radiația solară maximă: ………….........................................................................1,12 kW/m2
c) Umiditatea relativă a aerului:.............................................................................................90%
d) Grosimea maximă a stratului de chiciură:.................................................................... 24 mm
-Durata de viață min. :……………………………………………………………........... 30 ani
Dimensionarea electrică a presupus respectarea următoarelor criterii :
-Criteriul asigurării nivelului nominal de ținere;
-Criteriul asigurării liniei de fugă specifică minimă.

Conform celor arătate mai sus izolatoarele care se pot folosi pentru LEA 400 kV sunt de tip
compozit cu lungimea liniei de fugă min. 8400 mm pentru nivelul II de poluare.
5. Prize de legare la pământ
Legarea la pământ a stâlpilor LEA trebuie să se realizeze conform prevederilor SR HD 637
S1, care înlocuieşte STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/5-90.
În funcție de rezistivitatea solului, rezistența prizei de legare la pământ a fiecărui stâlp la
curenții de frecvență industrială nu trebuie să depăşească valoarea de 5 Ω în soluri cu rezistivitate de
până la 102 Ωm. În solurile cu rezistivitate de la 102 Ωm şi până la 5x102 Ωm inclusiv, se vor realiza
prize având rezistența maximă de 10 Ω.
Priza de pământ artificială a stâlpilor se va executa din platbandă de oțel 40x6 mm.
În cazul nerealizării rezistenței de 10 Ω, rezistența prizei poate fi îmbunătățită prin folosirea
unor electrozi verticali.
6. Fundațiile stâlpilor
Fundațiile LEA 400 kV vor fi de tip cvadribloc/coloane forate, din beton armat, dimensionate
în funcție de caracteristicile geotehnice ale terenului.
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Fundațiile vor fi executate în conformitate cu prevederile "Codului de practică pentru
executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2. Executarea lucrărilor
din beton" – NE 012-2-2010, iar armăturile vor fi din oțel beton BST 500 atât barele longitudinale cât
și barele transversale (etrierii).
7. Protecția anticorosivă a LEA
Protecția anticorosivă va fi realizată astfel:
 stâlpii metalici noi prin zincare la cald;
 inimile de oțel ale conductoarelor OPGW şi ALOL prin zincare la cald;
 clemele şi armăturile din componența lanțurilor de izolatoare şi a legăturilor
conductoarelor de protecție la stâlpi prin zincare la cald;
 electrozii şi platbanda din componența prizelor de pământ prin zincare;
 organele de asamblare a elementelor lanțurilor de izolatoare (şuruburi, şplinturi) prin
zincare electrolitică.
Stâlpii tip „RODELTA” şi “DONAU” ce vor fi montați pe LEA 400 kV sunt alcătuiți din
profile zincate, nefiind necesare lucrări de protecție anticorosivă.
8. Plăcuțe indicatoare, avertizoare şi aeriene
La stâlpii LEA se vor executa şi următoarele lucrări:
 montarea de plăcuțe avertizoare noi două bucăți pe stâlp;
 montarea de plăcuțe de numerotare noi, inscripționate cu lățimea culoarului de trecere
şi siguranță de 75m. Inscripționarea pe plăcuțele de numerotare se va face conform PE
127 Art 3.2.
 montarea unor plăcuțe aeriene noi.
9. Balizajul LEA 400 kV
La traversarea de drumuri naționale, ape şi căi ferate stâlpii adiacenți traversării vor fi balizați
în culori alb-roşu, alternând tronsoanele din 3 în 3m, iar. pe conductoarele de protecție se vor monta
balize de avertizare de zi.
Pentru balizarea de zi a stâlpilor noi, protejați din fabrică prin zincare la cald, aceştia vor fi
vopsiți în alb-roşu utilizând un sistem de protecție bazat pe grund bogat în zinc sau grund reactiv
compatibil cu suprafețele zincate.
Balizajul se va realiza prin vopsire cu un strat de grund şi 2 de vopsea.
Proiectarea şi executarea balizajului de noapte va respecta prevederile D. A. 2/2008, RACR –
SACZ ediția 03/2007 și a Normelor Tehnice M-34/1980 privind marcarea și balizarea luminoasă,
precum și prevederile din lucrarea „Montarea sistemelor de balizare a stâlpilor LEA pe timp de
noapte cu alimentare – stocare de energie solară”, elaborată de Fichtner Engineering.
Lămpile de balizaj vor fi de tip LED (Light Emitting Diode) cu lumină de culoare roşie şi
consum extrem de redus de energie.
Balizarea de noapte se va face conform normelor aviatice ICAO (International Civil Aviation
Organization), Anexa 14, cap.6, privind mijloacele vizuale de semnalizare a obstacolelor.Se vor
baliza de noapte toti stâlpi ce depăsesc înălțimea de 45 m.
Stâlpi ce se vor baliza de noapte sunt:
- LEA 400 kV Timișoara – racord Săcălaz stâlpi T1, T8 și T10
- LEA 400 kV racord Calea Aradului – racord Săcălaz stâlpi S24/CA1
- LEA 400 kV racord Săcălaz – Arad stâlpi T39/CA21, T84/CA66, T132/CA114,
T133/CA115, T152/CA134, T153/CA135 și T166/M403.
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10. Sistem de monitorizare LEA
Conform Caietul de Sarcini pentru proiectare s-a analizat montarea unui sitem complex de monitorizare on-line al LEA conform NTI-DT-007-2015-00.
Componentele dispozitivului „real time” includ:
• O unitate principală, într-o carcasă de aluminiu, care adăposteşte o placă de bază şi un modul
de comunicații.
• O unitate sursă, într-o carcasă de aluminiu, care adăposteşte bateriile şi un încărcător solar
reglabil.
• Două panouri foto-voltaice de 20 w sunt fixate pe carcasă.
• Două dinamometre cu cabluri ecranate.
• Un senzor de temperatură, plasat în mediul protejat.
•Doi senzori de radiație solară netă, care măsoară efectul radiației solare asupra conductorului.
• O antenă direcționată şi cablu de antenă.
Datele culese sunt transmise Operatorului de transport (EMS/SCADA) iar software-ul integrat
sistemului calculează temperatura conductorului, săgețile şi capacitatea de transport a LEA în timp
real şi transmite aceste informații sub formă de date şi avertizări.
Montarea acestui sistem se poate face fie pe montantul stâlpilor de întindere fie pe o față
laterală (conform tehnologiei fabricantului).
Având în vedere că, traseul LEA trece printr-o singură zonă meteorologică omogenă,
monitorizarea comportării în funcționare se poate face prin montarea a patru dispozitive pe stâlpi în
apropierea celor patru stații de capăt.
Transmisia datelor se face prin fibra optică care este instalată pe LEA.
Înainte de aprovizionare şi montaj, contractul trebuie să propună Beneficiarului un sistem de
monitorizare a capacității de transport a LEA, sistem care va fi avizat de acesta.
După stabilirea fabricantului pe baza tehnologiei acestora se vor întocmi detaliile de execuție
privind montarea dispozitivului de monitorizare pe stâlpi precum şi a dinamometrelor pe lanțurile de
izolatoare.
Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite
Proiectul LEA 400 kV nu cuprinde unități de producție, acesta presupune realizarea unor structuri care
să asigure transportul energiei electrice.
În conformitate cu Normativul PE 026/1992, capacitatea de transport a unei linii electrice se stabileşte
având în vedere încărcarea maximă admisibilă în rețelele de transport.
Table 8

Capacitatea de transport a LEA

Tensiunea nominală
(kV)
400

Secțiunea conductoarelor de
Curentul maxim admisibil de
OLAL mm2
durată A*
2 x 450
1740
3 x 300
1995
3 x 450
2610
*) La temperatura aerului de +300C şi temperatura finală a conductorului de +700C.

Informatii privind materiile prime, energie şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a
acestora
În procesul tehnologic de realizare a proiectului propus nu se utilizează materii prime ci se vor
utiliza materiale de construcții compozite specifice.
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Echipamentele şi materialele necesare execuției lucrărilor vor fi procurate de executant şi vor
fi depozitate până la punerea în operă la baza sa de producție.
Energia electrică necesară în perioada de realizare a lucrărilor proiectului revine în sarcina
executantului şi poate fi asigurată de grupuri generatoare mobile.
Asigurarea combustibililor şi lubrefianților specifici utilajelor necesare lucrărilor proiectului
va fi în sarcina executantului.
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili şi schimbul de ulei se va face numai
la stațiile PECO.
Alimentarea utilajelor tehnologice cu combustibili şi lubrifianți se va face pe suprafețe
impermeabilizate, fără a afecta factorii de mediu şi biodiversitatea.
Pentru realizarea LEA 400 kV – etapa de construire - se vor utiliza următoarele tipuri de
utilaje şi mijloace de transport:
- utilaje – excavator, utilaj forat, betonieră, macara, greder, cu scopul realizării
fundațiilor, amplasării structurilor metalice care vor alcătui stâlpii, întinderii cablurilor
electrice, nivelării terenului;
- mijloace auto pentru transportul materialelor şi echipamentelor;
- mijloace auto pentru transportul personalului implicat în implementarea proiectului.
Materii prime necesare în etapa de construcție
Lucrările de construcție se desfăşoară concomitent cu lucrările de reconstrucție ecologică a
suprafețelor de teren ocupate temporar şi afectate de implementarea proiectului.
Materii prime utilizate
Nu se utilizează materii prime.
Materiale şi echipamente utilizate
Toate echipamentele vor fi concepute şi construite astfel încât să nu producă interferențe.
Materialele şi echipamentele utilizate vor fi achiziționate de la furnizori care respectă cerințele
tehnice:
- stâlpi de susținere, de întindere şi terminali tip DONAU – 10.600 tone;
- cablu cu fibră optică tip OPUG/ADSS - 2.500 m;
- cablul 400 kV XLPE - 7.500 m;
- conductoare active 3 x 3 x 300/69 mm2 ALOLS - 1.307.070 m;
- conductoare de protecție 1x 170/95 mm2 ALOL – 3.000 m;
- conductoare de protecție 1x ACS 95 mm2 - 139.100 m;
- conductor de protecție cu fibră optică tip OPGW 95 mm2 - 142.100 m;
- lanțuri de izolatoare din materiale compozite dimensionate pentru 3 conductoare pe
fază tip ALOL 300/69 mm2 - 1.310 bucăți;
- lanțuri de izolatoare de susținere cu elemente de tip capă - tijă realizate din sticlă călită
pentru 3 conductoare pe fază tip ALOL 300/69 mm2 - 250 bucăți;
- platbandă din oțel zincat pentru prize de legare la pământ – 35 tone;
- distanțiere amortizoare – 8.400 bucăți;
- amortizoare de tensiune cu defazare TDD – 2.286 bucăți;
- amortizoare de vibrații tip Stockbridge cu 4 frecvențe de rezonanță – 1.780 bucăți;
- cutii terminale din material compozit – 6 bucăți;
- manşoane de înnădire – 12 bucăți;
- descărcătoare montate în derivație – 6 bucăți;
- cleme şi accesorii necesare montării/fixării cablurilor, cutiilor terminale şi
manşoanelor - 100 bucăți;
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-

balize sferice din fibră de sticlă, cu diametrul de minimum 600 mm - 50 bucăți;
beton armat utilizat pentru fundațiile turnate cvadribloc clasa C8/10 - 1.700 mc;
beton pentru fundații C 16/20 - 22.000 mc;
casete prefabricate sau turnate din beton, cu dimensiunile de 1 x 1 x 1 m – 150 tone.
sistem de monitorizare temperatură cablu - 1 bucată;
cofraje din placaj folosite la fundații, refolosibile – 20.000 mp;
cauciucuri auto – 20 bucăți.
Balast cca 20 000mc.

Energie electrică utilizată
Energia electrică va fi asigurată cu ajutorul grupurilor generatoare mobile, cu excepția
organizărilor de şantier.
Utilaje şi mijloace de transport utilizate:
Utilaje pentru săparea şi nivelarea terenului, construcția fundațiilor, amplasarea structurilor
metalice care vor alcătui stâlpii, întinderea cablurilor - excavator, utilaj
- foraj, betonieră, macara, greder;
- mijloace auto pentru transportul materiilor prime, materialelor, echipamentelor şi
- personalului implicat în implementarea proiectului.
Aprovizionarea cu materii prime, materiale, echipamente, energie electrică, substanțe
sau preparate chimice, utilaje, mijloace de transport se va face conform prevederilor
contractuale dintre părți, titularul proiectului şi contractor.
Materii prime necesare în etapa de punere în funcțiune
Punerea în funcțiune a instalațiilor nu necesită alte materiale, echipamente, utilaje; se va face
după verificările prevăzute de normele tehnice în domeniu.
Etapa de funcționare
După punerea în funcțiune a instalațiilor şi după recepționarea acestora, exploatarea lor va fi
asigurată de către utilizator, CNTEE Transelectrica SA, prin personalul de specialitate, fiind necesare
lucrări periodice de mentenanță.
În această etapă, lucrările, materialele, echipamente, combustibilii şi utilajele folosite depind
de frecvența şi amploarea avariilor şi/sau defecțiunilor care apar.
Pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță se folosesc următoarele substanțe şi/sau preparate
chimice:
- motorină;
- uleiuri minerale (lubrifiant) pentru mijloacele auto şi utilajele folosite pentru lucrările
de mentenanță;
- vopsele pentru refacerea culorilor de balizaj (alb-roşu) a porțiunilor deteriorate a
stâlpilor – 100 kg/10 ani.
Materii prime necesare în etapa de dezafectare şi refacere a terenului la starea initiala
În această etapă se utilizează:
- utilaje pentru dezafectarea echipamentelor/construcțiilor şi reconstrucția ecologică a
- suprafețelor afectate;
- mijloace auto pentru transportul deşeurilor rezultate;
- sol vegetal pentru reconstrucția ecologică a suprafețelor afectate;
- combustibili pentru utilaje şi mijloace auto.
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Informatii despre poluantii care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa
Substanțe şi/sau preparate chimice utilizate
Vopsea pentru realizarea culorilor de balizaj (alb – roşu) a stâlpilor LEA folosiți la traversarea
drumurilor naționale, căilor ferate şi râurilor cu lungimea de peste 100 km.
- Stâlpii vor fi achiziționați gata vopsiți sau această operație se va face în incinta
organizărilor de şantier – 8.000 kg;
- Diluant vopsea – 100 l;
- Motorină (combustibil) – 3.000 tone;
- Baterii auto – 10 bucăți;
- Uleiuri minerale pentru mijloacele auto şi utilaje (lubrifiant) – 1.300 l.
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la stațiile PECO iar
schimbul de ulei la unități specializate.
Alimentarea utilajelor cu combustibili şi lubrifianți se va face pe suprafețe impermeabilizate,
fără a afecta factorii de mediu şi biodiversitatea.
Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracții medii de distilare în compoziția
căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte. Conform Fişei Tehnice de
Securitate, motorina prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în contact cu suprafețele încălzite, cu
scântei sau flăcări deschise şi formează amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:
- inferioară - % vol. 6,0;
- superioară - % vol. 13,5.
Racordarea la rețele utilitare existente în zonă
Traseul propus pentru amplasarea LEA 400 kV Timişoara -Arad, în cea mai mare parte nu
este dotat cu rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare, gaz metan, telefonie.
Pe perioada de execuție a lucrărilor proiectului utilitățile vor fi asigurate astfel:
- Alimentarea cu apă
Modalitatea de alimentare cu apă în incinta organizării de şantier se va face în funcție de
condițiile concrete ale zonei în care va fi amplasată.
Apa potabilă necesară personalului de execuție al lucrărilor va fi asigurată de executant, de
comun acord cu beneficiarul, fie din rețeaua publică sau fântâni din zona traseului LEA, fie
utilizându-se recipiente de plastic.
Pentru lucrările ce urmează a fi executate apa tehnologică va fi asigurată, dacă este cazul, din
rețeaua publică sau fântâni din zona traseului LEA şi transportată cu cisterna în punctul de lucru.
- Canalizare
Apele uzate menajere aferente personalului de execuție se vor colecta în toaletele ecologice şi
vor fi evacuate de către firme specializate.
Din procesele tehnologice sau lucrări nu rezultă ape uzate şi care să necesite condiții
speciale de tratare sau evacuare. Utilizarea apei pentru stropirea frontului de lucru, dacă va fi necesar,
nu va pune probleme de colectare şi evacuare ca apă uzată.
- Alimentarea cu energie electrică
Pe traseul LEA nu se vor realiza branşamente la rețelele electrice, energia electrică
asigurându-se prin grupuri generatoare mobile.
- Telecomunicații
Pe traseul LEA nu se vor realiza racorduri la rețelele de telecomunicații.
Punerea în funcțiune a instalațiilor nu necesită consum de apă, energie electrică, etc., deci nu
sunt necesare racorduri la utilități.
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Pentru funcționarea LEA (transportul energiei electrice) nu sunt necesare racorduri la utilități.
Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;
Lucrările de refacere a amplasamentului cuprind: nivelarea terenului ocupat temporar de
platformele de montaj ale stâlpilor la cota stabilită prin proiectul de amenajare, pregătirea solului
vegetal recuperat în faza de construcție şi transportul şi refolosirea acestuia pe suprafața amenajată,
conform prevederilor proiectului tehnic de execuție.
Lucrări propuse
Suprafețele de teren pe care se va face refacerea amplasamentului sunt cele care au fost
ocupate temporar:
- platformele tehnologice amenajate pentru fiecare stâlp;
- culoarul de lucru pentru pozarea LEA dacă în timpul lucrărilor de construcție a suferit
modificări.
Pentru refacerea amplasamentului, pe suprafețele ocupate temporar în timpul construcției se
vor desfăşura lucrări pregătitoare precum:
- dezafectarea organizării de şantier,
- mutarea construcțiilor cu caracter provizoriu,
- evacuarea resturilor de materiale de construcții,
- evacuarea deşeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de
eliminare specifice fiecărui tip de deşeu.
Lucrările de refacere a amplasamentului cuprind:
reintroducerea în circuitul agricol teren ocupat temporar şi fundații LEA 220 kV
dezafectate;
- nivelarea terenului ocupat temporar la cota stabilită prin proiectul de amenajare,
- pregătirea solului vegetal recuperat în faza de construcție, transportul şi administrarea pe
suprafața amenajată, conform prevederilor proiectului tehnic de execuție,
- semănarea ierburilor perene.
Controlul permanent al execuției revine în sarcina dirigintelui de şantier. La recepția lucrărilor
se vor prezenta toate actele întocmite pe faze de control.
-

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;
Înainte de începea lucrărilor se vor notifica proprietarii de terenuri afectate. Căile de acces
utilizate pentru efectuarea lucrărilor necesită doar scoaterea temporară a terenurilor din circuitul
agricol.
Pentru accesul cu utilaje la locația viitoarei linii se vor utiliza drumurile existente din zonă
(drumuri publice, drumuri de exploatare din terenuri agricole) cu acordul deținătorilor şi/ sau a
custozilor ariilor protejate. În situația în care drumurile existente necesită reamenajări pentru accesul
utilajelor, amenajările constau din nivelări, adăugare de balast şi compactări.
Se va evita distrugerea terenului, proprietăților, culturilor etc.
Căile de acces utilizate pentru efectuarea lucrărilor necesită doar scoaterea temporară a
terenurilor din circuitul agricol.
Toate materialele rămase vor fi înlăturate după montaj, iar terenul va fi lăsat curat.
Orice distrugere a terenului proprietarilor va fi reparată astfel încât să nu existe nemulțumiri
din partea proprietarului.
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La finalizarea lucrărilor la LEA, drumurile de acces care eventual s-au amenajat pentru acces
la borne se aduc la starea inițială prin nivelarea terenului şi refacerea stratului vegetal.
Lucrările vor fi supravegheate adecvat pentru ca afectarea terenurilor să fie minimă, iar
materialele rămase după montaj vor fi înlăturate, iar terenul va fi lăsat curat.
Nu vor fi amenajate drumuri noi de acces pentru utilizare după executarea liniei.
Resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;
În timpul lucrărilor de realizare a traseului LEA 400 kV Timişoara - Arad sunt folosite
şi resurse naturale, specifice activității de construcții, şi anume:
- apa pentru eventuala stropire a frontului de lucru care se va prelua din rețeaua publică sau din
fântâni din zonă, în funcție de condițiile concrete ale zonei, transportată cu mijloace auto la
punctul de lucru;
- agregate naturale pentru prepararea betonului. Acestea vor fi furnizat de balastiere autorizate
situate în afara ariilor protejate de interes comunitar şi transportate cu mijloace auto în stațiile
centralizate de prepare.
În perioada de funcționare a traseului LEA 400 kV Timişoara - Arad nu sunt utilizate
resurse naturale.
Metode folosite în construcție

Construcția traseului LEA 400 kV Timişoara – Arad
Construcția traseului LEA 400 kV Timişoara - Arad se va realiza cu cele mai bune tehnologii,
în limita strictă a normelor tehnice şi a normativelor în vigoare pentru astfel de obiective de investiții.
Pentru pregătirea culoarului liniei, săparea fundațiilor, montajul stâlpilor, întinderea şi montajul
conductoarelor se folosesc utilaje tehnologice mobile (buldozer, excavator, automacara, instalații de
întindere conductoare etc.) şi mijloace de transport auto.
Conform Studiului de Fezabilitate si Memoriului de specialitate, traseul LEA 400 kV
Timişoara - Arad nu se suprapune cu zone forestiere astfel nu sunt necesare lucrări specifice de
defrişarea vegetației forestiere.
Realizarea fundațiilor
Fundațiile sunt elementele prin care stâlpii care alcătuiesc LEA se fixează în pământ. Prin
intermediul fundațiilor se transmit solului încărcările pe care le suporta stâlpii.
În timpul măsurătorilor topografice, pichetarea stâlpilor va fi efectuată conform coordonatelor
sistem Stereografic 1970.
În funcție de caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, de încărcările transmise de
stâlpi la teren şi de posibilitățile de acces ale utilajelor în teren, s-au stabilit următoarele tipuri de
fundații pentru stâlpii:
- fundații directe vor fi realizate din beton armat cvadribloc (câte una pentru fiecare picior al
stâlpului);
- fundații indirecte (piloți sau coloane forate).
La bornă, pe platforma temporară de lucru pentru realizarea fundației şi ridicarea stâlpului, cu
utilaje de săpat se sapă groapa fundației. Terasamentele pentru fundații se realizează cu mijloace
manuale (excavator) sau manual. În groapa de fundație, în interiorul unor cofraje speciale refolosibile,
se montează armătura şi piciorul de fundație. Partea metalică a fundațiilor (armături şi picioare de
fundații), se aduc în punctul de lucru gata confecționate şi se fasonează în organizările de şantier
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amenajate temporar de constructor. Pentru transportul confecțiilor metalice se vor utiliza tractoare cu
remorcă (platformă).
De la stații centralizate de betoane (existente în zona traseului) se aprovizionează betoanele
necesare realizării fundațiilor. Betonul se transportă cu CIFA (autospecială de transport beton) fie
direct la borne fie în zona organizării de şantier unde se descarcă betonul în bene speciale tractate
apoi cu tractorul la bornă, unde se descarcă în cofrajele pregătite. Turnarea betonului armat în cofraje
se realizează manual sau mecanizat. Turnarea fundației este urmată de o perioadă de întărire a
betonului (de obicei 21 de zile), înainte de începerea ridicării stâlpilor.
Cea mai mare parte din pământul săpat, se repune în groapă după turnarea fundațiilor.
Umpluturile de pământ se vor compacta şi nivela, iar săpăturile vor fi sprijinite adecvat, acolo
unde este cazul se vor efectua epuismentele necesare.
Deşeul inert (surplusul de pământ) rezultat în urma săpării/forării gropilor pentru fundații va fi
transportat şi depozitat de către constructor, pe suprafețele indicate de către primăriile unităților
administrativ - teritoriale de pe teritoriul cărora rezultă acest deşeu.
În zonele de traversare a luncilor râurilor soluția de fundare a stâlpilor s-a ales în variantă cu
coloane forate, soluție care are avantajul că se realizează cu impact asupra mediului mai mic decât
soluțiile clasice cu fundații tip cheson.
Montarea stâlpilor
Stâlpii sunt confecții metalice uzinate, care prin intermediul izolatoarelor, clemelor şi
armăturilor, au rolul de a susține la o înălțime corespunzătoare deasupra solului conductoarele active
şi de protecție.
Stâlpii se aprovizionează de la producător sub formă de pachete (paletizat) pe tipuri de stâlpi
(de întindere şi susținere) cu ajutorul unor autospeciale de gabarit mare. Pachetele se sortează în
incinta organizării de şantier pe subansamble tehnologice care urmează a fi transportate la bornă.
La bornă, pe platforma temporară de lucru, se asamblează stâlpul față cu față şi se ridică pe
fundația deja realizată cu ajutorul macaralelor cu braț telescopic.
Stâlpii sunt realizați din laminate zincate la cald din fabrică şi nu necesită vopsiri suplimentare
pe şantier pentru protecție anticorosivă. Stâlpii situați în zona supra-traversărilor cursurilor de apă (cu
lungimi mai mari de 100 km), a drumurilor naționale şi a căilor ferate vor fi vopsiți în culori de
balizaj alb - roşu. Sistemul de vopsire se bazează pe grunduri aderente la zinc şi două straturi de
vopsea. În componența grundurilor şi a vopselei nu intră substanțe toxice sau periculoase sănătății sau
mediului. Vopsirea se va face cu pensula pentru a se proteja la maximum mediul înconjurător.
Montarea lanțurilor de izolatoare
Izolatoarele sunt elemente componente ale liniilor electrice aeriene, construite dintr-un corp
izolant solid, cu sau fără armături metalice, cu ajutorul cărora se realizează atât izolarea
conductoarelor sub tensiune, cât şi fixarea lor.
Lanțurile de izolatoare vor fi dimensionate electric şi mecanic conform “Normativului privind
alegerea izolației, coordonarea izolației şi protecția instalațiilor electroenergetice împotriva
supratensiunilor”- NTE 001/03/00.
Părțile componente ale lanțurilor de izolatoare vin asamblate în lăzi speciale, separat părțile
metalice, separat elementul izolant care va fi din cauciuc siliconat. Acestea se transportă, gradual şi în
funcție de necesități, la borne unde elementele se asamblează şi se ridică cu macaraua/ troliu în
punctele de prindere de pe stâlpi.
Lanțurile de izolatoare nu conțin în componența lor elemente cu ulei sau alte materiale care
pot polua mediul înconjurător.
Față de soluția clasică de realizare a izolației LEA cu izolatoare din sticlă sau porțelan, la
proiectarea LEA 400 kV Timişoara - Arad s-a optat pentru utilizarea izolatoarelor din material
compozit din următoarele motive:
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-

-

au rezistența mecanică mult mai mare deci permit realizarea lanțurilor de izolatoare cu mai
puțin ramuri având un impact vizual mai redus;
nu necesită mentenanță în timpul exploatării (nu trebuie înlocuite elemente sparte ca în cazul
izolatoarelor din sticlă sau porțelan) deci se reduce accesul personalului de
exploatare pe traseul liniei;
pot fi colorate în nuanțe adecvate peisajului;
sunt foarte uşoare şi se pot transporta la lucrare cu mijloace de transport uşoare sau chiar prin
transport manual.

Montarea conductoarelor LEA
Din punctul de vedere al funcției pe care o îndeplinesc, conductoarele LEA se clasifică în
conductoare active (conductoare care asigură transportul energiei electrice şi sunt aşezate la partea
inferioară a liniei) şi conductoare de protecție (conductoarele superioare, poziționate pe stâlp
deasupra conductoarelor active, fără tensiune cu rol de a proteja linia împotriva loviturilor de trăsnet).
Cablurile electrice sunt produse industrializate care se aduc în amplasamentul proiectului
propus în ambalajele de la furnizor (tamburi). Aceştia se expediază în organizările de şantier de unde
se transportă în zonele cele mai apropiate de traseul liniei.
Conductoarele active şi de protecție vor fi ataşate de stâlpi cu ajutorul clemelor, armăturilor şi
a lanțurilor de izolatoare care vor fi realizate din material compozit.
După ridicarea stâlpilor, într-un aliniament format din mai mulți stâlpi este întins un fir pilot,
apoi cu un vehicul de întindere staționat la capătul panoului (dotat cu instalații speciale de derulare maşină de tras şi frână) sunt întinse, fără să atingă solul, conductoarele de fază şi conductoarele de
protecție, prin rolele ataşate lanțurilor de izolatoare. Montarea conductoarelor la lanțurile de
izolatoare se va face manual.
După golirea tamburilor, aceştia se recuperează şi se expediază la furnizor.
Protecția la vibrații a conductoarelor active şi de protecție va fi asigurată cu antivibratoare
(amortizoare de vibrații).
În zonele de traversări şi/sau încrucişări de drumuri, rețele, cursuri de apă, şosele, etc. se vor
monta balize sferice pe conductorul de protecție la traversări.
Montarea prizelor de legare la pământ
Pentru protecția liniei la supratensiuni atmosferice şi pentru protecția oamenilor şi animalelor
care pot intra în contact fizic cu unele părți metalice ale liniei ajunse accidental sub tensiune, stâlpii
LEA sunt legați la pământ prin prize de legare la pământ care asigură curenți şi tensiuni prin corpul
omenesc nepericuloase.
Prizele de legare la pământ sunt realizate din contururi de platbandă metalică zincată îngropată
în jurul stâlpilor la adâncimi de 80 cm şi sunt realizate odată cu turnarea fundațiilor.
Stâlpii utilizați vor fi prevăzuți cu prize de legare la pământ cu Rp ≤ 10, confecționate din
platbandă din oțel zincat 40x6 şi electrozi verticali din țeavă zincată Ф2 ½”, cu grosimea 4,5 mm.
La executarea instalației de legare la pământ vor fi aplicate prevederile Fişei tehnologice FS
4/86 şi ale Îndreptarului de proiectare şi execuție a instalațiilor de legare la pământ, IRE - lp 30/90 şi
IRE - Ip 35/90.
Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere
şi folosire ulterioară;
Planul de execuție şi punere în funcțiune a investiției, se întocmeşte de comun acord executant
- beneficiar.
Principalele etape derulate pentru execuția LEA 400 kV Timişoara – Arad cuprind:
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reamenajarea căilor de acces temporar pentru accesul la tronsoanele liniei electrice aeriene
propuse;
pichetarea amplasamentelor stâlpilor;
decopertarea stratului vegetal de pe amplasamentul fundațiilor şi depozitarea temporară a
copertei în zona de lucru până la finalizarea lucrărilor de turnare fundații şi ridicare stâlpi,
după care se reface terenul la starea inițială;
nivelarea platformelor;
realizarea traseului liniei;
defrişarea zonelor împădurite.

