DATE GENERALE pentru conducta LOT 1 - Km 0 la Km 180, PT1062/2015 Dezvoltarea Sistemului National de transport gaze naturale pe
coridorul Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria (BRUA) .
Amplasamentul – descriere conform modelului de mai jos
Conducta aferenta Lotului 1 se amplaseaza pe teritoriul judetelor Giurgiu,
Teleorman, Dambovita, Arges, Olt si Valcea, pe o lungime de 180 km, de la km 0
din zona localitatii Podisor, jud Giurgiu pana la km 180 in zona localitatii Valeni,
comuna Zatreni, jud. Valcea. In zona localitatii Podisor (jud. Giurgiu) se
amplaseaza Statia de Comprimare Gaze (SCG) Podisor, care face obiectul unui
proiect separat.
Caracteristici tehnice Lot 1:
• Diametru exterior:
813 mm (0 32”);
• Lungime:
180 km;
• Presiune de proiectare:
63bar;
Amplasarea traseului conductei pentru Lotul 1 este prezentată în Planurile de
încadrare în zonă nr. 1062 – 01 şi nr. 1062 - 02, scara 1:100.000
Principalele tipuri de traversări de obstacole sunt:
traversări
căi de comunicaţie (drumuri şi căi ferate);
traversări
ape (cursuri de ape, lacuri, canale, torente);
traversări
alte obstacole (conducte de gaz, de petrol, de ţiţei, de
gazolină/de apă/de canâlizare,de irigaţii, cabluri electrice, fibră optică, linii
telefonice).
Situaţia traversărilor de cursuri de apă şi canale, pe Lotul 1, este următoarea:
1. Traversări prin şanţ deschis - 40 cursuri de apă şi 61 canale;
2. Traversări prin foraj orizontal dirijat - 2 cursuri de apă.
Conducta traversează judeţele Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Argeş, Olt şi
Vâlcea pe teritoriile administrative ale următoarelor localităţi:
Lista judetelor si localitatilor traversate de conducta BRUA
Judetul

Numarul

Localitatea

Judetul

Numarul

Localitatea

Giurgiu

1

Bucsani

Olt

16

Potcoava

2

Crevedia Mare

17

Scornesti

3

Marsa

18

Corbu

4

Roata de Jos

19

Gradinari
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Teleorman

5

Gratia

20

Oporelu

6

Poeni

21

Priseaca

7

Scurtu Mare

22

Stejaru

8

Tatarastii de Jos

23

Teslui

9

Tatarastii de Sus

24

Dragasani

Dambovita

10

Selaru

25

Creteni

Arges

11

Popesti

26

Fârtatesti

12

Izvoru

27

Gusoieni

13

Raca

28

Lacusteni

14

Caldararu

29

Maciuca

15

Bârla

30

Stefanesti

31

Sutesti

32

Tetoiu

33

Voicesti

34

Zatreni

Vâlcea

Organizările de şantier şi depozitele de ţeavă necesare în vederea
execuţiei lucrărilor, se vor realiza pe amplasamentele stabilite prin proiect.
(Planuri organizari de santier si depozite de teava - anexate)
Organizari de santier +depozite teava:
Șantier de construcții, 61.3 Km
depozitare conducte și cazare
muncitori CALDARARU
1.

2. Șantier de construcții,
depozitare conducte și cazare
muncitori - Gușoeni,

În prezent, teren arabil situat la nord
de Căldăraru și la sud-vest de
Strambeni. Aproape de ceea ce pare
a fi rezervoare, dar nu există
locuințe în jur de 400 m

150.1 kM La sud de Gusoieni pe teren arabil
existent. Câteva proprietăți
rezidențiale (nu multe) în linie,
începând de la 100m

Depozitele de teava :
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1. Depozit teava
Poeni

28.4 Km

Periferia satul Poeni, pe terenul
utilizat în prezent pentru agricultură;
proprietăți rezidențiale de la 100 m

2. Depozit teava - Corbu

80.5 Km

Situat pe un teren arabil existent la
est de satul Corbu, în fața unei
construcții/ împrejmuiri, dar mai
mult de 800 m de locuințe, toate în
jurul terenului arabil.

3. Depozitare teava –
Cherlești

118.2 Km

La sud de satul Cherlestii Mosteni
(aproximativ 150 m de proprietăți
rezidențiale)

4. Depozitare teava Zătreni

176.4 Km

Est de satul Zatreni, pe un teren
agricol, lângă un sit industrial și 500
m de proprietăți rezidenți

In fiecare zi muncitorii sunt transportaţi cu maşina la amplasamentul
lucrării. Pentru transportul persoanelor şi materialelor se utiliza drumurile
existente în zonă .
3. Organizarea activității de gestionare a deseurilor
Constructia Proiectului va avea ca rezultat generarea unei game largi de
deseuri care necesita o planificare adecvata inca de la inceput pentru a se asigura
un sistem coordonat de actiune intre UMP BRUA, contractori si autoritatile
locale (care au competenta de a verifica respectarea prevederilor Proiectului
privind depozitarea, transportul si destinatia finala a deseurilor, precum si
sanctionarea abaterilor de la cadrul legal).
3.1 .Desemnarea responsabilității şi a personalului responsabil
gestiunea deseurilor la nivel de punct de lucru/organizare santier.

