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1 Introducere  

Prezentul document prezintă un rezumat non-tehnic (NTS) al Evaluării Suplimentare a Impactului Social și de 
Mediu (ESIM) efectuată pentru secțiunea românească a Proiectului aferent coridorului de Transport Gaze 
Naturale Bulgaro-Romano-Ungaro-Austriac (BRUA). Acesta enumeră potențialele impacturi (pozitive și 
negative) asociată cu construcția și funcționarea conductei și subliniază abordarea Proiectului propus în 
vederea evitării, minimizării, gestionării sau compensării impacturilor negative, acolo unde acest lucru este 
posibil. Documentul ar trebui citit împreună cu NTS pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) 
reglementativă efectuată în 2016 ca parte a procesului de autorizare românesc și la care prezentul document 
constituie o completare. 

1.1 Descriere generală a proiectului 

“Proiectul” include acele elemente ale coridorului energetic BRUA propuse a fi construite în cadrul Fazei 1 din 
lucrările la gazoduct pe teritoriul românesc. Această fază include construirea a 478 km de conductă între 
Podișor (22km la vest de București) și Recaș (în vestul țării), precum și instalațiile supraterane asociate (IS-
uri). Lucrările propuse pentru Faza 2 vor acoperi încă 50 km de conductă între Recaș și Horia, dar acestea nu 
au fost inca proiectate si nu sunt incluse in pachetul actual de finantare. Lucrările pentru Faza 2 sunt, deci, 
considerate ”instalații asociate”. Traseul propus pentru Fazele 1 și 2 este reprezentat mai jos în Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 TraseulpropuspentruProiectulBRUA(România,Fazele1și2) 

Proiectul va fi construit de subcontractanți EPC pentru Transgaz SA Mediaș (Transgaz), operator autorizat al 
Sistemului Național românesc de Transport de Gaze și are ca beneficiar Societatea Națională de Transport de 
Gaze Naturale (SNTGN).   
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1.2 Necesitatea Proiectului 

Proiectul este de importanță strategică atât la nivel național cât și european. În regiune, BRUA face parte din 
“Coridorul Sudic de Gaze”, ce are ca scop întărirea securității alimentării cu energie în Europa prin 
diversificarea surselor regionale de gaze naturale, numărul prezent de magistrale fiind limitat. La nivel 
național, Proiectul va permite României să importe gaze din surse suplimentare, în caz de necesitate precum 
și să furnizeze un mecanism prin care gazele provenite din zăcămintele din Marea Neagră ce vor fi exploatate 
să fie exportate. În consecință, conducta a fost proiectată astfel încât gazul să poată circula în sens invers atât 
către Bulgaria cât și pentru Ungaria în funcție de cererea pieței. Faza 1 va permite un debit invers de circa 15 
miliarde m3/an la granița cu Bulgaria și 175 miliarde m3/an la granița cu Ungaria până la finele 2019, iar Faza 
2 va crește capacitatea la circa 44 miliarde m3/an la granița cu Ungaria până la finele 2020. Astfel Proiectul va 
susține obiective de dezvoltare economică atât naționale cât și regionale, facilitând în același timp înlocuirea 
surselor energetice existente (mari generatoare de dioxid de carbon) cu gaz natural. Proiectul este o prioritate 
majoră pentru Transgaz și este inclus în planul de dezvoltare al rețelei pe zece ani (TYNDP). Figura 1.2 
ilustrează mai jos traseul propus al conductei (și magistrala propusă pentru Marea Neagră) în context 
regional.  

  

Figura  1.2 Furnizarea de gaze pentru continent 

 

1.3 Evaluarea suplimentară a impactului asupra mediului - EISM 

Proiectul a primit autorizația națională de construcție în februarie 2017, aceasta răspunzând la cerințele 
legislației românești și UE în domeniu (inclusiv efectuarea de Evaluări adecvate de Impact pentru zonele unde 
conducta va traversa site-uri “Natura 2000” de valoare de conservare desemnată). Autorizațiile au inclus un 
Acord de Mediu de la autoritatea de reglementare bazat pe impacturile potențiale și măsurile de atenuare 
identificate în EIM din 2016. Proiectul este, însă, în prezent, analizat în vederea finanțării de către Banca 
Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), această procedură fiind necesară pentru a demonstra că 
atât construcția cât și exploatarea vor fi conforme Politicii Sociale și de Mediu a BERD (2014) și Cerințelor 
aferente de Performanță Socială și de Mediu (PR-uri). În consecință, prezentul document tratează câteva 
aspecte cheie pentru care cerințele din PR-uri diferă de cele din legislația națională și are ca scop susținerea 
Proiectului în vederea îndeplinirii cerințelor Băncilor conform cărora Evaluarea Impactului Social și asupra 
Mediului să fie supusă atenției opiniei publice timp de cel puțin 120 de zile pentru comentarii.  
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1.3.1 Autorii documentului 

Evaluarea suplimentară a impactului asupra mediului EISM (și prezentul NTS aferent) au fost întocmite de 
Arcadis, o firmă de consultanță internațională, împreună cu Green Partners (entitate de consultanță socială 
internațională reprezentată în România). Se bazează pe eforturile depuse de SC Unitatea de Suport pentru 
Integrare SRL (USI – o companie românească de consultanță în domeniul mediului) precum și pe contribuțiile 
proprii ale Transgaz.  

1.4 Limitele raportului 

Deoarece contractul pentru Proiectul EPC nu a fost încă atribuit la momentul finalizării evaluării, anumite 
elemente specifice de proiectare și construcție în detaliu rămân a fi decise la momentul respectiv. În 
consecință, aceste aspecte, precum și impactul asociat cu condițiile de exploatare neobișnuite și cu 
managementul lanțului de furnizare (între altele) vor fi tratate în cadrul Planurilor de Management Social și de 
Mediu din fazele de construcție și exploatare ale Proiectului (PMSMC-uri și PMSME-uri), mai degrabă decât în 
prezentul document, așa cum se detaliază mai departe în Raportul cu privire la Stabilirea Sferei de 
Aplicabilitate a Proiectului (Project Scoping Report).  

 

2 Descrierea proiectului 

2.1 Descriere generală 

Conducta subterană de 32” va traversa circa 79 unități administrativ-teritoriale (municipalități) și 10 județe, și 
va include noi Stații Compresoare Gaz (SCG) la Podișor, Bibești și Jupa. Traseul va traversa în principal 
terenuri arabile, livezi, pajiști, păduri sau terenuri neproductive, peste 70% din traseu traversând zone agricole 
și mai puțin de 10% fiind plasat în zone construite. De asemenea, circa două treimi din traseu vor urma 
infrastructura existentă, cu mențiunea că vor exista mici digresiuni în special datorită unor motive de mediu 
sau sociale. Categoriile de terenuri existente au fost determinate prin studii de sol și clasele de calitate 
indicate de clasificarea oficială utilizată de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice din județul respectiv. 
Acestea împreună cu detaliile ce țin de proprietatea asupra terenurilor vor fi utilizate pentru a susține procesul 
de acordare a compensațiilor. Per ansamblu, însă, se preconizează că Proiectul va genera pierderea 
definitive a mai puțin de 20 de hectare de teren, necesare pentru stațiile de compresare a gazului, stații de 
robinete de secționare și drumuri de acces.  

Conducta însă a fost proiectată pentru a îndeplini cerințele Ordinului ANRE nr. 118/2013: “Reglementări 
tehnice pentru proiectarea și execuția de conducte de transport gaze " îngropate la o adâncime de 1,00m sub 
nivelul solului, crescând până la cel puțin 1,50m la punctele de traversare. De asemenea proiectul este 
conform Codului pentru Proiectare Seismică (P 100 - 1/2013) și va folosi o tehnică de supraveghere 
electronică “SCADA“ pentru monitorizarea integrității structurale. Acordul de Mediu pentru proiect definește o 
lățime de lucru specifică de 21m pe terenuri agricole, pășuni, fânețe, terenuri neproductive; 14m în vii, livezi, 
păduri și “zone dificile”; și 10m în zone cu pantă de peste 5 grade, unde se vor amplasa terase.  