Etapa de construcție este estimată să dureze 35 de luni, iar constructorul va stabili
necesarul de forță de muncă pentru realizarea lucrării.
Lucrările de construcție propriu-zisă constau în:
- săparea/forarea golurilor pentru fundare;
- turnarea fundațiilor;
- ridicarea structurilor stâlpilor;
- întinderea conductoarelor;
- montarea echipamentelor electrice aferente LEA;
Durata normată de viață a unei LEA este de 40 de ani dar prin lucrări periodice de
reparații (reparații curente executate la cca. 10 ani şi reparații capitale executate la cca. 20 de
ani) sunt reabilitate permanent, astfel că durata de viață efectivă este mult mai mare.
Etapizarea lucrărilor
Implementarea proiectului presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Etapa pregătitoare cuprinzând stabilirea culoarului liniei electrice, identificarea și
amenajarea drumurilor de acces existente;
2. Etapa construcției conform prevederilor documentației tehnice de execuție (DTE):
organizarea de şantier pentru construcții, trasarea rețelei conform planului de trasare,
execuția şanțului pentru linia electrică subterană, desfăşurarea şi pozarea cablurilor,
astuparea şanțului LEC, execuția fundațiilor stâlpilor pentru LEA, aducerea în
amplasamentul rețelei a betonului şi turnarea fundațiilor, aducerea în amplasament a
elementelor de confecții metalice şi montarea stâlpilor, aducerea în amplasament a
conductoarelor electrice şi montarea liniei, probe tehnologice, efectuarea remedierilor, dacă
este cazul.
Realizarea tronsoanelor noi LEA 400 kV:
„Etapa 1”
A) Retrageri inițiale:
• LEA d.c. 220 kV Timișoara - Arad și Timișoara - Săcălaz din Timișoara pănă la racord
Săcălaz;
• Celula 220 kV Săcălaz în stația Timisoara;
• Celula 220 kV Arad în stația Timisoara;
• Celula 220 kV AT 2 în stația Timisoara;
• Celula 220 kV Mintia în stația Timisoara.
B) Retrageri la finalul etapei:
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• AT 2 220 /110 kV Timișoara.
C) Provizorate:
• LEA 220 kV Mintia va funcționa pe Celulă Mobilă pe AT 2 Timișoara;
• În zona Racord Săcălaz se va realiza o conexiune și se va realiza un circuit Arad –
Săcălaz din tronsoanele liniilor Arad – Timișoara și Săcălaz - Timișoara;
• LEA 400 kV Reșița – Săcălaz va funcționa la 220 kV pe provizorat în stația 400 kV
Reșița și pe Celulă Mobilă în stația Săcălaz.
D) Construcție:
• Se va realiza LEA 400 kV simplu circuit Timișoara-Racord Săcălaz.
„Etapa 2”
A) Retrageri inițiale:
• LEA d.c. 220 kV Arad - Timisoara și Arad – Calea Aradului din Arad până la stația
Calea Aradului;
• Celula 220 kV Săcălaz în stația Arad;
• Celula 220 kV Calea Aradului în stația Arad;
• Celula 220 kV CT în stația Arad;
• Celula 220 kV CTf în stația Arad;
• Celula 220 kV AT 1 în stația Arad;
• Celula 220 kV AT 3 în stația Arad;
• Celula 400 kV AT 3 în stația Arad;
• AT 1 în stația Arad;
• AT 3 în stația Arad;
• Latura 220 kV 12 în stația Calea Aradului.
B) Retrageri la finalul etapei:
• LEA d.c. 220 kV Arad - Timișoara și Arad – Calea Aradului din Arad până la stația
Calea Aradului;
• Celula 220 kV Săcălaz în stașia Arad;
• Celula 220 kV Calea Aradului în stația Arad;
• Celula 220 kV CT în stația Arad;
• Celula 220 kV CTf în stația Arad;
• Celula 220 kV AT 1 în stația Arad;
• Celula 220 kV AT 3 în stația Arad;
• AT 1 în stația Arad;
• AT 3 în stația Arad.
C) Provizorate:
• În zona Calea Aradului se va realiza o conexiune si se va realiza un nou circuit 220kV
Săcălaz – Calea Aradului.
• În zona racord Săcălaz se va realiza o conexiune între LEA 400 kV Timisoara – Arad si
porțiune din LEA 400 kV Arad – Calea Aradului (între racord Săcălaz si racord Calea
Aradului).
• LEA 400 kV Resița – Săcălaz va funcționa la 220 kV pe provizorat în stația Resița și pe
Celulă Mobilă în stația Săcălaz.
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D) Construcție:
• Se va realiza LEA 400 kV simplu circuit Calea Aradului – Racord Săcălaz
• Se va realiza LEA 400 kV dublu circuit Racord Săcălaz - Arad
„Etapa 3”
A) Retrageri inițiale:
• LEA d.c. 220 kV Săcălaz - Timișoara și Săcălaz – Calea Aradului din Săcălaz pănă la
stația Calea Aradului;
• Celula 220 kV Calea Aradului în stația Săcălaz;
• Celula 220 kV Timisoara în stația Săcălaz;
• Celula 220 kV AT 2 în stația Săcălaz;
• AT 2 220/110 kV în stația Săcălaz;
• Latura veche 220 kV 43 în stația Calea Aradului.
B) Retrageri la finalul etapei:
• LEA d.c. 220 kV Săcălaz - Timișoara și Săcălaz – Calea Aradului din Săcălaz pănă la
stația Calea Aradului;
• Celula 220 kV Calea Aradului în stația Săcălaz;
• Celula 220 kV Timișoara în stația Săcălaz;
• Celula 220 kV AT 2 în stația Săcălaz;
• AT 2 220/110 kV în stația Săcălaz.
C) Provizorate:
• La această etapă nu sunt necesare lucrării de provizorat.
D) Construcție:
• LEA 400 kV simplu circuit Săcălaz – Calea Aradului

3. Etapa punerii în funcțiune cuprinzând dezafectarea organizării de şantier, retragerea din
amplasamentul proiectului propus a utilajelor tehnologice şi a mijloacelor de transport,
aducerea la starea inițială a terenurilor utilizate temporar, recepție la terminarea lucrărilor,
punerea în funcțiune a obiectivului prin conectarea permanentă la SEN.
4. Etapa de exploatare, refacere şi folosire ulterioară cuprinzând exploatarea rețelei electrice
se va face de beneficiar, cu respectarea prevederilor legale. În perioada de exploatare,
beneficiarul are obligația de a menține rețeaua în stare de funcționare prin execuția lucrărilor
prevăzute în normativele tehnice de întreținere a rețelelor electrice de înaltă tensiune.
Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reşița - Timişoara - Săcălaz - Arad este un obiectiv de
importanță strategică realizând întregirea inelului național de 400kV al rețelei electrice de transport al
energiei electrice din zona de sud-vest a României.
Lucrările care se vor executa pentru LEA 400 kV Reşița - Timişoara - Săcălaz fac parte din
proiectul de realizare a axului Porțile de Fier - Reşița - Timişoara -Săcălaz - Arad a cărui arhitectură,
aprobată prin avizul CTES Transelectrica nr.78/2010, este următoarea:
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− linie 400 kV s.c. Porțile de Fier - Reşița, alcătuită din tronsonul de linie nouă Porțile de Fier Anina şi din tronsonul reabilitat de linie existentă Anina - Reşița (investiții aflate în execuție);
− linie 400 kV d.c. Reşița-Icloda, urmând ca apoi să se ramifice în două linii de 400 kV s.c, un
circuit mergând în stația Timişoara şi cel de-al doilea circuit mergând la stația Săcălaz;
− linie 400 kV s.c. Timişoara - Arad, realizată prin trecerea la 400 kV a liniei de 220kV d.c
existente, secționată pentru racordarea LEA 400kV d.c” racord Săcălaz”;
− linie 400kV d.c. nouă “racord Săcălaz” construită pe actualul traseu al liniei de 220kVd.c
existent cu intrare - ieşire în LEA 400 kV Timişoara - Arad; astfel pe circuitul 1 se va realiza
legătura Săcălaz - Timişoara, iar pe circuitul 2 legătura Săcălaz.
Traversările LEA 400 kV peste drumuri naționale sau județene au fost pe cât posibil evitate,
acestea vor fi executate cu respectarea strictă a tuturor cerințelor de siguranță impuse de
ORDINULUI ANRE nr. 239/2019 – Anexa 6.
Traversări de zone intravilane
La alegerea traseului optim s-a avut în vedere evitarea pe cât posibil a zonelor de intravilan,
dar nu s-a putut evita în totalitate, astfel s-a adoptat varianta amplasării LEA 400 kV la limita
intravilanului unor localități (Timişoara şi Arad). În aceste puncte, regimul de înălțime a stâlpilor a
fost astfel ales încât să asigure în mijlocul deschiderii, la săgeata maximă a conductoarelor (fie la +
400 C fie la 5 0C cu chiciură) o valoare a intensității câmpului electromagnetic de maxim 5 kV/m
(conform Ordinului MSP nr. 1193/2006). În restul traseului intensitatea câmpului electromagnetic
este de maxim 10 kV/m.
Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Stabilirea traseului optim cu ajutorul analizei multicriteriale pentru Linie 400 kV simplu
circuit Săcălaz- racord Calea Aradului, Linie 400 kV simplu circuit racord Calea Araduluiracord Săcălaz, Linie 400 kV simplu circuit Timișoara – racord Săcălaz si Linie 400 kV dublu
circuit Timișoara – Arad circuit comun cu Calea Aradului – Arad (De la racord Săcălaz până în
stația Arad)
Alegerea traseului unei linii electrice aeriene (LEA) între două puncte deja stabilite (pozițiile
stâlpilor terminali din fața stațiilor de capăt), reprezintă de fapt o activitate de optimizare cu
scopul de a reduce investițiile de implementare şi a impactului asupra mediului precum şi de
reglementare a coexistenței cu obiectivele existente în zonă.
Alegerea traseului numai după criteriul economic(costul minim) este teoretică datorită
numeroaselor restricții existente pe teren între stațiile de capăt şi a condițiilor geologice,
hidrologice, meteorologice, etc.
La proiectarea unei linii electrice aeriene conform normativelor “Ordin ANRE 239/2019”,
“SR EN 50341-1:2013-Linii electrice aeriene de tensiune altemativa mai mare de 1 kV. Partea 1:
Reguli Generale Specificatii comune” și “SR EN 50341-2-24:2019 -Linii electrice aeriene de tensiune
altemativa mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor nationale (NNA) pentru Romania
(pe baza EN 50341-1:2012)” trebuie să se țină seama de respectarea unor cerințe tehnice avute în
vedere la dimensionarea tipurilor de stâlpi, fundațiilor, conductoare active şi de protecție,
lanțuri de izolatoare cât şi la adoptarea măsurilor de protecție în condițiile coexistenței LEA
cu alte obiective existente sau ce vor fi realizate în perspectiva (linii de telecomunicații, căi
ferate, conducte de gaze, drumuri, etc.).
În consecință, proiectantul trebuie să țină seama la alegerea traseului de restricțiile impuse de
legislație, de planificările regionale ale noi obiective, de respectarea normelor de protecție a mediului,
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de coexistență cu obiectivele existente şi de perspectivă, de condițiile impuse de deținătorii de
terenuri, de caracteristicile geologice, morfologice, hidrologice ale terenului etc.
Având în vedere restricțiile impuse la alegerea traseului LEA pentru compararea diferitelor
variante de traseu se vor utiliza următoarele criterii:
- tehnico-economic;
- de mediu.
Indicatorii care caracterizează criteriul tehnico-economic sunt definiți diferit în funcție
de etapa la care se referă şi anume proiectare şi execuția.
Indicatorii tehnico-economici pentru etapa de proiectare sunt definiți diferit în funcție
de obiectivul proiectării şi anume: elementele LEA (stâlpi, fundații, etc.) şi coexistența cu alte
obiective.
Indicatorii care caracterizează criteriul de mediu trebuie sa ilustreze impactul LEA asupra
mediului ce impun luarea de măsuri pentru reducerea acestui impact ținând seama de
consecințele legii de protecție a mediului ce este în concordanță cu legislația europeană. Aceşti
indicatori au în vedere, la stabilirea impactului LEA, atât problemele sociale cât şi necesitatea
protejării mediului.
De asemenea la alegerea traseului trebuie respectate toate măsurile impuse de coexistența cu
obiectivele existente sau viitoare (clădiri, autostrăzi, LEA conducte etc.).
 CRITERIUL TEHNICO-ECONOMIC
La alegerea traseului LEA se au în vedere condițiile de mediu ale zonelor străbătute de linie
care pot avea un impact negativ şi anume:
- vântul;
- chiciura;
- umezeala relativă a aerului;
- agresivitatea/poluarea.
Regionare climatică, vânt, depuneri de chiciură
Datorită situării traseelor propuse de LEA în partea de sud-vest a țării, nu departe de Marea
Adriatică şi la adăpostul Munților Carpați, zona se integrează climatului temperat-continental
moderat cu nuanțe sub mediteraneene. Subtipul climatic bănățean se caracterizează prin
circulația maselor de aer mediteranean, ceea ce conferă regimului termic un caracter moderat cu
frecvențe periodice de încălzire în timpul iernii, cu primăveri timpurii şi cantități de
precipitații relativ ridicate.
În conformitate cu Atlasul Geografic Mediul şi Rețeaua Electrică de Transport traseele
tronsonului Linie 400 kV simplu circuit Săcălaz- racord Calea Aradului, Linie 400 kV simplu circuit
racord Calea Aradului- racord Săcălaz, Linie 400 kV simplu circuit Timișoara – racord Săcălaz si
Linie 400 kV dublu circuit Timișoara – Arad circuit comun cu Calea Aradului – Arad (De la racord
Săcălaz până în stația Arad) sunt amplasat în următoarele unități de relief:
Câmpia Banatului (Timişului).
Traseul LEA este amplasat în sectorul climatic II (submediteranean).
În conformitate cu „Arii vulnerabile la vânturi tari” din Atlasul Geografic, Mediul şi Rețeaua
Electrică de Transport rezultă următoarele:
vânturile locale sunt ”Austru” cu orientare Sud/Vest – Nord/Est şi Coşava cu orientare
Sud/Est – Nord/Vest.
Se menționează că vânturi tari sunt considerate vânturile cu o viteză mai mare de 15 m/s şi
sunt generate de contrastul termo-baric dintre diferitele regiuni, care se caracterizează prin gradienți
orizontali la sol foarte mari reprezentând riscuri posibile în orice lună dar frecvența este maximă în
sezonul rece.
46

Asociate şi cu alte riscuri de iarnă (chiciură, polei, viscol), prin acțiunea mecanică pe care o
exercită asupra elementelor LEA pot provoca avarii importante.
Vânturile tari sunt influențate decisiv de formele de relief. Se dezvoltă mult şi direcționat pe
văile paralele cu direcția predominantă. În schimb au valori reduse în depresiuni, în văile
perpendiculare pe direcția vântului predominant şi pe versanții adăpostiți.
În conformitate cu ”Studiu privind vitezele vântului şi depunerile de chiciură pe elementele
LEA” se caracterizează prin viteza maximă a vântului de 25 m/s în condiții simultan cu depunere
de chiciură.
În conformitate cu
„Arii vulnerabile la lapoviță şi zăpadă umedă” din Atlas
Geografic, Mediul şi Rețeaua de Transport rezultă că traseele LEA 400 kV străbat următoarele zone:
zona de dealuri şi podişuri joase – cu arii având vulnerabilitate medie la chiciura şi lapoviță;
Arii cu medii agresive/poluante
În conformitate cu planşa „Agresivitatea atmosferică” din Atlasul Geografic în zona LEA
traseele liniilor se încadrează în arii cu agresivitate medie în zona oraşelor Timișoara și
Arad şi cu agresivitate redusă în rest.
Indicatori şi cerințe tehnico-economice
În cadrul criteriului tehnico-economic se considera următorii indicatori tehnico-economici:
- lungimea liniei;
- procentul de stâlpi speciali;
- numărul de fundații speciale (natura terenului de fundare);
- prezența pe traseu a zonelor poluante sau agresive;
- coexistența cu alte obiective: drumuri naționale sau județene, căi ferate, ape,
LEA LTc, conducte etc);
- accesibilitate traseu (grad de dificultate).
În cadrul criteriului tehnico-economic pentru etapa de execuție se stabileşte ca indicator
accesibilitatea traseului incluzând depărtarea de căile de comunicații existente şi necesitatea
amenajării unor drumuri de acces.

VARIANTA „A” CULOAREA ALBASTRA
Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului simplu circuit
Noua LEA 400 kV Sacălăz – racord Calea Aradului se va realiza pe același traseu cu LEA
220 kV d.c Săcălaz-Timișoara respectiv Săcălaz - Calea Aradului.
Traseul liniei porneşte din stația electrică Săcălaz, amplasata în partea de vest a municipiului
Timişoara, lânga DN 59A la kilometrul 5+710 pe DN 59A Timișoara- Jimbolia pe care-l traversează,
având direcția nord.
În deschiderea 1-2, linia traversează DN 59A Timișoara-Jimbolia și LEA 110 kV Săcălaz –
Satchinez, direcția LEA este către Nord mergând în paralel cu LEA 110 kV Săcălaz – Satchinez și
LEA 110 kV Săcălaz - Orțișoara. În continuare, linia traverseaza CF neelectrificată Timisoara –
Jimbola DN 6 și pârâul Beregsau. După traversarea DN6 linia își schimbă direcția către Nord-Est
fiind în paralel cu LEA 110 kV Săcălaz – Orțișoara. LEA traversează CF electrificată TimisoaraArad. Intrarea in stația electrica 400 kV Calea Aradului se va realiza prin stalpul terminal existent
(S24/CA1) stalp tip dublu circuit care asigura si racordarea in statie a tronsonului LEA simplu circuit
400 kV Calea Aradului – Racord Săcălaz.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Săcălaz – Calea Aradului este de circa 7.7 km.
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Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV racord Calea Aradului – Racord Săcălaz
simplu circuit conditionat de statia 400kV Calea Aradului
Noua LEA 400 kV racord Calea Aradului – Racord Săcălaz simplu circuit se va realiza pe
același traseu cu LEA 220 kV d.c. Săcălaz-Timișoara respectiv Calea Aradului – Arad și începe din
stația Calea Aradului, stalpul terminal existent dublu circuit (S24/CA1) pe care este montata si LEA
400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului, are direcția Nord-Vest până în dreptul traversării drumului
DN69 unde își schimbă direcția către Est, traversează DC 58 pârâul Beregsau și LEA 110 kV Săcălaz
– Orțișoara având un traseu liniar până la locul de intersecție cu noua LEA 400 kV simplu circuit
Timișoara – Arad. Zona de intersecție este stâlpului 220 kV existent nr. 40a, situat în zona de nord a
localității Dumbrăvița.
Conform prevederilor PUG-ului municipiului Timisoara limitrof culoarului LEA existent
rezervat trecerii la tensiunea de 400 kV a fost prevazuta si realizarea investitiei “Modernizarea liniei
feroviare Caransebes – Timisoara – Arad”
Formarea acestui culoar comun LEA – cale ferata se justifica deoarece limita zonei construite
(intravilan) este limitofa limitei din partea de sud-est a ROSCI0277 Becicherecu Mic. In zona de
intravilan au fost rezervate coridoarele pentru liniile electrice aeriene si liniile de cale ferata, care
formeaza un culoar comun in zona de traversare a ROSCI0277 Becicherecu Mic.
Parasirea culoarului rezervat liniilor electrice aeriene in zona de intravilan afecteaza
constructiile existente precum si cele propuse, cu efecte sociale deosebite asupra locuitorilor
municipiului Timisoara.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Calea Aradului – Racod Săcălaz simplu circuit
este de circa 5.4 km.
Descriere traseu tronsonul Tronsonul LEA 400 kV Timișoara – Racord Săcălaz simplu
circuit

Traseul LEA 400 kV va fi realizat pe axul existent al liniei LEA 220 kV d.c. SăcălazTimișoara respectiv Timișoara – Arad, datorită dezvoltării rezidențiale din zona de est a municipiului
Timişoara și începe din stația Timișoara urmând direcția Nord-Est, traversează drumul Calea
Moșniței. La Sud de lacul Pescăria Ghiroda LEA traversează centura Timisoara în doua puncte după
care iși schimbă traseul către Nord-Vest traversând LEA 110 kV Alimentare CF, râul Bega, strada
Dunarea, strada Ialomița și strada Stejarului. După traversarea drumului DN 6 LEA își schimbă
direcția către Nord traversând CF Timișoara - Lugoj. Până în partea de Nord-Est a padurii Verde LEA
are un traseu liniar. În acest punct LEA își schimbă direcția către Nord-Vest având un traseu paralel
cu pădurea. Traversează lacul Acumularea Dumbrăvița strada Bartok Bela. În dreptul unde se face
traversarea centurii de ocolire a Timișoarei(DNCT) LEA își schimbă direcția către Nord și continuă
până în locul unde se realizează racordul cu LEA 400 kV Calea Aradului – Arad simplu circuit.
Punctul de racord este în zona stâlpului 220 kV existent nr. 40a situat în zona de nord a localității
Dumbrăvița.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Timișoara – Racod Săcălaz este de circa 11.6
km.
Descriere traseu tronsonul Tronsonul LEA 400 kV dublu circuit Racord Săcălaz - Arad
Noua LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz - Arad se va realiza la o distanță de 30 m pe partea
dreaptă a LEA 220 kV d.c. Timișoara – Arad respectiv Calea Aradului – Arad existentă și începe din
punctul unde se realizeză racordul(borna 40a) având o direcție Nord-Est. Trece pe la Est de localitatea
Covaci traversează Valea Nerad drumul DC 58. În deschiderea existentă 49-51, deoarece în zona
respectivă linia trebuia sa treverseze o gospodarie, traseul este se va afla pe aceași poziție cu traseul
existent. Locația se afla la Nord-Est de localitatea Cerneteaz. Din acest punct LEA are un traseu liniar
până în dreptul localități Șagu. Pe traseu linia traversează pârul Măgheruș,
drumul DC 56, Valea
Viilor, drumul DJ 693, Valea Ronului, Valea Zorilor, Valea Fantana Babei, Valea Ardelenilor,
drumul DC 95 și pârâul Apa Mare. La km 521+800 al autostrăzi A1 LEA trece din județul Timiș în
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județul Arad. În dreptul localități Șagu linia schimbă direcția către Nord-Est. Merge pe această
direcție până la traversarea autostrăzi A1, în dreptul km 532+515. Dupa ce traversează A1 direcția
liniei este către localitatea Fântânele trecând pe la Sud-Est de localitatea Sânicolau Mic. Traversează
drumul DJ 709 G cetura Arad (drumul se află în faza de proiectare) și DJ 682 și râul Mureș. Traseul
linie se încadrează paralel cu traseul liniei existente 400 kV Mintia – Arad. Traversează CF
electrificată Arad – Deva drumul DN 7 și CF electrificată Arad – Lipova. După traversarea CF, LEA
își schimbă către Nord-Est fiind în paralel cu LEA 400 kV Mintia – Arad. Din stalpul T165/CA147
care va fi amplasat in fata statiei 400 kV Arad, racordarea circuitelor 400 kV proiectate la cadrele
stației se va realza prin stâlpii teminali amplasați în incinta stației, respectiv:
- Stâlpul T166/M403 tip dublu circuit pe care sunt amplasate circuitele 400 kV simplu circuit
Timisoara – Arad proiectat și LEA 400 kV simplu circuit Mintia – Arad existentă
- Stâlpul CA148 tip simplu circuit aferent circuitului calea Aradului - Arad.
Traseul proiectat al LEA 400 kV este amplasat la cca 30 m est de traseul existent al LEA 220
kV Timisoara – Arad. Traversearea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0047
Hunedoara Timisana se realizeaza in trei zone, respectiv zona stalpilor nr. T89/CA72 – T90/CA72,
T104/CA86 - T106/CA88 si zona stalpilor nr. T114/CA96 - T117/CA99 pe o lungime totala de 2 km.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz-Arad este de circa 42.5 km.
In varianta A culoarea Albastra obiectivul energetic „Trecerea la tensiunea de 400 kV a
axului Porțile de Fier – Reşița – Timişoara – Săcălaz – Arad” este inclus în propunerile de
dezvoltare a infrastructurilor tehnice din planurile de amenajare a teritoriului județean Timiş şi
Arad, aprobate prin:
•
Hotărârea Consiliului Județen Timiş nr. 198/28.11.2013;
•
Hotărârea Consiliului Județen Arad nr. 28/24.02.2010.
Hotararile Consiliilor Judetene si planurile de infrastructuri dezvoltare LEA 400 kV se
regasesc in Anexa
Astfel conform prevederilor PUG-ului municipiului Timisoara limitrof culoarului LEA
existent rezervat trecerii la tensiunea de 400 kV a fost prevazuta si realizarea investitiei
“Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad”
Formarea acestui culoar comun LEA – cale ferata se justifica deoarece limita zonei
construite (intravilan) este limitofa limitei din partea de sud-est a ROSCI0277 Becicherecu Mic.
In zona de intravilan au fost rezervate coridoarele pentru liniile electrice aeriene si liniile de cale
ferata, care formeaza un culoar comun in zona de traversare a ROSCI0277 Becicherecu Mic.
Parasirea culoarului rezervat liniilor electrice aeriene in zona de intravilan afecteaza
constructiile existente precum si cele propuse, cu efecte sociale deosebite asupra locuitorilor
municipiului Timisoara.
VARIANTA „B” CULOAREA ROSIE
Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului simplu circuit
Noua LEA 400 kV Sacălăz – racord Calea Aradului se va realiza pe același traseu cu LEA
220 kV d.c Săcălaz-Timișoara respectiv Săcălaz - Calea Aradului.
Traseul liniei porneşte din stația electrică Săcălaz, amplasata în partea de vest a municipiului
Timişoara, lânga DN 59A la kilometrul 5+710 pe DN 59A Timișoara- Jimbolia pe care-l traversează,
având direcția nord.
În deschiderea 1-2, linia traversează DN 59A Timișoara-Jimbolia și LEA 110 kV Săcălaz –
Satchinez, direcția LEA este către Nord mergând în paralel cu LEA 110 kV Săcălaz – Satchinez și
LEA 110 kV Săcălaz - Orțișoara. În continuare, linia traverseaza CF neelectrificată Timisoara –
Jimbola DN 6 și pârâul Beregsau. După traversarea DN6 linia își schimbă direcția către Nord-Est
fiind în paralel cu LEA 110 kV Săcălaz – Orțișoara. LEA traversează CF electrificată TimisoaraArad. Intrarea in stația electrica 400 kV Calea Aradului se va realiza prin stalpul terminal existent
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(S24/CA1) stalp tip dublu circuit care asigura si racordarea in statie a tronsonului LEA simplu circuit
400 kV Calea Aradului – Racord Săcălaz.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Săcălaz – Calea Aradului este de circa 7.7 km.
Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV racord Calea Aradului – Racord Săcălaz simplu
circuit conditionat de statia 400kV Calea Aradului, ocolire ROSCI0277 Becicherecu Mic prin partea
de vest
Noua LEA 400 kV racord Calea Aradului – Racord Săcălaz este conditionat de statia 400kV
Calea Aradului. Ocolirea ROSCI0277 Becicherecu Mic, prin partea de vest, implica si evitarea
intravilanului aferent localitatilor Dudestii Noi, Becicherecu Mic si Sanandrei, localitati limitrofe
ariei naturale protejate. Traseul liniei in aceasta varianta se mareste de cca 3 ori fata de traseul aprobat
prin PATJ in culoarul limiei existente 220 kV (lungime traseu LEA 220/400 kV 13,4 km iar varianta
ocolire are o lungime de 37,7 km), solutie care are un impact mult mai mare asupra factorilor de
mediu comparativ cu varianta traseului proiectat pe linia 220 kV existenta.
Ocolitea prin partea de EST este imposibila deoarece traverseaza zona hasurata in culoarea
verde.
Ocolirea rezervatiei prin partea de est este este conditionata de:
- culoarul de zbor al aeroportului Timisoara.
- Intravilan conform Hotărârea Consiliului Județen Timiş nr. 198/28.11.2013 zona fiind intens
construita si in curs de dezvoltare din cauza noii centurii de ocolire a municipiului Timisoara.
Descriere traseu tronsonul Tronsonul LEA 400 kV Timișoara – Racord Săcălaz simplu
circuit