cu

La OS Caldararu si DT teava Cherlesti, Corbu, Caldararu, au fost
desemnate prin decizie a directorului general, persoanele responsabile cu
gestionarea deseurilor pentru Lot 1, astfel:
INSPET
-Bacioiu Stelian, inginer, este responsabil cu gestionarea deseurilor pentru
Lotul 1, la tronsoanele 1, 16, 22, 23, 24, 25 si OS Caldararu, conform deciziei
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directorului general nr. 82/4.06.2018. Decizia este disponibila la punctul de
lucru.
- Spiridon Ion Doru gestionar, este responsabil cu gestionarea deseurilor la
DT Corbu conform deciziei directorului general nr70/13.05.2019. Decizia este
disponibila la punctu lde lucru.
-Turcu Catalin Marian, gestionar, este responsabil cu gestionarea deseurilor
la DT Teslui conform deciziei directorului general nr. 195/24.10.2018. Decizia
este disponibila la punctul de lucru.
DEXTRA
- Nicolae Podar , Decizia 27/29.10.2018
ARGENTA
- Gavrila Bogdan Ionut, Decizia nr. 825/5.12.2018
BAT Medias
- Dan Cozariz – Decizia 2/15.01.2019.
PETROCONST
- Responsabili gestionare deseuri : ing. Rachieru Manuela, sing. Marin
Silviu.
Responsabilii cu gestionarea deseurilor urmaresc realizarea cerintelor
privind managementul deseurilor bazat pe principiul colectarii/ valorificarii/
eliminarii finale. Responsabilii prin actiuni de implementarea 'bunelor practici
pe santier' vor urmarii reduceri riscul impactului din activitatile de gestionare a
deseurilor.
Responsabilii cu gestionarea deseurilor au urmatoarele sarcini/atributii:
 elaborarea inventarului pentru potentialele deseuri;
 identificarea facilitatilor locale de gestionare a deseurilor;
 principii de minimizare a deseurilor;
 maximizarea oportunitatilor de refolosire/reciclare;
 separarea deseurilor (lichide si solide/reutilizabile si reciclabile);
 colectarea, stocarea si transferul deseurilor;
 proceduri specifice de eliminare pentru toate fluxurile de deseuri
identificate, inclusive formulare de transport deseuri daca acestea sunt mutate la o
facilitate autorizata in afara santierului;
 proceduri de auditare si informare pentru managementul deseurilor
si eliminarea deseurilor; si masuri care se vor lua dupa finalizarea lucrarilor de
constructie astfel incat sa se asigure eliminarea si valorificarea tuturor deseurilor;
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 realizeaza evidentele si raportarile, conform legislatiei relevante,
privind deseurile;
 asigura realizarea instruirilor necesare pentru personal privind
gestionarea deseurilor, inclusive pentru deseuri periculoase;
 urmareste derularea contractelor de gestiune a deseurilor,
incheiate cu societati autorizate conform legii.
 identifica facilitati inregistrate si adecvat gestionate de eliminarea
deseurilor si a deseurilor periculoase; si efectueaza verificarea facilitatilor ca
parte din procesele de management a furnizorilor;
 pregateste rapoarte lunare si anuale de mediu ce includ detalii
privind gestionarea deseurilor pe care le transmite TRANSGAZ;
3.1.1Responsabilii gestiune deșeuri pentru OS, DT si tronsoane aferente
lotului Decizie de numire a persoanelor responsabile se regasesc la
punctul de lucru.

TRONSON IN

Responsabil gestionare deseuri

Societatea

LUCRU*

INSPET

DT Caldararu

Bacioiu Stelian 82/4.06.2018

INSPET

DT Corbu

Spiridon Ion Doru, decizia nr.
70/13.05.2019

INSPET

DT Teslui

Turcu Catalin Marian decizia
nr. 195/24.10.2018

COMESAD

DT POENI

Tudose Laurentiu

INSPET

1

Craciun Alexandru decizia
179/3.10.2018

INSPET(STAZA)

2

Stanciu N.

INSPET (LEN CONF)

3

Tiberiu Demeter

INSPET ( BAT)

4, 5

Dan Cozariz decizia
2/15.01.2019

COMESAD

6, 7, 8

Avram Silviu
Belita Madalin

INSPET (DEXTRA)