Au fost analizate mai multe opțiuni de traseu pentru a identifica varianta cea mai scurtă dar și cea mai practică 
și care urmărește cât mai mult posibil infrastructura existenta. Traversarea munților Carpați (zona cea mai 
complicată din punct de vedere tehnic și cea mai delicată) a fost analizată cu deosebită atenție alegându-se 
varianta cu cea mai redusă amprentă asupra mediului. De asemenea, s-a avut în vedere minimizarea 
lucrărilor de construcție din siturile Natura 2000 (a se vedea “ecologie și conservarea naturii”). Traseul 
traversează însă un număr de atribute liniare (utilități, drumuri și căi ferate), râuri și alte corpuri de apă, 
conducte existente și rețele de comunicații, o parte din acestea fiind traversate prin forare direcțională 
orizontală (a se vedea “resursele de apă”).  

Se vor construi trei Stații Compresoare Gaz (SCG) la Podișor, Bibești și Jupa pentru a furniza presiune 
suplimentară pe traseul conductei. Fiecare SCG va conține opt corpuri principale și va avea o putere instalată 
totală de 10 MW (crescând la 15MW în Faza 2). Specificațiile tehnice detaliate pentru grupurile compresoare 
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nu sunt încă finalizate deși s-au stabilit concentrații limită pentru emisii conform cerințelor de reglementare (a 
se vedea “Zgomot” și “Emisii atmosferice”). Pentru a facilita monitorizarea conductei, se vor construi în jur de 
22 stații de robinete de secționare (SRS-uri), fiecare având mai puțin de 350m

2
. Acestea vor fi împrejmuite și 

operate de la distanță.  

Construcția Fazei 1 din Proiect este planificată a se desfășura între T3 2017 și T4 2019, cu darea în folosință 
planificată pentru 2019. Faza de exploatare este preconizată a dura cel puțin 40 ani fără cerințe de reabilitare 
sau lucrări mare de mentenanță pentru BRUA.  

 

2.2 Abordarea și metodologia de construcție 

Abordarea propusă pentru montaj va urma procesele descrise în Ordinului A.N.R.E. nr. 118/2013: 
“Reglementări tehnice pentru proiectarea și execuția de conducte de transport gaze” și va fi un proces 
secvențial cu o serie de operațiuni distincte. Lucrările vor fi împărțite în părți fezabile denumite “segmente”, 
fiecare constând, în mod obișnuit, din cele cinci echipe de lucru enumerate mai jos care să opereze un front 
de lucru mobil cu o lungime de circa 25km. Se vor deschide simultan o serie de segmente pe traseu. Deși 
tehnicile finale vor fi decise de contractorul EPC și la traversare de zone sensibile, precum drumuri și cursuri 
de apă, se vor folosi tehnici specializate, în cele ce urmează este descrisă o abordare tipică secvențială a 
construcției:  

· Echipa 1: Studiul traseului, pregătirea benzii de lucru, decopertarea solului și nivelare.  
· Echipa 2: Amplasare segmente de conductă, curbare și sudare.  
· Echipa 3: Săpare șanțuri.  
· Echipa 4: Montare, instalare și îngropare conductă.  
· Echipa 5: Închidere șantier și readucerea terenului la starea inițială.  

Se preconizează că faza de construcție general va dura până la 31 luni (inclusiv ingineria de detaliu și montaj) 
și viteza de montare estimată a conductei va varia între 72m pe zi pe teren muntos și 600m pe zi pe teren 
plan. Un program de lucru detaliat va fi stabilit conform procedurii de licitație. Figura 2.1 reprezintă schița de 
șantier tipic pe banda de lucru cu lățimea de 21m.  

 
Figura 2.1 Dispunerea utilajelor pe banda de lucru de 21 m  

La începerea construcției, traseul conductei precum și banda de lucru vor fi marcate pe ambele laturi. 

Specialiștii arheologi și experții în biodiversitate vor efectua pe traseu studii de identificare, cartografiere și 

marcare a eventualelor zone unde aspectele cu caracter sensibil pot necesita premise speciale/utilizarea de 

tehnici de construcție speciale. Dacă este necesar, experții în biodiversitate vor reloca speciile periclitate 

identificate conform angajamentelor din Acordul de Mediu, PMM pentru Biodiversitate și al Planului de Acțiune 

pentru Biodiversitate. Servitutea (RoW) va fi apoi curățată (inclusiv prin eliminarea structurilor și vegetației) și 

partea superficială a solului va fi decopertată și depozitată în coamă continuă în lungul benzii de lucru. Stratul 

de pământ din decopertare depus nu va avea mai mult de 2m pentru a evita degradarea solului. Banda de 



 

8  

lucru va fi apoi nivelată și se va excava șanțul de obicei cu mijloace mecanizate, deși, în zone sensibile sau 

fără acces pentru utilaje, acest lucru se poate face și manual. Pământul din săpătură va fi depozitat într-o 

coamă secundară așa cum se arată mai jos în Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2 Aspectul unei benzi de lucru tipice. 

După excavare, se va plasa conducta în șanț (acesta având deja circa 2 m adâncime) și se va îngropa. 
Perioada maximă stabilită în proiect de la excavare și până la reumplere este de 30 zile. La terminarea 
umplerii șanțului, solul superficial va fi pus la loc și se va reda zonei cât mai mult aspectul său original. 
Infrastructura de drenaj, drumurile de acces, alte rețele și utilități precum și vegetația vor fi restaurate cât mai 
aproape de starea lor inițială. Restaurarea tehnică și de habitat vor fi monitorizate conform Planurilor de 
Management al Restaurării și Biodiversității. Acolo unde este necesar, conducta va fi supusă unor teste hidro 
pentru a îi asigura integritatea (a se vedea resursele de apă). 

Pe traseul propus al conductei sunt planificate cinci șantiere principale (organizări de șantier) la Căldăraru (km 
61); Gușoeni (km 150); Turciniești (km 261); Bucova (Băuțar) (km 368); și Pterovaselo (Recaș) (km 470). 
Toate șantierele vor fi conforme cu cerințele Workers Accommodation Guidelines ale BERD/IFC și vor ocupa 
o suprafață de cca 10.000m

2
, de obicei pe teren agricol în afara zonelor urbane și în aproprierea drumurilor 

principale pentru a facilita furnizarea de material, echipament, de țeavă și fluxul de lucrători. Contractantul 
poate adăuga șantiere suplimentare dacă este nevoie.10 zone de depozitare a conductelor vor fi de 
asemenea amplasate în lungul traseului propus al BRUA pentru a asigura un flux continuu de material 
necesar organizării de șantier, situate în genere între două șantiere principale.  

Conducta va fi accesibilă în general de la drumurile existente, o parte din acestea necesitând lucrări de 
reabilitare pentru a le face capabile a permite trecerea utilajelor de construcții. Proiectul va necesita și 
construcția unui număr de drumuri noi, de exemplu pentru a permite accesul la punctele de foraj orizontal 
dirijat. Acolo unde sunt necesare astfel de lucrări, noile drumuri vor urma cât mai îndeaproape traseele deja 
existente. Toate drumurile noi și reabilitate vor rămâne deschise publicului pe durata construcției. 
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3 Gestionarea și minimizarea impacturilor social și de mediu  

3.1 Generalități 

Proiectul se angajează să minimizeze și să gestioneze potențialul impact social și asupra mediului conform 
Cerințelor de Performanță BERD și clasificării minimizării impactului recunoscută la nivel internațional pentru 
evitarea, minimizarea, gestionarea și doar în final compensarea impactului rezidual. Pentru a se asigura acest 
lucru, se va implementa un plan de management social și de mediu specific proiectului și conform cu Sistemul 
de Management Integrat al Transgaz. Acesta include o serie planuri cadru de management social și de mediu 
specifice fazelor de construcție și exploatare (PMSMC-uri și respectiv PMSMO) care evidențiază abordările ce 
se vor implementa pentru a îndeplini cerințele legislației naționale, angajamentelor TG, GIP și RP-urilor 
BERD. Contractanții proiectului au, de asemenea, obligația să-și dezvolte propriile PMSMC-uri detaliate 
pentru a îndeplini obligațiile descrise în documentele Transgaz. Transgaz va monitoriza apoi performanța 
Contractantului conform acestor angajamente pentru a se asigura de protejarea adecvată și permanentă a 
mediului natural și social .  
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Tabel 3.1 PMSMC-urile Proiectului 

Denumire Plan Document de Referință 

Plan de Management pentru Contractanți 1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00002 

Plan de Management pentru refacerea zonei 1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00014 

Plan de Management de Prevenire a Poluării 1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00003   

Planul de Management al Deșeurilor  1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00005 

Planul de Management al Materialelor Periculoase 1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00004 

Planul de Management al Traficului și Drumurilor  1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00012 

Planul de Management al Resursei de Apă  1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00007  

Planul de Management și Monitorizare al 
Patrimoniului Cultural (include Procedura pentru 
descoperirile întâmplătoare) 

1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00013 

Planul de Management al Biodiversității  1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00006 

Planul pentru Traversările Cursurilor de Apă  1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00008  

Planul de Implicare a Părților Interesate 1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00016 

SM-SSM  1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00009 

Planul de Management al Siguranței, Securității și 

Sănătății Comunității 

1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00011  

 

Condiții de muncă și ocupare
1
 1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00010 

Planul de Acțiune pentru Situații de Urgență 1062-TGN-MNG-PLN-PJM-22-00015 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Include Codul de conduită a lucrătorilor – inclus în Regulamentele interne și Planurile de management pentru normele de sănătate şi 

siguranţă la locul de muncă. 
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Interacțiunile între aceste planuri sunt indicate mai jos în Figura 3.1.  