Traseul LEA 400 kV va fi realizat pe axul existent al liniei LEA 220 kV d.c. SăcălazTimișoara respectiv Timișoara – Arad, datorită dezvoltării rezidențiale din zona de est a municipiului
Timişoara și începe din stația Timișoara urmând direcția Nord-Est, traversează drumul Calea
Moșniței. La Sud de lacul Pescăria Ghiroda LEA traversează centura Timisoara în doua puncte după
care iși schimbă traseul către Nord-Vest traversând LEA 110 kV Alimentare CF, râul Bega, strada
Dunarea, strada Ialomița și strada Stejarului. După traversarea drumului DN 6 LEA își schimbă
direcția către Nord traversând CF Timișoara - Lugoj. Până în partea de Nord-Est a padurii Verde LEA
are un traseu liniar. În acest punct LEA își schimbă direcția către Nord-Vest având un traseu paralel
cu pădurea. Traversează lacul Acumularea Dumbrăvița strada Bartok Bela. În dreptul unde se face
traversarea centurii de ocolire a Timișoarei(DNCT) LEA își schimbă direcția către Nord și continuă
până în locul unde se realizează racordul cu LEA 400 kV Calea Aradului – Arad simplu circuit.
Punctul de racord este în zona stâlpului 220 kV existent nr. 40a situat în zona de nord a localității
Dumbrăvița.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Timișoara – Racord Săcălaz este de circa 11.6
km.
Descriere traseu tronsonul Tronsonul LEA 400 kV dublu circuit Racord Săcălaz - Arad
Noua LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz - Arad se va realiza la o distanță de 30 m pe partea
dreaptă a LEA 220 kV d.c. Timișoara – Arad respectiv Calea Aradului – Arad existentă și începe din
punctul unde se realizeză racordul(borna 40a) având o direcție Nord-Est. Trece pe la Est de localitatea
Covaci traversează Valea Nerad drumul DC 58. În deschiderea existentă 49-51, deoarece în zona
respectivă linia trebuia sa treverseze o gospodarie, traseul este se va afla pe aceași poziție cu traseul
existent. Locația se afla la Nord-Est de localitatea Cerneteaz. Din acest punct LEA are un traseu liniar
drumul DC 56, Valea
până în dreptul localități Șagu. Pe traseu linia traversează pârul Măgheruș,
Viilor, drumul DJ 693, Valea Ronului, Valea Zorilor, Valea Fantana Babei, Valea Ardelenilor,
drumul DC 95 și pârâul Apa Mare. La km 521+800 al autostrăzi A1 LEA trece din județul Timiș în
județul Arad. În dreptul localități Șagu linia schimbă direcția către Nord-Est. Merge pe această
direcție până la traversarea autostrăzi A1, în dreptul km 532+515. Dupa ce traversează A1 direcția
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liniei este către localitatea Fântânele trecând pe la Sud-Est de localitatea Sânicolau Mic. Traversează
drumul DJ 709 G cetura Arad (drumul se află în faza de proiectare) și DJ 682 și râul Mureș. Traseul
linie se încadrează paralel cu traseul liniei existente 400 kV Mintia – Arad. Traversează CF
electrificată Arad – Deva drumul DN 7 și CF electrificată Arad – Lipova. După traversarea CF, LEA
își schimbă către Nord-Est fiind în paralel cu LEA 400 kV Mintia – Arad. Din stalpul T165/CA147
care va fi amplasat in fata statiei 400 kV Arad, racordarea circuitelor 400 kV proiectate la cadrele
stației se va realza prin stâlpii teminali amplasați în incinta stației, respectiv:
- Stâlpul T166/M403 tip dublu circuit pe care sunt amplasate circuitele 400 kV simplu circuit
Timisoara – Arad proiectat și LEA 400 kV simplu circuit Mintia – Arad existentă
- Stâlpul CA148 tip simplu circuit aferent circuitului calea Aradului - Arad.
Traseul proiectat al LEA 400 kV este amplasat la cca 30 m est de traseul existent al LEA 220
kV Timisoara – Arad. Traversearea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0047
Hunedoara Timisana se realizeaza in trei zone, respectiv zona stalpilor nr. T89/CA72 – T90/CA72,
T104/CA86 - T106/CA88 si zona stalpilor nr. T114/CA96 - T117/CA99 pe o lungime totala de 2 km.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz-Arad este de circa 42.5 km.
VARIANTA C CULOAREA MAGENTA
Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului simplu circuit
Noua LEA 400 kV Sacălăz – racord Calea Aradului se va realiza pe același traseu cu LEA
220 kV d.c Săcălaz-Timișoara respectiv Săcălaz - Calea Aradului.
Traseul liniei porneşte din stația electrică Săcălaz, amplasata în partea de vest a municipiului
Timişoara, lânga DN 59A la kilometrul 5+710 pe DN 59A Timișoara- Jimbolia pe care-l traversează,
având direcția nord.
În deschiderea 1-2, linia traversează DN 59A Timișoara-Jimbolia și LEA 110 kV Săcălaz –
Satchinez, direcția LEA este către Nord mergând în paralel cu LEA 110 kV Săcălaz – Satchinez și
LEA 110 kV Săcălaz - Orțișoara. În continuare, linia traverseaza CF neelectrificată Timisoara –
Jimbola DN 6 și pârâul Beregsau. După traversarea DN6 linia își schimbă direcția către Nord-Est
fiind în paralel cu LEA 110 kV Săcălaz – Orțișoara. LEA traversează CF electrificată TimisoaraArad. Intrarea in stația electrica 400 kV Calea Aradului se va realiza prin stalpul terminal existent
(S24/CA1) stalp tip dublu circuit care asigura si racordarea in statie a tronsonului LEA simplu circuit
400 kV Calea Aradului – Racord Săcălaz.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Săcălaz – Calea Aradului este de circa 7.7 km.
Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV racord Calea Aradului – Racord Săcălaz
simplu circuit conditionat de statia 400kV Calea Aradului
Noua LEA 400 kV racord Calea Aradului – Racord Săcălaz simplu circuit se va realiza pe
același traseu cu LEA 220 kV d.c. Săcălaz-Timișoara respectiv Calea Aradului – Arad și începe din
stația Calea Aradului, stalpul terminal existent dublu circuit (S24/CA1) pe care este montata si LEA
400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului, are direcția Nord-Vest până în dreptul traversării drumului
DN69 unde își schimbă direcția către Est , traversează DC 58 pârâul Beregsau și LEA 110 kV
Săcălaz – Orțișoara având un traseu liniar până la locul de intersecție cu noua LEA 400 kV simplu
circuit Timișoara – Arad. Zona de intersecție este stâlpului 220 kV existent nr. 40a, situat în zona de
nord a localității Dumbrăvița.
Conform prevederilor PUG-ului municipiului Timisoara limitrof culoarului LEA existent
rezervat trecerii la tensiunea de 400 kV a fost prevazuta si realizarea investitiei “Modernizarea liniei
feroviare Caransebes – Timisoara – Arad”
Formarea acestui culoar comun LEA – cale ferata se justifica deoarece limita zonei construite
(intravilan) este limitofa limitei din partea de sud-est a ROSCI0277 Becicherecu Mic. In zona de
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intravilan au fost rezervate coridoarele pentru liniile electrice aeriene si liniile de cale ferata, care
formeaza un culoar comun in zona de traversare a ROSCI0277 Becicherecu Mic.
Parasirea culoarului rezervat liniilor electrice aeriene in zona de intravilan afecteaza
constructiile existente precum si cele propuse, cu efecte sociale deosebite asupra locuitorilor
municipiului Timisoara.
Descriere traseu tronsonul Tronsonul LEA 400 kV Timișoara – Racord Săcălaz simplu
circuit

Traseul LEA 400 kV va fi realizat pe axul existent al liniei LEA 220 kV d.c. SăcălazTimișoara respectiv Timișoara – Arad, datorită dezvoltării rezidențiale din zona de est a municipiului
Timişoara și începe din stația Timișoara urmând direcția Nord-Est, traversează drumul Calea
Moșniței. La Sud de lacul Pescăria Ghiroda LEA traversează centura Timisoara în doua puncte după
care iși schimbă traseul către Nord-Vest traversând LEA 110 kV Alimentare CF, râul Bega, strada
Dunarea, strada Ialomița și strada Stejarului. După traversarea drumului DN 6 LEA își schimbă
direcția către Nord traversând CF Timișoara - Lugoj. Până în partea de Nord-Est a padurii Verde LEA
are un traseu liniar. În acest punct LEA își schimbă direcția către Nord-Vest având un traseu paralel
cu pădurea. Traversează lacul Acumularea Dumbrăvița strada Bartok Bela. În dreptul unde se face
traversarea centurii de ocolire a Timișoarei(DNCT) LEA își schimbă direcția către Nord și continuă
până în locul unde se realizează racordul cu LEA 400 kV Calea Aradului – Arad simplu circuit.
Punctul de racord este în zona stâlpului 220 kV existent nr. 40a situat în zona de nord a localității
Dumbrăvița.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV s.c. Timișoara – Racod Săcălaz este de circa 11.6
km.
Descriere traseu tronsonul LEA 400 kV dublu circuit Racod Săcălaz – Arad ocolire
ROSPA0047 Hunedoara Timisana
Noua LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz - Arad se va realiza la o distanță de 30 m pe partea
dreaptă a LEA 220 kV d.c. Timișoara – Arad respectiv Calea Aradului – Arad existentă și începe din
punctul unde se realizeză racordul (borna 40a) având o direcție Nord-Est. Trece pe la Est de
localitatea Covaci traversează Valea Nerad drumul DC 58. În deschiderea existentă 49-51, deoarece
în zona respectivă linia trebuia sa treverseze o gospodarie, traseul este se va afla pe aceași poziție cu
traseul existent. Locația se afla la Nord-Est de localitatea Cerneteaz. Din acest punct LEA are un
traseu liniar până în dreptul localități Șagu. Pe traseu linia traversează pârul Măgheruș,
drumul DC
56, Valea Viilor, drumul DJ 693, Valea Ronului, Valea Zorilor, Valea Fantana Babei, Valea
Ardelenilor, drumul DC 95 și pârâul Apa Mare.
Linia de 400kV se află paralel cu A1. La km 521+800 al autostrăzi A1 LEA trece din județul
Timiș în județul Arad. În dreptul localități Șagu linia schimbă direcția către Nord-Est. Merge pe
această direcție până la traversarea autostrăzi A1, în dreptul km 532+515. Dupa ce traversează A1
direcția liniei este către localitatea Fântânele trecând pe la Sud-Est de localitatea Sânicolau Mic.
Traversează drumul DJ 709 G cetura Arad (drumul se află în faza de proiectare) și DJ 682 și râul
Mureș. Traseul linie se încadrează paralel cu traseul liniei existente 400 kV Mintia – Arad.
Traversează CF electrificată Arad – Deva drumul DN 7 și CF electrificată Arad – Lipova. După
traversarea CF, LEA își schimbă către Nord-Est fiind în paralel cu LEA 400 kV Mintia – Arad. Din
stalpul T165/CA147 care va fi amplasat in fata statiei 400 kV Arad, racordarea circuitelor 400 kV
proiectate la cadrele stației se va realza prin stâlpii teminali amplasați în incinta stației, respectiv:
- Stâlpul T166/M403 tip dublu circuit pe care sunt amplasate circuitele 400 kV simplu circuit
Timisoara – Arad proiectat și LEA 400 kV simplu circuit Mintia – Arad existentă
- Stâlpul CA148 tip simplu circuit aferent circuitului calea Aradului - Arad.
Pentru evitarea traversarii ROSPA0047 Hunedoara Timisana, traseul propus pentru LEA 400
kV paraseste culoarul energetic format din LEA 110 si 220 existente, acesta urmand a fi reamplasat
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paralel cu LEA 220 kV existenta in partea de est a acesteia la o distanta de cca 0.4 km, tronsonul
stalpilor LEA 400 kV nr. T101/CA83 – T120/CA102.
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz-Arad este de circa 42.5 km.
Aceasta variantă părăsește zona de protecție și siguranță a LEA, zona deja cu restrictii
de construcție și afecteaz alta zona ce va avrea impuse rectrictii de oricenatura pe o suprafata
de 37,5 m din ax LEA stânga/dreapa.
 CRITERIUL DE MEDIU
La proiectarea şi construirea tronsonului Linie 400 kV simplu circuit Săcălaz-racord Calea
Aradului, Linie 400 kV simplu circuit racord Calea Aradului-racord Săcălaz, Linie 400 kV simplu
circuit Timișoara – racord Săcălaz si Linie 400 kV dublu circuit Timișoara – Arad circuit comun cu
Calea Aradului – Arad (De la racord Săcălaz până în stația Arad) se pune un accent deosebit pe
adoptarea unor măsuri care să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului.
Aceste linii reprezintă de fapt o intruziune în cadrul natural existent anterior apariției
acestora .
Având în vedere cele arătate la acest subcapitol precum şi cerinȚele OUG nr. 195/2005
privind protecției mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, la alegerea
traseului LEA în cadrul criteriului de mediu se stabilesc următorii indicatori:
- ocuparea terenurilor cu valoare imobiliară ridicată;
- ocuparea zonelor împădurite;
- impactul vizual;
- trecerea prin intravilanul localităților;
- afectarea habitatelor animalelor şi păsărilor;
- trecerea prin rezervații naturale.
La aprecierea acestor indicatori se va urmări să se evidențieze faptul că la alegerea
traseului LEA s-a ținut seama de următoarele cerințe:
- evitarea pe cât posibil a terenurilor de înaltă productivitate agricolă precum şi a celor
plantate cu vii şi livezi şi a celor cu valoare imobiliară ridicată;
- evitarea pe cât posibil a zonelor împădurite;
- evitarea zonelor locuite (intravilanul localităților) având în vedere atât problemele
sociale ale comunităților cât şi problemele aferente efectelor câmpului electromagnetic;
- evitarea distrugerii habitatului animalelor, mai ales a celor protejate sau pe cale de
dispariție;
- evitarea zonelor de interes turistic, a parcurilor şi rezervațiilor naturale;
- evitarea zonelor greu accesibile care să necesite drumuri noi de acces precum şi lucrări
în zona fundațiilor stâlpilor pentru reducerea impactului la execuție şi
mentenanță.
Indicator – potențial impact asupra terenurilor agricole şi a zonelor împădurite
Impactul asupra terenurilor se referă în general la restricțiile impuse la utilizarea acestora în
diverse scopuri (agricole, realizarea unor zone rezidențiale şi industriale, etc).
În cazul liniilor electrice aeriene amplasate pe terenuri agricole, exproprierile definitive (care implică
schimbarea destinației acestora) se fac numai pentru fundațiile stâlpilor.
Suplimentar sunt impuse restricții în folosirea utilajelor agricole şi a instalațiilor aferente
irigațiilor în tot culoarul de siguranță şi protecție al LEA, mai ales în zona stâlpilor şi a săgeții maxime
(în mijlocul deschiderii).
De asemenea numeroase restricții sunt impuse în culoarul de siguranță şi protecție în cazul construirii
unor obiective noi (case, magazii, drumuri, parcări auto, clădiri industriale, etc).
Un impact major apare în cazul traversării zonelor împădurite, în special în tronsonul de dublu circuit
unde culoarul de siguranță şi protecție existent trebuie extins (54 m) şi eliberat de vegetația inițială şi întreținut
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în perioada de exploatare pentru a evita reducerea gabaritelor electrice între părțile sub tensiune şi copaci
sub limitele admise de normativele de proiectare şi exploatare.
Indicator – potențial impact direct asupra sistemelor ecologice
Impactul direct ecologic apare în cazul LEA care traversează zone întinse (lungimi mari de traseu),
acesta afectând fauna şi flora existentă în zonă.
Datorită aşezării geografice între regiunile boreale şi tropicale teritoriul României este traversat de
unele din cele mai importante drumuri de migrație avifaunistice primăvara spre Nord (pasajul de primăvară) şi
toamna spre Sud (pasajul de toamnă).
Conform planşei 29 din Atlasului Geografic traseul LEA 400 kV traversează drumul de migrație II
panono-bulgar. Planșa 29 se găsește în Anexa D.
Indicator – potențial impact vizual
Impactul vizual ale LEA 400 kV este evident,major si permanent.
Impactul vizual este diferențiat în funcție de zonele străbătute de LEA (zone împădurite, păşuni,
terenuri agricole, zone locuite).
În consecință şi măsurile care se iau la faza de proiectare trebuie să aibă în vedere cele mai bine
adaptate soluții pentru diverse tipuri de zone, funcție de contextul natural, istoric sau tradițional.
Indicator – potențial impact câmpului electric si câmpului magnetic
Proiectarea LEA 400 kV se face astfel încât să se respecte cerințele normativelor privind valorile
intensității câmpului electric si câmpului magnetic la nivelul solului.
Indicator – potențial impact în perioada de execuție şi ulterior de mentenanță
Realizarea LEA 400 kV are un impact major asupra mediului unde va fi amplasată datorită volumului
foarte mare de materiale (laminate, izolație, conductoare, betoane, armături etc) care trebuie transportate la
fiecare bornă şi puse în operă, precum şi a volumelor mari de săpături necesare pentru realizarea fundațiilor.
Principalele activități care afectează mediul în perioada de execuție sunt următoarele:
- îndepărtarea vegetației;
- construirea/amenajarea drumurilor de acces;
- lucrările de execuție;
- transportul şi turnarea betoanelor;
- transportul şi ridicarea stâlpilor;
- transportul tamburilor de conductoare şi a izolatoarelor, inclusiv montarea acestora;
- transportul pământului în exces rezultat din excavare;
- nivelările efectuate în zona fundațiilor.
În perioada de exploatare impactul lucrărilor de mentenanță este diferențiat în funcție de
importanța acestora fiind maxim pentru lucrările de mentenanță majoră care implică:
refaceri fundații;
consolidări stâlpi;
schimbare izolație;
reîntinderea la săgeată a conductoarelor active şi de protecție.

→ Alegerea traseului LEA 400 kV pe baza criteriului de mediu
Pentru alegerea traseelor tronsonului Linie 400 kV simplu circuit Săcălaz- racord Calea Aradului,
Linie 400 kV simplu circuit racord Calea Aradului- racord Săcălaz, Linie 400 kV simplu circuit
Timișoara – racord Săcălaz si Linie 400 kV dublu circuit Timișoara – Arad circuit comun cu Calea
Aradului – Arad (De la racord Săcălaz până în stația Arad), se au in vedere impactul asupra:
1. ariilor protejate;
2. intravilanului localităților.
3. impactul vizual;
4. execuția şi mentenanța LEA.
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1. Arii protejate
Traseele tronsonului Linie 400 kV simplu circuit Săcălaz- racord Calea Aradului, Linie 400 kV
simplu circuit racord Calea Aradului- racord Săcălaz, Linie 400 kV simplu circuit Timișoara – racord
Săcălaz si Linie 400 kV dublu circuit Timișoara – Arad circuit comun cu Calea Aradului – Arad (De la
racord Săcălaz până în stația Arad), în varianta A, traversează următoarele unități administrative din
județele Timiş și Arad: Municipiul Timişoara, Comuna Moşnița Nouă, Comuna Ghiroda, Comuna
Dumbrăvița, Comuna Sînandrei, Comuna Giarmata, Comuna Pişchia, Comuna Orțişoara, Comuna
Şagu, Comuna Fântânele, Comuna Vladimirescu, Municipiul Arad. (12 unități teritoriale
administrative)
Traseele tronsonului Linie 400 kV simplu circuit Săcălaz- racord Calea Aradului, Linie 400 kV
simplu circuit racord Calea Aradului- racord Săcălaz, Linie 400 kV simplu circuit Timișoara – racord
Săcălaz si Linie 400 kV dublu circuit Timișoara – Arad circuit comun cu Calea Aradului – Arad (De la
racord Săcălaz până în stația Arad), în varianta B, traversează următoarele unități administrative din
județele Timiş și Arad: Municipiul Timişoara, Comuna Moşnița Nouă, Comuna Ghiroda, Comuna
Dudeștii Noi, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sînandrei, Comuna Pişchia, Comuna Orțişoara,
Comuna Şagu, Comuna Fântânele, Comuna Vladimirescu, Municipiul Arad. (12 unități teritoriale
administrative)
Traseele tronsonului Linie 400 kV simplu circuit Săcălaz- racord Calea Aradului, Linie 400 kV
simplu circuit racord Calea Aradului- racord Săcălaz, Linie 400 kV simplu circuit Timișoara – racord
Săcălaz si Linie 400 kV dublu circuit Timișoara – Arad circuit comun cu Calea Aradului – Arad (De la
racord Săcălaz până în stația Arad), în varianta C, traversează următoarele unități administrative din
județele Timiş și Arad: Municipiul Timişoara, Comuna Moşnița Nouă, Comuna Ghiroda, Comuna
Dumbrăvița, Comuna Sînandrei, Comuna Giarmata, Comuna Pişchia, Comuna Orțişoara, Comuna
Şagu, Comuna Fântânele, Comuna Vladimirescu, Municipiul Arad. (12 unități teritoriale
administrative)
În cadrul unităților administrativ teritoriale traversate de varianta “A, B și C” , sunt traversate
două zone protejate ROSCI0277 Becicherecu Mic și ROSPA0047 Hunedoara Timisana in
conformitate cu HG nr. 1284/2007 – Natura 2000. Aceaste zone protejate sunt traversate de traseu
astfel:
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Varianta “A” (albastru)
ROSCI0277 Becicherecu Mic
→ LEA 400 kV simplu circuit proiect traseu comun cu LEA 220 kV dublu circuit existenta ce se
demonteaza, lungime traversare arie protejata 1595 m, 6 stalpi LEA 400 kV proiectata si 5
stalpi LEA 220 kV ce se demonteaza.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 6 x 49mp = 294 mp teren definitiv, reprezinta 0,0014 % din
suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 6 stalpi x 825 mp = 4950 mp teren temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 5 stalpi x 660 mp = 3300 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV montare conductoare LEA 400 kV : 1247
m x 3 = 3741 mp temporar
→ Total teren temporar : 11991 mp, reprezinta 0,0575 % din suprafata ariei protejate
ROSPA0047 Hunedoara Timisana
→ LEA 400 kV dublu circuit proiect traseu paralel cu LEA 220 kV dublu circuit existenta la cca
30 m est de aceasta.
→ LEA 400 kV proiect lungime traversare arie protejata 2003 m 5 stalpi.
→ LEA 220 kV existent ce se demonteaza, lungime traversare arie protejata 2000 m 6 stalpi.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 2 stalpi x 80mp + 3stalpi x 94mp = 442 mp teren definitiv,
reprezinta 0,0029 % din suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 5 stalpi x 840 mp = 4200 mp teren temporar
→ Coridor lucru montare conductoare LEA 400 kV : 1828 m x 3 = 5484 mp temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 6 stalpi x 660 mp = 3960 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV: 1820 m x 3 = 5460 mp temporar
→ Total teren temporar : 19104 mp, reprezinta 0,1251 % din suprafata ariei protejate
Varianta “B” (roșu)
ROSCI0277 Becicherecu Mic
→ LEA 400 kV simplu circuit proiect traseu comun cu LEA 220 kV dublu circuit existenta ce se
demonteaza, lungime traversare arie protejata 1595 m,
→ 6 stalpi LEA 400 kV proiectata si 5 stalpi LEA 220 kV ce se demonteaza.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 0 m
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 0 m
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 5 stalpi x 660 mp = 3300 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV : 1247 m x 3 = 3741 mp temporar
→ Total teren temporar : 4547 mp, reprezinta 0,0575 % din suprafata ariei protejate
ROSPA0047 Hunedoara Timisana
→ LEA 400 kV dublu circuit proiect traseu paralel cu LEA 220 kV dublu circuit existenta
la cca 30 m est de aceasta.
→ LEA 400 kV proiect lungime traversare arie protejata 2003 m 5 stalpi.
→ LEA 220 kV existent ce se demonteaza, lungime traversare arie protejata 2000 m 6
stalpi.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 2 stalpi x 80mp + 3stalpi x 94mp = 442 mp teren
definitiv, reprezinta 0,0029 % din suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 5 stalpi x 840 mp = 4200 mp teren temporar
→ Coridor lucru montare conductoare LEA 400 kV : 1828 m x 3 = 5484 mp temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 6 stalpi x 660 mp = 3960 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV: 1820 m x 3 = 5460 mp temporar
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→ Total teren temporar : 19104 mp, reprezinta 0,1251 % din suprafata ariei
protejate
Varianta “C” (magenta)
→ ROSCI0277 Becicherecu Mic
→ LEA 400 kV simplu circuit proiect traseu comun cu LEA 220 kV dublu circuit
existenta ce se demonteaza, lungime traversare arie protejata 1595 m, 6 stalpi LEA 400
kV proiectata si 5 stalpi LEA 220 kV ce se demonteaza.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 6 x 49mp = 294 mp teren definitiv, reprezinta 0,0014
% din suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 6 stalpi x 825 mp = 4950 mp teren temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 5 stalpi x 660 mp = 3300 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV montare conductoare LEA 400 kV :
1247 m x 3 = 3741 mp temporar
→ Total teren temporar : 11991 mp, reprezinta 0,0575 % din suprafata ariei
protejate
ROSPA0047 Hunedoara Timisana
→ LEA 400 kV dublu circuit proiect traseu paralel cu LEA 220 kV dublu circuit existenta
la cca 420 m est de aceasta.
→ LEA 400 kV proiect lungime traversare arie protejata 0 m.
→ LEA 220 kV existent ce se demonteaza, lungime traversare arie protejata 2000 m 6
stalpi.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 0 mp
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 0 mp
→ Coridor lucru montare conductoare LEA 400 kV : 0 mp
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 6 stalpi x 660 mp = 3960 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV: 1820 m x 3 = 5460 mp temporar
→ Total teren temporar : 9420 mp, reprezinta 0,0617 % din suprafata ariei protejate
2. Trecerea prin intravilanul localităților
Conform celor arătate la subcapitolul 3.3.1 traseul a LEA 400 kV va traversa 12
unități administrativ-teritoriale.
Toate variantele studiate evită integral zonele de intravilan, ceea ce reduce considerabil
impactul câmpului electromagnetic asupra populației.
4. Impactul vizual
Integrarea unei LEA noi de foarte înaltă tensiune în cadrul natural, în funcție de natura
mediului se poate face în două moduri şi anume:
Absorbția – în zonele cu valoare peisagistică, în zonele turistice şi în cele de importanță istorică
este obligatorie utilizarea atât a vegetației cât şi conturului terenurilor în vederea reducerii substanțiale
a impactului vizual al LEA („camuflarea” acesteia);
Inserția – soluție aplicabilă mai ales în apropierea zonelor locuite şi industriale în care
estetica LEA poate contribui la îmbunătățirea imaginii zonei respective printr-o alegere adecvată
a structurilor metalice şi a modului de amplasare a stâlpilor.
Se menționează că pentru LEA 400 kV simplu circuit se va utiliza gama de stâlpi
„RODELTA”, iar pentru LEA 400 kV dublu circuit gama de stâlpi ”DONAU”.
Gamele de stâlpi tip „RODELTA” şi ”DONAU” sunt proiectate în conformitate cu prevederile
ultimelor normative de proiectare PE 105/1990 din laminate subȚiri (tip „aerisit”).
La proiectarea elementelor LEA sau adoptat măsuri ca să reducă impactul vizual şi anume:
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-

reducerea numărului de stâlpi prin mărirea deschiderilor;
utilizarea la maximum posibil a stâlpilor de susținere speciali în locul stâlpilor de
întindere în colț (stâlpii de susținere speciali sunt structuri mai svelte decât stâlpii de colț şi
sunt echipați cu 6 lanțuri de susținere dublă în loc de 12 lanțuri de întindere triplă);
alegerea culorii stâlpilor, conductoarelor şi izolatoarelor (un impact vizual major îl are
strălucirea stâlpilor şi a conductoarelor datorită galvanizării precum şi culoarea „stridentă” a
izolației).

5. Execuția şi mentenanța
Pentru reducerea impactului in timpul execuției se va urmări ca îndepărtarea totală a vegetației
sa fie limitată la zona amplasamentelor stâlpilor. În deschiderile dintre stâlpi vegetația trebuie să fie
tăiată pentru respectarea gabaritelor electrice impuse.
Drumurile de acces noi trebuie să fie construite numai în cazul în care nu există nici un fel de
drumuri în zonă, de interes public sau private.
Lucrările de excavații şi turnarea betoanelor vor trebui să se efectueze pe baza unor
tehnologii adecvate în vederea afectării unor suprafețe minime de teren.
Lucrările de ridicare ale stâlpilor se vor efectua de asemenea pe baza unor tehnologii adecvate
în vederea afectării unor suprafețe minime. În cazul zonelor de munte trebuie aplicată tehnologia de
ridicare „bară cu bară” în locul utilizării macaralelor care necesită drumuri de acces la borne amenajate
precum şi nivelarea terenurilor pentru fixarea macaralelor.
Pentru lucrările de întindere la săgeată a conductoarelor se va elibera de vegetație un
culoar foarte îngust pentru derularea firului pilot. În consecință este obligatorie utilizarea acestei
tehnologii pentru reducerea suprafețelor defrişate.
Lucrările de mentenanță vor avea o amploare mult mai redusă față de lucrările la alte LEA din
următoarele motive:
- stâlpii sunt zincați dispărând necesitatea ciclurilor de vopsire şi a înlocuirii barelor
corodate;
- izolația este de tip compozit care are un număr mult mai redus de armături deci scade
probabilitatea de avarie pe lanț şi nu necesită înlocuiri de izolatoare sparte;
- prizele de legare la pământ sunt realizate din platbandă zincată mai groasă (40 x 6 mm în loc de
40 x 4 mm nezincată).
- În cazul lucrărilor de mentenanță majoră care pot implica şi stâlpii noi se vor respecta
măsurile de reducere a impactului prezentate pentru execuția LEA.
STABILIREA TRASEELOR OPTIME ALE LEA 400KV
Pentru stabilirea traseului optim al LEA 400 kV care să țină seama de criteriul tehnicoeconomic şi de criteriul de mediu se utilizează analiza multicriterială ținând seama de indicatorii
precizați. Pentru cele două criterii (tehnico-economic şi mediu) se consideră ponderi egale (50%). În
cadrul criteriului tehnico-economic cei 6 indicatori definiți sunt ponderați în funcție de
importanța lor în luarea deciziei privind traseul LEA . În cadrul criteriului de mediu cei 6 indicatori
definiți sunt ponderați în funcție de importanța lor în luarea deciziei privind impactul LEA asupra
mediului.
Pentru fiecare indicator se atribuie o notă după cum urmează: 3 – pentru cea mai bună soluție,
2 – pentru soluția medie, 1 – pentru soluția cea mai nefavorabilă
În tabelul 9 se prezintă evaluarea indicatorilor în variantele de traseu pentru cele trei
variante de traseu.
Varianta optimă corespunde variantei cu punctajul cel mai apropiat de nota 3.
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Analiza multicriterială a variantelor de traseu

Table 9

Criteriul

Ponderea
Evaluarea indicatorilor în varianta
indicatorilor în
Varianta A Varianta B - Roșu
Varianta C cadrul
Albastru
Magenta
criteriului,
Notă
Notă
Notă
Notă
Notă
Notă
în %
ponderată
ponderată
ponderată
30%
3
0.9
1
0.3
3
0.9

Indicatorii caracteristici criteriului

lungimea liniei
procentul de stâlpi speciali

20%

3

0.6

1

0.2

3

0.6

procentul de fundații speciale
Tehnico- natura terenului de fundare (stabilitate
economic geologică)

20%

2

0.4

2

0.4

1

0.2

Mediu

10%
2

0.2

2

0.2

1

0.1

accesibilitate traseu (grad de
dificultate)
coexistenŃa cu alte obiective

10%

3

0.3

1

0.1

1

0.1

10%

2

0.2

1

0.1

2

0.2

Total criteriu tehnico-economic

100%

ocuparea
terenurilor
cu
valoare imobiliară ridicată, drumuri
nationale, autostrazi
ocuparea zonelor împădurite

40%

impactul vizual
afectarea
habitatului
şi păsărilor
animalelor
trecerea prin rezervaŃii naturale

10%

2.6

1.3

2.1

2

0.8

1

0.4

2

0.8

5%

3

0.15

3

0.15

3

0.15

25%

3

0.75

1

0.25

3

0.75

10%

1
1

0.1
0.1

3
3

0.3
0.3

2
3

0.2
0.3

trecerea prin intravilanul localităŃilor

10%

3

0.2

3

0.3

2

0.2

Total criteriu de mediu

100%

2.1

1.7

2.4

Ierarhizarea variantelor de traseu rezultă prin analiza multicriterială şi este prezentată în tabelul 10
Conform rezultatelor analizate pe toate tronsoanele varianta optimă de traseu este varianta
reprezentată pe hărți cu culoare albastră.
Table 10 Ierarhizarea variantelor de traseu
Varianta de traseu

Nota ponderată

Locul

Varianta A - Albastru

2.35

I

Varianta B - Roșu

1.5

III

Varianta C - Magenta

2.25

II

Pentru a demonstra că ierarhizarea este corectă s-a efectuat şi analiză de sensibilitate la criteriile
propuse considerându-se diferite ponderi pentru cele două criterii şi anume 40%-60%; 50%-50%;
60%-40%. Rezultatele analizei de sensibilitate sunt prezentate în tabelul 11
Table 11