9, 10, 11

Tofan Ionut Catalin
Nicu Iosif Catalin

TOTAL TUBY- Verta tel

12, 13, 14
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INSPET

15,16, 17

07/13.05.2019, d-nul Spiridon Ion
Doru

INSPET

20

195/24.10.2018, d-nul Turcu Catalin

INSPET

21

179/03.10.2018, d-nul Craciun
Alexandru

INSPET

22

179/03.10.2018, d-nul Craciun
Alexandru

INSPET

23

180/03.10.2018 Agapie Viorel

INSPET

24, 25

179/03.10.2018, d-nul Craciun
Alexandru
7/14.01.2019 d-nul Luca Melu

PETROCONST

30, 31, 32,
33

- Marin Silviu

ARGENTA

34, 35,36

Gavrila Bogdan Ionut
Lozea Ion
Manta Florin

3.1.2. Responsabilități personal (instrucțiuni, instruiri, atribuții în fișa
postului)
-sa asigure curatenia la locul de munca si depozitarea temporara si selectiva
a deseurilor conform legislatiei specifice de protectia mediului.
-sa isi desfasoare activitatea cu respectarea permanenta a legislatia in
vigoare in domeniul protectiei mediului specifice locului de munca.
-sa ia masurile necesare pentru prevenirea incidentelor de mediu
-sa depoziteze deseutile rezultate din activitatea sa , conform legislatiei in
vigoare in domeniul protectiei mediului.
-in cazul producerii unui incident de mediu il va raporta sefului ierarhic
superior,care va anunta autoritatile competente in domeniul protectiei mediului
-

Copii după documente doveditoare

3. 2 Proceduri și instrucțiuni pentru gestionare deșeuri – (Anexate)
Masuri privind gestionarea deseurilor in perioada de executie
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- Depozitarea si utilizarea substantelor periculoase se face in conditii de
maxima siguranta, pentru a se evita posibilitatea deversarii accidentale a acestora;
- Colectarea selectiva a deseurilor, depozitarea temporara si evacuarea
finala in conditii de siguranta, reciclarea integrala a deseurilor reciclabile;
-Containerele si recipientele cu materiale toxice si inflamabile vor fi
inchise si acoperite in permanenta. Pastrarea lor se face in ambalajele originale si
vor fi manevrate si transportate cu maxima siguranta;
Se vor lua masurile necesare prevenirii poluarii solului cu fluid de foraj;
3.2.1.Proceduri şi/sau instrucțiuni de identificare a tipurilor de deşeuri
Anexa PO – EM 7 – OP-01 F2. Toate firmele care presteaza lucrari in cadrul
proiectului BRUA detin proceduri similare cu cele ale S INSPET. Aceste
proceduri sunt disponibile la punctul de lucru .
Identificarea si clasificarea deseurilor
Deseurile care pot fi generate in santier, cuprind atat deseuri periculoase cat
si deseuri nepericuloase.
Deşeuri nepericuloase
Acestea pot include: plastic, metal, lemn, sticla, materiale izolante, resturi
vegetale.
Deşeuri periculoase
Acestea pot include :
Vopsele, lacuri, adezivi, materiale nepericuloase care au fost contaminate
prin amestecare cu materiale periculoase, soluri si pietrisuri contaminate, deseuri
metalice contaminate, sticla, materiale plastice din lemn cu continut de sau
contaminate cu substante periculoase, cabluri cu continut de substante
periculoase, diluantul, betonul, cimentul, produsele petroliere, uleiuri, produsele
pentru izolare protective mecanica teava , etc.
3.2.2. Proceduri si/sau instructiuni pentru colectare selectivă a deseurilor
PO – EM 5 – OP-01 F2. Toate firmele care presteaza lucrari in cadrul proiectului
BRUA detin proceduri similare cu cele ale S INSPET, (DEXTRA : Procedura DP
09 gestionare deseuri; BAT Medis Procedura PO MM 01 Managementul
deseurilor; ARGENTA Procedura identificare si gestionare deseuri);
PETROCONS S.A. : instructiune evidenta deseuri CPC-HSE-INS-MED-01;
instructiune colectare deseuri CPC-HSE-INS-01; procedura instruire angajati
pe probleme de protectia mediului PP017, procedura gestiune deseuri,
ambalaje si substante periculoase PP018; program de monitorizare conditii
mediu; raport capacitate de raspuns situatii de urgenta CPC-HSE-FRM-053.