SM-SSE 

Cadrul PMSMC (pentru construcţii) 

Planul de management pentru contractanţi 

Aspecte sociale Aspecte de mediu 
SM-SSM Biodiversitate 

Condiţii de muncă şi ocupare Patrimoniu cultural 
Siguranța, securitatea și sănătatea comunității Capacitatea de răspuns în situaţii de urgenţă 
Planul de implicare a părților interesate Materiale periculoase pentru mediu 
 Gestionarea deşeurilor 
 Traversarea cursurilor de apă 
 Gestionarea resurselor de apă 
 Managementul traficului şi drumurilor 
 Lucrări de refacere a mediului 

Registrul general al angajamentelor exprimate (RGA) 

Declaraţiile de activitate şi PMSMC ale contractanţilor 
 

Figura 3.1 InteracțiuniPMSMC-uri  
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3.2 Procesul de identificare și atenuare a impactului 

Pentru a se asigura identificarea potențialelor impacturi ale proiectului și luarea de măsuri eficiente pentru 
diminuarea lor, precum și pentru a se asigura implementarea procesului de evaluare a impactului implicând 
receptori potențial sensibili (umani și de mediu), s-a efectuat analiza efectelor potențiale asupra acelor 
receptori și s-au propus măsuri de atenuare pentru a reduce severitatea oricăror efecte adverse identificate și 
rezumatul efectelor reziduale. Acest lucru a inclus o combinație de studii de teren, documentări pe baza 
literaturii de specialitate și întâlniri cu factorii interesați, aspectele identificate fiind rezumate mai în detaliu în 
documentele de Evaluare Suplimentară a Impactului de Mediu și de Evaluare Rapidă a Impactului Social. 
Motivele care stau la baza acestora sunt detaliate în Secțiunea 1.3. 

3.3 Geologie 

Riscurile geologice precum manifestările seismice, alunecările de teren și căderile de pietre pot afecta 
construcția și exploatarea Proiectului, deși traseul conductei a fost proiectat pentru a îndeplini cerințele 
naționale cu privire la riscul seismic și de asemenea a fost trasat astfel încât să evite zonele cunoscute cu 
potențiale riscuri geologice. Proiectul riscă de asemenea să influențeze situri geologice și traversează pe o 
lungime de circa 50 de km „Geoparcul Dinozaurilor”, sit recunoscut internațional pentru fosilele de “dinozauri 
pitici” găsite aici și care datează din Cretacic, de acum 72-65 milioane de ani. Se va elabora descrierea unei 
metode specifice pentru acest sit. Având în vedere că șanțul are o adâncime de doar 2m, nu se preconizează 
impact semnificativ asupra sau din pricina geologiei pe majoritatea traseului, în zonele montane utilizându-se 
tehnici speciale de minimizare a căderilor de pietre și de evitare a alunecărilor de teren. 

3.4 Soluri 

În România solul este considerat o resursă sensibilă iar conservarea calității solului este critică în proiectul 
BRUA. La nivel național, solurile sunt clasificate în 12 clase și 32 de tipuri, diferențiate după structură și 
capacitate productivă. S-au prelevat probe de sol de pe traseu în vederea asigurării faptului readucerea la 
starea inițială a terenului după finalizarea construcției va elimina posibilul impact pe termen lung. În mare 
parte a traseului, solurile sunt declarate a fi în condiții relativ bune, cu o structură stabilă și risc redus de 
eroziune, dar s-au identificat mai multe secțiuni unde riscul de eroziune este mai ridicat și sunt propuse 
măsuri specifice de reducere a riscului pentru a minimiza impactul în aceste zone. Pentru restul traseului se 
vor implementa bune practici internaționale în domeniul gestiunii solurilor inclusiv depozitarea separată a 
stratului superficial fertil, tehnici de reducere a compactării substratului și protecție generală anti eroziune. Pe 
lângă acestea, se vor aplica următoarele: 

• Identificarea și cartografierea zonelor cu soluri deosebi de sensibile;  

• Acolo unde este cazul se va recurge la compostarea materialului vegetal decopertat pentru a spori 
concentrația existentă de materie organică.  

• Depozitarea stratului superficial timp de mai puțin de 30 zile în movile cu înălțimea maximă de 2m. 
Dacă este necesară depozitarea pe o perioadă mai lungă, în anumite zone, movilele de sol vor fi prevăzute cu 
ventilație specifică.  

• Reutilizarea întregului volum de sol suplimentar în timpul refacerii aspectului inițial al zonei. 

• După terminarea restaurării solului acolo unde este cazul se va efectua restaurarea ecologică. 

Detalii suplimentare în acest domeniu sunt prezentate în PMSMC pentru Refacerea Zonei. În ceea ce privește 
contaminarea solului, se va evita poluarea solului pe durata lucrărilor prim implementarea planului de 
management pentru prevenirea poluării și traseul conductei a fost ales în așa fel încât să evite zonele 
cunoscute cu poluare semnificativă a solului. Eșantioanele de sol prelevate au avut ca scop și identificarea 
unor eventuale zone de contaminare locală, ce vor fi tratate în cadrul procesului de proiectare detaliată. Deci, 
în general și având în vedere faptul că restaurarea solului va fi monitorizată îndeaproape atât de către 



 

13  

Transgaz cât și de către autoritățile de reglementare, aplicându-se soluțiile tehnice de atenuare propuse, se 
preconizează că, pe termen lung, proiectul va avea doar impact minor asupra solurilor, în principal în urma 
ocupării permanente a terenului cu instalații supraterane.  

3.5 Resursele de apă de suprafață 

Conducta va traversa 12 administrații bazinale de apă și va intersecta 7 râuri principale (Bega, Chizdia, 
Cotmeana, Jiu, Mureș, Râul Mare și Timiș), unele de două ori, precum și 246 cursuri mici de apă, canale de 
irigații și canale de drenaj. Calitatea apei cursurilor de apă este variabilă dar toate au cel puțin o calitate 
“moderată” a apei, iar în zonele montane acestea calitatea este „foarte bună”. 12 astfel de traversări ale 
cursurilor majore de apă vor fi efectuate prin foraj orizontal direcționat (HDD) cu acordul Administrației 
Naționale Apele Române. Acestea au fost selectate în funcție de lățimea sau/și adâncimea albiei râului, 
prezența infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor sau a barajelor/stăvilarelor precum și în funcție de 
alte considerente tehnice. Lungimea totală a traversărilor se datorează și faptului că punctele de intrare și 
ieșire ale forajului au fost stabilite în așa fel încât să se afle la distanță considerabilă de ambele maluri ale 
râului. Adâncimile de forare vor fi stabilite în funcție de curbatura necesară pentru a trece conducta pe sub râu 
la aceste distanțe.  

Tabel  3.2 Traversărileprinforajorizontalpesubcursuriledeapă 

Râu Reper 

traseu 

(km) 

Lungime 

traversare 

(total m) 

Descriere  

Cotmeana  84 

 

 

416 În acest punct albia nu este foarte largă, circa 5m și ambele maluri 

sunt acoperite cu vegetație abundentă. Zona din imediata 

vecinătate a râului în acest punct este ocupată agricol și forestier.  

Olt 120 475 Traversarea este imediat în aval de un baraj hidroelectric și de 

Lacul de acumulare Strejești. Albia are aici circa 200m lățime iar 

malurile sunt betonate.  

Torent (pe 

râul Gilort) 

225 455 Traversarea este în aval de orașul Cărbunești. În acest punct, râul 

are o lățime de circa 60m și este mărgini de terenuri agricole și 

păduri  

Jiu 261 424 Râul are în acest punct circa 234m lățime și este meandrat, 

împărțindu-se în două brațe principale care cuprind o insulă centrală 

și alte insulițe mai mici pe albie. Malurile râului sunt betonate și în 

pantă.  