Ierarhizarea variantelor de traseu pe baza analizei de sensibilitate
Ipoteze

Variante de traseu

40% 60%
Nota
ponderată

Locul

50% 50%
Nota
ponderată

Locul

60% 40%
Nota
ponderată

Locul
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Varianta A - Albastru

2.3

I

2.35

I

2.4

I

Varianta B - Roșu

1.54

III

1.5

III

1.46

III

Varianta C - Magenta

2.28

II

2.25

II

2.22

II

Din analiza de sensibilitate rezultă declararea Varianta A - Albastru ca variantă optimă pentru
traseul LEA 400 kV nu este afectată de ipotezele privind ponderile criteriilor şi ipotezele
privind ponderile indicatorilor.
Avantajele variantei Albastru, comparativ cu celelalte variante, sunt următoarele:
CRITERIUL TEHNICO-ECONOMIC
- are cel mai redus procent de stâlpi speciali;
- are cel mai redus procentaj de fundații speciale;
- are valorile de investiție cele mai mici.
CRITERIUL DE MEDIU
- are impactul vizual cel mai redus;
- afectează mai puțin rezervațiile naturale(pastreaza traseul existent);
- nu afectează zonele împădurite.
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Plan-traseu-Variantele_A_B_C_plansa_2
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Plan-traseu-Variantele_A_B_C_plansa_3
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IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare::
În conformitate cu tema de proiectare, lucrarea constă în realizarea unei linii de 400 kV s.c.
transformată din linia existentă de 220 kV d.c.
Documentația SF s-a întocmit în conformitate cu „Expertizare LEA 220 kV Timisoara-Arad si
propuneri reabilitare” elaborată de S.C. I.S.P.E. S.A”.
Detalii constructive în vederea trecerii de la tensiunea de 220 kV la tensiunea de 400 kV a
LEA 220 kV Timisoara-Arad, existentă:
- stâlpii vor proveni din trunchiul stâlpilor existenți de 220 kV d.c. de pe care se va demonta
coronamentul de dublu circuit si se va monta un coronament nou „RODELTA”, realizat din profile
zincate. Se vor monta de asemenea stâlpi în întregime noi, tip SnR 400150 – 5.3.B. „RODELTA”,
acolo unde stâlpii existenți nu prezintă siguranță în exploatare (bornele 34, 35, 36, 37). Pentru
realizarea racordului spre Săcălaz, (bornele 40A si 40B), se vor monta doi stâlpi monofazici tip ICn
400113 I+II – M2. La intrarea în stația Arad se vor monta doi stâlpi noi „RODELTA” tip ICR 400180
– 5.3.B. aferenți circuitului Calea Aradului-Arad, iar în fața stației se va monta un stâlp terminal d.c.
tip ICn 400213 – M2, care va prelua si circuitul liniei existente Mintia-Arad;
- conductoarele active vor fi de tipul ALOLN 2x 450/75mm2, în întregime noi, conform
concluziilor prezentate la faza anterioară de proiectare (expertiză);
- conductoarele de protecție vor fi de următoarele tipuri: unul tip OPGW demontat si reutilizat
si unul tip ACS dimensionat conform calculului la stabilitate termică anexat;
- izolația liniei va fi nouă, din material compozit;
- fundațiile stâlpilor vor proveni din vechile fundații, unele necesitând lucrări de consolidare,
menționate la faza de expertiză, plus fundații noi aferente stâlpilor noi care se vor monta.
Prin avizul CTES nr. 359/17.12.2010 al CNTEE Transelectrica - S.A. s-a avizat favorabil
documentația Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Resița-Timisoara SăcălazArad și LEA 400 kV Timisoara-Arad - Studiu de fezabilitate (inclusiv expertiza tehnică a LEA).
Descrierea lucrarilor de demolare
a) Lucrari de demontare/demolare instalatii aferente constructiilor

Se vor demonta stâlpi LEA 220 kV. Acestia vor fi valorificati in centrele de reciclare.
Se vor demonta conductoarele active si de portectie. Acestea se vor strange pe tamburi si vor
fi depozitate in magaziile Transelectrica.
Se vor demonta lanturile de izolatoare. Acestea vor fi depozitate in magaziile Transelectrica.
b) Lucrari de demolare constructii
Se vor demola fundatiile stalpilor pana la cota de -1 m fata de sol.
Principii şi reguli generale de demolare
Pentru realizarea lucrărilor de construcții-montaj aferente LEA 400 kV Timisoara – Arad se
vor dezafecta şi demola elementele de construcții existente care nu mai corespund noilor cerințe
tehnologice.
Lucrarile de demolare se va face numai pe baza autorizatiei de desfinare si a documentatiei
tehnice verificate.
Fundatiile existente aferente stâlpilor se vor demola partial.
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Lucrarile de desfiintare ( demontare/demolare) se vor executa in etape distincte, consecutive,
in functie de demontarile pe parte tehnologica.
Lucrările de demontare/demolare ale elementelor de construcții se vor efectua numai după
ce se vor dezafecta/demonta toti stalpi LEA.
Demontarea componentelor se va realiza numai dupa amenajarea spatiilor necesare depozitarii
corespunzatoare a acestora si stabilirea cailor de acces.
Pentru operatiile de demontari/demolari se vor folosi utilaje si scule specifice.
Tehnologiile de demontare/demolare se vor alege dupa analiza starii de conservare a
constructiilor si evaluarea posibilitatilor de reutilizare a diverselor elemente ce intra in alcatuirea
structurii.
Contractantul/Executantul va întocmi un proiect tehnologic de execuție a lucrărilor de
demolare/demontare, care va ține cont de mijloacele de care dispune, de forța de muncă şi utilaje,
precum şi de posibilitățile de realizare, ținând seama de frontul de lucru pus la dispoziție de
beneficiarul LEA.
Începerea executării lucrărilor de demolare se va face numai pe baza autorizației de desființare
şi a documentației tehnice verificate.
Demolarea fundațiilor se va executa după demolarea elementelor de suprastructură.
Se va respecta ordinea de demontare a elementelor si se vor lua masuri de sprijinire sau
ancorare necesare pentru evitarea prabusirilor.
Modul de fragmentare a structurii in vederea demolarii se va satabili pe baza unei analize
detaliate atat a alcatuirii structurii, cat si a posibilitatilor de manipulare si transport.
Se vor reduce la minim operatiile de spargere si curatire de beton executate pe structura, in
special in pozitii de lucru incomode, indepartarea betonului in plus, urmand a se face la nivelul
solului.
Etape şi faze si faze de executie
Dezafectarea construcției
- întreruperea tensiunii în zona respectivă;
Demolarea propriu-zisă
În conformitate cu strategia CNTEE Transelectrica lucrările de desființare a părții de
infrastructură (fundații cadre şi suporți, canale , unitati de transformare, etc.)vor consta din:
- dezafectarea parțială a fundațiilor existente pe o adâncime de maxim 1.00 m acolo unde
.acestea nu împiedică amplasarea noilor fundații;
- umplerea cu pământ a gropilor fundatiilor.
- fundațiile se vor sparge la fața locului.
În cazul în care demolarea se execută sezonul rece, din cauza pământului înghețat se pot folosi
mijloace de săpare mecanizate, dar, în această situație, datorită gabaritului mai mare a uneltei de
săpat, vor rezulta cantități mai mari de pământ ce trebuie evacuat (încărcat, transportat) şi apoi
compactat.
Spargerea betonului se va efectua in straturi orizontale cu evacuarea periodica a molozului
pana la stratul de pamant de la fundul gropii fundatiei.
Dacă demolările se execută în perioada de timp ploios, pentru a preîntâmpina împotmolirea
utilajelor , se pot folosi resturile de beton rezultate din spargerea fundațiilor la amenajarea unei căi de
acces.
După îndepărtarea fundaților, gropile rămase se vor curăța complet de moloz şi se vor realiza
umputuri+compactari imediat pentru gropile al căror amplasament nu mai coincide cu cel al noilor
gropi de fundații, şi după executarea fundațiilor pentru cele ale căror amplasamente coincid cu cele
demolate.
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1. Demolare LEA 220 kV Sacalaz – Calea Aradului

In tabelul de mai jos se regasesc informatii despre stalpi demontati:
Table 12 Stalpi demontati LEA 220kV Sacalaz – Calea Aradului

Nr.crt.

Tipul stalpului

Numărul de ordine al stâlpilor pe LEA

Greutate (
kg/buc)

Nr. total

Total Greutate
( kg )

1

18274

1

18274

2

ITn+6 220214 –
C
IC 220212 - C

19

12084

1

12084

3

In+6 220212 – C

15

14914

2

44742

4

Sn+3220251 – C

3752

1

3752

5

Itn220214

24a

18274

1

18274

6

ICn 220212

17

12084

1

12084

7

Sn+2220202

12

13

9033

2

18066

8

IC 220213

2

16

6982

2

13964

9

Sn220202

8509

10

76581

10

5

11

8515
Nu se
demoleaza

34060
Nu se
demoleaza

1

20

4

5

6

14

11

3

Sn 220203

21

22

23

Ict400213-5.3

24b

7

8

24

18

9

10

1

TOTAL (kg)

251881

Se vor demola un numar de 26 de stalpi. (acestia se vor preda pe baza unui proces verbal
intocmit de executant si Transelectrica pentru a fi valorificati).
Stalpul nr 24b tip ICT 400213-5.3. va ramana pe amplasament deoarece se va utiliza in noua
configuratie a LEA 400 kV
2. Demolare LEA 220 Calea Aradului-Arad

In tabelul de mai jos se regasesc informatii despre stalpi demontati:
Table 13 Stalpi demontati LEA 220kV Calea Aradului-Arad

Nr.crt

Tipul stalpului

Numărul de ordine al stâlpilor pe LEA

Greutate (
kg/buc )

Nr.
total

TotalGreutate (
kg )

1

ITn+6 220214 – C

40a

40

24

18274

3

54822

2

In 220212 - C

161

162

166

12084

5

60420

3

In+6 220212 – C

27

28

95

14914

3

59656

4

ICn 220222 – C

154

13116

1

13116

5

ICn+6 220222 – C

120

16033

1

16033

6

Ict400213 –5.3

24 b

Nu se
Demoleaza

1

Nu se Demoleaza

7

ICn+6 220232 – C

169

170

11112

2

33336

8

Sn 220204 – C

115

116

6299

5

31495

9

Sn+3 220204 – C

89

90

6982

2

13964

10

Sn+6 220204 – C

149

156

157

7463

3

22389

11

Sn 220251 – C

80

81

82

3024

45

136080

122

167

123

83

168

150

84

85

86

66

12

Sn-3220251 – C

13

Sn+3220251 – C

14

Sn+6220251 – C

15

ICn 220212

16

Sn 220202

88

91

94

96

99

100

101

102

104

107

109

110

111

112

113

114

118

121

124

125

126

127

131

132

133

136

139

140

142

143

144

145

146

147

151

153

155

158

164

79

87

92

93

105

106

130

134

163

165

160

97

98

128

129

135

159

103

108

117

119

137

138

141

148

152

55

77

43

44

45

47

48

50

51

52

53

54

56

57

60

61

62

63

64

68

69

70

71

72

73

74

75

76

78

49

58

65

66

10

25560

3752

7

26264

4336

9

39024

12084

2

24168

8509

27

229743

9296

7

65072

18

Sn+3220202

41

42

19

Sn+6220202

46

59

9890

2

19780

22

Sn 220203

25

26

8515

2

17030

23

Sny 220252

29

30

31

32

36

37

38

39

10100

11

111100

33

34

67

2556

35

Total

999052

Se vor demola un numar de 147 de stalpi. (acestia se vor preda pe baza unui proces
verbal intocmit de executant si Transelectrica pentru a fi valorificati).
Stalpul nr 24b tip ICT 400213-5.3. va ramana pe amplasament deoarece se va utiliza in
noua configuratie a LEA 400 kV.
3. Demolare LEA 220 kV Timisoara – Racord Sacalaz

In tabelul de mai jos se regasesc inforatii despre stalpi demontati:
Table 14 Stalpi demontati LEA 220kV Timisoara – Racord Sacalaz

Nr. crt

Tipul stalpului

Numărul de ordine al stâlpilor pe LEA

1

ITn 220242 – C

1

2

ITn+6 220214 – C

40a

3

In 220212 - C

16

17

4

In+6 220212 – C

10

18

26

6

ICn 220232 – C

6

25

38

7

ICn+6 220232 – C

9

40

39

Nr.
total
2

Greutate (
kg/buc )
10247

Total Greutate
( kg)
20494

1

18274

18274

2

12084

24168

3

14914

44742

4

7596

30384

1

11112

11112

67

8
10

Sn 220204 – C
Sn 220251 – C

11

12

13

2

3

4

5

7

8

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31
15

12

Sn-3220251 – C

14

13

Sn+3220251 – C

24

15

Sn+2220202

34

17

Sn+6220202

33

35

32

36

3

6299

18897

16

3024

48384

3

2556

7668

1

3752

3752

3

9033

27099

1

9890

9890

Se vor demola un numar de 40 de stalpi. (acestia se vor preda pe baza unui proces verbal
intocmit de executant si Transelectrica pentru a fi valorificati).
Refacerea cadrului natural
La finalul lucrărilor de construcții montaj se va proceda la refacerea suprafețelor de teren
afectate de lucrări. Aceasta va cuprinde acoperirea cu pământ vegetal a respectivelor suprafețe, în
grosime de circa 10 cm, după care se va proceda la nivelarea şi finisarea suprafeței , după care se va
trece la semănarea gazonului şi la plantarea de arbuştilor ornamentali şi flori ( buxus, trandafiri ).
Operațiunea are ca scop atât fixarea solului cât şi amelioraraea impactului vizual asupra obiectivului
energetic.
Măsuri prevăzute pentru protecția factorilor de mediu in etapa de demolare
→ managementul apelor uzate (pluviale, menajere și impurificate cu ulei) asigurată în
conformitate cu Legea apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare, HGR
188/2002, OM nr.799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor
tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor si OM
nr.873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi
apelor.
•
Evacuarea apelor pluviale și impurificate cu ulei se va realiza conform prevederilor
NTPA 001/2002.
→ Protecția calității aerului, trebuie realizată în conformitate cu Legea 104/2011 privind
”Calitatea aerului înconjurător”, Ordinul MAPM nr. 462/93 pentru aprobarea condițiilor tehnice
privind ’’Protecția atmosferei”, Normele metodologice privind ’’Determinarea emisiilor de
poluanți atmosferici produși de surse staționare”, precum și in conformitate cu Regulamentul CE
nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului CE nr.
842/2006
•
prevenirea degajărilor de praf pe timpul lucrărilor de demolare și dezmembrare a
elementelor de construcție, prin utilizarea unei instalații de stropire cu apă
pulverizată și a tehnologiilor de hidrodemolare;
→ Protecția împotriva zgomotului şi a vibrațiilor trebuie asigurată conform prevederilor din HGR
493/06 – ”Cerințe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor şi a
populației la riscurile generate de zgomot”, STAS 10009/88, privind limita admisă pentru zgomot,
(având în vedere că stația este amplasată în intravilan) și OMMS 119/2014 ”Ordinul pentru
aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației” .
•
Protecția împotriva zgomotului și a vibratiilor se realizează prin folosirea unor scule
și utilaje cu grad sporit de silențiozitate, prevăzute cu atenuatoare de vibratii. Nivelul
de zgomot la sursa este cca. 80÷90 dBA, în unele cazuri 105 dBA. Caracterul
zgomotului este de joasă frecvență şi durata este cca. 8 ore/zi. Nivelul total de
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zgomot nu depăşeşte 55 dBA la limita perimetrului construit şi 45 dBA la cel mai
apropiat receptor protejat.
→ Managementul deseurilor - Evidența gestiunii deşeurilor generate în decursul desfăşurării
lucrărilor, colectarea, transportul şi depozitarea temporară sau definitivă a acestora se va face
conform:
•
Pentru încadrarea parametrilor de mai sus, în limitele prevăzute de legislația în
vigoare,
•
Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
Procedurile operaționale ale Entității Contractante TEL 20.03 (privind
•
scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe, declasarea și
casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe), TEL 29.09
privind gestionarea deșeurilor și TEL-29.12 (monitorizarea și măsurarea
activităților cu impact semnificativ asupra mediului) ;
•
Hotărârea nr. 856 din 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor
pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile
periculoase;
•
Legea 249/2015 – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje;
•
OMS nr.578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al
contributiilor si taxelor datorate la fondul de mediu;
•
Ordinul HGR 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și
nepericuloase pe teritoriul României;
•
OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
•
HGR 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieței produselor,
reglementate de legislația UE, care armonizează condițiile de
comercializare a acestora;
→ Executantul prin soluțiile adoptate și cerințele impuse lucrărilor de demontare trebuie să
asigure cel puțin următoarele măsuri de protecție:
•
gestionarea deșeurilor
•
Executantul are în sarcina sa, realizarea lucrarilor de dezafectare a stațiilor de 220kV
și 110kV existente .
Toate deșeurile rezultate din lucrările de demontare / demolare / dezmembrare a
•
elementelor de construcție,instalatii, demontare a echipamentelor și materialelor vor
fi sortate în conformitate cu prevederile din TEL 29.09 și lista de categorii de deșeuri
(conform cu HGR 856/2002, privind evidența și gestiunea deșeurilor), în reciclabile și
nereciclabile.
•
Din activitatea de demolare/demontare a elemnetelor de constructii si instalatii rezultă
deşeuri fără conținut de substanțe periculoase, care vor fi sortate în conformitate cu
prevederile din TEL 29.12 (în conformitate cu prevederile HGR 856/2002 privind
evidența şi gestiunea deşeurilor) în valorificabile și nevalorificabile.
•
Deșeurile valorificabile/ nevalorificabile nepericuloase se vor transporta și
valorifica/elimina de catre firme autorizate conform legislatiei, cu respectarea
legislației în vigoare, prin grija executantului.
•
Deșeurile valorificabile se vor colecta în containere speciale pentru fiecare tip și se
vor preda benefiarului pe bază de documente predare-primire, în vederea valorificării
de către acesta. Executantul va asigura transportul acestor deșeuri în depozitele
indicate de ST Timișoara și va completa formularele prevăzute de legislația în vigoare
(HG 1061/2008), formularele de evidență și transport. Un exemplar din aceste
formulare va fi predat responsabilului de lucrare din partea beneficiarului.
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•

→

→
→
→
→

→

Totodată din activitatea de demolare, demontare, dezmembrare rezultă deșeuri cu
conținut
de
subtanțe
periculoase.
Valorificare/eliminarea
deșeurilor
valorificabile/nevalorificabile periculoase se va realiza prin grija executantului.
•
Valorificarea deșeurilor valorificabile, periculoase/nepericuloase se va face prin
agenți economici autorizați, cu care beneficiarul a încheiat contracte.
•
Executantul va completa formularele de transport pentru deșeuri , conform HGR
1061/2008. Deșeurile vor fi predate pe bază de documente justificative pentru
valorificare respectiv evacuare din şantier (încărcare, transport la groapa de
gunoi/unități valorificatoare, la o distanță medie de circa 80 km față de
amplasamentul stației şi descărcare); documentele justificative vor fi predate Entității
Contractante.
•
În cazul în care executantul transportă deșeuri spre eliminare (deșeuri din construcții),
va prezenta beneficiarului documentele de predare a deșeurilor la depozitele finale,
din care să rezulte locul eliminării (depozitării finale), cantitatea de deșeu și costul
transportului și depozitării.
Pe parcursul realizării lucrărilor, executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru
a proteja mediul în incintă și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns
provocat persoanelor sau utilităților publice, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați
de metodele sale de lucru.
Prin grija executantului, pe toată durata de execuție a lucrărilor, sculele folosite vor fi depozitate
în locuri special amenajate, astfel încât influența asupra mediului înconjurător să fie minimă.
Orice poluare accidentală din vina executantului va fi remediată de către acesta în cel mai scurt
timp, pe cheltuiala proprie.
Executantul este obligat să soluționeze orice reclamație rezultată din nerespetarea legislației de
mediu și care se dovedește a fi întemeiată.
Situațiile speciale, incidentele tehnice și accidentale de mediu care pot determina impact
semnificativ asupra mediului înconjurător, periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate în timp
util beneficiarului de către executant.
În procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor se vor consemna și următoarele aspecte
privind protecția mediului:
•
toate deșeurile rezultate în urma lucrărilor (calitativ, cantitativ și locul de depozitare);
pentru deșeurile retrase de pe amplasament se va menționa destinația exterioară (locul
•
de depozitare finală sau firma de valorificare a deșeurilor) și se vor prezenta
documentele de predare a deșeurilor, la depozitele finale și/sau la firmele de
valorificare autorizate;
•
prejudiciile aduse mediului se vor trata ca neconformități, vor fi menționate în Fișa de
urmărire a lucrării și se vor remedia până la finalizarea acesteia. La finalizarea
lucrării, în cazul în care se constată prejudicii aduse mediului neremediate, Procesul
verbal de recepție la terminarea lucrărilor se încheie doar dacă s-a stabilit modul de
solușionare de către părțile implicate astfel:
•
„Executantul va remedia prejudiciul până la data de ............” sau ”Beneficiarul va
remedia prejudiciul cu recuperarea costurilor de la executant”.
•
La execuție se vor respecta cerințele HGR 349/2005 privind depozitarea deșeurilor în
locuri special amenajate, ale Ordinului 1230/2005 privind modificarea anexei la
Ordinul MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deșeurilor.
•
Executantul va ține evidența gestiunii deșeurilor, respectiv a deșeurilor reciclabile
(valorificabile) pe care le predă pe bază de Proces Verbal Entității Contractante și
nereciclabile (nevalorificabile) pe care le evacuează de pe teren și le elimină, conf.
HGR 856/2002 și Legii 211/201.
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•

Executantul va respecta cerințele HGR 349/2005 privind depozitarea deșeurilor în
locuri special amenajate, ale Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, ale Legii 105/2006 pentru
aprobarea OUG 196/2005 privind Fondul de mediu.

V. Descrierea amplasării proiectului :
Localizare administrativ teritorială
Tronsonul LEA 400 kV dublu circuit Racod Săcălaz - Arad
Lungimea totala a traseului LEA 400 kV d.c. Racord Săcălaz-Arad este de circa 42.5 km.

Traseul LEA 400 kV Săcălaz – racord Calea Aradului, traversează o singură unitate
administrativ teritorială din cadrul județului Timiş.
Traseul LEA 400 kV racord Calea Aradului – racord Săcălaz simplu circuit traversează un
număr de 3 unități administrativ teritoriale din cadrul județelor Timiş.
Traseul LEA 400 kV Timişoara – racord Săcălaz simplu circuit, traversează un număr de 4
unități administrativ teritoriale din cadrul din județelor Timiş.
Traseul LEA 400 kV racord Săcălaz – Arad dublu circuit, traversează un număr de 8 unități
administrativ teritoriale din cadrul din județelor Timiş și Arad.
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Localizare conform coordonatelor Stereo 70

Nr. Stalp

Tabel 15 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reşița – Timişoara – Arad, Etapa III LEA 400 kV Timişoara – Arad
amplasamente stalpi coordonate Sistem Stereografic 1970
Tip stalp
Coordonate centru stalp
Inaltime Suprafata
UAT
Deschideri
Arii naturale protejate / Observatii
stalp
stalp
stalpi
X (long)
Y (Lat)
Z
m
mp
Tronson LEA 400 kV simplu circuit Timisoara - Racord Sacalaz

T1

ITnR_400190

210973.210 478116.530

89.81

37.51

T2

SnR_400150

211266.612 478331.431

90.11

38.80

T3

ICnR_400180

211557.267 478544.320

90.20

37.51

T4

ICnR+6_400170

211720.443 478513.594

89.47

43.78

T5

ICnR_400170

212007.863 478576.724

89.49

37.78

T6

ICnR_400180

212139.462 478656.165

89.83

T7

ICnR_400180

212256.138 478895.608

T8

ICnR+6_400180

212198.230 479103.542

141

Timisoara

363.686

57

Timisoara

360.281

141

Timisoara

166.04

177

Timisoara

294.27

130

Timisoara

153.72

37.51

141

Timisoara

266.36

89.25

37.51

141

Mosnita Noua

215.85

89.65

43.83

194

Ghiroda

270.68

T9

SsR+3_400160

212281.768 479361.006

89.86

42.01

83

Ghiroda

397.089

T10

ICnR+3_400180

212404.320 479738.710

89.25

40.83

167

Ghiroda

337.247

T11

SsR_400160

212317.708 480064.645

90.89

39.01

74

Ghiroda

326.483

T12

SsR_400160

212233.860 480380.177

90.51

39.01

74

Ghiroda

305.057

T13

SsR_400160

212155.515 480675.002

90.44

39.01

74

Ghiroda

303.822

T14

SsR_400160

212077.487 480968.633

90.20

39.01

74

Ghiroda

305.960

T15

SsR-3_400160

211998.910 481264.331

90.58

36.01

65

Ghiroda

242.000

T16

ICnR-3_400170

211936.758 481498.214

90.03

34.78

110

Ghiroda

173.938

T17

ICnR-3_400170

211892.020 481666.300

89.95

34.78

110

Ghiroda

291.003

T18

ICnR_400170

211886.375 481957.248

90.48

37.78

130

Ghiroda

358.674

T19

SnR_400150

211879.572 482315.857

89.80

38.80

57

Ghiroda

370.647

T20

SnR_400150

211872.542 482686.437

91.90

38.80

57

Ghiroda

365.765

72

T21

SnR_400150

211865.604 483052.136

95.38

38.80

57

Ghiroda

355.985

T22

SnR_400150

211858.852 483408.057

95.81

38.80

57

Ghiroda

354.797

T23

SsR_400160

211852.122 483762.790

97.98

39.01

74

Ghiroda

280.080

T24

ICnR_400170

211846.810 484042.820

99.30

37.78

130

Ghiroda

237.324

T25

ICnR_400180

211742.090 484255.790

99.08

37.51

141

Dumbravita

352.218

T26

SsR_400160

211443.433 484442.502

100.34

39.01

74

Dumbravita

353.451

T27

SsR_400160

211143.730 484629.868

99.72

39.01

74

Dumbravita

350.873

T28

SsR_400160

210846.214 484815.868

99.58

39.01

74

Dumbravita

322.671

T29

SnR-3_400150

210572.611 484986.917

99.82

35.80

49

Dumbravita

291.558

T30

SnR-3_400150

210325.390 485141.473

101.05

35.80

49

Dumbravita

262.156

T31

SsR_400160

210103.099 485280.443

101.02

39.01

74

Dumbravita

404.652

T32

SsR_400160

209759.981 485494.951

97.63

39.01

74

Dumbravita

343.096

T33

ICnR-3_400170

209469.059 485676.828

100.97

34.78

110

Dumbravita

276.261

T34

ICnR_400170

209234.808 485823.275

98.59

37.78

130

Dumbravita

337.798

T35

SnR-3_400150

208948.378 486002.343

98.34

35.80

49

Dumbravita

281.883

T36

ICnR-3_400180

208709.361 486151.771

98.17

34.59

119

Dumbravita

293.870

T37

ICnR-3_400170

208617.512 486430.919

99.32

34.78

110

Dumbravita

327.747

T38

SnR_400150

208515.075 486742.246

98.75

38.80

57

Dumbravita

291.154

T39/CA21
T40/CA22
T41/CA23
T42/CA24
T43/CA25
T44/CA26

ITn_400213
Sn-6_400250
Sn_400250
Sn_400250
Sn_400250
Sn+3_400250

208424.075
208466.322
208526.586
208601.387
208676.272
208751.501

T45/CA27

Sn+3_400250

208832.633 488967.352

96.72

42.80

109

Sinandrei

366.359

T46/CA28

Sn_400250

208907.814 489325.914

95.83

39.80

94

Sinandrei

298.489

T47/CA29

Sn-6_400250

208969.067 489618.051

97.87

32.80

67

Giarmata

224.242

T48/CA30

ICn-3_400270

209015.084 489837.521

97.49

35.90

90

Giarmata

285.290

T49/CA31

ICn-3_400270

209023.862 490122.676

97.73

35.90

90

Giarmata

287.736

Tronson LEA 400 kV dublu circuit Racord Sacalaz - Arad
487018.814 98.88
48.20
136
Sinandrei
205.874
487220.307 100.15 32.80
67
Sinandrei
293.666
487507.723
99.8
39.80
94
Sinandrei
364.506
487864.471 97.32
39.80
94
Sinandrei
364.917
488221.622 98.06
39.80
94
Sinandrei
366.590
488580.410 96.48
42.80
109
Sinandrei
395.356
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T50/CA32