1062-INS-CTG1-PLN-ENV-28-00015-RO.Rev.4

8

Aceste proceduri sunt implementate pentru precolectarea, stocarea temporară şi
eliminarea deşeurilor vor respecta cerinţele de bază menţionate în legea cadru,
respectiv:
- deşeurile sunt predate, pe bază de contract, exclusiv unor colectori sau unor
operatori autorizaţi;(contracte anexate, pentru gunoiul menajer contractul se
regaseste la punctul de lucru)
- este nominalizata conform tabelului de mai sus o persoană (in functie de
locatie), care urmăreaste şi asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în
sarcina deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;
- se păstreaza evidenţa tipurilor şi cantităţilor tuturor categoriilor de deşeuri
generate pe amplasamente;
- deseurile nu vsunt depozitate in apropierea cursurilor de apa sau a zonelor
de protectie;
- deseurile inerte provenite din excavatii sunt reciclate in lucrarile de
acoperire a conductei sau sunt folosite pentru lucrari provizorii de drumuri,
platforme etc.
- in timpul perioadei de constructie, orice deseu metalic va fi depozitat in
locuri special amenajate in acest sens, avandu-se in vedere valorificarea periodica
a acestora in unitati sprecializate pe baza unui contract existent;
- este implementat si operat un sistem de colectare separată care să prevină
amestecarea deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase şi care va permite
valorificarea acestora.
3.2.3. Proceduri si/sau instructiuni pentru gestiunea deseurilor, evidentăraportare-comunicare : INSPET- PO – EM 7 – OP-01 F2. Toate firmele care
presteaza lucrari in cadrul proiectului BRUA detin proceduri similare cu cele ale
S INSPET (DEXTRA : Procedura DP 09 gestionare deseuri; BAT Medis
Procedura PO MM 01 Managementul deseurilor; ARGENTA Procedura
identificare si gestionare deseuri). Aceste proceduri sunt disponibile la punctul de
lucru .
Conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, se tine o
evidenta stricta a gestiunii deseurilor prin completarea lunara a fiselor de gestiune
a deseurilor pe tipuri de deseuri identificate .
Gestionarea deseurilor din ambalaje se realizeaza conform prevederilor
Lg.249/2015.
Transportul deseurilor in vederea valorificarii / eliminarii definitive se
efectueaza in baza unei documentatii intocmita pentru transferul deseurilor
conform HG 1061/2008. Prin modul de gestionare a deşeurilor se urmăreste
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reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri
eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.
Modalităţile de gestionare eficientă şi conformă a deşeurilor generate au în
vedere:
- Depozitarea finală a DCD, care se va face numai în spaţii aprobate de
municipalitate;
- Pământul de excavaţie este refolosit pe cât de mult posibil ca material de
umplutură.Surplusul de pământ se depoziteaza în spaţii aprobate de seful de
santier.
- Stratul de sol vegetal este îndepărtat şi depozitat în grămezi separate,
urmând a fi utilizat în acelaşi scop pe alte amplasamente, dacă este cazul.
- Toate materialele cu potenţial util generate din activităţile proprii (lemn,
metal, materiale plastice, sticlă) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi
economici autorizaţi.
- Deşeurile periculoase (uleiuri uzate şi unsori) vor fi livrate pe bază de
contract şi evidenţe stricte operatorilor autorizaţi.
- Stocarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se realizeaza
astfel încât să se reducă riscul poluării solului şi a apei freatice.
Masuri privind gestionarea substantelor si preparatelor chimice
periculoase in perioada de execufie:
Substantele si preparatele chimice periculoase sunt gestionate in
conformitate cu prevederile legale;
Toate substantele si preparatele chimice procurate de la furnizori, care se
folosesc pe amplasament, sunt insotite de fisele tehnice de securitate, care sa
corespunda cerintelor Regulamentului 1907/2006 (REACH) in ceea ce priveste
continutul lor. De asemenea, in spiritul aceleiasi prevederi, se urmareste
achizitionarea de produse chimice pentru care furnizorul poate oferi dovada
preinregistrarii lor la Agenda Europeana de Chimicale;
Alimentarea utilajelor se face cu pompa de carburanti, ori de cate ori va fi
necesar;
Utilajele sunt aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand facute
reviziile tehnice si schimburile de lubrefianti;
Schimbarea lubrefiantilor se face dupa fiecare sezon de lucru in ateliere
specializate
- formulare tip conforme din legislația în vigoare
- Anexa 2 - Fisa identificare deseuri
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- Anexa 3 – Evidenta gestiunii deşeurilor/ Tip deşeu
- Anexa 4 – Fişă de evaluare lunară / anuală pentru deseuri
- Anexa 5 - Plan de managementul deseurilor
- Anexa 6 - Plan de managementul deseurilor şi preparatelor periculoase
3.2.4. Organizarea activității de valorificare/ eliminare a deșeurilor în
vederea asigurării trasabilității
Sunt incheiate contracte cu societati autorizate conform legii pentru
colectarea, valorificarea si eliminarea tuturor categoriilor de deseuri (Anexe).
INSPET:
-contractul nr. 681/20.06.2018 cu firma abilitata FINANCIAR URBAN. Aceasta
firma colecteaza deseuri municipale la OS Caldararu. Deseurile menajere,
rezultate de la servirea mesei la punctul de lucru, se depoziteaza in saci menajeri
care sunt transportati la tomberoanele de la locul de cazare a lucratorilor de pe
tronsoane si de la DT Corbu si DT Cherlesti.
DEXTRA:
-contractul nr. 744/5.11.2018 cu firma abilitata FINANCIAR URBAN –
colectare deseu menajer.
ARGENTA :
-contractul nr. 10156/18.09.2018 cu firma S.C. BRAI CATA SRL Bucuresti,
colectare deseu menajer
- contract deseuri metalice cu firma S.C. ROYAL RECYCLING INVEST SRL;
- contract deseuri periculoase cu firma S.C. GREENTECH SERVICI.
PETROCONST:
- contract prestari servicii de salubrizare, firma SC BRAI – CATA SRLnr.
9200/22.06.2018
- contract colectare deseuri periculoase, firma SC INDECO GRUP SRL NR.
7612/08.10.2018.
4. Organizarea activității de prevenire si combatere a poluărilor
accidentale şi de gestiune a substanțelor periculoase
Programul de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale constituie
cadrul organizat în contextul căruia poluatorul, organismele judeţene şi bazinale
de gospodărire a apelor, utilizatorii din aval şi alte organisme, acţionează eficient
în scopul prevenirii, stopării, limitării şi neutralizării efectelor unor evenimente
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nedorite produse în urma unor avarii, accidente sau chiar celor datorate
neglijenţei
Pe perioada executiei proiectului toate activitatile se deruleaza in acord cu
cerintele din acest Planul de prevenire si combatere a poluarii in acord cu
principiile prevazute in acest plan si acordul de mediu .
Se realiza monitorizarea zgomotului, aerului si apei conform prevederilor
din acordul de mediu prin laboratoare acreditate si sunt transmise copii ale
buletinelor de analiza catre beneficiar.
4.1 Desemnarea și instruirea echipelor de intervenție pentru poluări
accidentale
Au fost desemnate prin decizii echipe de interventie in cazul poluarilor
accidentale, componenta echipelor este consemnata in Planul de prevenire
si combatere a poluarilor accidentale).
Instruirea echipelor s-a efectuat si s-a consemnat într-un proces verbal.
Anexa 8
-Copiii ale deciziilor si procesele verbale de instruire se regasesc la
punctele de lucru, organizarile de santier si depozitele de teava.
4.2 . Stabilirea prin decizie a conținutului kit-urilor de intervenție și a
mijloacelor de intervenție