Râul Mare 339 457 Punctul este la circa 250m în aval de un mic baraj hidroelectric unde 

râul este mai ridicat în amonte și trece pe sub un drum înainte de a 

intra în turbine. Malurile râului sunt betonate.  

Timiș (la 

Jupa) 

406 867 Albia are aici 20m lățime și malurile sunt în pantă și acoperite de 

vegetație. În acest punct, râul traversează terenuri agricole dar 

există un drum de acces care mărginește malul stâng.  

Spaia 429 323 Punctul se află la circa 1km în amonte de confluența cu râul Timiș. 

Malurile râului au fost betonate. Un drum secundar se află pe malul 

stâng și imediat în amonte de punctul de trecere al conductei se află 

un pod pentru un drum principal. Zona este agricolă. 

Timiș (la 

Lugojel) 

438 384 Punctul se află imediat în amonte de orașul Lugojel. Albia are în 

acest punct o lățime de circa 70m. un drum de acces mărginește 

malul stâng dar ambele maluri sunt acoperite de vegetație. 

Glavița 456 326 Punctul se află la câțiva kilometri în amonte de confluența cu râul 

Bega. Coridorul de râu aici este degajat și vegetat, mărginit de 
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terenuri agricole exploatate. Albia în acest punct are doar câțiva 

metri lățime. 

Chizdia 459 325 Punctul se află imediat în amonte de confluența cu râul Bega. În 

acest punct râul traversează terenuri agricole și este înconjurat de 

câmpuri. Ambele maluri prezintă vegetație abundentă. 

Bega 461 375 În acest punct râul traversează terenuri agricole și este înconjurat 

de câmpuri. Ambele maluri sunt acoperite de vegetație. Albia în 

acest punct are aproximativ 15m lățime.  

Mureș  517 411 Se află la 8 km est de SPA ROSPA0069. În acest punct râul are 

circa 140m lățime și este prevăzut cu drumuri de acces pe ambele 

maluri. Zona din jur este teren agricol. 

Pe lângă traversările prin foraj orizontal dirijat HDD descrise mai sus, conducta va traversa circa 115 râuri și 
319 albii mici, prin excavare deschisă, umedă sau uscată. Dintre acestea, cursurile de apă cele mai largi vor fi 
traversate cu ajutorul unor batardouri pentru devierea cursului și crearea de condiții de lucru de uscat. 
Traversările prin albie rămase, sub 15%, vor necesita peste 5 zile de lucru în albie. Lucrările de traversare 
sunt planificate pentru perioade cu debite mici, dar chiar și în cazul utilizării batardourilor, o parte din debitul 
râului se va mai păstra, la cote reduse. Materialul excavat din albie va fi folosit pentru reumplerea tranșeei 
odată ce conducta a fost montată în blocurile de beton preformate. Lucrările de traversare a albie i au 
potențialul de a modifica temporar calitatea apei (deși numeroase brațe sau albii nu vor avea apă la momentul 
lucrărilor) dar se vor lua măsuri pentru a se evita impactul fie asupra utilizatorilor folosinței de apă din aval fie 
asupra vulnerabilități ecologice cunoscute, utilizându-se bariere adecvate pentru sedimente, baloți de paie 
sau alte măsuri de atenuare a impactului, descrise în PMSMC pentru Traversările de albie. Avându-se în 
vedere diferitele vulnerabilități ale cursurilor de apă, specialiștii în biodiversitate de la fața locului (a se vedea 
ecologie și conservarea naturii) vor determina gradul de vulnerabilitate al cursului respectiv și, deci, 
necesitatea unor măsuri suplimentare de atenuare de impact înainte de începerea lucrărilor se va efectua o 
monitorizare adecvată, atât imediat în amonte de lucrări (pentru a stabili nivelul inițial natural) și incremental 
până la 2km în aval de punctul de traversare pentru a determina amploarea impactului generat și necesitatea 
intervenției, oricare ar fi aceasta (de ex. oprirea temporară a lucrărilor).  

Proiectul are de asemenea potențialul de a afecta resursele de apă într-un număr limitat de alte modalități, 
printre care:  

· Managementul efluentului și deversărilor: Șantierul va fi echipat cu instalații de colectare, tratament și 
deversare a apelor uzate/apelor pluviale. Pe șantierele de construcții aceste ape vor fi transportate cu 
cisterna în afara sitului pentru tratament în timp ce în locațiile SGC-urilor vor fi implementate instalații 
permanente pentru separare și tratare ale debitelor de efluenți înainte de deversarea acestora în apele de 
suprafață conform cerințelor standardelor naționale de calitate a apei (NTPA001). Apa pentru aceste SGC 
(inclusiv apa pentru stingerea incendiilor) va fi procurată din rețeaua municipală de alimentare cu apă 
(Hurezani) sau foraje locale (Jupa, Podișor).  

 

· Hidrotestare: Conducta sub presiune va fi testată cu apă (hidrotestare) pentru a confirma integritatea sa 
structurală în zonele construite conform standardelor de proiectare naționale românești pentru conducte 
(Clasa 3). Apa pentru teste va fi procurată în cisterne de la furnizori autorizați și nu va fi extrasă direct din 
apele de suprafață sau freatice. Apele uzate rezultate în urma hidrotestării vor fi de asemenea 
transportate de pe amplasament cu cisternele către o stație de tratare a apei uzate exploatată de 
compania de utilități relevantă care a furnizat apa și nu vor fi deversate în apele de suprafață locale.  

 

· Eliminarea pulberilor. Pentru a elimina pulberile din atmosferă, se va folosi stropirea cu apă a drumurilor 
pe durata construcției. Se estimează că circa 30 litri de apă sunt necesari pentru fiecare 10 m de drum, 
(în total, în jur de 8.300m3 apă). Se intenționează să se facă apel la furnizarea apei de către furnizori 
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municipali, urmând ca livrarea să se facă cu cisterna la locația unde este necesară. În cazul în care 
Contractanții necesită extragerea de apă din cursurile de apă de suprafață în vederea eliminării pulberilor, 
se vor obține autorizațiile necesare de la autoritățile relevante înainte de a efectua extragerea respectivă. 

În general, având în vedere abordările de mai sus și aplicarea de măsuri de atenuare a impactului incluse atât 
în PMSMC pentru traversările de albie cât și în PMSMC pentru prevenirea poluării, pe termen lung nu se 
preconizează un impact rezidual semnificativ al Proiectului asupra resursei de apă de suprafață.  

3.6 Pânza freatică 

În general, având în vedere adâncimea mică a conductei propuse, nu se preconizează afectarea negativă a 
resurselor de apă freatică utilizate pentru folosință potabilă de către construcția sau exploatarea magistralei 
propuse cu excepția forajelor efectuate pentru a avea acces la aceste resurse, așa cum s-a descris mai sus. 
Deoarece prezența apei freatice la mică adâncime poate antrena necesitatea unor lucrări de asanare/drenare, 
studiile hidrogeologie efectuate pe traseul propus (implicând efectuarea de foraje la 6 m adâncime din 500 în 
500 m) au indicat de asemenea că nu vor fi necesare activități de drenaj semnificative pe durata construcției. 
În cazul în care un contractant întâlnește apă freatică la mică adâncime în timpul excavațiilor, eventualul 
efluent rezultat în urma drenării va fi eliminat conform Planului de Management al Apei fie prin deversare cu 
autorizație și/sau consimțământul proprietarilor terenului fie prin deversare într-un corp de apă de suprafață 
sau transportat cu cisterna în vederea tratării. Din motivele expuse mai sus per ansamblu, nu se preconizează 
efecte semnificative ale proiectului asupra pânzei freatice. 

3.7 Ecologie și conservarea naturii 

Aproape jumătate din suprafața României este formată din ecosisteme naturale sau semi-naturale inclusiv 
una dintre cele mai mari suprafețe de pădure intactă rămase în Europa. Aceste păduri adăpostesc o varietate 
mare de specii faunistice forestiere, de exemplu România deținând 50% din efectivele de urs din Europa și 
30% din cele de lup. Pe lângă păduri, România deține și pajiști rare și importante, inclusiv habitate alpine 
peșteri și râuri. Există de asemenea, în România, un număr mare de situri protejate deși protecția aplicată 
acestui sit este variabilă și s-a raportat că numeroase astfel de zone ar putea beneficia printr-un management 
mai proactiv. Tabelul 3.3 identifică principalele vulnerabilități ecologice pe traseul propus pentru magistrală. 