ICn-3_400270

209130.967 490389.735

99.02

35.90

T51/CA33
T52/CA34

90

Giarmata

350.101

Sn_400250

209202.793 490732.389

102.13

39.80

94

Giarmata

378.428

Sn+3_400250

209280.430 491102.768

103.47

42.80

109

Giarmata

375.142

T53/CA35

ICn_400270

209357.393 491469.930

104.06

38.90

108

Giarmata

378.692

T54/CA36

Sn_400250

209434.974 491840.590

104.47

39.80

94

Giarmata

306.707

T55/CA37

Sn-3_400250

209497.807 492140.792

114.24

36.80

80

Giarmata

327.642

T56/CA38

Sn_400250

209564.930 492461.485

114.37

39.80

94

Pischia

354.926

T57/CA39

Sn_400250

209637.641 492808.883

116.71

39.80

94

Pischia

301.091

T58/CA40

ICn+6_400270

209699.324 493103.588

99.64

44.90

149

Pischia

395.533

T59/CA41

Sn_400250

209780.355 493490.732

99.62

39.80

94

Pischia

350.393

T60/CA42

Sn_400250

209852.139 493833.693

101.05

39.80

94

Pischia

385.361

T61/CA43

Sn_400250

209931.086 494210.881

104.18

39.80

94

Pischia

348.712

T62/CA44

Sn_400250

210002.525 494552.197

107.94

39.80

94

Pischia

350.090

T63/CA45

Sn_400250

210074.246 494894.862

114.83

39.80

94

Pischia

336.822

T64/CA46

Sn-3_400250

210143.249 495224.540

114.87

36.80

80

Pischia

315.834

T65/CA47

Sn-3_400250

210207.952 495533.675

118.31

36.80

80

Pischia

289.866

T66/CA48

ICn-3_400270

210267.335 495817.393

122.47

35.90

90

Pischia

323.029

T67CA49

Sn_400250

210333.467 496133.580

124.99

39.80

94

Pischia

378.906

T68/CA50

Sn_400250

210411.037 496504.461

128.02

39.80

94

Pischia

363.064

T69/CA51

Sn_400250

210485.365 496859.835

131.19

39.80

94

Pischia

354.900

T70/CA52

Sn_400250

210558.021 497207.218

137.27

39.80

94

Pischia

358.584

T71/CA53

Sn_400250

210631.431 497558.207

140.14

39.80

94

Pischia

353.281

T72/CA54

Sn_400250

210703.755 497904.006

146.56

39.80

94

Pischia

341.572

T73/CA55

Sn_400250

210773.683 498238.343

149.61

39.80

94

Pischia

373.486

T74/CA56

Sn_400250

210850.144 498603.919

157.18

39.80

94

Pischia

330.354

T75/CA57

Sn+3_400250

210917.775 498927.276

153.30

42.80

109

Ortisoara

450.072

T76/CA58

Sn-3_400250

211009.914 499367.816

160.05

36.80

80

Ortisoara

300.558

T77/CA59

Sn-3_400250

211071.445 499662.008

163.84

36.80

80

Ortisoara

260.245

T78/CA60

Sn-3_400250

211124.723 499916.741

152.81

36.80

80

Ortisoara

349.565

74

T79/CA61

ICn-3_400270

211196.287 500258.902

156.17

35.90

90

Ortisoara

296.959

T80/CA62

Sn_400250

211257.130 500549.561

165.59

39.80

94

Ortisoara

346.892

T81/CA63

Sn_400250

211328.205 500889.094

166.70

39.80

94

Ortisoara

363.497

T82/CA64

Sn_400250

211402.681 501244.880

170.00

39.80

94

Ortisoara

356.604

T83/CA65

Sn_400250

211475.745 501593.919

168.98

39.80

94

Ortisoara

377.590

T84/CA66

Sn+6_400250

211553.109 501963.499

161.18

45.80

125

Ortisoara

386.522

T85/CA67

Sn-3_400250

211632.303 502341.821

168.39

36.80

80

Ortisoara

329.513

T86CA68

Sn_400250

211699.816 502664.344

172.20

39.80

94

Ortisoara

334.954

T87/CA69

Sn-3_400250

211768.444 502992.192

173.10

36.80

80

Ortisoara

186.110

T88/CA70

Sn_400250

211806.576 503174.354

172.35

39.80

94

Ortisoara

253.160

T89/CA71

Sn_400250

211858.445 503422.143

164.14

39.80

94

Ortisoara

392.517

T90/CA72

Sn-3_400250

211938.868 503806.333

168.45

36.80

80

Ortisoara

278.812

T91/CA73

Sn-3_400250

211995.993 504079.230

174.02

36.80

80

Ortisoara

266.867

T92/CA74

ICn-3_400270

212050.671 504340.435

169.44

35.90

90

Ortisoara

259.073

T93/CA75

ICn_400270

212103.636 504594.036

147.97

38.90

108

Ortisoara

452.068

T94/CA76

Sn_400250

212196.056 505036.556

152.95

39.80

94

Ortisoara

354.712

T95/CA77

Sn_400250

212268.573 505383.776

147.87

39.80

94

Ortisoara

351.242

T96/CA78

Sn_400250

212340.381 505727.599

141.65

39.80

94

Ortisoara

321.677

T97/CA79

Sn_400250

212406.145 506042.482

136.26

39.80

94

Ortisoara

396.429

T98/CA80

Sn_400250

212487.190 506430.538

140.91

39.80

94

Ortisoara

360.348

T99/CA81

Sn_400250

212560.860 506783.275

141.01

39.80

94

Ortisoara

339.681

T100/CA82 ICn_400270

212630.304 507115.782

137.70

38.90

108

Ortisoara

491.348

T101/CA83 ICn_400270

212730.755 507596.752

138.32

38.90

108

Ortisoara

345.074

T102/CA84 Sn_400250

212801.302 507934.538

140.71

39.80

94

Ortisoara

388.598

T103/CA85 Sn_400250

212880.747 508314.928

139.28

39.80

94

Ortisoara

393.022

T104/CA86 ICn+6_400270

212961.096 508699.649

136.19

44.90

149

Ortisoara

431.900

T105/CA87 Sn_400250

213049.757 509122.351

133.39

39.80

94

Sagu

323.501

T106/CA88 Sn_400250

213116.166 509438.962

138.50

39.80

94

Sagu

377.991

T107/CA89 Sn-3_400250

213193.761 509808.903

139.49

36.80

80

Sagu

330.701

ROSPA0047 Hunedoara Timisana

75

T108/CA90 Sn_400250

213261.648 510132.561

143.70

39.80

94

Sagu

356.962

T109/CA91 Sn_400250

213334.925 510481.921

146.99

39.80

94

Sagu

363.461

T110/CA92 Sn_400250

213409.537 510837.641

151.45

39.80

94

Sagu

335.708

T111/CA93 Sn-3_400250

213478.452 511166.199

154.81

36.80

80

Sagu

296.181

ROSPA0047 Hunedoara Timisana

T112/CA94 Sn-3_400250

213539.252 511456.072

148.80

36.80

80

Sagu

304.154

ROSPA0047 Hunedoara Timisana

T113/CA95 Sn-3_400250

213601.689 511753.748

114.34

36.80

80

Sagu

291.774

T114/CA96 Sn-3_400250

213661.585 512039.308

141.68

36.80

80

Sagu

341.124

T115/CA97 Sn_400250

213731.612 512373.167

132.69

39.80

94

Sagu

408.859

ROSPA0047 Hunedoara Timisana

T116/CA98 Sn_400250

213815.543 512773.319

126.66

39.80

94

Sagu

288.470

ROSPA0047 Hunedoara Timisana

T117/CA99 ICn-3_400270

213874.761 513055.645

142.20

35.90

90

Sagu

331.214

T118/CA100 Sn_400250

214059.175 513330.771

142.68

39.80

94

Sagu

352.322

T119/CA101 Sn+3_400250

214255.342 513623.430

141.30

42.80

109

Sagu

352.697

T120/CA102 Sn_400250

214451.718 513916.400

140.02

39.80

94

Sagu

359.653

T121/CA103 Sn_400250

214651.967 514215.149

141.60

39.80

94

Sagu

365.030

T122/CA104 Sn_400250

214855.209 514518.364

142.05

39.80

94

Sagu

333.892

T123/CA105 Sn-3_400250

215041.115 514795.714

141.65

36.80

80

Sagu

258.129

T124/CA106 Sn-3_400250

215184.837 515010.131

136.37

36.80

80

Sagu

384.407

T125/CA107 ICn-3_400270

215398.868 515329.442

122.77

35.90

90

Sagu

285.412

T126/CA108 Sn-3_400250

215557.781 515566.522

139.32

36.80

80

Sagu

357.124

T127/CA109 Sn+3_400250

215756.622 515863.170

136.46

42.80

109

Sagu

345.717

T128/CA110 Sn_400250

215949.111 516150.343

138.84

39.80

94

Sagu

359.516

T129/CA111 Sn_400250

216149.284 516448.978

139.08

39.80

94

Sagu

349.719

T130/CA112 Sn-3_400250

216344.002 516739.475

135.52

36.80

80

Sagu

261.759

T131/CA113 Sn-3_400250

216489.745 516956.907

131.56

36.80

80

Sagu

369.844

T132/CA114 ICn-3_400280

216695.668 517264.121

133.35

36.40

105

Arad

159.705

T133/CA115 ICn+3_400280

216846.842 517315.620

133.81

42.40

151

Arad

349.647

T134/CA116 ICn+3_400270

216953.197 517648.699

140.93

41.90

128

Arad

335.260

T135/CA117 Sn_400250

217139.855 517927.192

140.29

39.80

94

Arad

355.266

T136/CA118 Sn_400250

217337.651 518222.303

138.06

39.80

94

Arad

372.866

76

T137/CA119 Sn_400250

217545.246 518532.034

136.60

39.80

94

Arad

369.037

T138/CA120 Sn_400250

217750.709 518838.585

135.42

39.80

94

Arad

366.905

T139/CA121 Sn_400250

217954.985 519143.365

133.57

39.80

94

Arad

357.107

T140/CA122 Sn_400250

218153.806 519440.005

129.92

39.80

94

Arad

323.290

T141/CA123 Sn-3_400250

218333.799 519708.555

131.69

36.80

80

Arad

318.550

T142/CA124 ICn_400270

218511.153 519973.167

127.53

38.90

108

Arad

320.457

T143/CA125 ICn-3_400280

218737.903 520199.612

129.44

36.40

105

Arad

114.981

T144/CA126 ICn-3_400280

218739.979 520314.574

128.59

36.40

105

Arad

257.701

T145/CA127 Sn_400250

218883.455 520528.641

125.47

39.80

94

Arad

252.587

T146/CA128 Sn_400250

219024.084 520738.459

121.36

39.80

94

Arad

266.252

T147/CA129 Sn_400250

219172.321 520959.628

118.68

39.80

94

Arad

258.849

T148/CA130 Sn_400250

219316.436 521174.648

118.35

39.80

94

Fantanele

361.246

T149/CA131 Sn_400250

219517.561 521474.727

117.36

39.80

94

Fantanele

392.251

T150/CA132 Sn_400250

219735.949 521800.560

116.51

39.80

94

Fantanele

254.464

T151/CA133 ICn-3_400270

219877.623 522011.938

117.38

35.90

90

Fantanele

408.084

T152/CA134 Sn+3_400250

219949.099 522413.714

110.15

42.80

109

Fantanele

410.662

T153/CA135 Sn+3_400250

220021.027 522818.028

110.14

42.80

109

Vladimirescu

381.325

T154/CA136 Sn_400250

220087.816 523193.458

110.55

39.80

94

Vladimirescu

358.490

T155/CA137 Sn_400250

220150.606 523546.406

109.95

39.80

94

Arad

314.223

T156/CA138 Sn-3_400250

220205.642 523855.772

110.57

36.80

80

Arad

295.589

T157/CA139 ICn_400270

220257.415 524146.792

109.68

38.90

108

Arad

270.521

T158/CA140 ICn_400270

220298.361 524414.196

110.49

38.90

108

Arad

363.586

T159/CA141 Sn_400250

220353.394 524773.593

109.87

39.80

94

Arad

334.712

T160/CA142 Sn-3_400250

220404.056 525104.449

110.82

36.80

80

Arad

310.046

T161/CA143 ICn-3_400270

220450.985 525410.923

110.18

35.90

90

Arad

288.598

T162/CA144 ICn_400270

220494.668 525696.196

111.43

38.90

108

Arad

381.576

T163/CA145 ICn+3_400270

220552.424 526073.376

110.79

41.90

128

Arad

327.862

T164/CA146 ICn+3_400280

220602.049 526397.461

111.08

42.40

151

Arad

314.745

T165/CA147 ICn_400280

220785.331 526653.336

111.74

39.40

127

Arad

77

T166/M403 ITC-3_400213
CA148

ITnR-3_400190

220772.909 526820.356

116.17

45.00

114

Arad

167.481

stalp terminal in incinta statiei 400 kV Arad

220716.660 526779.130

116.17

34.59

119

Arad

143.317

stalp terminal in incinta statiei 400 kV Arad

Tronson LEA 400 kV simplu circuit Sacalaz - Racord Calea Aradului
S1

ITnR-3_400190

201324.040 480669.210

86.06

34.59

119

Timisoara

324.729

S2
S3

ICnR_400180

201488.710 480949.090

86.35

37.51

141

Timisoara

340.000

SnR_400150

201449.405 481286.810

86.56

38.80

57

Timisoara

361.114

S4

SnR_400150

201407.659 481645.503

87.32

38.80

57

Timisoara

361.096

S5

SnR_400150

201365.915 482004.178

87.75

38.80

57

Timisoara

366.312

S6

SnR_400150

201323.568 482368.034

88.06

38.80

57

Timisoara

369.027

S7

SnR_400150

201280.907 482734.587

88.46

38.80

57

Timisoara

357.687

S8

SnR_400150

201239.558 483089.876

87.50

38.80

57

Timisoara

362.619

S9

SnR_400150

201197.638 483450.064

87.82

38.80

57

Timisoara

357.341

S10

SnR_400150

201156.328 483805.009

89.05

38.80

57

Timisoara

346.083

S11

SnR_400150

201116.320 484148.772

90.08

38.80

57

Timisoara

334.360

S12

SnR-3_400150

201077.666 484480.890

89.35

35.80

49

Timisoara

302.959

S13

SnR-3_400150

201042.643 484781.818

89.65

35.80

49

Timisoara

317.147

S14

SnR-3_400150

201005.980 485096.839

89.97

35.80

49

Timisoara

310.067

S15

ICnR_400170

200970.135 485404.827

90.23

37.78

130

Timisoara

311.975

S16

ICnR-3_400180

200934.070 485714.710

90.52

34.59

119

Timisoara

220.730

S17

ICnR-3_400180

201052.530 485900.960

92.58

34.59

119

Timisoara

341.011

S18

SnR_400150

201363.176 486041.628

91.99

38.80

57

Timisoara

386.195

S19

ICnR+3_400170

201714.983 486200.935

92.59

40.78

154

Timisoara

334.276

S20

ICnR_400170

202019.494 486338.825

91.24

37.78

130

Timisoara

375.211

S21

SnR+3_400150

202361.295 486493.601

92.60

41.80

65

Timisoara

415.071

S22

SnR+6_400150

202739.407 486664.819

93.66

44.80

74

Timisoara

367.367

S23

ICnR_400180

203074.062 486816.360

93.90

37.51

141

Timisoara

109.661

Tronson LEA 400 kV simplu circuit Racord Calea Aradului - Racord Sacalaz
S24/CA1
CA2

ICT_400213

203115.490 486917.895

92.77

48.20

158

Timisoara

100.230

ICnR-3_400180

203206.755 486876.461

93.01

34.59

119

Timisoara

307.789

stalp terminal existent

78

CA3

SnR-3_400150

203487.092 487003.524

92.34

35.80

CA4
CA5

49

Timisoara

267.726

SnR-3_400150

203730.940 487114.048

93.18

35.80

49

Timisoara

297.856

ICnR-3_400170

204002.230 487237.010

92.65

34.78

110

Timisoara

322.017

CA6

ICnR-3_400170

204324.028 487225.143

92.75

34.78

110

Timisoara

319.080

CA7

SnR-3_400150

204642.891 487213.384

92.85

35.80

49

Timisoara

310.499

CA8

SnR-3_400150

204953.179 487201.941

92.64

35.80

49

Timisoara

312.910

ROSCI0277 Becicherecu Mic

CA9

SnR-3_400150

205265.876 487190.410

92.52

35.80

49

Timisoara

313.149

ROSCI0277 Becicherecu Mic

CA10

SnR-3_400150

205578.812 487178.869

92.82

35.80

49

Timisoara

313.778

ROSCI0277 Becicherecu Mic

CA11

SnR-3_400150

205892.377 487167.306

93.18

35.80

49

Timisoara

313.733

ROSCI0277 Becicherecu Mic

CA12

SnR-3_400150

206205.897 487155.744

93.58

35.80

49

Timisoara

255.616

ROSCI0277 Becicherecu Mic

CA13

SsR-3_400160

206461.339 487146.323

96.56

36.01

65

Timisoara

315.471

ROSCI0277 Becicherecu Mic

CA14

SsR-3_400160

206776.596 487134.697

95.16

36.01

65

Dumbravita

325.216

CA15

SnR-3_400150

207101.591 487122.712

94.51

35.80

49

Dumbravita

312.695

CA16

SnR-3_400150

207414.074 487111.189

95.44

35.80

49

Dumbravita

235.691

CA17

SnR-3_400150

207649.605 487102.503

95.90

35.80

49

Dumbravita

225.153

CA18

SnR-3_400150

207874.605 487094.205

95.76

35.80

49

Dumbravita

228.095

CA19

SnR-3_400150

208102.545 487085.799

97.65

35.80

49

Sinandrei

192.799

CA20

ITnR-3_400190

208295.213 487078.694

97.59

34.59

119

Sinandrei

142.095

79

→ Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25
februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Linia LEA 400kV sa afla la o distanță cuprinsa intre 50 – 80 km fata de graniță.
→ Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si
a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În zonă perimetrului de exploatare nu sunt semnalate zone de protecție pentru obiective specificate în
Lista Monumentelor istorice cf. OUG 43/2000.
→ Folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente
acestuia;
CERTIFICAT DE URBANISM nr. 23/15.10.2019, emis CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CERTIFICAT
TIMISOARA

DE

URBANISM

nr.

23/06.11.2019,

emis

CONSILIUL

JUDETEAN

Regimul economic: - arabil, pășune

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului
ale proiectului, în limita informațiilor disponibile
În continuare, va fi prezentat pe scurt modul în care se consideră că poate fi asigurată protecția
factorilor de mediu, în faza de realizare a lucrărilor de execuție şi în etapa de funcționare a LEA
400 kV Timişoara - Arad.

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia
poluanților în mediu
1. Protecția calității apelor:
→ sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Faza de construcție
Pentru organizarea de şantier se vor utiliza containere de tip baracă dotate cu instalații
sanitare, executantul stabilind cu beneficiarul, locul de amplasare al acestora. Apele uzate menajere
aferente instalațiilor sanitare vor fi evacuate de către firme specializate.
Apa potabilă necesară personalului de execuție al lucrărilor va fi asigurată de executant,
utilizându-se, conform practicii curente, recipiente de plastic din comerț, sau se vor folosi sursele
existente în zonele de lucru ale traseului LEA.
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Apa tehnologică va fi utilizată în cantități reduse, doar în caz de necesitate, pentru eventuala
stropire a frontului de lucru (evitarea poluării zonei cu particule), pentru curățarea zonelor de lucru
sau pentru umectarea betonului (dacă se va utiliza acest procedeu). Aceasta se va prelua din rețeaua
publică sau din fântâni din zonă şi transportată cu mijloace auto la punctul de lucru.
Executantul va urmări derularea tuturor lucrărilor astfel încât să prevină eventualele
contaminări accidentale ale zonei, datorate scurgerii accidentale de combustibili sau lubrifianți de la
echipamentele/utilajele utilizate la lucrări. în acest fel se preîntâmpină poluarea pânzei freatice. În
cazul poluării accidentale se va interveni imediat cu substanțe absorbante/neutralizatoare iar
defecțiunile mijloacelor de transport şi/sau utilajelor vor fi remediate în unități de service specializate.
De asemenea, programul de lucru va trebui întocmit astfel încât lucrările care urmează a fi
executate pe teren să nu se desfăşoare în condiții meteorologice nefavorabile, condiții ce amplifică
probabilitatea unui posibil impact asupra mediului şi care pot afecta chiar şi calitatea lucrărilor.
În timpul desfăşurării lucrărilor nu există procese tehnologice sau lucrări în urma cărora să
rezulte ape uzate şi care să necesite condiții speciale de tratare sau evacuare. Utilizarea apei pentru
stropirea frontului de lucru, dacă va fi necesar, nu va pune probleme de colectare şi evacuare ca apă
uzată.
În zonele de apropiere sau de traversare a LEA peste cursuri de ape se vor aplica toate
măsurile necesare respectării cerințelor de siguranță impuse de Normativul ORDIN ANRE 239/2019
pentru clasa de importanță a acesteia.
Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu apă se recomandă:
- interzicerea trecerii utilajelor prin cursurile de apă traversate de LEA, în zona de lucru şi evitarea
afectării malurilor.
- schimbarea conductoarelor în deschiderile care traversează cursuri de apă prin metoda firului pilot,
conductoarele fiind trase la înălțime fără a atinge solul şi fără a intra în contact cu apa.
- interzicerea spălării maşinilor sau utilajelor în apele de suprafață din zona de lucru;
- interzicerea aruncării de deşeuri în apă,
- amenajarea unor depozite organizate de deşeuri tehnologice şi de deşeuri menajere;
- respectarea stricta a sistemului de gestionare a deşeurilor.
Faza de funcționare
Procesul tehnologic de transport al energiei electrice nu implică utilizarea apei sau evacuare ape
uzate. În această etapă nu sunt generați poluanți care să determine modificări fizice, chimice sau
biologice ale apelor de suprafață.
→ stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.
Nu este cazul
2. Protecția aerului:
→ sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri
Faza de construcție
Sursele de emisie vor fi de tip mobil (mijloacele de transport rutiere şi echipamentele şi
utilajele ne-rutiere) şi de tip difuz (gropile de fundație a stâlpilor, organizarea de şantier).
Astfel, calitatea aerului poate fi afectată de emisiile de praf provenit din zona de execuție a
lucrărilor (în principal din operațiunile de defrişare, de la execuția gropilor pentru fundațiile noilor
stâlpi, de la decopertarea şi nivelarea terenurilor folosite), de pe căile de transport sau în urma
încărcărilor/ descărcărilor repetate a materialelor existente în amplasament şi de emisiile de substanțe
poluante aferente funcționării mijloacelor de transport şi a utilajelor tehnologice.
Utilajele tehnologice şi mijloacele de transport utilizate pentru lucrări de construcție a liniilor
aeriene sunt:
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motoferăstraie pentru doborârea arborilor, curățarea de crăci şi secționarea arborilor;
tractor echipat cu troliu, sau TAF pentru scos - apropiat, IFRON pentru încărcare în
mijloace auto;
- tractor cu remorcă, autocamion, autospecială pentru transport lemn fasonat.
- excavator pentru săpături în tranşeu deschis şi în gropi de fundații;
- buldozer pentru împingerea şi nivelarea pământului din săpături pentru fundații şi pe
drumuri de acces;
- autobasculante pentru transportul materialului rutier şi al terasamentelor;
- tractor + remorcă (platformă) pentru transportul confecțiilor metalice;
- macarale cu braț telescopic;
- instalații de întindere conductoare (frână+trăgător),
- camioane pentru transportul materialelor;
- alte echipamente tehnologice acționate electric (aparate de sudura, aparat de vopsit)
Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor de şantier vor fi dotate cu motoare performante
(EURO 4 sau EURO 5) şi vor circula cu viteză redusă, mai ales pe drumurile de pământ sau balastate.
În acest fel, emisiile provenite de la utilajele implicate în activitatea de şantier, precum şi de la
mijloacele de transport, vor fi diminuate.
Pentru a preveni formarea prafului, executantul va trebui să aibă în vedere curățarea periodică
a căilor de acces aferente şantierului, şi eventuala stropire cu apă a zonelor (sursele de praf şi
drumurile de pământ) în care se impune acest lucru.
Ca măsură de reducere a emisiilor de praf se recomandă ca încărcătura de material să fie
acoperită în timpul transportului, autobasculantele fiind dotate obligatoriu cu prelate.
Stratul vegetal de pământ de pe amplasamentul stâlpilor LEA la care se execută lucrări de
fundații, va fi depozitat şi refolosit la readucerea terenului la starea inițială, după finalizarea execuției
lucrărilor.
Pe perioada lucrărilor se vor limita zonele de lucru şi vor fi marcate distinct în locuri cu
vizibilitate folosind semne standardizate ISO, pentru a limita potențialul impact asupra mediului, sau
posibilele accidente.
Tot pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer se recomandă limitarea
timpului de funcționare a utilajelor şi vehiculelor la strictul necesar, printr-o organizare eficientă a
lucrărilor proiectului.
-

Faza de funcționare
Descărcările Corona apar la suprafața conductoarelor LEA 400 kV atunci când intensitatea
câmpului electric pe suprafața conductorului depăşeşte rigiditatea dielectrică a aerului.
Când pe suprafața conductorului sunt iregularități, cum ar fi particule contaminate, are loc o
concentrare a gradientului tensiunii care poate deveni un punct al unei descărcări. Străpungerea
aerului în această regiune generează lumină, zgomot acustic, zgomot radio, vibrația conductorului,
ozon.
Fenomenul de descărcare Corona poate să apară şi pe părți neelectrice, în mod normal, la
înălțime mare, în condiții de atmosferă încărcată cu electricitate statică naturală, în timpul furtunilor
cu descărcări atmosferice: pe antene, catarge, construcții metalice înalte, etc. Descărcarea Corona, la
fel ca orice descărcare electrică naturală sau antropică produce ionizarea aerului şi formarea ozonului.
La nivelul solului, concentrația de ozon produsă de descărcările Corona depinde de mai mulți factori:
condiții atmosferice, direcția şi viteza vântului, turbulența aerului.
Pentru protejarea sănătății umane şi a mediului ca întreg, Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător stabileşte, pentru emisiile de O3, valori ale pragului de informare (nivelul care,
dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată pentru
categorii ale populației deosebit de sensibile şi pentru care este necesară informarea imediată şi
adecvată), ale pragului de alertă (nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană
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la o expunere de scurtă durată a populației, în general, şi la care trebuie să se acționeze imediat),
valori țintă pentru protecția sănătății umane şi obiectiv pe termen lung, prezentate centralizat în
tabelul următor:
Table 16 Prevederi legale privind protecția sănătății umane şi a vegetației pentru O3

Prag de
informare
Prag de alertă
Valori țintă

Obiectiv pe
termen lung

180 μg/m3 -media pe o oră
240 μg/m3 -media pe o oră
120 μg/m3 -valoare țintă pentru protecția sănătății umane (valoarea maximă zilnică a
mediilor pe 8 ore) 18.000 μg/m3 x h -valoare țintă pentru protecția vegetației (perioada
de mediere: mai -iulie)
120 μg/m3 -obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane (valoarea
maximă
zilnică a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic) 6.000 μg/m3 x h -obiectivul pe
termen lung pentru protecția vegetației (perioada de mediere:
mai -iulie)

Măsurătorile efectuate sub linii cu tensiuni nominale de 400 kV, indică generarea unor emisii
de ozon sub limita de detecție a aparatelor. Conform măsurătorilor efectuate de specialiştii canadieni
şi americani pe o linie de 750 kV, aportul produs de LEA a fost de 5 ppb pe timp ploios şi de 0,5 ppb
pe timp frumos, în condițiile în care pragul de informare este 90 ppb (părți pe miliard).
Aşadar, emisiile de ioni şi ozon de-a lungul traseului, cauzate de descărcările Corona sunt, de
cele mai multe ori inferioare limitei de detecție a aparatelor de măsură, astfel încât, impactul asupra
factorului de mediu aer este nesemnificativ.
→ instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă.
Având în vedere că sursele de poluare asociate activităților care se vor desfăşura în faza de
execuție sunt surse libere, mobile, deschise şi au cu totul alte particularități decât sursele aferente
unor activități industriale sau asemănătoare, nu se poate pune problema unor instalații de captare epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.
3. Protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:
→ sursele de zgomot şi de vibrații;
Faza de construcție
Sursele de zgomot şi vibrații în această etapă vor fi reprezentate de funcționarea utilajelor şi a
mijloacelor de transport folosite de constructor, şi anume:
- echipamente mobile nerutiere (excavator, buldozer, târnăcop, compactor etc.);
- operații de tăiere prin sudură şi montajul elementelor metalice;
- manipularea materiilor prime şi a materialelor;
- traficul aferent aprovizionării cu materiale.
Poluarea cu zgomot va afecta în primul rând muncitorii aflați pe şantier, motiv pentru care se
recomandă respectarea prevederilor H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu,
produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
Utilajele folosite pentru acest tip de lucrări şi puterile acustice asociate acestora sunt:
- compactoare Lw 105 dB(A);
- autobasculante Lw 107 dB(A);
- excavatoare Lw 117 dB(A);
- buldozere Lw 115 dB(A);
- încărcătoare Lw 112 dB(A).
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Nivelul de zgomot datorat utilizării echipamentelor necesare executării lucrărilor, depăşeşte,
inevitabil, nivelul de zgomot admis pe durata execuției lucrărilor în zona frontului de lucru.
Față de fronturile de lucru, pe perioade limitate de timp, la 200-300 m distanță se pot
înregistra nivele de zgomot echivalent de 60 dB(A).
În zonele de transport, ce cuprind în anumite faze ale lucrărilor şi zonele intravilane, se pot
genera niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de referință de 24 ore, de peste 50 dB(A),
doar dacă numărul trecerilor autovehiculelor de aprovizionare cu materiale (autobasculante) depăşeşte
20.
Pentru extravilan, ținând seama de diminuările cu distanța, efectul solului, absorbția în
atmosferă, intervalele de timp de utilizare mai mici decât durata perioadei de referință (o zi), rezultă,
referitor la zgomotul având ca sursa traficul mijloacelor de transport, niveluri echivalente de zgomot
inferioare valorii de 50 dB(A) începând de la 100 m distanță de principalele trasee de circulație sau
zona de lucru.
Pentru a evita creşterea nivelului de zgomot peste limita admisibilă stabilită prin STAS
10009/88, procesele tehnologice de defrişare în zona împădurită şi de construcție a liniei electrice se
vor organiza pe puncte de lucru, în care nu va lucra un număr mare de utilaje tehnologice şi mijloace
de transport. Propagarea zgomotului este limitată şi de obstacolele naturale caracteristice terenului din
amplasament.
Pentru diminuarea disconfortului datorat funcționării utilajelor şi mijloacelor de transport se
recomandă ca starea tehnică a utilajelor şi mijloacelor de transport să fie corespunzătoare, iar
programul de lucru să fie în intervalul orar 7 - 17. Se interzice desfăşurarea oricărei activități pe
timpul nopții.
Vibrațiile generate de echipamente şi utilaje nu ajung sub nivelul de 20 Hz, prag sub care este
afectat organismul uman.
Nivelul de zgomot şi vibrații va avea în vedere limitele admise prin STAS 10.009/88 şi
limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătății nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
şi a recomandărilor privind mediul de viață al populației.
Asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă este în sarcina executantului care trebuie să
respecte reglementările în vigoare (Legea 319/2006 a securității şi sănătății în muncă, HG 300/2006
privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele mobile, HG 493/2006 privind
cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de
zgomot).
Faza de funcționare
În etapa de funcționare a LEA 400 kV se produc zgomote din cauza:
- descărcărilor Corona care produc sunete ca sfârâituri şi pocnituri de intensitate redusă,
perceptibile numai în vecinătatea liniei, în zona de protecție şi siguranță;
- „bâzâitului liniei electrice” - zgomot de intensitate scăzută perceptibil numai în zona de
protecție şi siguranță.
Sunetele produse de descărcările Corona sunt de intensitate scăzută şi nu generează disconfort
în zonele învecinate, aceste sunete nu pot fi eliminate sau reduse.
Prin proiectarea configurației stâlpilor şi a fazelor LEA se asigură reducerea pierderilor prin
efect Corona. Măsurătorile realizate pe liniile electrice aeriene de 400 kV din România indică faptul
că nivelul de zgomot la o distanță de 25 m de conductorul activ variază între 53 dB pe timp ploios şi
33 dB pe timp frumos.
Un alt element producător de zgomot este acțiunea vântului asupra componentelor liniei
(stâlpi şi conductoare). Acest zgomot este dependent de viteza şi direcția vântului, de relieful şi
rugozitatea terenului înconjurător şi, în special de caracteristicile aerodinamice ale echipamentului.
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Pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor conductoarelor se recomandă metode
constructive, precum montarea antivibratoarelor şi distanțierelor.
Cumulat, în condiții extreme, o linie electrică va genera un zgomot cu o intensitate acustică de
maxim 53 dBA la limita zonei de protecție a liniei, valoare inferioară limitei maxime prevăzute de
STAS-ul 10009/1988 - Acustică Urbană, de 65 dB.
→ amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor.
Nu este cazul

4. Protecția împotriva radiațiilor:
→ sursele de radiații;
Calculul câmpului electric
Câmpul electric în vecinătatea solului rezultă din compunerea fazorială şi vectorială a
câmpurilor create de fiecare dintre conductoarele active. În ceea ce priveşte contribuția
conductoarelor de protecție: sarcina acestora fiind nulă, conductoarele de protecție nu contribuie la
crearea câmpului electric de 50Hz al liniei.
În cazul unei rețele, câmpul electric într-un punct din spațiu, situat în exteriorul suprafețelor
care poartă distribuțiile de sarcină, este un vector învârtitor; locul geometric al modulului acestui
vector este o elipsă, ai cărei parametrii sunt funcție de coordonatele punctului de calcul şi defazajele
în timp ale componentelor orizontală şi verticală. La nivelul solului, elipsa degenerează într-o dreaptă,
câmpul electric are numai componentă verticală; la o distanță de 0-2 m față de sol componenta
verticală este mai mare decât cea orizontală – câmpul electric are caracterul unui câmp aproape
uniform orientat perpendicular pe suprafața solului.
Conform art. 5.1.3.5. din normativul privind alegerea izolației, NTE 001/03/00:
„Valorea intensității câmpului electric la 1,8 m de suprafața solului nu trebuie să depăşească:
•
12,5 kV/m pentru zonele cu circulație redusă;
•
10 kV/m pentru zonele cu circulație intensă.
Valoarea maximă a intensității câmpului electric, la înălțimea de 1,8 m deasupra solului,
pentru săgeata maximă de 13 m, în cazul proiectului analizat, este Emax=5.4 kV/m.
Dacă se consideră o înâlțime medie de suspensie a conductoarelor active de 2/3 din săgeata
maximă se observă că valoarea maximă a intensității câmpului electric este E=4.92 kV/m.
Se menționează faptul că prevederile ordinului Ministerului Sănătății nr. 1193/2006 şi privind
valoarea câmpului electric de 5 kV/m în zone locuite sunt obligatorii. Pentru zonele locuite se
respecta valoarea impusa de Ministerului Sănătății.
Calculul câmpului magnetic
Valorile inducției magnetice corespund regimului normal de funcționare al liniei. Pe durata
regimurilor de scurtcircuit , componenta periodică a curentului de scurtcircuit poate atinge valori de
ordinul zecilor de kA, determinând creşterea corespunzătoare a inducției magnetice.