Conform cerintelor proiectului tehnic sunt infiinţate pichete de intervenţie
în caz de poluare accidentală, care urmează au următoarea componenta:
- Minimum 5 baloţi de paie, utili în cazul unor deversări
accidentale.împrăştierea unor straturi de paie (pe sol sau la nivelul unor luciuri de
apă va contribui la limitarea propagării undei de poluare (prin absorbţie) şi va
facilita ulterior îndepărtarea poluantului
- Minimum 1 sac cu talaş sau rumeguş (de utilizat pentru absorbţia unor
pete de poluanţi - hidrocarburi);
.
- Minimum 5 kg de produs destinat tratamentului pentru hidrocarburi,
solvenţi si ca produs de intervenţie rapidă în caz de poluare accidentala.
- Minimum un recipient metalic, tratat anticoroziv, etanş, pentru stocarea
unor volume de poluanţi sau materiale îmbibate după intervenţia în caz de
poluare accidentala
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- Componenta kitului a fost stabilita conform cerintelor prin Decizia nr.
171 din 3.10.2018 de stabilire a continutului kit-ului de interventie in
conformitate cu conform cerintelor memoriului tehnic + Anexa 9 .
Kit interventie poluari accidentale are urmatorul continut:
- batiste absorbante
- ciorapi absorbanti
- lavete absorbante
- perne absorbante
- saci PE rezistenti la hidrocarburi
- ochelari de protectie
- manusi de protectie rezistenete la hidrocarburi
- minibaraje absorbante 8x120 absorbtie 8 l/buc
- combinezoane protectie
- lopata
- matura
- sac rumegus/talas –
- balot paie
- absorbant natural si biodegradabil pentru hidrocarburi.
4.3 Intocmirea planurilor de combatere a poluărilor accidentale -Anexa 12
5. Organizarea activității de monitorizare a factorilor de mediu
Monitorizarea factorilor de mediu s-a realizat cu firma LAJEDO, care este
abilitata RENAR ( certificat de acreditare nr. LI 652/26.07.2017). Determinarile
de noxe au fost solicitate prin comanda transmisa prin fax 0244.520804.
Monitorizarea s-a realizat conform programului de monitorizare a factorilor de
mediu de la pct.5.1 Buletinele de analiza/ rapoartele de incercari, pe masura
realizarii au fost arhiveate in cadrul Anexei 14 la prezentul plan.
5.1. Monitorizare calitate
monitorizare mediu)

aer(s-a

realizat

conform

Program

- s-a realizat monitorizarea calităţii aerului ambiental pentru
indicatorul pulberi PM10 (emisii) după cum urmează:
- 3 localităţi din zona de amplasare a organizărilor de şantier şi a
depozitelor de ţeavă: monitorizare trimestrială;
- 7 locaţii sensibile (clădiri situate la distanta mai mica de 20 m de
amplasamentul lucrărilor).
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- 17 amplasamente urbane situate pe traseu la distanţe mai mici de
100 m de amplasamentul lucrărilor.
Locatii cuprinse in programul de monitorizare calitatea aerului - Lot 1
Tabel centralizator - localități unde se realizeaza monitorizarea calitatii aerului
din vecinatatea organizarilor de santier, depozitelor de teava
Poziția
km din
Acordul
de Mediu
28+366
61+272
80+216

Nr.
crt.
1
2
3

118+170

4
5

150+140
176+406

6

Poziția
km

UAT

Localitate

Județ

28+342
61+272
80+216

Poeni
Căldăraru
Corbu

Poeni
Strâmbeni
Corbu

Teleorman
Argeș
Olt

118+264
150+140

Teslui
Gușoieni

Cherleștii
Moșteni
Gușoieni

Olt
Vâlcea

176+406

Zătreni

Zătrenii de
Sus

Vâlcea

distanta
fata de
localitate
[m]
17
110
1100

Tipul
Obiectivului

32

DM
OS
DM
DM
OS

94
320

DM

Tabel centralizator - pentru zonele de apropiere sub 20 m fata de cladiri - locatii unde se
realizeaza monitorizarea calitatii aerului
Tipul
Obiectiv
ului

Nr.crt.