Tabel 3.3 Principalelevulnerabilități 

Receptor Prezență în zona de influență 

Situri desemnate 

În total, 15 situri Natura 2000 un Geoparc și un Parc Național sunt afectate potențial de 

construcția și exploatarea BRUA. Din cele 15 situri Natura 2000 identificate, șapte sunt traversate 

de BRUA, patru nu sunt traversate de BRUA dar pot fi direct afectate de traiectoria BRUA și patru 

sunt considerate a fi potențial afectate de către traiectoria BRUA indirect.  

Biomuri și habitate 

În total 12 biomuri (din 8 biomuri principale) au fost identificate pe ruta coridorului BRUA și, acolo 

unde a fost posibil, au fost evaluate pentru a se determina valoarea lor. Pe lângă aceste biomuri, 

habitatele enumerate în desemnările de sit Natura 2000 au fost și ele evaluate În total, circa 14 

macrohabitate au fost identificate din EIM și AA(evaluare adecvată) ce pot fi potențial afectate de 

lucrările propuse. Din acestea, măsuri speciale de protecție au fost considerate necesare pentru 

șase habitate diferite/grupuri de habitate, impactul asupra tuturor celorlalte habitate fiind 

considerat pe deplin atenuat datorită Bunelor Practici standard specifice industriei în cauză. 

Specii 

Aproximativ 400 specii au fost identificate ca potențiali receptori notabili care ar putea fi afectați 

de lucrările propuse. Dintre acestea, șase specii au fost considerate a fi de importanță 

internațională sau foarte ridicată, 22 au fost considerate a fi de importanță națională sau ridicată 

și 136 au fost considerate a fi de importanță moderată sau regională. Dintre aceste specii, măsuri 

speciale de protecție au fost considerate necesare pentru aproximativ 30 de specii sau grupuri de 

specii – impactul față de alte specii fiind considerat pe deplin atenuat datorită Bunelor Practici 

standard specifice industriei în cauză. 
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Mare parte din habitatele de pe traseul coridorului energetic au fost puternic modificate deși există câteva arii 
cu habitate naturale și seminaturale, incluzând păduri naturale, suprafețe de pădure regenerată în mod 
natural și tufărișuri, coridoare de luncă precum și mici zone de pășune semi-naturală și aflorimente stâncoase. 
Traseul coridorului include 121 cursuri de apă naturale, cu 12 râuri mari și 265 canale antropice.  

Pentru majoritatea traseului și aproape pretutindeni în zonele joase, coridorul de 300 m lățime traversează în 

principal terenuri agricole, cu circa 70% din terenurile incluse în coridor ocupate cu recolte – acest habitat 

reprezintă, într-adevăr, 72% din terenul ce va fi afectat temporar de construcție.  

Zonele de pădure (13%) și pășuni (11%) sunt următoarele cele mai importante habitate din coridor, 9% și 

12% din impactul direct având loc în aceste zone. Pe termen lung, după finalizarea restaurării, habitatele 

împădurite vor fi singurele alterări permanente de habitat (datorită cerințelor de mentenanță a servituții). 

Celelalte habitate rămase ocupă doar 7% din terenul afectat de coridor, și include zone cu tufărișuri introduse 

(inclusiv specii invazive), cursuri de ape și zone mici locuite. 

Autorizațiile din partea guvernului român au fost primite în baza unui EIM și a unei Evaluări Adecvate 

(conform Directivei Habitate 1992) elaborate de USI (2016) care demonstrează că nu există efecte 

semnificative asupra siturilor desemnate sau speciilor protejate. Cu toate acestea, pentru a îndeplini cerințele 

Standardului de performanță 6 al BERD, s-au cerut măsuri suplimentare de atenuare a impactului și de 

compensare pentru pierderea habitatelor și perturbarea speciilor.  

În cadrul ESIM habitatele și speciile au fost evaluate cu privire la statutul lor local, național și internațional de 

conservare precum și cu privire la impactul potențial generat de construcție în cadrul Proiectului; acesta a fost 

atenuat prin combinarea măsurilor generale de atenuare din Bunele Practici internaționale și măsuri specifice 

de atenuare a impactului pentru receptorii mai vulnerabili (rezumați în Tabelul 3.4).  

 

Tabel 3.4 Impactpotențialasupraecologieișiconservăriinaturii 

Aspect Impact potențial 

Pierdere sau 

degradare 

habitate și 

pierdere de 

biodiversitate 

Studiile preliminare lucrărilor vor confirma condițiile inițiale la care locația va trebui readusă 

după finalizarea construcției. 

Majoritatea habitatelor vor fi restaurate imediat după finalizarea construcției, ducând doar la 

efecte degradative și perturbări de termen scurt. Singura pierdere de habitat pe termen 

mediu va avea loc în acele zone de pădure care va fi fragmentată, datorită timpului necesar 

pentru creșterea pădurii, se înțelege că nu este necesară curățarea vegetației datorită 

mentenanței de servitute. 

Fragmentare Fragmentarea habitatelor este în mare parte temporară și nu prezintă risc să ducă la efecte 

semnificative ale populațiilor. Cu toate acestea în zonele de pădure unde fragmentarea 

este permanentă, aceasta va fi de scară mică (lățime de 2m) după ce copacii replantați se 

vor maturiza. Măsurile suplimentare de atenuare a impactului vor reduce importanța 

fragmentării pentru specii (precum punțile propuse pentru pârși) și nu se preconizează 

impactul a fi semnificativ pe termen lung.  

Modificări ale 

calității apei 

(impact 

hidrologic) 

Ruta propusă și amplasamentele pentru infrastructură permanentă au fost alese pentru a 

evita problemele hidrologice majore care au fost prezentate de studiile hidrogeologice 

făcute cu ajutorul forajelor la 6 m adâncime la intervale de 500m pe traseul conductei 

pentru a măsura nivelurile apei freatice de mică adâncime.  

Studiile de locație prealabile lucrărilor vor cartografia vegetația vulnerabilă și vor propune 

aplicarea de măsuri suplimentare de protecție acolo unde este nevoie. 

Poluare 

habitate; inclusiv 

depuneri și 

deversări 

Atenuarea GIP va asigura lipsa unui impact semnificativ din partea efluentului. Acolo unde 

există cursuri de apă deosebit de vulnerabile, se vor lua măsurile promise și se va 

monitoriza de către specialiștii în biodiversitate pentru a se asigura că nu există efecte 

semnificative. 

În ceea ce privește pulberile, pentru acest sit se anticipează că, PM10, în absența măsurilor 

de atenuare va forma concentrații minore și va afecta zona până 50m de sursă. Măsuri de 

atenuare propuse vor reduce raza de acțiune până la circa 25 m cu probabilitate foarte 
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redusă de a genera concentrații semnificative.  

În zonele vulnerabile se va monitoriza praful cu detectoare de praf. Praful colectat de 

acestea poate fi analizat, iar compoziția sa poate confirma evaluarea noastră cu privire la 

acest parametru.  

Mortalitate 

directă 

Amplasarea șantierelor departe de zonele vulnerabile și interzicerea vânătorii pentru 

lucrătorii în construcții va asigura lipsa efectelor adverse; 

Limitarea vitezei de deplasare la vehicule și restricționarea accesului doar la drumurile de 

transport existente și/sau dedicate vor preveni mortalitatea directă și deranjarea animalelor 

de către vehicule; 

Pe lângă interzicerea vânătorii, studiile ale locației pre-aprobare și mutarea animalelor în 

afara coridorului de lucru efectuate de către specialiștii în biodiversitate, combinate cu 

perioada de lucru în zonele vulnerabile vor preveni mortalitatea directă. Este posibil să 

existe anumite valori slabe de mortalitate directă inevitabilă dar acest lucru nu va fi 

semnificativ pe termen scurt sau lung. 

Deranjarea 

speciilor, 

inclusiv prin 

zgomot și 

lumină 

Deranjarea datorită zgomotului și luminilor generate de construcții vor duce la efecte izolate 

și pe termen scurt deși numeroase animale se vor obișnui cu zgomotul.  

Activitățile generatoare de cel mai mult zgomot din faza de dezvoltare sunt cele de la 

instalațiile statice utilizate pentru excavarea șanțurilor, curățarea vegetației, poziționarea 

segmentelor de conductă, ciocănitul și compactarea cimentului. Nivelurile de zgomot pe sit 

vor depăși cel mai probabil 80dB scăzând la 50 până la 64dB la 300m distanță. Acest lucru 

va antrena cel mai probabil abandonarea zonei din proximitatea șantierelor deși poate 

apărea un oarecare grad de obișnuință. 