Inducția magnetică se situează mult sub valorile normate (maxim 35 µT față de 100-160 µT
în practica europeană). Încadrarea în limitele normate nu elimină însă obligativitatea legării ferme la
pământ cel puțin în 2 puncte , a tuturor structurilor metalice care se găsesc amplasate în vecinătatea
liniei pentru evitarea tensiunilor de atingere periculoase.
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Pentru linii executate cu stâlpi tip DONAU și RODELTA inducția magnetică se situează mult sub
valorile normate (100-160 µT în practica europeană) şi aceasta pentru înălțimi cuprinse între
suprafața solului şi 5m.
→ amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor.
În cadrul lucrărilor care se vor executa nu sunt necesare măsuri de protecție împotriva
radiațiilor.
Funcționarea LEA generează un câmp electromagnetic, dar nu generează radiații
electromagnetice de tip Gama (radiație ionizantă care poate modifica chimia celulelor vii).
Câmpul electromagnetic al LEA este o radiație electromagnetică neionizantă din domeniul
microundelor şi/sau radiofrecvenței, fiind datorat circulației curentului electric.
Proiectarea LEA 400 kV Timişoara - Arad s-a făcut cu respectarea Normativului de Proiectare NTE
001/03/00 şi a Ordinului nr. 1193/2006 emis de Ministerul Sănătății Publice, ordin care indică limite
pentru valorile câmpului electric LEA, de 5 kV/m, la o înălțime de 1,8 m deasupra solului, în zone
locuite.
Aşadar, poluarea cu câmpuri electrice şi magnetice este permanentă dar fără riscuri în
condițiile în care se respectă prescripțiile de proiectare şi distanțele minime de amplasare a LEA față
de zonele rezidențiale.
5. Protecția solului şi a subsolului:
→ sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Afectarea solului se face numai din punct de vedere al ocupării de terenuri care în prezent au
alte folosințe. Poluarea solului/ subsolului se manifestă prin degradare fizică ca urmare a amenajării
platformelor de montaj, săpării/forării gropilor de fundare şi turnării fundațiilor.
În conformitate cu prevederile ORDINULUI ANRE 239/2019 – Anexa 6 Cap. II sunt
normate lățimile culoarelor de trecere (75 m dispuşi 37,5 m stânga-dreapta axului) prin
terenuri agricole şi de 54 m (dispuşi 27 m stânga-dreapta) prin terenuri forestiere.
Alte efecte posibile asupra solului se pot datora în principal scurgerilor accidentale de
combustibili / lubrifianți, depozitării inadecvate a materialelor ce urmează a fi transportate sau a
deşeurilor care se vor elimina. De aceea, executantul va trebui să urmărească cu atenție modul de
utilizare al echipamentelor din dotare şi lucrările executate, pentru evitarea unor situații asemănătoare
celor mai sus menționate.
În perioada de realizare a lucrărilor, pentru protecția solului şi subsolului trebuie avute în
vedere în principal, măsuri simple dar eficiente, cum sunt:
- depozitele de sol fertil şi de pământ rezultate din săpăturile executate pentru fundațiile
stâlpilor se vor amplasa cât mai aproape de zona lucrărilor de la care provin, fără afectarea, pe
cât posibil, a culturilor agricole, pe o înălțime maximă de depozitare care să asigure
stabilitatea depozitului;
- la începerea lucrărilor în fiecare unitate teritorial-administrativa se va stabili cu primăria locul
de depozitare a surplusului de pământ;
- stocarea temporară a deşeurilor în vederea valorificării sau eliminării ulterioare;
- îndepărtarea materialelor existente pe sol (dacă este cazul) şi depozitarea temporară
controlată a acestora în zone separate pe amplasament, urmând să se transporte în
depozite corespunzătoare, autorizate, sau spre valorificare;
- evitarea depozitării pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitații conduc la
infiltrații pentru sol şi acviferul freatic (prin impermeabilizarea suprafețelor de depozitare);
- în situații de intemperii, săpăturile deschise vor fi protejate prin acoperire cu folii de
polietilenă;
- amenajarea unor zone de parcare pentru autovehicule şi utilajele implicate în lucrări;
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utilajele şi mijloacele de transport folosite vor fi menținute în stare bună de funcționare iar
defecțiunile vor fi semnalate în cel mai scurt timp şi remediate la unități specializate, nu pe
amplasament;
- dotarea zonelor de lucru cu materiale absorbante şi/sau substanțe neutralizatoare pentr
intervenție rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanți şi/sau
lubrifianți;
- pe zonele cu vegetație din vecinătatea amplasamentului se vor înierba suprafețele de pe care a
fost îndepărtat stratul vegetal în mod accidental, în cazul în care astfel de situații vor exista;
- controlarea procesului de curățare a terenului utilizat ca organizare de şantier, înainte de
redarea lui către beneficiar.
Pe durata funcționării LEA nu sunt surse de poluare a solului/subsolului, în cadrul lucrărilor
de mentenanță nu se lucrează cu preparate sau substanțe chimice periculoase, cu excepția vopselelor
folosite pentru refacerea balizajului stâlpilor de traversare.
-

→ lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului.
•
activitățile care implică întreținere şi eventuale reparații ale utilajelor şi mijloacelor auto
folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializați;
•
personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcționarea acestora şi va
anunța administratorul societății asupra oricărei defecțiuni apărute;
•
utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate
de pe amplasament;
•
pe amplasament nu vor fi stocați carburanți, lubrifianți sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri
uzate, baterii auto, etc.);
•
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.
6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:
→ identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
→ Localizarea proiectului în raport cu ariile protejate naturale / comunitare aflate în zonă.

ROSCI0277 Becicherecu Mic
→ LEA 400 kV simplu circuit proiect traseu comun cu LEA 220 kV dublu circuit existenta ce se
demonteaza, lungime traversare arie protejata 1595 m, 6 stalpi LEA 400 kV proiectata si 5
stalpi LEA 220 kV ce se demonteaza.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 6 x 49mp = 294 mp teren definitiv, reprezinta 0,0014 % din
suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 6 stalpi x 825 mp = 4950 mp teren temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 5 stalpi x 660 mp = 3300 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV montare conductoare LEA 400 kV : 1247
m x 3 = 3741 mp temporar
→ Total teren temporar : 11991 mp, reprezinta 0,0575 % din suprafata ariei protejate
ROSPA0047 Hunedoara Timisana
→ LEA 400 kV dublu circuit proiect traseu paralel cu LEA 220 kV dublu circuit existenta la cca
30 m est de aceasta.
→ LEA 400 kV proiect lungime traversare arie protejata 2003 m 5 stalpi.
→ LEA 220 kV existent ce se demonteaza, lungime traversare arie protejata 2000 m 6 stalpi.
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→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 2stalpi x 80mp + 3stalpi x 94mp = 442 mp teren definitiv,
reprezinta 0,0029 % din suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 5 stalpi x 840 mp = 4200 mp teren temporar
→ Coridor lucru montare conductoare LEA 400 kV : 1828 m x 3 = 5484 mp temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 6 stalpi x 660 mp = 3960 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV: 1820 m x 3 = 5460 mp temporar
Total teren temporar : 19104 mp, reprezinta 0,1251 % din suprafata ariei protejate
→ lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi
ariilor protejate.
Analiza impactului potențial şi măsurile de reducere sunt detaliate în subcap. XIII. Pentru proiectele
care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
7. Protecția aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
→ identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de aşezările umane, respectiv față
de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de
restricție, zone de interes tradițional etc.;
-

intravilan zona N a municipiului Timişoara.
Traseul LEA 400 kv din zona Dumbravita – Nord mun. Timisoara se aaflă la 4000 m față de
aeroportul international Timisoara.

→ lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate
şi/sau de interes public.

Câmpurile electrice şi magnetice de joasă frecvență au fost recent introduse pe lista factorilor
de mediu care prezintă un risc potențial pentru sănătatea publică.
LEA evită în general zonele de intravilan ceea ce reduce considerabil impactul câmpului
electromagnetic asupra populației.
Valorile maxime ale câmpurilor electromagnetice, asigurate prin proiectarea elementelor LEA
400 kV Timişoara - Arad, care se încadrează la limita inferioară a prescripțiilor reglementate de
Ordinul nr. 1193/29.09.2006 emis de Ministerul Sănătății Publice pentru aprobarea „Normelor
privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0Hz la 300GHz” şi
de HG nr. 1136/2006 privind cerințele minime de securitate referitoare la riscuri generate de câmpuri
electromagnetice, după cum urmează:
- câmp electric: 5 kV/m la 1,8 m de suprafața solului în zonele locuite şi 10 kV/m la 1,8m de
suprafața solului pentru zonele nelocuite (expunere profesională - a lucrătorilor în timpul
lucrărilor de întreținere a LEA care prevede limitarea timpului de expunere);
- câmp magnetic: 100 μT sub conductoarele LEA 400 kV în zonele locuite şi 500 μT sub
conductoarele LEA 400 kV pentru zonele nelocuite (expunere profesională - a lucrătorilor în
timpul lucrărilor de întreținere a LEA care prevede limitarea timpului de expunere).
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8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Gestionarea deşeurilor generate atât în etapa de construcție a LEA 400 kV Timişoara Arad, în etapa de dezafectare, cât şi în etapa de funcționare a noii LEA se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare.Toate deşeurile vor fi colectate selectiv şi depozitate temporar, cu respectarea prevederilor
legale privind managementul deşeurilor (HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor, cu
completările ulterioare) sau predate firmelor specializate în colectarea deşeurilor.
Faza de construcție
Pe durata desfăşurării lucrărilor de construcție vor fi generate deşeuri tehnologice, menajere şi
de ambalaje.
Deşeurile tehnologice vor cuprinde: deşeuri metalice (17.04.07), rezultate din activitatea de
montare a stâlpilor, conductorilor, izolatorilor (fragmente de armături, cleme, brățări, etc.); deşeuri
materiale de construcție provenite de la materialele de construcție utilizate (beton 17.01.01); deşeuri
de cabluri, resturi de conductori(17.04.11); deşeuri de materiale izolatoare (17.06.04); deşeu inert
rezultat de la săparea/forarea găurilor de fundare (pământ 17.05.04); uleiuri uzate pentru mijloacele
auto şi utilaje; acumulatori uzați; anvelope uzate.
Deşeurile metalice feroase şi neferoase vor fi colectate şi depozitate temporar în incinta
organizării de şantier, pe o suprafață impermeabilizată şi acoperită şi vor fi valorificate prin operatori
economici autorizați.
Deşeurile provenite de la materialele de construcții (resturile de beton) vor fi depozitate
temporar pe amplasament, în zona amenajată special pentru fiecare punct de lucru, urmând să fie
folosite pentru umpluturi la gropile de fundare.
Deşeul inert (surplusul de pământ) rezultat în urma săpării/forării gropilor pentru fundații va fi
transportat şi depozitat de către constructor, pe suprafețele indicate de către primăriile unităților
administrativ - teritoriale de pe teritoriul cărora rezultă acest deşeu.
Resturile de cabluri, conductori şi izolatori vor fi colectate în incinta organizării de şantier şi
vor fi predate unui operator economic autorizat.
Deşeurile de ambalaje vor cuprinde: ambalaje refolosibile vor fi returnate furnizorului (paleți
din şipci lemn (15.01.03) provenind de la ambalajele componentelor stâlpilor; tamburi din lemn
(15.01.03) provenind de la conductoare; lăzi din lemn (15.01.03) provenind de la ambalajele
armăturilor) şi deşeurile de ambalaje valorificabile: deşeuri de carton (15.01.01) de la ambalajele
părților componente ale lanțurilor izolatoare, clemelor şi prizelor de legare la pământ; şi PET-uri
(15.01.02).
Ambalajele refolosibile (paleți, tamburi şi lăzi din lemn) vor fi depozitate temporar în incinta
organizării de şantier, iar ulterior returnate operatorului economic de la care au fost achiziționate.
Deşeurile de carton şi recipienții de plastic (PET) vor fi colectate separat şi predate unui
operator economic autorizat.
Deşeurile menajere rezultă de la personalul implicat în realizarea lucrărilor liniei LEA 400
kV.
Deşeurile menajere care rezultă de la personalul implicat în implementarea proiectului, de la
punctele de lucru, vor fi colectate în saci de polietilenă şi transferate zilnic în recipienți tip
eurocontainer sau europubelă, amplasați pe o suprafață impermeabilizată şi fără scurgere pe sol, în
incinta organizării de şantier, de unde vor fi predate unui operator economic autorizat.
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Pentru stocarea temporară a diverselor deşeuri trebuie avute în vedere, conform ghidului,
proceduri de operare specifice, privind:
- transportul deşeurilor,
- recepția deşeurilor,
- manipularea deşeurilor,
- livrarea deşeurilor.
Vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară a deşeurilor, pe categorii,
respectându-se prevederile ghidurilor de specialitate existente, gestionarea realizându-se prin
activități practice şi de planificare pe termen scurt (curente) sau mediu şi lung
Dacă în timpul şi în urma lucrărilor vor mai rezulta deşeuri periculoase acestea vor fi preluate
din amplasament de către o firmă autorizată.
Ca urmare a dezafectării LEA 220 kV vor rezulta materiale şi echipamente care vor fi
valorificate astfel:
- stâlpii - vor fi valorificați ca fier vechi la centrele specializate. Se pot păstra câțiva
stâlpi pentru intervenții ulterioare în LEA existente;
- conductoarele - vor fi valorificate ca metale reciclabile la centrele de specialitate;
- lanțurile de izolatoare - elementele izolatoare (sticla) va fi predată la depozite de
deşeuri autorizate, iar elementele metalice din componența clemelor şi armaturilor vor
fi valorificate la centrele specializate;
- betonul rezultat di spargerea fundațiilor - va fi transportat la depozite de deşeuri
autorizate.
După finalizarea lucrărilor de construire a LEA 400 kV materialele şi echipamentele
demontate se vor valorifica astfel:
- stâlpii (17.04)- vor fi valorificați ca fier vechi la centrele specializate. Se pot păstra
câțiva stâlpi pentru intervenții ulterioare în LEA existente - circa 3.920 tone;
- conductoarele (17.04) - vor fi valorificate ca metale reciclabile la centrele de
specialitate - 1.603 tone;
- lanțurile de izolatoare (17.02.02) - elementele izolatoare (sticla) va fi predată la
depozite de deşeuri autorizate, iar elementele metalice din componența clemelor şi
armaturilor vor fi valorificate la centrele specializate - 1.626 bucăți;
- betonul (17.01.01) rezultat di spargerea fundațiilor - va fi transportat la depozite de
deşeuri autorizate - 490 m3.
Materialele şi echipamentele demontate vor fi predate Beneficiarului şi vor fi transportate în
locațiile desemnate de acesta.
Faza de functionare

În funcționarea LEA pot apărea deşeuri din activitatea de mentenanță ca urmare a lucrărilor de
reparații a echipamentelor mecanice, electrice şi de automatizare (cabluri electrice, materiale
izolatoare, deşeuri metalice, ambalaje rezultate de la livrarea componentelor înlocuite).
Aceste deşeuri vor fi generate în cantități nesemnificative, sporadic, cantitatea, generată va fi
predată operatorilor economici autorizați.
Deşeuri din decopertare şi excavare
Deşeul inert (care poate rezulta ca urmare a realizării săpăturilor pentru fundare) este definit
ca fiind deşeul care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se
dizolvă, nu arde ori nu reacționează în nici un fel, fizic sau chimic, nu este biodegradabil şi nu
afectează materialele cu care vine în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori
să dăuneze sănătății omului.
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Sol nepoluat - solul care este îndepărtat din stratul superior al unei suprafețe de teren în
perioada activității extractive desfăşurate în suprafața respectivă şi care nu este considerat poluat
conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecției mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea
Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
Solul indepărtat va fi depus in gropi de împrumut, amplasate conform coordonatelor de mai
jos.
Table 17 Gropi de imprumut Coordonate STEREO 70

Nr. Groapa
1
2
3
4

X
202225.371
212435.649
210766.190
220298.197

Y
486226.560
478638.068
497355.421
523348.232

Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de
HG nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care
reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecțiune, explorare, extracție din
subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare
deşeuri extractive.
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Table 18 GESTIUNEA DESEURILOR
Denumire deşeu

Cantitate
generată

Stare

Cod deşeu*)

Managementul deşeurilor

Codul
clasificării
statistice***)

Sursă

09.21

Defrişarea vegetaţiei în vederea
amenajării culoarului traseului LEA

Valorificat

Eliminat

40%
pentru
umplerea
gropilor de
fundare

60%
eliminar
e prin
depozita
re în
zonele
indicate

Stoc

A. Deşeuri generate de lucrările de construire a LEA 400 kV Timişoara - Arad
Deşeu vegetal

Necuantificabil

Solid

02.01.03

Deşeu inert (pământ din săpături)

56.400

Solid

17.05.04

12.13

Forajele pentru fundaţii

Deşeuri metalice

Necuantificabil

Solid

17.04.07

-

Integral

Deşeuri cabluri

Necuantificabil

Solid

17.04.11

06.24

Activitatea de montare a stâlpilor,
conductorilor, izolatorilor
(fragmente de armături, cleme,
brăţări, resturi de conductori, etc.)

Necuantificabi

Solid

17.01.01

12.13

Turnarea fundaţiilor

Integral

Necuantificabil

Solid

15.01.01
15.01.02
15.01.03

07.21 07.41
07.51

Ambalajele utilizate la transportarea
părţilor componente ale LEA

Integral

Necuantificabil

Solid

15.01.10*

06.31

Necuantificabil
Necuantificabil

Lichid
Lichid

13.08.99*
13.07.03*

03.12
03.12

Necuantificabil

Solid

20.03.01

10.11

09.21

Deşeuri materiale de construcţii
(beton)
Deşeuri de ambalaje: 1. Hârtie şi
carton 2. Plastic 3. Lemn
Deşeuri de ambalaje (vopsea,
diluant, grund)
Ulei
Combustibili
Deşeuri menajere amestec

Recipientele pentru vopseluri,
grund, diluant utilizate
Utilajele şi mijloacele de transport
implicate în activităţile de execuţie
Personalul implicat în lucrările de
construcţie

Integral

Integral
Integral
Integral
Integral

B. Deşeuri generate de funcţionarea LEA 400 kV Timişoara - Arad
Deşeu vegetal

Necuantificabil

Solid

02.01.03

Deşeuri metalice
Deşeuri cabluri
Deşeuri de ambalaje: 4. Hârtie şi
carton 5. Plastic
Lemn
Deşeuri de ambalaje (vopsea,

Nesemnificative
Nesemnificative

Solid
Solid

Nesemnificative

Solid

Nesemnificative

Solid

17.04.07
17.04.11
15.01.01
15.01.02
15.01.03
15.01.10*

06.24
07.21 07.41
07.51
06.31

Toaletarea vegetaţiei pe culoarul de
protecţie al LEA
Activităţi de mentenanţă şi
întreţinere

Integral
Integral

Livrarea componentelor înlocuite

Integral

Recipientele pentru vopseluri, grund,

Integral
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diluant, grund)
Deşeuri menajere amestec

Necuantificabil

Solid

20.03.01

C. Deşeuri generate de lucrările de dezafectare a LEA 220 kV Timişoara - Arad
Deşeu materiale de construcţii
430 m3
Solid
17.01.01
(beton)
conductoare
1.603 tone
Solid
17.04.07
stalpi
3.920 tone
17.04.
Elemente izolatoare
1.626 bucăți
Solid
Deşeuri menajere amestec
Necuantificabil
Solid

10.11

12.13

diluant utilizate
Personalul implicat în activităţile de
mentenanţă
Dezafectarea fundaţiilor stâlpilor
aferenţi LEA 220 kV

Integral

Integral
Integral
Integral

20.03.01

Personalul implicat în lucrările de
dezafectare

Integral

* În conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, din Anexa 2 din HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase
*** Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2002 privind statisticile asupra deşeurilor (odată cu data aderării României la UE,
Regulamentele UE se aplică direct)
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9. Gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

Pentru realizarea lucrărilor aferente proiectului se vor utiliza substanțe şi preparate chimice
periculoase precum: motorină, baterii auto, uleiuri minerale pentru mijloacele auto şi utilaje
(lubrifiant) şi vopsele.
Pentru gestionarea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate alimentarea cu
combustibili a mijloacelor de transport se va face la stațiile PECO, iar schimbul de ulei se va face în
unități specializate care achiziționează uleiul uzat.
Utilajele folosite în lucrări se vor alimenta cu combustibili pe suprafețe impermeabilizate, din
recipienți metalici, fără scurgere în mediu.
Schimbul de acumulatori auto se va face în unități specializate care achiziționează
acumulatorii uzați.
Elementele metalice ale LEA (sârmele de oțel din componența conductoarelor active, a
conductoarelor de protecție şi a ancorelor, stâlpii, consolele, vârfarele, clemele şi armăturile din fontă
sau oțel din componența lațurilor de izolatoare şi legăturile conductoarelor de protecție) sunt protejate
împotriva acțiunii agenților corozivi prin zincare la cald în fabrică, deci nu vor fi vopsite pe
amplasament.
În sensul Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 735/2015, aprobarea Reglementării
aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile şi a condițiilor de
avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot
constitui obstacole pentru navigația aeriană şi/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul şi în
spațiul aerian al României RACR-ZSAC, ediția 1/2015, LEA cu înălțime peste 25 m care traversează
drumurile publice de interes național vor fi balizate, după cum urmează:
- conductoarele din deschiderea de traversare, cu balizaj de zi;
- stâlpii de traversare, cu balizaj de zi (vopsire), iar când înălțimea lor depăşeşte 45 m şi
cu balizaj de noapte (lumini).
În procesele de vopsitorie a elementelor LEA, se vor impune firmelor executante, luarea
tuturor măsurilor tehnic posibile pentru limitarea emisiilor fugitive de COV-uri în atmosferă,
asigurarea depozitării substanțelor periculoase în condiții optime şi asigurarea colectării, depozitării şi
returnării ambalajelor rezultate la firmele furnizoare.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii
În timpul lucrărilor de realizare a traseului LEA 400 kV Timişoara - Arad sunt folosite şi
resurse naturale, specifice activității de construcții, şi anume:
- apa pentru eventuala stropire a frontului de lucru care se va prelua din rețeaua publică
sau din fântâni din zonă, în funcție de condițiile concrete ale zonei, transportată cu
mijloace auto la punctul de lucru;
- agregate naturale pentru prepararea betonului. Acestea vor fi furnizat de balastiere
autorizate situate în afara ariilor protejate de interes comunitar şi transportate cu
mijloace auto în stațiile centralizate de prepare.
- Suprafețe de tyeren aflate in interiorul ariilor protejate.
În perioada de funcționare a traseului LEA 400 kV Timişoara - Arad nu sunt utilizate
resurse naturale.

94

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod
semnificativ de proiect:
Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității

Lucrările de realizare a LEA 400 kV Timişoara – Arad produc un impact potențial asupra
factorilor de mediu care este limitat în timp şi la spațiul destinat execuției.
Lucrările prevăzute de proiect pentru traseul LEA, sunt lucrări care se vor realiza ca lucrări
pregătitoare (în organizarea de şantier) şi lucrări în amplasament (pentru fiecare stâlp).
Este recomandată coordonarea de către executant a lucrărilor astfel încât să fie respectate
reglementările în vigoare privind activitățile specifice în zona de lucru, pentru ca impactul potențial
asupra mediului să fie redus la minimum.
Experiența în domeniu a executantului precum şi controlul periodic efectuat de beneficiar,
constituie de asemenea o garanție a corectitudinii executării lucrărilor şi a reducerii impactului asupra
mediului.
Impactul asupra factorului de mediu aer este temporar, pe perioada efectuării săpăturilor,
forajelor, turnării fundațiilor, transportului materialelor şi echipamentelor şi constă în emisii de
pulberi sedimentabile şi gaze arse în atmosferă de la utilajele şi mijloacele de transport folosite
folosite pentru realizarea fundațiilor stâlpilor şi a ridicării stâlpilor (macarale, buldo - excavatoare,
compactoare).
Va exista un nivel redus şi limitat în timp de poluare a aerului în zonele de lucru şi se va
urmări respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS
12574/87 privind protecția atmosferei, utilizând numai utilaje şi mijloace de transport conforme, ale
căror emisii vor respecta cerințele reglementărilor în vigoare. Utilizarea unor astfel de utilaje va face
posibilă şi limitarea nivelului de zgomot, respectând astfel prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind
limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul
clădirilor. Nu se va lucra pe timpul nopții.
Impactul asupra factorului de mediu apă este redus, luând în considerare că în etapa de
execuție se folosesc cantități reduse de apă (pentru eventuala stropire a frontului de lucru, pentru
curățarea zonelor de lucru, dacă este cazul sau pentru umectarea betonului uscat). Pentru protecția
apelor subterane se recomandă măsuri de bună organizare a lucrărilor, astfel încât să se evite
deversări de diverse materiale (în special lichide) pe sol. În cazul poluării accidentale datorate
scurgerilor de carburanți şi/sau lubrifianți de la mijloace de transport şi/sau utilaje defecte se va
interveni imediat cu substanțe absorbante/neutralizatoare iar defecțiunile utilajelor vor fi remediate în
unități de service specializate.
Poluarea sonoră va fi limitată la perioada desfăşurării lucrărilor şi localizată strict la
amplasamentul unde acestea se vor desfăşura. Principalele zgomote se vor datora utilajelor şi
echipamentelor folosite pe şantier, care vor respecta prevederile HG 1756/2006 menționată anterior.
Zgomotele produse pe şantier, indiferent de sursa lor, pot afecta personalul de execuție dacă nu se
folosesc măsuri de protecție cerute de reglementările în vigoare (HG nr. 300/2006 privind cerințele
minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile).
Impactul asupra solului este de natură mecanică, o perioadă scurtă de timp şi limitat la zona
de realizare a fundațiilor (ocupare definitivă) şi a organizării de şantier (ocupare temporară).
Suprafața terenurilor ocupate definitiv de lucrări este de 19018 mp – 1,9 ha, iar cea a
terenurilor ocupate temporar în etapa de construcție este de 634224 mp – 63,42 ha
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Impactul asupra solului va fi diminuat pe cât posibil prin folosirea unor suprafețe de teren cât
mai reduse şi amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, suprafețe ce vor fi curățate de
către executant la finalizarea lucrărilor.
Stratul vegetal de pământ de pe amplasamentul stâlpilor LEA la care se execută lucrări de
fundații, va fi depozitat şi refolosit la readucerea terenului la starea inițială, după finalizarea execuției
lucrărilor. Surplusul de pământ va fi transportat şi depozitat de către constructor, pe suprafețele
indicate de către primăriile unităților administrativ - teritoriale de pe teritoriul cărora rezultă acest
deşeu inert.
Având în vedere că lucrările proiectului se desfăşoară, cu precădere în extravilanul
localităților traversate de traseul LEA, în zone nelocuite, acestea vor avea un impact minor asupra
populației şi locuințelor.
Referitor la impactul asupra florei şi faunei, lucrările proiectului se execută în mare parte în
ecosisteme antropizate , terenuri agricole.
Traseul LEA 400kv Timisoara – Arad intersectează urmatoarele arii protejate:
ROSCI0277 Becicherecu Mic
→ LEA 400 kV simplu circuit proiect traseu comun cu LEA 220 kV dublu circuit existenta ce se
demonteaza, lungime traversare arie protejata 1595 m, 6 stalpi LEA 400 kV proiectata si 5
stalpi LEA 220 kV ce se demonteaza.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 6 x 49mp = 294 mp teren definitiv, reprezinta 0,0014 % din
suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 6 stalpi x 825 mp = 4950 mp teren temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 5 stalpi x 660 mp = 3300 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV montare conductoare LEA 400 kV : 1247
m x 3 = 3741 mp temporar
→ Total teren temporar : 11991 mp, reprezinta 0,0575 % din suprafata ariei protejate
ROSPA0047 Hunedoara Timisana
→ LEA 400 kV dublu circuit proiect traseu paralel cu LEA 220 kV dublu circuit existenta la cca
30 m est de aceasta.
→ LEA 400 kV proiect lungime traversare arie protejata 2003 m 5 stalpi.
→ LEA 220 kV existent ce se demonteaza, lungime traversare arie protejata 2000 m 6 stalpi.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 2stalpi x 80mp + 3stalpi x 94mp = 442 mp teren definitiv,
reprezinta 0,0029 % din suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 5 stalpi x 840 mp = 4200 mp teren temporar
→ Coridor lucru montare conductoare LEA 400 kV : 1828 m x 3 = 5484 mp temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 6 stalpi x 660 mp = 3960 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV: 1820 m x 3 = 5460 mp temporar
Total teren temporar : 19104 mp, reprezinta 0,1251 % din suprafata ariei protejate
După punerea în funcțiune a LEA, conform literaturii tehnice, rețelele electrice pot avea un
impact asupra mediului ce poate fi privit din cel puțin două puncte de vedere şi anume ca influență:
- a rețelelor electrice asupra mediului (care se manifestă în mod deosebit pentru LEA 220kV
şi LEA 400kV)
- a mediului asupra rețelelor electrice (amplasamentul LEA nu este într-o zonă industrială care
să influențeze în mod deosebit prin poluarea atmosferei).
Principalele forme de poluare pe care rețelele electrice le pot genera asupra mediului
ambiant sunt.
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- Poluarea vizuală. Reprezintă de fapt „deteriorarea” peisajului. Suprafețele fundațiilor
stâlpilor vor reprezenta partea construită ce se va realiza în cadrul lucrărilor proiectului. Suprafețele
unde se vor realiza fundațiile vor fi curățate şi readuse la starea anterioară.
- Poluarea sonoră. Se datorează zgomotelor produse de funcționarea sau de vibrațiile
elementelor (conductoarelor) rețelelor electrice, sau de zgomotele produse de descărcarea corona pe
liniile de înaltă şi foarte înaltă tensiune (220 kV şi 400kV).
- Pentru reducerea impactului zgomotului şi vibrațiilor conductoarelor se recomandă metode
constructive, precum montarea antivibratoarelor şi distanțierelor.
- Cumulat, în condiții extreme, o linie electrică va genera un zgomot cu o intensitate acustică
de maxim 53 dBA la limita zonei de protecție a liniei, valoare inferioară limitei maxime prevăzute de
STAS-ul 10009/1988 - Acustică Urbană, de 65 dB.
- Poluarea electromagnetică. Se manifestă ca efecte sonore şi luminoase ale descărcării
corona, perturbații radio şi TV, influențe ale câmpului magnetic şi electric asupra organismelor vii.
Câmpurile electrice şi magnetice de joasă frecvență au fost introduse pe lista factorilor de mediu care
prezintă un risc potențial pentru sănătatea publică.
Emisiile de ioni şi de ozon de-a lungul traseului, cauzate de descărcările Corona sunt, de cele
mai multe ori, inferioare limitei de detecție a aparatelor de măsură.
- Poluarea psihică şi pericole de accidente. Este reprezentată de teama provocată de apropierea
de rețelele electrice, care poate induce teama de accidente. Pentru reducerea pericolului de accidente
au fost adoptate încă de la faza de proiectare a LEA numeroase condiții de coexistență a LEA cu
obiective/instalații situate în culoarul liniei, prevăzute de ORDINUL ANRE nr. 239/2019–Anexa 6.
Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Obiectivul proiectului va avea impact:
- pozitiv direct, direct prin lucrările specifice.
- negativ direct si indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări şi în zona acestora,
asupra solurilor, aerului, faunei,
Nu sunt identificate alte proiecte semnificative aflate in derulare în zona proiectului.
Magnitudinea şi complexitatea impactului;

Se apreciaza ca impactul negativ generat in perioada de implementare a proiectului nu va avea o
magnitudine semnificativa. In impactul maxim se va manifesta numai in zona executiei lucrarilor.
Magnitudinea impactului negativ se reduce proportional cu indepartarea de sursele generatoare.
Impactul negativ este apreciat ca fiind „de o complexitate redusa”.
Principalii factori care pun probleme si care trebuie monitorizati cu atentie si pentru care trebuie
propuse masuri de atenuare riguroase sunt zgomotul si emisiile de noxe generate de activitatile de
constructie .
Impactul pozitiv are in schimb un caracter complex, avand in vedere necesitatea realizării unor astfel
de lucrări.
Probabilitatea impactului;

Lucrările prevăzute in proiect pot determina aparitia unui posibil impact asupra mediului.
Se mentioneaza şi faptul că seturile de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului
care se propun si care sunt obligatoriu de a fi respectate, vor contribui la scaderea probabilitatii
aparitiei si/sau extinderii unor tipuri de impacturi.
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Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Impactul negativ generat in perioada lucrarilor se va intinde strict pe perioada de executie a lucrarilor
si probabil pe o perioada de timp foarte scurta dupa terminarea lucrarilor.
Impactul va avea o frecventa variabila (in functie de programul de executie si tipul lucrarilor
executate).
Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

In privința monitorizării proiectului aceasta se împarte în două categorii principale:
- Monitorizarea respectării actelor de reglementare în timpul execuției;
- Monitorizarea după punerea în funcțiune a obiectivului.
În privința monitorizării obiectivului în timpul realizării, trebuie urmărite:
- Respectarea datelor proiectului de executie;
- Realizarea săpăturilor şi a organizării de şantier în aşa fel încât acestea să nu se
constituie surse de poluare majore în zonă, cu încadrarea în parametrii de calitate
admişi ai factorilor de mediu, în general şi, în special a celor privind zgomotul urban
(pentru a verifica conformarea cu prevederile STAS 10009-2018), disfuncționalitățile
de trafic si gestionarea deşeurilor.
- Supravegherea calitatii aerului prin masuratori ale concentrațiilor de: particule, NOx,
CO, SO2 la bazele de productie si in zona frontului de lucru;
- Supravegherea nivelului de zgomot din zona lucrarilor;
- Supravegherea activităților de construcție şi operare din punct de vedere al respectării
măsurilor de limitare a impactului negativ cuprinse în planul de management al
mediului.
- Reabilitarea terenului supus operațiilor de excavare şi finalizarea tuturor lucrărilor de
construcție, urmată de curățarea amplasamentului şi aducerea la forma initiala.
- Efectuarea măsurătorilor de monitorizare se va realiza în laboratoare acreditate.
- Activitatea de monitorizare se sintetizează prin prezentarea de rapoarte prezentate
autorităților locale pentru protecția mediului, beneficiarului şi constructorului în
vederea stabilirii eventualelor măsuri pentru protecția factorilor de mediu.
- Planul de monitorizare se actualizează periodic de comun acord cu autoritățile locale
de protecție a mediului.
Se considera ca punerea în funcțiune a obiectivului nu pune probleme deosebite de monitorizare
ulterioara speciale pentru acest obiectiv.
Natura transfrontieră a impactului.