Poziția km

UAT

Localitate

Județ

distanta fata de
localitate [m]

1

81+553

Corbu

Corbu

Olt

16

casa

2

149+263

Gușoieni

Gușoieni

Valcea

18

Maciuca

Oveselu
Valcea

15

casa
statie
apa
dezafect
ata

Valcea

10÷12

casa

3

162+717

4

170+399

Tetoiu

Tetoiu
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Tabel centralizator - lista localitatilor unde se realizeaza monitorizarea calitatii aerului
(care se regasesc la distanta mai mica de 100 m de traseul conductei)

Nr.crt
.

Poziția km

UAT

Localitate

Județ

distanța
față de
localitat
e [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

29+850
47+135
51
61+290
75+740
77+465
95+560
98+235
103+585

Poeni
Popesti
Popesti
Caldararu
Bârla
Bârla
Scornicești
Scornicești
Scornicești

Teleorman
Argeș
Argeș
Argeș
Argeș
Argeș
Olt
Olt
Olt

70
54
80
80
65
21
20
32
85

10

118+930

Teslui

Olt

40

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

121+035
133+054
137+194
139
139+450
142+650÷142+920
147+180
156+565
159+640
163+200
165+700
178+720

Strejești
Ștefănești
Drăgășani
Șutești
Șutești
Crețeni
Gușoieni
Oveselu
Oveselu
Fărtățești
Fărtățești
Zătreni

Poeni
Popești
Palanga
Căldăraru
Urlueni
Afrimești
Chițeasca
Scornicești
Mogoșești
Cherleștii
Moșteni
Mamura
Condoiești
Capu Dealului
Măzili
Șutești
Streminoasa
Spârleni
Bocșa
Măciuceni
Giulești
Dâncăi
Zătreni

Olt
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea

38
53
84
42
91
30-90
40
56
70
32
23-46
65

Lista cu apropierea fiecărei UAT și așezări față de coridorul conductei este
prezentată în anexa 6 intitulată „Lista unităților teritorial-administrative și
așezărilor traversate de conducta BRUA“.
5.1 Monitorizare calitate sol
-

Materialele sunt receptionate, manipulate si depozitate conform normelor
specifice fiecarui tip de material, in condii de siguranta pentru personal si pentru
mediu;
S-a urmarit ocuparea terenurilor de calitate superioara pentru organizarile
de santier si depozitele de teava;
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- Platformcle organizarilor de santier sunt betonate;
Se exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu
autobetoniere, pentru a se preveni descarcarea accidentala pe traseu;
Transportul/manipularea deseurilor generate si a substantelor periculoase
utilizate se face de asa maniera, incat sa nu se produca poluarea solului, apelor de
suprafata si subterane;
Transportul substantelor periculoase utilizate la diferite operatii, se face
numai cu mijloace de transport autorizate si agrementate pentru transport
substante periculoase conform cerintelor H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea
Normelor de efectuare a activitatilor de transport rutier de marfuri periculoase in
Romania, mijloacele de transport trebuie sa dejina licenja de transport substance
periculoase si certificat ADR.
- Se previne poluarea solului cu carburanti si uleiuri in urma operatiilor de
depozitare, alimentare cu carburanti utilaje si mijloace de transport, schimburi de
uleiuri la utilaje, conform masurilor din Planul de Management al Mediului;
- Eventualele pierderi accidentale de carburanti sau uleiuri vor fi rapid
colectate si indepartate cu materiale absorbante care se vor colecta in recipiente
inchise si etichetate - depozitate temporar in spatiu special amenajat pana la
predarea la un operator autorizat pentru colectare/ eliminare de deseuri petroliere;
In caz de poluare accidentala, pentru zonele in care solul, subsolul si
ecosistemele terestre au fost afectate, se va notifica Agentia judeteana pentru
protectia mediului careia i se va prezenta propunerea de remediere; investigarea si
evaluarea poluarii solului si subsolului se va efectua in conformitate cu
prevederile HG nr. 1408/ 2007, iar remedierea si reconstmctia ecologica, in
conformitate cu prevederile HG nr. 1403/ 2007;
-

5.2 Monitorizare calitate apa
- se va realizeaza monitorizarea cu frecvenţă trimestrială a parametrilor de
calitate ai tuturor apelor uzate evacuate in emisar, de pe amplasamente -daca este
cazul.
Pentru apele pluviale evacuate de pe amplasamentele organizărilor de
șantier și a depozitelor de țeavă in emisar (daca este cazul) se va realiza ca cerință
minimală monitorizarea trimestrială pentru următorii indicatori: pH, oxigen
dizolvat, produse petroliere, temperatură.