Acest lucru va duce la efecte adverse pe termen scurt, însă în habitatele și pentru speciile 

cele mai vulnerabile lucrările vor fi limitate la perioadele cele mai puțin delicate. 

Monitorizarea efectuată de specialiștii în Biodiversitate va asigura de asemenea că în cazul 

în care specii vulnerabile se reproduc în zonă, lucrările nu vor avea loc în aceste perioade 

sensibile, adică pentru păsări perioada în care puii părăsesc cuibul iar pentru pești 

perioada de după depunerea icrelor.  

Răspândirea de 

specii 

neautohtone sau 

invazive 

Studiile pre-aprobare combinate cu demarcarea și procesarea speciilor neautohtone au ca 

scop prevenirea răspândirii acestora. Monitorizarea post-construcție va asigura că zonele 

proaspăt readuse la starea inițială nu sunt copleșite de specii neautohtone din zonele 

limitrofe.  

Măsurile de atenuare specifice propuse pentru evitarea sau minimizarea impactului la niveluri acceptabile vor 
fi însoțite de măsuri compensatorii printr-o strategie de compensare inclusă în EISM. Strategia de 
compensare a inclus restaurarea și crearea de habitate atât pe sit cât și în afara lui precum și Măsuri 
Suplimentare de Conservare ( Additional Conservation Actions (ACAs) ) incluzând contribuții la fondurile de 
gestionare a conservării pentru a îmbunătăți condițiile din habitatele desemnate și valoroase. Aceste 
compensații și măsuri de atenuare vor evolua pe toată durata Proiectului și după studiile pre-construcție și 
monitorizare. Mai multe detalii sunt prezentate în PMSMC Biodiversitate iar studiile vor aduce mai multe 
informații cu privire la măsurile de atenuare pe termen lung și monitorizarea necesare, specificate în Planul 
Cadru de Acțiune pentru Biodiversitate (PAB) care va deveni Planul de Acțiune pentru Biodiversitate, cu ținte 
adecvate pentru receptorii cheie de floră și faună după caz. După implementarea măsurilor de atenuare și 
compensare, majoritatea efectelor reziduale se preconizează a fi reduse și multe vor fi semnificative doar pe 
termen scurt. Nu se va ajunge la pierderi nete pentru Caracteristicile Prioritare de Biodiversitate și se va 
înregistra un câștig net pentru Habitate Critice. Acest lucru se va obține pe termen mediu pentru majoritatea 
habitatelor și speciilor, și pe termen lung pentru păduri. Respectarea obligațiilor se va demonstra conform 
celor indicate în PMSMC și PAB, îndeplinind astfel cerințele PR6 ale BERD.  

3.8 Calitatea aerului și emisii de gaze cu efect de seră 

Majoritatea traseului coridorului este situat în zone rurale și calitatea aerului existentă este preconizată a fi 
bună (a se confirma în timpul construcției proiectului). Traseul trece însă și prin zone agricole și rezidențiale 
ce pot fi susceptibile la emisii atmosferice, în special pulberi, cu zone de interes deosebit precum SCG și 
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șantierele temporare care, deși amplasate în afara zonelor urbane, vor produce emisii pentru perioada cea 
mai îndelungată. Se consideră că Proiectul va trebui să gestioneze îndeosebi trei emisii potențiale importante, 
și anume pulberile (de la solul depozitat și de la activitățile deconstrucții în general); emisiile de gaze de 
eșapament/reziduale (de la șantier) și emisiile din timpul exploatării (în special de către SCG).  

Cu privire la pulberi, concentrațiile se vor monitoriza vizual în permanență iar măsurile de eliminare a prafului 
vor fi folosite pentru a reduce concentrațiile mai ales în vecinătatea receptorilor vulnerabili sau în condiții de 
lucru deosebit de uscate. Acest lucru va include umectarea sau acoperirea depozitelor de sol și spălarea 
roților vehiculelor precum și alte măsuri incluse în PMSMC pentru Prevenirea Poluării. Emisiile de gaze de 
eșapament vor fi de asemenea gestionate conform PMSMC pentru Prevenirea Poluării și, având în vedere 
rata de progresie a lucrărilor, emisiile sunt preconizate a fi semnificative numai în vecinătatea organizărilor de 
șantier temporare, unde vor persista o perioadă mai lungă de timp (este și cazul prafului).La aceste locații se 
vor monitoriza emisiile și se vor lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor, dacă este cazul. Un 
mecanism de tratare a reclamațiilor va fi de asemenea implementat pe durata Proiectului astfel încât părțile 
interesate în proiect să poată să își exprime îngrijorările în domeniu, care să fie adresate în timpul cel mai 
scurt.  

Pe durata exploatării, Proiectul (și în special SCG-urile) vor genera de asemenea un număr limitat de emisii 
atmosferice. Proiectul SCG include cerințe de reducere a impactului asupra calității aerului și având în vedere 
capacitatea limitată a echipamentelor nu se preconizează efecte semnificative, dar emisiile vor fi monitorizate 
pentru a confirma acest lucru. La locația SCG și pe traseul conducte, emisiile fugitive de pe durata exploatării 
vor fi gestionate prin implementarea unui echipament de detecție a scurgerilor eficient și nu se preconizează 
emisii semnificative. Cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră, se estimează că Faza 1 a proiectului va 
emite cca 30.000 tone CO2e pe an, ceea ce, deși nu este un impact negativ semnificativ, se află peste pragul 
de raportare de 20.000 tone al BERD fiind astfel raportat anual, cu implementarea planului de management al 
GES. Per ansamblu în urma implementării măsurilor de atenuare propuse și a programului de monitorizare 
adecvat, cu măsuri care să reducă emisiile, și nefiind anticipate depășiri ale valorilor limită, nu se 
preconizează ca Proiectul să aibă un impact rezidual semnificativ asupra calității aerului care să rezulte fie din 
construcție fie din exploatare.  

3.9 Zgomot și vibrații 

Construcția și exploatarea proiectului vor genera zgomot și vibrații care ar putea afecta lucrătorii, comunitățile, 

patrimoniul cultural și receptorii ecologici. Astfel de impact va avea, cel mai probabil, efecte pe termen scurt 

asociate lucrărilor de construcție propuse deși un impact pe termen mai lung al zgomotului va fi asociat 

instalațiilor temporare, precum șantierele de construcții, dar și exploatării conductei, în special exploatării 

stațiilor de compresare a gazului (SCG). Având în vedere că aceste elemente ale proiectului vor fi amplasate 

în mare parte în mediu rural (mai degrabă decât urban), unde nivelurile de zgomot existente sunt relativ 

scăzute (activități agricole, valori de trafic reduse și zgomote din natură/ de la animale) iar perturbarea 

provocată local poate fi exacerbată, numărul de persoane afectate va fi unul redus. În mod deosebit, lucrările 

generatoare de zgomot vor fi efectuate acolo unde construcția necesită excavare în zone cu rocă dură (de ex. 

în Carpați); forare orizontală (de ex. pentru a traversa pe sub drumuri și râuri mari) sau pe durata construcției 

SCG (de ex. compactarea fundațiilor de beton și a plăcilor de planșeu).  