Linia LEA de 400 kV Timisoara – Arad are o lungime de 67,2 km.
Linia LEA de 400 kV Timisoara – Arad se incadreaza în Anexa 1 la pct. 21. Constructia
liniilor aeriene de transport al energiei electrice cu tensiunea de cel puțin 220 kV și lungime de cel
putin 15 km din Legea or. 22/2002 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului în context transfrontiera, adoptata Ia Espoo la 25 febuarie 1991 . cu modificarile și
completarile ulterioare.
Proiectul se supune evaluării de mediu conform Legii nr. 292/2018 - Anexa 1 - Lista
proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului
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art. 20. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică, cu o tensiune de cel puţin 220 kV şi o
lungime de cel puţin 15 km.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri
prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv
pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor
prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca
implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în
zonă.
Lucrările necesare pentru realizarea proiectului vor trebui să aibă în vedere prevederile din
legislația de mediu. Se menționează că lucrările care fac obiectul proiectului trebuie urmărite pe tot
parcursul realizării lor, de către executant astfel încât să nu se polueze atmosfera, apele freatice, solul.
Măsurile care se vor adopta au fost prezentate în subcapitolele precedente.
Implementarea proiectului nu implică existența unor surse de emisii poluante pentru mediu şi
de disconfort semnificative, în consecință, nu sunt necesare dotări speciale pentru monitorizarea
calității mediului.
Personalul care deserveşte utilajele va verifica periodic starea tehnică şi funcționarea acestora
iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat după identificare.
În perioada de execuție a lucrărilor, principalele elemente monitorizate vor fi în cadrul acestui
proiect, cantitățile de deşeuri care se vor evacua din zonă.
Pentru perioada de organizare de şantier, impactul potențial asupra mediului este caracterizat
ca fiind minor, cu efect local şi limitat la perioada de execuție a lucrărilor. Nu este necesară
monitorizarea mediului pe parcursul executării lucrărilor proiectului.
Din analiza experienței de exploatare a rezultat că suprafețele de teren pe care au fost
amplasate linii electrice aeriene nu au fost poluate pentru a fi necesară refacerea amplasamentelor, şi
nici pentru a realiza monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu.
În perioada de funcționare, se vor efectua, periodic, măsurători de câmp electric şi magnetic în
zona culoarului de trecere, dar şi în afara acestuia, pentru a se stabili dacă se respectă reglementările
naționale privind expunerea la câmp electromagnetic.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau
planuri/programe/strategii/documente de planificare
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative
naționale care transpun legislația comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă,
Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)
Nu este cazul

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat
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Obiectivul energetic „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa –
Timişoara – Săcălaz – Arad” este inclus în propunerile de dezvoltare a infrastructurilor tehnice din
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Timiş şi PATJ Arad, aprobate prin:
• Hotărârea Consiliului Judeţen Timiş nr. 198/28.11.2013;
• Hotărârea Consiliului Judeţen Arad nr. 28/24.02.2010.
Acestea se regăsesc în anexa A.
Reglementări specifice, relevante pentru realizarea lucrărilor prevăzute de proiect sunt
prezentate în continuare. Sunt reglementări ce transpun legislația comunitară privind modul în care se
realizează evaluarea impactului asupra mediului. Ca principale reglementări se
menționează:
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra
mediului;
- OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificări şi completări ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care transpune Directiva
2008/50/CE privind calitatea aerului inconjurator și un aer mai curat pentru Europa
- Legea apelor nr. 107/1996 care transpune Directiva 2000/60/CE de stagilire a unui cadru de
politica comunitara in domeniul apei
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificări şi completări ulterioare;
- H.G nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deşeurilor;
- HG nr. 539/2016 privind abrogarea HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi
etichetarea substanțelor periculoase şi a HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi
etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;
- H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele
destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- Legea Securității şi Sănătății în Muncă nr. 319/2006 şi Normele generale de Protecția
muncii;
- H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele
temporare sau mobile;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viață al populației;
- STAS 10009/1988 - Acustica Urbană;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:
Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Asigurarea utilajelor, mijloacelor de transport, forței de muncă, achiziționarea echipamentelor,
materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, organizarea de şantier, gestionarea deşeurilor
generate în această etapă, sunt responsabilități ale operatorului economic care va fi selectat prin
licitație publică.
Organizare de şantier şi localizare
Organizarea de şantier va fi centralizată la sediul executantului, însă vor fi amenajate şi sedii
de loturi în localitățile aflate pe traseul LEA 400 kV Timişoara - Arad, a căror amplasare exactă va fi
stabilită ulterior, pe spațiul indicat de beneficiar. Spațiul necesar va fi precizat în convenția care va fi
încheiată între beneficiar şi executant pentru perioada de execuție a lucrărilor
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Organizarea de şantier a sediilor de lot va fi cuprinde barăci tip dormitor, toalete ecologice,
depozit de zi pentru carburanți, platforme pentru parcarea utilajelor, platforme tehnologice, barăci
metalice pentru depozitarea sculelor şi materialelor de protecția muncii, racorduri edilitare, etc..
Sediile de lot ale executantului vor fi asigurate cu utilități fie prin racorduri provizorii din
rețelele existente în apropiere, fie din alte surse în funcție de specificul zonei.
Avizele necesare folosirii temporare a terenurilor, rampele în stațiile SNCFR, racordurile
edilitare, autorizațiile de montare a obiectivelor sunt în sarcina executantului.
Realizarea organizării de şantier are caracter de provizorat şi va funcționa numai pe perioada
execuției, fiind dezafectată la terminarea lucrărilor, când executantul va elibera suprafețele de teren
folosite pentru organizarea de şantier şi va asigura curățarea acestora, redându-le funcționalitatea
anterioară.
Depozitarea echipamentelor şi materialelor în şantier se va realiza ordonat, evitându-se
deteriorarea şi deprecierea lor înainte de punerea în operă.
În timpul desfăşurării lucrărilor de execuție, constructorii şi montorii vor fi instruiți să
respecte cu strictețe măsurile şi normele de protecție a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor
specifice activității de construcții - montaj şi activității de exploatare.
Programul de execuție şi recepție a lucrărilor va fi întocmit de executant ținându-se cont de
fluxul tehnologic de execuție, de dotările şi posibilitățile executantului de realizare simultană a
lucrărilor. Acest program de execuție şi de recepție a lucrărilor va fi anexat la contractul de execuție
care va fi încheiat între beneficiar şi executant.
Lucrările de demontare/montare a elementelor de rețea, precum şi lucrările de fundații ale
stâlpilor, se vor realiza cu utilaje corespunzătoare şi cu adoptarea măsurilor de securitate a muncii,
special stabilite pentru aceste categorii de lucrări.
În timpul lucrărilor, tot personalul participant la lucrări va fi dotat şi va utiliza necondiționat
Echipament Individual de Protecție (EIP) electroizolante, verificate ori de câte ori condițiile
concrete din şantier impun verificări.
Beneficiarul este legal îndreptățit să efectueze controale asupra modului de respectare de către
personalul delegat a normelor de securitate a muncii şi după caz să aplice măsuri pentru evitarea
accidentării oricăror persoane participante la procesul muncii indiferent de apartenență.
Se interzice executarea lucrărilor pe timp nefavorabil (vânt, ploaie, descărcări electrice).
Personalul executant trebuie să fie permanent supravegheat de şeful de lucrare şi de şeful de
echipă şi să îndeplinească următoarele condiții:
- să posede calificarea profesională necesară;
- să fie instruit, autorizat şi verificat din punct de vedere al securității muncii, acesta putând
primi numai sarcini corespunzătoare nivelului propriu de autorizare;
- să fie dotat cu mijloace şi dispozitive tehnice corespunzătoare sarcinii de muncă;
- personalul de execuție este obligat să utilizeze dotările necesare, în mod deosebit pe cele de
protecția muncii;
- să fie dotat cu mijloace individuale de protecție corespunzător riscului de accidentare
cumulat, specific locului de muncă.
Delimitarea zonei de lucru se va face prin țăruşi şi bandă roşie cu indicatoare de interzicere
numai pentru zone populate.
În timpul executării lucrărilor, autoscările, autotelescoapele şi alte utilaje sau dispozitive vor fi
amplasate astfel ca în timpul manevrării acestora să respecte distanțele de vecinătate față de
instalațiile rămase sub tensiune.
Toate utilajele vor fi legate la pământ (priza stâlpului sau o priză artificială realizată cu țăruşi)
prin intermediul unui conductor de cupru flexibil de 16 mm2.
La lucrările efectuate asupra conductoarelor se vor respecta fişele tehnologice specifice şi
normele de securitate a muncii pe operații specifice conform fişei.
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După încheierea lucrărilor pe o zonă de linie, executantul va înlătura toate materialele rămase,
terenul urmând a fi redat în condițiile inițiale.
Respectarea reglementărilor în vigoare privind modul de desfăşurare a activității pe şantier,
coroborată cu respectarea reglementărilor de mediu, vor conduce la obținerea unui impact asupra
mediului mult diminuat.
Localizarea organizării de şantier;
Tabel 19 Organizarea de șantier

Organizare de santier Coordonate STEREO 70
Nr. Organizare
1
2
3
4

X
203548.997
210795.522
211236.287
217644.776

Y
486878.029
485006.874
499764.630
518344.647

Localitati
UAT Timisoara
UAT Dumbravita
UAT Ortisoara
UAT Arad

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Pentru perioada de organizare de şantier, impactul potențial asupra mediului este caracterizat
ca fiind minor, cu efect local şi limitat la perioada de execuție a proiectului.
Organizarea de şantier se va amenaja astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural
(factorilor de mediu) sau uman. În timpul realizării lucrărilor, executantul va asigura protecția
mediului şi condițiile de securitate a muncii pentru muncitorii din şantier prin:
- amenajarea spațiilor pentru depozitarea temporară a materialelor;
- amenajarea spațiilor pentru staționarea utilajelor şi mijloacelor de transport;
- asigurarea funcționării componentelor organizării de şantier;
- asigurarea utilităților şi a spațiilor de cazare pentru muncitori;
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru personalul implicat în activitatea de
construcții montaj;
- dotări pentru protecția factorilor de mediu (materiale absorbante în vederea limitării
posibilelor efecte ale poluării accidentale cu diverse produse petroliere/ uleiuri minerale);
- spații impermeabilizate, acoperite şi recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor
generate, inclusiv pentru deşeurile generate la punctele de lucru;
- dotări în domeniul sănătății şi securității muncii;
- dotări în domeniul PSI;
- împrejmuire.
Pentru asigurarea de măsuri minime necesare prevenirii riscurilor de producere a unor
accidente, care pot avea impact şi asupra mediului, se vor avea în vedere următoarele:
- lucrările proiectului vor fi realizate de o firmă cu experiență în domeniu, cu personal
calificat, autorizat pentru efectuarea unor astfel de lucrări şi instruit pentru activitățile
specifice care vor fi prestate pe şantier,
- atât beneficiarul cât şi executantul au ca obligații, respectarea reglementărilor privind
execuția lucrărilor,
- executantul va întocmi un plan de prevenire şi intervenție pentru cazul producerii unor
accidente, conform normativelor de implementare a procedurilor de securitate şi sănătate în
muncă şi a situațiilor de urgență, pentru lucrările specifice proiectului,
- organizarea de şantier precum şi locurile unde se vor desfăşura lucrările vor fi semnalizate
corespunzător, utilizând semne standard ISO,
102

-

toate lucrările prevăzute de proiect se vor executa numai cu respectarea măsurilor de
securitate a muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice
operațiunilor şi activităților ce se vor desfăşura.

Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în
timpul organizării de şantier;
Nu există surse de poluanți şi nici necesitatea utilizării unor instalații pentru reținerea, evacuare şi
dispersia poluanților în mediu.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul
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XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în
caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste
informații sunt disponibile:
Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de
accidente şi/sau la încetarea activității;

După executarea fundațiilor, montarea stâlpilor şi a echipamentelor LEA 400 kV Reşița Timişoara - Arad (lanțuri de izolatoare, conductoare), pe terenurile ocupate temporar în perioada de
construcție (inclusiv organizarea de şantier), se vor efectua lucrări de refacere a amplasamentului.
Suprafața terenurilor ocupate temporar în etapa de construcție este de 634224 mp, din
care circa 425214 mp – pe teritoriul jud. Timisoara şi 209010 mp pe teritoriul judetului Arad.

Pentru refacerea amplasamentului, pe suprafețele ocupate temporar în timpul construcției se
vor desfăşura lucrări pregătitoare precum: dezafectarea organizării de şantier, mutarea construcțiilor
cu caracter provizoriu, evacuarea resturilor de materiale de construcții, evacuarea deşeurilor de orice
fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de eliminare specifice fiecărui tip de deşeu.
Pentru suprafețele de teren afectate din cadrul ariilor protejate, la refacerea amplasamentului
se va ține cont de respectarea criteriilor de sol din aria protejată.
Lucrările de refacere a amplasamentului cuprind: nivelarea terenului ocupat temporar de
platformele de montaj ale stâlpilor la cota stabilită prin proiectul de amenajare, pregătirea solului
vegetal recuperat în faza de construcție şi transportul şi refolosirea acestuia pe suprafața amenajată,
conform prevederilor proiectului tehnic de execuție.
Lucrări propuse
Suprafețele de teren pe care se va face refacerea amplasamentului sunt cele care au fost
ocupate temporar:
- platformele tehnologice amenajate pentru fiecare stâlp;
- culoarul de lucru pentru pozarea LEA dacă în timpul lucrărilor de construcție a suferit
modificări.
Pentru refacerea amplasamentului, pe suprafețele ocupate temporar în timpul construcției se
vor desfăşura lucrări pregătitoare precum:
- dezafectarea organizării de şantier,
- mutarea construcțiilor cu caracter provizoriu,
- evacuarea resturilor de materiale de construcții,
- evacuarea deşeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de
eliminare specifice fiecărui tip de deşeu.

-

Lucrările de refacere a amplasamentului cuprind:
reintroducerea în circuitul agricol teren ocupat temporar şi fundații LEA 220 kV
dezafectate;
nivelarea terenului ocupat temporar la cota stabilită prin proiectul de amenajare,
pregătirea solului vegetal recuperat în faza de construcție, transportul şi administrarea pe
suprafața amenajată, conform prevederilor proiectului tehnic de execuție,
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semănarea ierburilor perene.
Controlul permanent al execuției revine în sarcina dirigintelui de şantier. La recepția lucrărilor
se vor prezenta toate actele întocmite pe faze de control.
Controlul calității lucrărilor va consta în principal în verificarea curățării amplasamentelor
LEA 400 kV Timişoara - Arad şi organizării de şantier, în principal prin îndepărtarea deşeurilor din
amplasament, provenite din lucrări.
-

Etapa de dezafectare şi refacerea terenului la starea initiala
În funcţie de condiţiile concrete din teren şi de umiditatea solului, pentru realizarea lucrărilor
de reconstrucţie ecologică se poate folosi şi apă.
Pentru personalul care va fi implicat în această etapă de implementare a proiectului,
contractorul va asigura pentru consum, apă potabilă îmbuteliată în sticle de plastic (PET-uri), din
comerţ.
Dezafectarea LEA şi reconstrucţia ecologică a suprafeţelor de teren ocupate permanent va
face obiectul unui al proiect supus procedurilor de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului.
Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazul de poluări
accidentale
În vederea asigurării de măsuri minime pentru evitarea efectelor poluării accidentale se va ține
seama de următoarele:
- întreținerea, schimbul de ulei, repararea mijloacelor de transport se va face numai în
unități autorizate, specializate
- alimentarea cu carburanți a utilajelor angajate în realizarea lucrărilor utilajelor să se facă
numai pe suprafețe impermeabilizate şi fără contact cu solul, subsolul apele de suprafață şi
freatice,
- organizarea de şantier va dispune, prin grija executantului, de materiale absorbante, în
vederea limitării posibilelor efecte ale poluării accidentale,
- în cazul poluării accidentale a solului cu diverse produse petroliere/uleiuri minerale de la
mijloacele de transport sau utilajele folosite pe şantier, executantul va decoperta solul
contaminat. Materialul obținut va fi depozitat în saci pentru a fi preluat de o firmă autorizată
care-şi desfăşoară activitatea sa specifică de colectare a deşeurilor periculoase,
- urmărirea modului de gestionare a tuturor categoriilor de deşeuri generate şi ținerea
evidenței cantităților generate şi a modului de valorificare/eliminare.
- instruirea, în mod special, a personalului de execuție pentru a evita manevre ce pot
conduce la situații care pot provoca poluare accidentală;
- urmărirea modului de execuție a lucrărilor de reconstrucție ecologică a suprafețelor
afectate şi ocupate temporar.
După finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect, terenul ocupat temporar va fi redat utilizării
anterioare.

XI. Anexe - piese desenate:
Plan încadrare în zona variante traseu LEA scara 1-100000 (1 plansa)
Plan de situatie variante traseu LEA scara 1-25000 (3 planse)
Extras plan PATJ Timis (1 plansa)
Extras plan PATJ Arad (1 plansa)
Extras plan PUG Timisoara (1 plansa)
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XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu
următoarele:
a) descrierea succintă a proiectului şi distanța față de aria naturală protejată de interes
comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.
Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință
geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic
conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Aceste informatii sunt detaliate in cap. III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect
b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

ROSCI0277 Becicherecu Mic
→ LEA 400 kV simplu circuit proiect traseu comun cu LEA 220 kV dublu circuit existenta ce se
demonteaza, lungime traversare arie protejata 1595 m, 6 stalpi LEA 400 kV proiectata si 5
stalpi LEA 220 kV ce se demonteaza.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 6 x 49mp = 294 mp teren definitiv, reprezinta 0,0014 % din
suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 6 stalpi x 825 mp = 4950 mp teren temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 5 stalpi x 660 mp = 3300 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV montare conductoare LEA 400 kV : 1247
m x 3 = 3741 mp temporar
→ Total teren temporar : 11991 mp, reprezinta 0,0575 % din suprafata ariei protejate
ROSPA0047 Hunedoara Timisana
→ LEA 400 kV dublu circuit proiect traseu paralel cu LEA 220 kV dublu circuit existenta la cca
30 m est de aceasta.
→ LEA 400 kV proiect lungime traversare arie protejata 2003 m 5 stalpi.
→ LEA 220 kV existent ce se demonteaza, lungime traversare arie protejata 2000 m 6 stalpi.
→ Fundatii stalpi LEA 400 kV : 2stalpi x 80mp + 3stalpi x 94mp = 442 mp teren definitiv,
reprezinta 0,0029 % din suprafata ariei protejate
→ Platforme montare stalpi LEA 400 kV : 5 stalpi x 840 mp = 4200 mp teren temporar
→ Coridor lucru montare conductoare LEA 400 kV : 1828 m x 3 = 5484 mp temporar
→ Platforme demontare stalpi LEA 220 kV : 6 stalpi x 660 mp = 3960 mp teren temporar
→ Coridor lucru demontare conductoare LEA 220 kV: 1820 m x 3 = 5460 mp temporar
Total teren temporar : 19104 mp, reprezinta 0,1251 % din suprafata ariei protejate
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ROSCI0277 Becicherecu Mic






Suprafața sitului = 2087.20 ha;
Se află amplasat în regiunea biogeografică Pannonian;
Coordonatele de localizare a sitului; latitudine 45.837522, longitudine 21.167236;
Aparține din punct de vedere administrativ teritorial in proporție de 100% RO42,
Vest

ROSPA0047 Hunedoara Timişană

 Suprafața sitului = 1527.30ha;
 Se află amplasat în regiunea biogeografică Pannonian;
 Coordonatele de localizare
a sitului; latitudine 46.0083250, longitudine
21.0034333;
 Aparține din punct de vedere administrativ teritorial in proporție de 100% RO42,
Vest
c) prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona
proiectului;

ROSCI0277 Becicherecu Mic

INFORMATII ECOLOGICE
Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:
Cod

Pondere Reprezentativitate

Suprafață
relativă

Stare de
conservare

Evaluare
globală

1530 - Pajiști și mlaștini sărăturate panonice
45.00 B
C
C
B
și ponto-sarmatice *
Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D – nesemnificativă. Suprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%,
B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A
- valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație
Cod

Nume

Residentă

2633 Mustela eversmanii() P
Spermophilus
1335
P
citellus

Evaluarea sitului
Migratoare
Evaluare
Populație Conservare Izolare
globală
Reproducere Iernat Pasaj
C
B
C
B
C

B

B

B

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p
> 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie
sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
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Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație
Cod

Nume

Evaluarea sitului

Migratoare
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
Reproducere Iernat Pasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p
> 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie
sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă
Residentă

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație
Cod Nume
Coenagrion

4045 ornatum

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare
Evaluare
Populație Conservare Izolare
globală
Reproducere Iernat Pasaj

P

B

B

C

B

Alte specii importante de floră si faună
A - Lista roşie de date naționale, B - Endemic, C - Convenții internaționale (Berna, Bonn, etc), D Alte motive
Categorie Cod Denumire științifică
Plante
Achillea setacea
Plante
Artemisia santonicum
Plante
Aster tripolium
Plante
Camphorosma annua
Plante
Chamomilla recutita
Plante
Festuca pseudovina
Plante
Hordeum hystrix
Plante
Lepidium ruderale
Plante
Limonium gmelinii
Plante
Lotus tenuis
Plante
Medicago minima
Plante
Plantago tenuiflora
Plante
Poa bulbosa
Plante
Polygonum aviculare
Plante
Puccinellia distans
Plante
Scorzonera cana

Populație
P
D
C
D
P
D
P
D
C
D
P
D
P
D
P
D
RC D
P
D
P
D
P
D
P
D
C
D
C
D
P
D

DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului
Clase de habitat
N06 - Râuri, lacuri
N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
N14 - Paşuni
N23 - Alte terenuri artificiale (localități, mine..)
TOTAL SUPRAFATA HABITAT

pondere in %
2,71
12,52
92.00
0.28

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat în Câmpia joasă a Banatului. Vegetația este
caracteristică solurilor sărăturate din partea de SV a României şi are un pronunțat caracter mozaicat,
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reflectând existența unor microbiotopuri condiționate edafic. Asociațiile vegetale caracteristice
solurilor sărăturate (Hordeetum hystricis (Soo 1933) Wendelbg. 1943, Camphorosmaetum annuae
(Rapaics 1927) Soo 1933, Artemisio-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soo, Puccinellietum
limosae Rapaics 1927,Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae (Rapaics 1927) Wendelbg 1943) sunt
prezente sub formă de enclave cu suprafață variabilă, la marginea culturilor agricole şi a canalelor de
desecare în localitățile cu terenuri sărăturate. Acestea sunt prezente pe solonețuri şi lăcovişti
sărăturate în microstațiuni uşor depresionare în care apa bălteşte în perioada ploioasă; în perioada
secetoasă, de vară, se înregistrează un pronunțat deficit de umiditate. Solul are reacție puternic bazică
(pH 8,75 – 11,25) şi un conținut de săruri care depăşeşte valorile determinate la asociația precedentă
(3,28 – 3,40 %). Uneori, asociațiile vegetale se dezvoltă pe solonețuri de acumulări excesive de săruri
ce apar şi la suprafață sub forma unor pete de culoare albă. Solul este slab structurat, cu aspect prăfos
în orizontul superior şi compact în orizonturile inferioare, cu alcalinitate puternică (pH 9,0-10,55) şi
concentrații ridicate de cationi şi anioni. Conținutul de substanță organică şi activitatea biologică sunt
reduse.
Calitate si importanță Tipuri de vegetatie de saraturi reprezentative pentru pajisti si mlastini halofile
panonice, care se dezvolta mozaicat. In trecut, terenul a fost partial imbunatatit pentru agricultura. In
prezent, pe suprafete importante s-a reinstalat vegetatia potentiala.
Vulnerabilitate Incepind cu anul 1960, s-au executat lucrari intense de imbunatatiri funciare care au
dus la transformari profunde in ceea ce priveste solul, flora si vegetatia. In ultimii ani, prin
abandonarea acestor lucrari, pe anumite suprafete, s-a revenit la vegetatia potentiala.
Nu are PLAN DE MANAGEMENT aprobat legislativ.
ROSPA0047 Hunedoara Timişană

INFORMATII ECOLOGICE
Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE
Populație

Evaluarea sitului
Migratoare
Residentă
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
Reproducere Iernat Pasaj
A031
Ciconia ciconia
10-14p
C
C
C
C
A080
Circaetus gallicus
1-2 i
C
B
C
B
A081
Circus aeruginosus
1-2p
60-100i C
C
C
C
A082
Circus cyaneus
4-6 i
C
B
C
C
A084
Circus pygargus
0-1 p
10-20 i
D
A092
Hieraaetus pennatus
2-4 i
B
B
C
B
A097
Falco vespertinus
56-72p
120-160i B
C
C
C
A122
Crex crex
1-2 p
D
A231
Coracias garrulus
8-12 p
C
B
C
B
A255
Anthus campestris
20-40 p
C
B
C
B
A338
Lanius collurio
120-200 p
D
A339
Lanius minor
30-50 p
D
A403
Buteo rufinus
2-5i
D
Dendrocopos
A429
12-20p
D
syriacus
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p
> 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie
sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Cod

Nume
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Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului
79/409/CEE
Populație

Evaluarea sitului
Migratoare
Residentă
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
Reproducere Iernat Pasaj
A348
Corvus frugilegus
750-900 i
C
B
C
B
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p
> 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie
sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Cod

Nume

DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului
Clase de habitat
N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
N14 - Paşuni
N15 - Alte terenuri arabile
N21 - Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii,)
N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone
industriale)
TOTAL SUPRAFATA HABITAT

pondere in
%
52,16
41,82
0,54
3,24
2,24
100,00

Alte caracteristici ale sitului Zona de campie formata din parcele de teren agricol proprietate privata
traversata de un canal colector situata langa localitatea Hunedoara Timisana .
Calitate si importanță Prioritate nr. 7 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de
interes conservativ global – 2 specii dumbrăveancă (Coracias garrulus), vânturel de seară (Falco
vespertinus). Regiune de câmpie cu zone agricole şi păşuni aride, habitatul tipic al celor două specii
prioritare. Amândouă specii folosesc aceste arii ca terenuri de vânătoare. Colonia de vânturei se află
în cuiburile de cioară de semănătură din trei pâlcuri de salcâm, care sunt afectate într-o oarecare
măsură de intervenția omului (tăierea arborilor şi deranjul coloniei de către vânători în timpul
cuibăritului). Este cea mai importantă colonie de vânturel de seară din România şi al doilea ca
mărime din Bazinul Carpatic, unde se desfăşoară un proiect Life pentru salvarea speciei.
Vulnerabilitate 1. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 2.
intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiționale în
agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor
numai cu utilaje şi maşini 3. schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, păşuni) datorită încetării
activităților agricole ca cositul sau păşunatul 4. braconaj 5. 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a
puilor 7. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 8. arderea vegetației (a
miriştii şi a pârloagelor) 9. scoaterea puilor pentru comerț ilegal 10. folosirea pesticidelor 11.
electrocutare si coliziune in linii electrice 12. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross,
maşini de teren 13. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe
suprafețe mari 14. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 15.
vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 16. vânătoarea în
zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 17. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale
(păşuni, fânațe etc.) 18. industrializare şi creşterea zonelor urbane 19. lucrări îndelungate în
vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
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PLAN DE MANAGEMENT ROSPA0047 Hunedoara Timişană aprobat prin Ordinul nr.
1023/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei de protecție
specială avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara Timișană

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării din ROSCI0277 Becicherecu
Mic şi ROSPA0047 Hunedoara Timişană.
e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală
protejată de interes comunitar;

Date privind distributia speciilor de interes comunitar in zona amplasamentului si tipul impactului
proiectului propus la nivelul indivizilor si populatiilor acestora în ROSCI0277 Becicherecu Mic şi
ROSPA0047 Hunedoara Timişană.
Specie

Prezenta in zona
amplasamentului
Observatii Observatii in Reducerea
PM
cadrul
habitatului
prezentului de hranire
studiu
ROSCI0277
Becicherecu
Mic
1530 - Pajiști și mlaștini Habitatul 0
sărăturate panonice și
nu este
ponto-sarmatice *
prezent in
zona de
amplasare
a stalpilor.