5.3 Monitorizare nivel zgomot;
Conform Raportului Suplimentar de Evaluare a Impactului Asupra
Mediului din iunie 2017 nu au fost identificați receptori sensibili cum ar fi spitale
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în limita a 2,5km de la conductă, sau cum ar fi școli, în limita a 1km de la
conductă. Prin urmare, nu se preconizează ca acești receptori vor capta efectele
adverse ale zgomotului și vibrațiilor de la lucrările de construcție pur și simplu
datorită funcției de separare a distanțelor în cauză
- s-a realizat si se va realiza monitorizarea nivelului de zgomot la limita
şantierului după cum urmează:
- trimestrial, pentru toate organizarile de santier şi depozitele de ţeavă;
- 7 locaţii sensibile (clădiri situate la distanţă mai mică de 20 m de
amplasamentul lucrărilor
- 34 de locaţii în care lucrările se desfăşoară la mai puţin de 100 m de
localităţi.
- în ariile naturale protejate intersectate de traseul lucrărilor: minim 2
puncte monitorizare în fiecare arie naturală protejată.
Masuratorile solicită de catre beneficiar minim 2 măsurători: una iniţială
cand nu sunt lucrari şi una cand se executa lucrări în aceste zone.
Regasiti mai jos model pentru lotul 1:
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Locatii monitorizare zgomot - Lot 1
Tabel centralizator - locatii unde se realizeaza monitorizarea zgomotului
în vecinatatea organizarilor de santier si depozitelor de teava

1
2
3

Poziția km din
Acordul de
Mediu
28+366
61+272
80+216

4

118+170

118+264

Teslui

5

150+140

150+140

Gușoieni

6

176+406

176+406

Zătreni

Nr. crt.

Teleorman
Argeș
Olt

distanta fata
de localitate
[m]
17
110
1100

Tipul
Obiectiv
ului
DM
OS
DM

Olt

32

DM

Poziția km
noua

UAT

Localitate

Județ

28+342
61+272
80+216

Poeni
Căldăraru
Corbu

Poeni
Strâmbeni
Corbu
Cherleștii
Moșteni
Gușoieni
Zătrenii de
Sus

Vâlcea

94

OS

Vâlcea

320

DM

Tabel centralizator - pentru zonele de apropiere sub 20 m fata de cladiri - locatii unde se realizeaza
monitorizarea zgomotului

Nr.crt.

Poziția km

UAT

Localitate

Județ

distanta
fata de
localitate
[m]

1
2

81+553
149+263

Corbu
Gușoieni

Corbu
Gușoieni

Olt
Valcea

16
18

3

162+717

Maciuca

Oveselu

Valcea

15

4

170+399

Tetoiu

Tetoiu

Valcea

10÷12

Tipul
Obiectivului
casa
casa
statie apa
dezafectata
casa

Tabel centralizator - lista locatiilor de pe traseul lucrarilor care se regasesc la
distanta mai mica de 100 m de traseul conductei
Monitorizare zgomotului se va realiza la limita fronturilor de lucru

Nr.crt.

Poziția km

UAT

Localitate

Județ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

29+850
47+135
51
61+290
75+740
77+465
95+560
98+235
103+585

Poeni
Popesti
Popesti
Caldararu
Bârla
Bârla
Scornicești
Scornicești
Scornicești

Teleorman
Argeș
Argeș
Argeș
Argeș
Argeș
Olt
Olt
Olt

10

118+930

Teslui

Olt

40

11
12
13
14
15
16
17

121+035
133+054
137+194
139
139+450
139+855
140+420
142+650÷142+9
20
143+490÷143+6
40
147+180
148+058
150+450
156+565
156+725
159+640
161
163+200
165+700
170+315÷170+4
65
178+720
179+850

Strejești
Ștefănești
Drăgășani
Șutești
Șutești
Șutești
Șutești

Poeni
Popești
Palanga
Căldăraru
Urlueni
Afrimești
Chițeasca
Scornicești
Mogoșești
Cherleștii
Moșteni
Mamura
Condoiești
Capu Dealului
Măzili
Șutești
Șutești
Șutești

distanța
față de
localitate
[m]
70
54
80
80
65
21
20
32
85

Olt
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea

38
53
84
42
91
54
51

Crețeni

Streminoasa

Vâlcea

30-90

Crețeni

Streminoasa

Vâlcea

60

Gușoieni
Gușoieni
Gușoieni
Oveselu
Oveselu
Oveselu
Oveselu
Fărtățești
Fărtățești

Spârleni
Gușoieni
Gușoieni
Bocșa
Bocșa
Măciuceni
Oveselu
Giulești
Dâncăi

Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea

40
65
27
56
68
70
40
32
23-46

Tetoiu

Tetoiu

Vâlcea

10-100

Zătreni
Zătreni

Zătreni
Zătreni

Vâlcea
Vâlcea

65
22

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tabel arii protejate in care se realizeaza monitorizarea
zgomotului
Nr. crt. Denumire arie protejată
1
ROSCI0138 Pădurea Bolintin
2
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior
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5.4 Monitorizare, după caz, nivel și influență vibrații
Măsurarea vibraţiilor pe firul linear se va face doar în caz de
necesitate/sesizare/litigiu. Se va realiza monitorizarea vibraţiilor în conformitate
cu prevederile legale în vigoare pentru staţiile de comprimare, de la momentul
începerii testelor de funcţionare.
Consideraţi generale referitoare la monitorizarea factorilor de mediu:
Dupa realizarea monitorizarii factorilor de mediu :
-