Pentru a atenua impactul acestora și al altor surse generatoare de zgomot și vibrații, contractanții vor fi ținuți a 

dezvolta un Plan de Management al Zgomotului și Vibrațiilor (PMZV) care va include limite specifice, și va 

minimiza impactul, urmând ca Transgaz să monitorizeze implementarea Planului o procedură detaliată pentru 

adresarea reclamațiilor va fi de asemenea stabilită ca parte a Mecanismului de Procesare a Reclamațiilor al 

Proiectului, dacă este necesar. În timpul exploatării normale, efectele zgomotului și vibrațiilor vor fi limitate la 

exploatarea stațiilor de compresare a gazului (SCG), și într-o mai mică măsură la cea a stațiilor de robinete de 

secționare (SRS) dar acetsea au fost proiectate special cu izolări fonice adecvate pentru a se asigura că 

valorile rămân sub limitele legale menționate în Autorizația de Mediu și nu sepreconizează efecte dincolo de 

limita incintei acestor instalații. Astfel, per ansamblu, aplicându-se limitele propuse pentru zgomot și vibrații, 

fazele de construcție și exploatare ale Proiectului nu sunt preconizate a genera un impact advers semnificativ 

pe termen lung.  
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3.10 Patrimoniul cultural și arheologic 

România deține un patrimoniu cultural extins, unele dintre cele mai vechi fosile de Homo sapiens fiind găsite 
în Transilvania, iar perioadele dacică și a Daciei romane sunt unele dintre cele mai importante în istoria 
românească. Ca rezultat, interesul arheologic în zonă este substanțial și, deși conducta va urma infrastructura 
existentă pentru mare parte din traseu, probabilitatea descoperirilor arheologice suplimentare este 
considerată a fi ridicată. EIM identifică un număr limitat de situri de importanță arheologică pe traseul 
conductei și acordul recent încheiat cu 11 autorități arheologice de nivel județean a permis identificarea unor 
zone suplimentare de potențial interes arheologic situate în apropierea traseului propus pentru conductă. 
Astfel, o serie de investigații arheologice suplimentare vor fi efectuate pe traseu utilizând tehnici de cercetare 
arheologică preventivă pentru a se asigura că aceste situri nu sunt afectate de construcție. Trei situri de 
importanță arheologică cunoscută sunt situate pe traseu și anume: Biserica Sf. Dimitrie la Schela-Gorj, situl 
Tibiscum lângă Jupa și Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitală a Daciei Romane. În vreme ce biserica 
este o entitate izolată și nu se așteaptă descoperiri arheologice suplimentare în apropierea ei, celelalte situri 
acoperă arii extinse și potențialul pentru descoperiri întâmplătoare este considerat a fi ridicat.  

Situl Tibiscum, îndeosebi, acoperă o suprafață de 27 hectare lângă satul Jupa și a fost unul dintre cele mai 
importante orașe din fosta provincie Dacia din secolul III e.n.. Situl include un complex de ruine, format din 
vechiul oraș Tibiscum, o tabără și un vic militar. Rezervația arheologică Tibiscum a fost înființată în 1977 în 
stânga orașului Timișoara și descoperirile arheologice din epoca romană sunt expuse într-un muzeu. 
Conducta trece direct pe sub sit prin forare orizontală direcționată, începând de la 300m la est de sit și ieșind 
la 400m vest, și abordarea propusă pentru aceste lucrări a fost aprobată și autorizată de directorul 
complexului Tibiscum.  

Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost capitala Daciei romane și acoperă o zonă de 30 hectare; a avut o 
populație estimată la 20.000 până la 25.000 locuitori. Importanța sa și numărul de locuitori au fost cele mai 
ridicate în secolele 2 și 3, înainte de a fi distruse de goți. Era puternic fortificată și în prezent sunt vizibile 
ruinele unui forum roman, unui amfiteatru și câteva temple. Situl este de asemenea puternic legat de 
Tibiscum. Limitele din prezent ale sitului sunt situate la circa 400 m de traseul conductei.  

 

Figura 3.2 Foto Ulpia Traiana Sarmisegetuza 

Impactul asupra patrimoniului cultural și arheologic va fi atenuat cu ajutorul expertizei arheologice la fața 
locului în implementarea unei abordări “adaptative” a măsurilor de reducere a impactului, efectuarea de 
cercetări arheologice suplimentare și adoptarea și implementarea unei proceduri robuste pentru descoperiri 
întâmplătoare. Ca parte a prezentului Proiect, vor fi angajați un număr de arheologi calificați pentru a identifica 
și gestiona riscurile pentru patrimoniul cultural și pentru a facilita implementarea procedurii pentru descoperiri 
întâmplătoare, incluzând oferirea de informări vizuale regulate și managementul respectării de către 
contractant a aspectelor arheologice precum și consiliere ad hoc cu privire la probleme stricte, inclusiv 
accesul al siturile istorice.  
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Unul dintre cele mai mari riscuri pentru artefactele și structurile arheologice provine din dezgroparea unor 
astfel de obiecte din întâmplare în timpul construcției. În acest scop s-a stabilit o procedură pentru descoperiri 
arheologice întâmplătoare de către Transgaz, respectând cerințele PR8 ale BERD. Această procedură 
descrie protocolul de urmat în cazul unei descoperiri de material arheologic și va permite protejarea 
materialelor cu potențială importanță culturală asigurând suficient timp arheologilor pentru extragerea și 
analiza materialelor noi. Toți membrii echipei care lucrează în procesul de construcție vor fi formați cu privire 
la modul de implementare al procedurii pentru descoperiri arheologice și vor ști pe cine să contacteze în cazul 
unei astfel de descoperiri. În astfel de cazuri, echipa de la fața locului va avea autoritatea de a opri lucrările 
pentru lucrările construcțiile din proximitatea descoperirii arheologice. Un număr de studii arheologice 
suplimentare sunt propuse pentru proiect, conform celor indicate mai sus. Mai multe detalii în această privință 
sunt incluse în Planul de Management al Patrimoniului Cultural, care, de asemenea, descrie abordările de 
urmat în monitorizarea activităților de excavare pentru a detecta prezența de artefacte necunoscute conform 
procedurii pentru descoperiri întâmplătoare și în monitorizarea patrimoniului arheologic existent pentru 
impactul generat de vibrații sau poluare pe durata construcției și exploatării conductei. Prin aceste abordări, 
nu se preconizează impact negativ pe termen lung asupra patrimoniului cultural și arheologic.  

3.11 Trafic și Transport 

Construcția gazoductului propus va necesita volume considerabile de transport pentru lucrători, materiale și 
instalații și va afecta de asemenea drumurile existente și alte legături de transport acolo unde acestea se 
intersectează. Deși detaliile complete ale implicațiilor transportului vor fi elaborate de contractanți înainte de 
construcție, Proiectul va dezvolta un Plan de Management al Transportului (PMT) pentru a minimiza cât mai 
mult posibil impactul proiectului asupra autostrăzilor și a altor rețele de transport. Este, însă, inevitabil ca 
anumite impacturi reziduale să apară iar PMT va căuta să reducă în mod proactiv riscurile pentru utilizatorii 
drumurilor și căilor ferate, în special la interfața între traficul greu și potențial încet din construcții și traficul 
general existent, vehicule publice și pietoni/cicliști. Aceste efecte asupra rețelei locale de transport vor fi 
limitate totuși la faza de construcție a proiectului și ar trebuie să existe pe termen relativ scurt. În baza 
măsurilor de atenuare adecvate implementate prin PMT și a monitorizării eficacității acestora, efectele 
reziduale generale se preconizează a fi minore.  

3.12 Beneficii sociale și impact social 
Ca rezultat al Proiectului, se așteaptă următoarele efecte sociale pozitive:  

 Proiectul va contribui la modificarea pozitivă a demografiei comunității prin reducerea migrării spre 

alte locații oferind noi oportunități de angajare pe durata construcției..  

 Structura de locuit locală se poate îmbunătăți datorită optării pentru utilizarea sistemului de 

compensații acordat pentru terenurile expropriate și pentru implicarea proiectului în investiții în 

construcții de locuințe. Comunitatea va beneficia de asemenea de pe urma reabilitării, lărgirii și/sa 

construcției de drumuri pentru accesul la șantiere și organizări de șantier. Parte a compensațiilor 

acordate pentru exproprieri poate fi de asemenea investită în echipamente agricole și îmbunătățiri 

funciare ale terenurilor agricole, crescând pentru viitor productivitatea și eficiența. 

 Proiectul va contribui la economia locală având în vedere că activitatea de construcții și exploatare 

necesită activități suport precum catering, cazare, mentenanță, furnizori de echipamente de protecție 

și sănătate etc. Aceste servicii pot fi furnizate de mediul de afaceri local sau regional. Consumul 

datorat prezenței persoanelor străine și a compensațiilor acordate va contribui de asemenea la 

economia locală.  

 Proiectul va crea noi oportunități de angajare atât pe durata fazei de construcție cât și de exploatare. 

Se va genera angajare directă de mână de lucru precum și pe funcțiile asociate de inginerie (de ex. 

supraveghetor) precum și angajări indirecte în servicii furnizate lucrătorilor, precum catering, transport, 

etc. acest lucru poate contribui la reducerea ratei șomajului la nivelul comunității și poate crește 

nivelul de venituri disponibile indivizilor și gospodăriilor.  

 Taxele plătite de Proiect vor fi potențial benefice pentru investiții în îmbunătățirea serviciilor sociale și 

bunăstarea comunității. 
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Transgaz va incerca sa maximizeze impactul pozitiv inclusiv prin recomandarea catre contractori sa 

foloseasca forta de munca locala ce este disponibila in timpul perioadei de constructie. 