Tipul impactului
Reducerea Reducerea Reducerea
Deranjul cauzat de
habitatului habitatului populatiei la activitatile proiectului
de odihna reproducer nivelul
ROSCI0277
e

0

0

0

Suprafața ocupata
definitiv raportată la
nivelul sitului
= 0,09%

Mustela eversmanii

0

0

0

0

0

0

Spermophilus citellus

0

0

0

0

0

0

Bombina bombina

0

0

0

0

0

0

Coenagrion ornatum

0

0

0

0

0

0

Specie

Prezenta in zona
amplasamentului

Prognozăm aparitia unui
deranj in perioada de
construire.

Suprafața ocupata
temporar raportată la
nivelul sitului
= 3,03%

Tipul impactului
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Observatii Observatii in Reducerea Reducerea Reducerea
Reducerea
PM
cadrul
habitatului habitatului habitatul
populatiei la
prezentului de hranire de odihna ui
studiu
reproducere nivelul
ROSPA0047
ROSPA0047
Hunedoara
Hunedoara
Timişană
Timişană
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Hieraaetus pennatus
Falco vespertinus
Crex crex
Coracias garrulus
Anthus campestris
Lanius collurio
Lanius minor
Buteo rufinus
Dendrocopos syriacus
Corvus frugilegus

prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă

prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă
prezentă

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Deranjul cauzat de
activitatile
proiectului

Suprafața ocupata
definitiv raportată la
nivelul sitului
= 0,12%.
Suprafața ocupata
temporar raportată
la nivelul sitului
= 4,15 %
Prognozăm aparitia
unui deranj in
perioada de
construire.

Nu se reduce habitatul de hrănire/adăpost/cuibarire şi reproducere deoarece nu se modifică
pozitia stalpilor LEA . Acestia vor fi doar înlocuiti cu stâlpi necesari transportului de 400kv.
Lucrările descrise în proiect se realizează pe traseul existent.
f) măsuri de reducere a impactului

Impactul generat în arealul ROSCI0277 Becicherecu Mic şi ROSPA0047 Hunedoara
Timişană în perioada de construcție a LEA este un impact temporar resimțit asupra componentelor
de mediu (aer, apă, sol, vegetație şi faună) în perioada de execuție a lucrărilor.
Se apreciază că valorile concentrațiilor de impurificatori în aer, apă şi sol generați în perioada
de construcție se manifestă prin deranjul produs de prezența umană în zonă, funcționării utilajelor şi
echipamentelor de construcție care vor genera niveluri superioare de zgomot şi vibrații precum şi
concentrații superioare de poluanți atmosferici. Traficul aferent şantierului va genera perturbări
suplimentare.
Nu se va lucra pe timpul nopții.
Pentru diminuare a impactului asupra habitatelor şi speciilor din faună din ROSCI0277
Becicherecu Mic şi ROSPA0047 Hunedoara Timişană, se propun următoarele măsuri:
→ amplasarea organizării de şantier şi a sediilor de lot se vor face în afara siturilor
NATURA 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic şi ROSPA0047 Hunedoara Timişană.;
→ adaptarea periodizării fazelor de execuție a lucrărilor, astfel încât să se evit interferența
cu sezonul de reproducere al speciilor pentru care siturile Natura 2000 ROSCI0277
Becicherecu Mic şi ROSPA0047 Hunedoara Timişană au fost desemnate;
→ instruirea personalului care va executa lucrările de investiție principale asupra faptului
că lucrările la LEA se desfăşoară şi în situl Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic
şi ROSPA0047 Hunedoara Timişană asupra importanței desemnării acestor sit-uri,
astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale acestora;
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→ întreținerea în bune condiții de funcționare şi inspectarea periodică a tuturor
echipamentelor, maşinilor şi utilajelor implicate în activitatea de şantier pentru
evitarea nivelului ridicat de emisii şi imisii, de zgomot şi vibrații (echiparea utilajelor
cu amortizoare de zgomot);
→ utilizarea unor utilaje adecvate pentru minimizarea suprafețelor afectate;
→ menținerea unui număr minim de muncitori în culoarul de lucru şi respectarea strictă a
culoarului de lucru pentru reducerea circulației muncitorilor în afara acestuia;
→ decopertarea solului pe straturi şi stocarea stratului vegetal astfel încât să poată fi
reutilizat. După terminarea lucrărilor, stratul superficial de sol trebuie aşezat la
suprafață (pentru asigurarea supraviețuirii unor larve şi ouă de insecte şi refacerea
vegetației naturale)
În plus, pentru protecția tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi
subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi în afara ariilor sunt interzise:
→ orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor
din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic;
→ perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi
de migrație a speciilor;
→ deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
→ deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
→ recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu
intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;
→ deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre
schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului
lor biologic;

Pentru protecția tuturor speciilor de păsări, inclusiv cele migratoare, sunt interzise:
→ uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
→ deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
→ culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
→ perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de
maturizare,
→ deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
→ vânzarea, deținerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a
acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea,
uşor de identificat;
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XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu
apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din
Planurile de management bazinale, actualizate:
Directiva Cadru în domeniul apei a fost adoptată de către Parlamentul European în 23 octombrie 2000
şi a fost pusă în aplicare începând cu data de 22 decembrie 2000, când a fost publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul apei este acela de a obține o „stare bună” pentru
toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafață cât şi pentru cele subterane, cu excepția corpurilor
puternic modificate şi artificiale, pentru care se defineşte „potențialul ecologic bun”.
România trebuie să realizeze aceste obiective prin stabilirea şi implementarea programelor de măsuri,
ținând seama de cerințele deja existente la nivelul Comunității Europene.
Directiva Cadru în domeniul apei fundamentează o noua strategie şi politică în domeniul gospodăririi
apelor, urmărind noi elemente:
- elaborarea planurilor de management pe bazine hidrografice;
- prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafață şi subterane;
- definirea unei „stări bune a apelor” – reprezintă obiectivul directivei ce trebuie realizat până în
2015;
- definirea „condițiilor de referință” pentru apele de suprafață;
- definirea unor noi categorii de ape – „corpuri de apă puternic modificate”;
- stabilirea unei rețele de monitoring care să asigure o imagine de ansamblu şi de detaliu a stării
apelor, precum şi stabilirea programelor de monitoring de supraveghere, operațional şi de investigare
în conformitate cu noul concept de monitoring integrat al apelor ce are la bază principiile abordării
ecosistemice;
- definirea a 5 clase de calitate a apelor ținând seama în primul rând de elementele biologice;
- stabilirea unui registru al zonelor protejate situate la nivelul bazinului hidrografic;
- stabilirea obiectivelor de mediu;
- realizarea analizei economice asupra utilizării apei luând în considerare principiul recuperării
costurilor aferente serviciilor de apă;
- luarea unor măsuri de reducere progresivă a poluării apei cu substanțe prioritare care prezintă un
important factor de risc pentru mediul acvatic şi oprirea treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor
substanțelor prioritar periculoase; referitor la prevenirea şi controlul poluării, politica în domeniul
apei trebuie să se bazeze pe o abordare combinată, folosind controlul poluării la sursă prin stabilirea
valorilor limită ale emisiilor, precum şi standarde de calitate a mediului;
- conceptul de reabilitare al resurselor de apă.
Implementarea acestei Directive va contribui la o dezvoltare durabilă socioeconomică prin asigurarea
necesarului de apă pentru folosințe, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ.
Planul de management al bazinului hidrografic reprezintă instrumentul pentru implementarea
Directivei Cadru Apă reglementat prin Articolul 13 şi anexa VII şi are drept scop gospodărirea
echilibrată a resurselor de apă precum şi protecția ecosistemelor acvatice, având ca obiectiv principal
atingerea unei „stări bune” a apelor de suprafață şi subterane.
1. Localizarea proiectului in raport cu : bazinul hidrografic, cursul de apă: denumire şi codul
cadastral, corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod
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BAZIN HIDROGRAFIC Timis - Bega - ABA BANAT
Raul Timis, este cel mai mare rau drenant din spatiul hidrografic Banat, drenand o suprafata bazinala
de cca. 5.673 kmp (Atlas cadastral – 1992).
El isi colecteaza apele din majoritatea celor mai importante
unitati de relief din Banat , avand la frontiera cu Serbia o altitudine medie a bazinului de receptie de 390 m.
Cursul principal al raului Timis fiind amplasat de-a lungul culoarului depresionar intramontan CaransebesMehadia , este colectorul principal al unui important numar de rauri ce dreneaza Muntii Tarcu-Godeanu , cat si
Muntii Semenic si Poiana Rusca.
Din Muntii Tarcu – Godeanu primeste rauri cu caracter montan, printre
care cel mai important este Raul Rece (Hidiselul) , cu vale ingusta si puternic adancita cu pante ce coboara sub
25m/km numai in cursul inferior si care dreneaza o suprafata bazinala de cca 180 kmp , cu altitudini si pante
medii ce depasesc 1134 m si respectiv 420 m/km.
Din Muntii Semenic , Timisul primeste afluenti mici dar
cu caracter asemanator , iar din culoarul depresionar intramontan al Bisrei primeste Raul Bistra , colector al
apelor de pe versantul nord-vestic al Muntilor Tarcu si de pe cel sudic al Muntilor Poiana Rusca , insumand o
suprafata de receptie de cca. 900 kmp , caracterizata prin valori ale altitudinii si pantei medii ale bazinului
hidrografic de cca. 830 m si respectiv 330 m/km. De-a lungul culoarului depresional intramontan , atat Timisul
cat si Bistra au vai relativ bine conturate si dezvoltate cu pante in general mai mari de 5 m/km.
La iesirea
din culoarul depresionar intramontan , suprafata bazinului de receptie al Timisului insumeaza peste 2.000 kmp
, avand o altitudine medie de aproape 800 m si pante medii de cca. 300m/km.
Cursul mijlociu al Timisului
traverseaza , paralel cu Bega , zona depresionara a piemontului Banatului , intre Dealurile Lipovei si Dealurile
Buziasului. Valea sa bine dezvoltata , cu albie majora larga si cu pante medii de 0,7 - 0,8m/km. La iesirea din
zona piemontana Timisul are o suprafata bazinala de peste 3.000kmp , altitudini si pante medii ale bazinului
hidrografic de cca.600m si respectiv 240m/km.
In cursul inferior ,Timisul avand o vale larga , meandrata si
divagata , cu panta deosebit de redusa , a generat in trecut inundatii pe foarte mari suprafete.
Pentru
scoaterea de sub efectul inundatilor a acestor terenuri , inca din secolul trecut , traseul sau a fost rectificat si
indiguit pana dincolo de frontiera. Prin realizarea dublei interconexiuni Timis-Bega , regimul hidrologic
natural al Timisului aval de Costei este substantial modificat , de asemenea si cel al raului Bega prin efectul
regularizarii debitelor functie de necesitati.
Zonele interfluviale de campie fiind lipsite de scurgere ca
urmare a construirii digurilor de aparare si implicit . ca urmare a scurgerii apelor raului Timis deasupra
nivelului campiei , sunt in prezent drenate artificial prin intermediul canalelor sistemelor de desecare.
Timisul , in cursul inferior , primeste in regim natural afluenti importanti numai de pe partea stanga , cel mai
important fiind Poganisul care dreneaza muntii si zona piemontana de la nord-vestul Muntilor Semenic avand
o suprafata de bazin de cca. 671 kmp, caracterizata prin altitudini si pante medii de cca.230 m si respectiv
90m/km .
Bazinele hidrogafice Timis (5673kmp) si Bega (2362kmp) care impreuna reprezinta cca.43% din
suprafata spatiului hidrografic Banat , au o situatie speciala datorita interventiei antropice care a modificat
distributia naturala a scurgerii. Despre bazinele Timis si Bega , putem vorbi ca despre un singur bazin TimisBega , intrucat sunt legate prin doua derivatii formand practic un bazin unic , motiv pentru care vom trata si
raul Bega ca si curs principal in spatiul hidrografic.
Raul Bega , isi aduna izvoarele din versantul nord-vestic al muntilor PoianaRusca , primind
afluenti din versantul vestic al acestora si din jumatatea de sud a dealurilor Lipovei , continuind de la
Topolovat cu Canalul Bega . Altitudinea medie a bazinului hidrografic este de 280m.
In cursul superior , pana la iesirea din Muntii Poiana Rusca , Bega si afluentii sai au un caracter de
rauri montane , pantele lor generale fiind de cca. 15m/km , iar suprafetele drenante au pante de cca. 250m/km.
In aceste conditii vaile raurilor sunt inguste si lipite de albia majora , in patul albiei predominand
bolovanisurile si pietrisurile. La iesirea din zona montana , suprafata bazinului hidrografic este de cca. 300kmp
iar altitudinea medie este de cca.600m.
In cursul mijlociu , pana la iesirea din regiunea piemontana , Bega
are o vale larga cu albie majora bine conturata cu latimi de pana la 2km si pante generale sub 1m/km. Pe
dreapta primeste mai multi afluenti mici din dealurile Lipovei . Pe malul stang primeste din vestul Muntilor
Poiana Rusca Raul Gladna afluent cu suprafata de receptie de 250 kmp , cu altitudine medie de 300m si pante
sub 3m/km.
Cursul inferior al Raului Bega , aval de Chizatau , traversand campia , se caracterizeaza prin
pante mici de 0,4 m/km. In scopul combaterii efectelor inundatilor (apele revarsate ale raului Bega se
amestecau cu apele revarsate ale raului Timis ) precum si in scopul asigurarii conditilor de navigatie , cursul
inferior a fost amenajat si rectificat . In acest sens a fost construit Canalul Navigabil Bega care preia apele
raului Bega la ape mici si medii , si doua canale de legatura cu raul Timis („Canalul de alimentare Costei-
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Balint” prin care se suplimenteaza debitele raului Bega pentru asigurarea folosintelor din aval si „Canalul de
descarcare Topolovat-Hitias” prin care se evacueaza surplusul din Bega , dirijandu-l in raul Timis in perioadele
de ape mari) , Bega devenind astfel principalul afluent al raului Timis.
Judete care au teritorii in bazinul hidrografic
Din punct de vedere al impartirii teritorial administrative , sunt incluse judetele Timis si Caras integral
si portiuni reduse din judetele Arad , Gorj si Mehedinti. Ponderea suprafetelor judetelor raportata la suprafata
totala de bazin se prezinta astfel:
Judetul Timis
47,46%
Judetul Caras Severin
46,47%
Judetul Mehedinti
2,29%
Judetul Arad
2,89%
Judetul Gorj
0,90%

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de
suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a
corpului de apă.

Directiva Cadru defineşte starea chimică bună a apelor de suprafață, ca fiind starea chimică atinsă de
un corp de apă la nivelul căruia concentrațiile de poluanți nu depăşesc standardele de calitate pentru
mediu, stabilite în anexa IX şi sub Art. 16(7), precum şi sub alte acte legislative Comunitare ce
stabilesc astfel de standarde.
Standardele de calitate pentru mediu (EQS) sunt definite drept concentrațiile de poluanți ce
nu trebuie depăşite, pentru a se asigura o protecție a sănătății umane şi a mediului.
Elementele fizico-chimice se iau în considerare în caracterizarea stării “foarte bună” şi “bună”, iar
cele hidromorfologice numai în caracterizarea stării “foarte bună”, în cazul celorlalte stări neexistând
o definire specifică a acestora.
În cazul poluanților specifici sintetici starea ecologică foarte bună este definită prin valori apropiate
de zero sau cel puțin sub limita de detecție a celor mai avansate tehnici analitice folosite. În cazul
poluanților specifici nesintetici starea ecologică foarte bună este definită prin concentrații care rămân
în intervalul asociat în mod normal cu valorile de fond.
Starea ecologică bună, atât pentru poluanții specifici sintetici, cât şi pentru cei nesintetici
este definita prin concentrații ce nu depăşesc valorile standardelor de calitate pentru mediu;
pentru poluanții specifici nesintetici aplicarea acestor valori nu implica reducerea concentrațiilor de
poluanți sub nivelul fondului natural.
Starea corpurilor de apa din spațiul hidrografic Siret. este reactualizata pe baza sistemelor de
clasificare si evaluare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apa*.
Starea copului de apă în zona analizată se încadrează în categoria – „stare ecologică bun/medie).
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu
precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.
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Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă, reprezintă unul dintre elementele centrale ale
acestei reglementări europene, având ca scop protecția pe termen
lung, utilizarea şi gospodărirea durabilă a apelor.
În esență, atingerea obiectivelor de mediu, include:
- pentru corpurile de apă de suprafață: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune,
respectiv a potențialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic
modificate şi artificiale
- pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune
- pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de legislația specifică
- nedeteriorarea stării apelor de suprafață şi subterane
În cazul în care unui corp de apă i se aplica unul sau mai multe obiective de mediu, se va selecta cel
mai sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv (Art. 4.2.)
Obiectivele de mediu se reactualizează o data la 6 ani, prin Planurile de Management bazinale.
Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă reprezintă unul dintre
elementele centrale ale acestei reglementări europene, având ca scop protecția pe termen lung,
utilizarea şi gospodărirea durabilă a apelor.
Directiva Cadru Apă stabileşte, aşa cum s-a menționat şi în primul Plan de Management, în
Art. 4 (în special pct. 1) obiectivele de mediu, incluzând în esență următoarele elemente:
- pentru corpurile de apă de suprafață: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune,
respectiv a potențialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic
modificate şi artificiale;
- pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;
- reducerea progresivă a poluării cu substanțe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a
emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanțe prioritare periculoase în apele de suprafață, prin
implementarea măsurilor necesare;
- „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanți în apele subterane prin implementarea de
măsuri;
- inversarea tendințelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanți în
apele subterane;
- nedeteriorarea stării apelor de suprafață şi subterane (art. 4.1(a)(i), art. 4.1(b)(i) ale DCA).
- pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislația specifică.
În cazul în care unui corp de apă i se aplică unul sau mai multe obiective se va selecta cel mai
sever obiectiv pentru corpul respectiv (Art. 4.2 al Directivei Cadru Apă).
Pentru apele de suprafață din punct de vedere al stării ecologice, obiectivele de mediu
reprezentate de „starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale şi „potențialul ecologic bun”
pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale sunt definite în Anexa 6.1 a Planului de
Management. Obiectivele de mediu vizând „starea chimică bună” a corpurilor de apă de suprafață
sunt stabilite în conformitate cu prevederile din Directiva 2008/105/CE (modificată de Directiva
2013/39/UE) și sunt prezentate în Anexa 6.1.6 a Planului de Management.
Pentru apele subterane, obiectivele de mediu sunt reprezentate de starea chimică bună și starea
cantitativă bună a corpurilor de apă subterană. Pentru starea chimică a corpurilor de apă subterană,
obiectivele de mediu sunt stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 621 din 7
iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România și a prevederilor
Directivei 118/2006/EC.
Se menționează că atingerea obiectivelor de mediu reprezentate de „stare ecologică
bună/potențial ecologic bun” indicate în Planurile de Management bazinale are termen 2015
(termenul stipulat în Directiva Cadru Apă), mai puțin pentru corpurile de apă cu excepții de la
obiectivele de mediu. În cazul substanțelor prioritare existente, pentru care s-au stabilit noi standarde
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de calitate a mediului (tabel 6.1.6.2), starea chimică bună trebuie atinsă în 2021. Neatingerea
obiectivelor de mediu este posibilă numai în contextul aplicării excepțiilor de la obiectivelor de
mediu, cu respectarea condițiilor Art. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ale DCA a căror prezentare detaliată este
cuprinsă în cap.10.
Referitor la obiectivele de mediu în relație cu procesul de stabilire al excepțiilor în cadrul celui
de al doilea Plan de Management se menționează următoarele:
- prin aplicarea prevederilor Art. 4.4 obiectivele de „stare bună (ecologică şi chimică/potențial
ecologic bun şi stare chimică bună) vor fi atinse în ciclul de planificare 2022-2027;
- prin aplicarea prevederilor Art.4.5 s-au definit „obiective de mediu mai puțin severe”;
- situații sub incidența Art.4.6 nu au fost identificate;
- identificarea „unor obiective alternative” în cadrul Art.4.7.
Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu şi al excepțiilor este un proces iterativ ce este
dezvoltat şi îmbunătățit în cadrul ciclurilor de planificare, pe baza datelor şi informațiilor aferente.
Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu şi al excepțiilor se realizează la nivel de corp de
apă, fiecărui corp de apă fiindu-i asociat obiectivul de mediu. Aplicarea excepțiilor la nivelul
corpurilor de apă reprezintă un mecanism de prioritizare al acțiunilor şi al programelor de măsuri,
deoarece nu toate „problemele” referitoare la corpurile de apă pot fi abordate şi toate obiectivele de
mediu să fie atinse în cadrul unui ciclu de planificare.
Obiectivul „nedeteriorării stării“ corpurilor de apă este unul dintre elementele cheie privind
protecția corpurilor de apă.
Acest obiectiv se analizează prin utilizarea instrumentelor de modelare, a datelor de
monitoring/datelor obținute prin grupare, a criteriilor care nu se încadrează în categoria „clearcut”/criterii ce nu indică presiuni severe (în relație cu presiunile hidromorfologice), a opiniei
expertului (expert judgement) etc. De asemenea, în vederea verificării respectării principiului
nedeteriorării, se analizează dacă substanțele prioritare care au tendința de a se acumula în cantități
semnificative în sedimente și/sau biotă, nu conduc, eventual, în timp, la deteriorarea stării chimice
bune. În acest sens se urmărește ca valorile concentrațiilor acestor substanțe prioritare din sedimente
și/sau biotă să prezinte valori descrescătoare, respectiv constante în timp.
Deteriorarea/riscul de deteriorare a stării ecologice a corpurilor de apă în relație cu proiectele
noi de infrastructură se va permite numai cu respectarea prevederilor Art. 4.7 al Directivei Cadru
Apă. Deteriorarea stării (ecologice) a corpurilor de apă se analizează la nivel de element de calitate
constitutiv al stării, cu aplicarea principiului „celei mai defavorabile situații/one out-all out”, având în
vedere prevederile din Anexa V a DCA. Aceasta implică faptul că deteriorarea reprezintă trecerea la
clasa imediat inferioară la nivel de element de calitate, având în vedere definițiile normative din
Anexa V a DCA, în conformitate cu soluția pronunțată de Curtea Europeană de Justiție în procesul C461/13 privind interpretarea noțiunii de „deteriorare a stării ecologice” a corpurilor de apă.
În estimarea deteriorării/riscului de deteriorare a stării ecologice, impactul potențial cumulat al
viitoarelor proiecte de infrastructură (cât şi a celor existente) este luat în considerare.
Noile proiecte/lucrări care sunt identificate în cadrul unui ciclu de planificare şi care nu au fost
cuprinse în Planul de Management precedent, pot fi implementate cu îndeplinirea cerințelor Art. 4.7
al DCA (în cazul în care se preconizează riscul de deteriorare a stării ecologice/ne-atingere a stării
bune a corpului de apă), urmând a fi publicate/cuprinse în următorul Plan de Management.
De asemenea, pentru cazurile în care va avea loc modificarea obiectivului de mediu prin
trecerea corpului de apă din categoria corpurilor de apă naturale în corpuri de apă puternic modificate
aceasta se realizează prin respectarea cerințelor Art.4.7 şi al Art.4.3 al DCA.
Referitor la măsurile de realizare a sistemelor de colectare și epurare urbane,se menționează
faptul că, urmare a aplicării acestor măsuri, poluarea difuză produsă de Pentru corpurile de apă de
suprafață din bazinul hidrografic Jiu au fost stabilite obiectivele de mediu aferente, în funcție şi de
categoria corpului de apă de suprafață, respectiv: corpuri de apă naturale (râuri, lacuri), corpuri de apă
puternic modificate (râuri, lacuri de acumulare) şi corpuri de apă artificiale. Pentru zonele protejate
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care includ corpuri de apă de suprafață, obiectivele sunt cele prevăzute de legislația specifică, fiind
caracteristice categoriilor de zone protejate definite în
Referitor la obiectivul de mediu – stare ecologică buna în relație cu corpurile de apă se
menționează următoarele:
- numărul corpurilor de apă care ating obiectivele de mediu în 2015 este 154 (91,12%),
procentul fiind mai crescut față de estimarea din primul Plan de Management (90%).
- numărul corpurilor de apă care ating obiectivele de mediu până în 2021 a crescut față de
2015, respectiv de la 154 (91,12 %) în 2015, la 161 (95,27 %) în 2021.
Se estimează că până în 2027 toate corpurile de apă își vor atinge obiectivele de mediu
(inclusiv obiective de mediu mai puțin severe).
În ceea ce privește corpurile de apă care ating obiectivele de mediu (stare chimică bună) până
în 2015, numărul acestora a scăzut, față de situația din primul Plan de Management cu 0,18% (de la
de la 99 % la 98,82 %).
Trebuie subliniat faptul că pentru 2027, toate corpurile de apă de suprafață vor atinge starea
chimică bună, din punct de vedere al substanțelor prioritare existente, însă pentru noile substanțe
prioritare nu s-a putut face o evaluare întrucât mare parte dintre acestea nu erau monitorizate la
nivelul anului 2013.
Ape subterane
Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea unei stări
bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele
de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag
stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și care au fost aprobate prin Ordinul
Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din
România.
În cazul apelor subterane, starea bună implică o serie de „condiții” definite în Anexa V din
Directiva Cadru a Apelor. Condițiile suplimentare pentru starea chimică şi procedurile de evaluare
sunt dezvoltate în Directiva privind Apele Subterane (Directiva 2006/118/EC), precum și în ghidurile
dezvoltate la nivelul Strategiei Comune de Implementare a DCA.
Corpurile de apă subterană sunt clasificate în două clase, respectiv bună şi slabă, atât pentru
starea cantitativă, cât şi pentru cea chimică, caracterizarea stării acestora fiind realizată în cap.6.2.2.
Pentru corpurile de apă subterană din bazinul hidrografic Siret au fost stabilite obiective de mediu
care se regăsesc în Anexa 7.2 a Planului de Management al SH SIRET care include excepțiile
aplicabile corpurilor de apă, precum şi informații privind justificarea aplicării excepțiilor de la
atingerea obiectivelor de mediu. Trebuie avut în vedere că dinamica apelor subterane este mult mai
lentă decât cea a apelor de suprafață, motiv pentru care măsurile implementate își fac simțite efectele
după o mai lungă perioadă de timp. Directiva Cadru Apă prevede în cazul apelor subterane şi
„prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanți, precum şi luarea unor măsuri de inversarea oricăror
tendințe semnificative şi durabile de creştere a concentrațiilor de poluanți.
Comparativ cu primul Plan de Management, numărul corpurilor de apă subterană care îşi
ating, din punct de vedere al stării chimice, obiectivele de mediu până în 2021 a rămas constant față
de 2015, respectiv de la 75 % în 2015, la 75 % în 2021, urmând ca până în 2027 toate corpurile de
apă subterană să atingă obiectivele de mediu.
Obiectivul de mediu pentru starea bună cantitativă a fost atins în primul ciclu de implementare
pentru toate corpurile de apă subterană.
.
Zone protejate
În contextul art. 4.1 al Directivei Cadru Apă, obiectivele pentru zonele protejate implică
asigurarea respectării tuturor standardelor și obiectivelor prevăzute în legislația în domeniu 21, astfel:
- protecția calității apei folosite la captarea în scop potabil și reducerea nivelului de tratare
necesar pentru producerea apei potabile prin stabilirea unor normative/standarde specifice pentru
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parametrii/indicatoriide calitate - zone desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop
potabil.
- protecția şi ameliorarea calității acelor ape dulci care întrețin sau care ar putea întreține
ihtiofauna, precum şi protecția şi ameliorarea calității apei marine şi salmastre în scopul susținerii
vieții şi dezvoltării speciilor de moluşte bivalve şi moluşte gasteropode pentru creşterea şi exploatarea
acestora - zone desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere
economic.
- conservarea habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică şi a tuturor speciilor
de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul național şi care au legătură cu corpurile de apă
luând în considerare obiectivele specifice pentru protecția speciilor și habitatelor dependente de apă zone destinate protecției habitatelor sau speciilor unde menținerea sau îmbunătățirea stării apei este
un factor important pentru protecția acestora, inclusiv siturile pentru Natura 2000.
- reducerea poluării apelor cauzată de nitrații proveniți din surse agricole, prevenirea poluării
cu nitrați, raționalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conțin
compuşi ai azotului - zone vulnerabile la nitrați. România nu are obligația de a desemna zone
vulnerabile, programele de acțiune aplicându-se pentru întreg teritoriul național.
- protejarea mediului împotriva deteriorării datorate evacuărilor de ape uzate urbane - zone
sensibile la nutrienți. Tot teritoriul României a fost desemnat zonă sensibilă la nutrienți.
- conservarea, protejarea şi îmbunătățirea calității mediului, precum şi protejarea sănătății
oamenilor, printr-un management corespunzător al calității apelor de îmbăiere – corpurile de apă
desemnate ca ape cu scop recreațional, inclusiv arii destinate ca ape de îmbăiere.
În cazul zonelor protejate, în plus față de obiectivele Directivei Cadru Apă, trebuie îndeplinite
și standardele și obiectivele prevăzute de legislația în domeniul zonelor protejate, acestea fiind
reprezentate de obiectivele adiționale care se definesc pentru situațiile în care:
- obiectivele de mediu sub DCA nu sunt suficiente, necesitând obiective mai stringente pentru
conformarea cu legislația specifică acestor zone protejate sau
- obiectivele de mediu sub DCA nu abordează unii parametrii/indicatori care sunt parte
componentă a standardelor stabilite sub legislația specifică a zonelor protejate.
La nivel european se consideră că obiectivele de mediu de stare bună ale Directivei Cadru Apă
integrează în totalitate obiectivele legislației pe baza căreia au fost stabilite anumite categorii de zone
protejate, respectiv:
- zonele vulnerabile la nitrați,
- zonele sensibile la nutrienți,
- zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere
economic – pești.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în
considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în
conformitate cu punctele III-XIV.
Având în vedere că: proiectul propus se află amplasat în siturile Natura 2000 ROSCI0277
Becicherecu Mic şi ROSPA0047 Hunedoara Timişană, că acesta utilzează resurse naturale, în special
al solului este necesară stabilirea efectuării evaluării impactului asupra mediului.
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