 

3.13 Achiziții terenuri și mijloace de trai  
Proiectul poate avea unele efecte adverse pe durata fazei de construcție, legate în principal de achiziția de 

terenuri. Proiectul BRUA poate avea unele efecte adverse minore asupra stilului de viata al persoanelor 

afectate datorită naturii temporare a ocupării terenului pentru majoritatea proprietăților. Majoritatea impactelor 

vor fi legate de: 

 Pierderi posibile de structuri/bunuri (permanente sau temporare) situate pe coridorul conductei (fie 

acestea autorizate sau ilegale) și/sau scăderea valorii percepute a proprietății datorită, în situații rare, 

proximității conductei de locuințe (pentru locuințele situate în SI) sau datorită restricțiilor impuse de 

Proiect asupra parcelelor de teren situate în zona construită care este traversată de conductă  

 Pierderea temporară/permanentă a stilului de trai, venitului, drepturilor de utilizare a terenului pentru 

deținători, utilizatori și lucrători datorită exproprierii pentru proiect  

 Pierderea recoltei și a altor active legate de teren și deținute de utilizatori s (de ex. vie, pomi etc). 

 Despădurire, în scopul eliberării traseului (pierderea de masă lemnoasă prezentă și viitoare). 

Pentru a minimiza aceste efecte, Transgaz a dezvoltat un document Cadru cu privire la Achiziția Terenurilor 

(CAT) ce definește persoanele afectate și despăgubirile pentru fiecare tip de impact. CAT a fost elaborat 

cadrului legal românesc, procedurilor interne ale Transgaz și cerințelor PR 5 ale BERD. Documentul stabilește 

criteriile de eligibilitate pentru persoanele ce pot fi despăgubite și definește principalele categorii de 

despăgubiri pe care Transgaz le poate oferi persoanelor afectate. Despăgubirile sunt definite în principal sub 

formă de compensații bănești.  

Una dintre principalele provocări în oferirea de compensații este legată de faptul că majoritatea terenului 

necesar Proiectului nu este înregistrat adecvat în evidențele de Cadastru. Astfel, Transgaz a semnat un 

protocol cu Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a include cele 79 UAT-uri pe o 

listă prioritară pentru înregistrarea gratuită a terenurilor, ceea ce va permite mai multor deținători să aibă 

acces la compensații.  

Dacă nu este necesar sau dacă persoanele nu pot dovedi proprietatea sau utilizarea legală a terenului 

înaintea construcției, valorile compensațiilor vor fi depuse într-un cont escrow unde vor rămâne disponibile pe 

o perioadă de 5 ani. Toate persoanele îndreptățite la compensațiile vor putea să le acceseze în acest răstimp.  

Pe baza procedurii de emitere a autorizației de construcție și a identificării la fața locului a deținătorilor 

terenurilor precum și pe baza unui studiu socio-economic efectuat de Transgaz în decembrie 2016, au fost 

definite următoarele categorii de Persoane Expropriate Economic (Economically Displaced Persons (EDPs) ) 

pentru: 

a.utilizareaterenurilortermenlungsauachizițiapermanentăaterenuluipentruinstalațiisupraterane(IS-uri) 

 Proprietarii de teren agricol pentru terenul necesar pentru IS-uri 

 Arendași și utilizatori (fie persoane fizice sau firme) ai terenului necesar pentru IS-uri 

b.ocupareatemporarăaterenurilorpentrulucrăriledeconstrucțielaconductășiacceslocalpetermenlung 

 Proprietarii de teren agricol în afara intravilanului 

 Proprietari (oficial sau informal) de structuri rezidențiale/nerezidențiale (temporar sau permanent) 

situate în banda de lucru  

 Proprietari de livezi, vii și altele  

 Proprietari de păduri (proprietari privați sau asociații de proprietari privați) situate în banda de lucru 

 Proprietari de livezi, vii și alte culturi perene situate în banda de lucru 
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 Utilizatori /arendași ai terenurilor (oficial sau informal) situate în banda de lucru 

 Activități lucrative locale 

 Proprietari de teren și utilizatori ai terenurilor și bunurilor din vecinătatea benzii de lucru 

 Utilizatori ai terenurilor publice (de ex. izlaz sau pășune).  

Despăgubirile prevăzute pentru toate categoriile de mai sus sunt prezentate în CAT și vor fi analizate ulterior 

și detaliate în Planul de Acțiuni pentru Achiziția Terenului.  

 

3.14 Implicarea părților interesate 
Pentru a se asigura că atât comunicarea cât și implicarea părților interesate relevante se face la timp, 

consecvent, inteligibil, coordonat și de manieră adecvată cultural, Transgaz a elaborat un Plan de Implicare a 

Părților Interesate (PIPI).  

Principalul obiectiv al PIPI este prezentarea principiilor și metodelor utilizate pentru comunicarea informației și 

angajamentul față de părțile interesate pe durata perioadei de pre-construcție, construcție a Proiectului și în 

timpul fazei de exploatare. PIPI este conform legislației românești cu privire la comunicare și conform PR 10 

din Politica socială și de mediu BERD 2014. 

PIPI identifică toți factorii interesați de proiect, îi grupează în categorii pentru a face procesul de implicare mai 

eficient, identifică cea mai bună metodă de a implica fiecare categorie, descrie modul în care actorii interesați 

au fost implicați până în prezent și definește acțiunile necesare pentru a face acest lucru în anul în curs  

 

Planul de implicare a părților interesate este un document viu și va fi actualizat în permanență. Prezenta 

versiune include măsuri ce vor fi luate de Transgaz cu privire la: 

 Procesul de atribuire a contractului prin licitație – angajamente cu potențialii ofertanți, procesarea 

clarificărilor, reclamațiilor etc. 

 Procesul de autorizare – prin corespondență oficială și întâlniri directe cu autoritățile relevante  

 Achiziția de terenuri – sunt definite acțiunile dedicate procesului de achiziție a terenurilor conform 

CAT.  

 Comunicarea SLIP – acțiuni dedicate precum publicarea tuturor documentelor SLIP pe site-ul internet 

al Transgaz și punerea lor la dispoziție și in format tipărit la nivel local organizând evenimente cu 

acces liber pentru descrierea documentelor SLIP  

 Mecanismul de tratare a reclamațiilor – un mecanism de tratare a reclamațiilor dedicat proiectului a 

fost dezvoltat și va fi implementat de Transgaz. Părțile interesate vor putea prezenta reclamații legate 

de Proiect oricând și fără costuri, pe una din următoarele căi: 

o Contactând managerul de legătură cu comunitatea al Transgaz.  

o Contactând ofițerii de legătură cu comunitatea locală (OLC locali) ai Transgaz. Datele lor de 

contact vor fi comunicate într-o etapă ulterioară, împreună cu următoarea variantă revizuită a 

prezentului PIPI.  

o prezentând o reclamație în scris la Primărie, cu indicația de a fi trimisă la Transgaz / OLC din 

zonă; 

o prezentând o reclamație verbală în persoană la Primărie sau către OLC din zonă dacă 

persoana interesată nu este capabilă sau nu se simte confortabil să prezinte o reclamație în 

scris; 

o trimițând o reclamație prin fax sau poștă sau email la contactele de mai jos: 

 Curier: Adresa: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş nr. 1, județul Sibiu, cod 551130; 
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  E-mail: cabinet@transgaz.ro 

  Fax: 0040/269 839029 

o Sunând la numărul gratuit TELVERDE: + 4 0800 872674; 

o Completând formularul de contact disponibil pe site-ul Transgaz la adresa: 

http://www.transgaz.ro/en/contact-form.  

 

 

Informații suplimentare 

Publicul interesat poate obține informații suplimentare despre Proiect contactând:  

Informații Proiect: 

http://www.transgaz.ro/ro/content/consultare-publica-proiectul-brua-faza-1   

Contact: 

Adresa: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., Piața C.I. Motaş nr. 1, Mediaş, jud. Sibiu. Tel: centrală - 0269 - 

80.33.33 Fax: 004 0269-83.90.29 Email: cabinet@transgaz.ro 

Comunicații: 

Cora Stăvărescu, Șef Departament Comunicare Instituțională, e-mail: cora.stavarescu@transgaz.ro, 

Cornel Mihai 

Șef Departament Administrativ și Activități Corporative,  

e-mail: cornel.mihai@transgaz.ro  

 

Arcadis Consulting (UK) Limited 

Arcadis House 

34 York Way 

London N1 9AB 

United Kingdom 

T: +44 (0)20 7812 2000 

 

arcadis.com 
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