S-au transmis beneficiarului copii
ale rezultatelor analizelor
efectuate de către SC LAJEDO, laborator agreat RENAR, în termen
de 3 zile de la obținerea acestora;

-

In cazul unor incidente de mediu, se vor efectua analize suplimentare
imediat după incident și se vor prezenta și soluțiile de readucere în
parametrii avuți în vedere la începerea lucrărilor, în vederea avizării
de către reprezentanții TGZ.

Anexa 11. Plan monitorizare mediu
6. Organizarea comunicării periodice a activităților pe linie de mediu
6.1 Cu privire la gestiunea deseurilor
-deşeurile se vor preda pe bază de contract, exclusiv unor unor operatori
autorizaţi contracte anexate, pentru gunoiul menajer contractul se va regasi la
punctul de lucru
Pentru deseul menajer s-au incheiat contracte cu firme abilitate:
INSPET:
-contractul nr. 681/20.06.2018 cu firma abilitata FINANCIAR URBAN. Aceasta
firma colecteaza deseuri municipale la OS Caldararu. Deseurile menajere,
rezultate de la servirea mesei la punctul de lucru, se depoziteaza in saci menajeri
care sunt transportati la tomberoanele de la locul de cazare a lucratorilor de pe
tronsoane si de la DT Corbu si DT Cherlesti.
DEXTRA:
-contractul nr. 744/5.11.2018 cu firma abilitata FINANCIAR URBAN –
colectare deseu menajer.
ARGENTA :
-contractul nr. 10156/18.09.2018 cu firma S.C. BRAI CATA SRL Bucuresti,
colectare deseu menajer
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- contract deseuri metalice cu firma S.C. ROYAL RECYCLING INVEST SRL;
- contract deseuri periculoase cu firma S.C. GREENTECH SERVICI.
PETROCONST
- contract prestari servicii de salubritate cu firma SC BRAI – CATA
nr.9200/22.06.2018..
Cu privire la gestiunea materialelor periculoase
Modul de gestionare al deseurilor periculoase, vizeaza:
- Ambalarea - containere mobile, conform cerintelor legale;
- Etichetarea se face de titularii activitatilor generatoare respectand
reglementarile din domeniu privind simbolizarile, fazele de risc si de securitate;
- Transportul deseurilor periculoase se executa conform FDS si
normelor ADR, prin respectarea cerintelor legale referitor la ruta, frecventa
transporturilor prin informarea organelor de protectie civila (HG 1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei);
- Eliminarea deseurilor periculoase se face numai prin unitati
specializate, pe baza de contract:
INSPET:
- contractul nr.
acumulatori);

11/27.02.2015 cu

S.C. SORGERI

- contractul 216/21.02.2008, AD.4/15.02.2016 cu
(pentru uleiuri, cartuse filtre uleiuri reziduale);

(colectare

ALLIED GREEN

- contractul nr. 32/21.03.2018, TEHNOCOMPUTER SRL pentru ECO
ANVELOPE ( anvelope);
- contractul nr. 45/17.01.2018 S.C. REMAT PH (deseuri metalice);
ARGENTA :
- contract deseuri metalice cu firma S.C. ROYAL RECYCLING INVEST SRL;
- contract deseuri periculoase cu firma S.C. GREENTECH SERVICI.
- Depozitarea se face in amplasamente unde sunt prevazute masuri
speciale de securitate, in raport cu gradul de periculozitate, conform prevederilor din
FDS.
PETROCONST
- contract colectare deseuri periculoase cu firma S.C. INDECO GRUP SRL, nr.
7612/08.10.2018.
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6.2 Cu privire la acțiunile și măsurile pentru prevenirea și combaterea
poluărilor accidentale
In vederea prevenirii si combaterii poluarii accidentale au fost desemnate
prin decizie a Directorului General echipe de interventie in cazul poluarii
accidentale:
INSPET:
- Decizia nr. 169/28.09.2018, se constituie echipa de interventie in cazul aparitiei
poluarii accidentale:
- Craciun Alexandru
- Popa Lupu Alexandru
- Pitigoi Nastase
- Brujan Constantin
- Matusa Petre
- Decizia nr. 182/ 11.10.2018, se constituie echipa de interventie in cazul aparitiei
poluarii accidentale:
- Soare Vasile
- Neacsu Jan Claudiu
- Moldoveanu Vasile
- Gheorghe Gheorghe
- Decizia nr. 10/14.01.2019, se constituie echipa de interventie in cazul aparitiei
poluarii accidentale:
- Cristinoiu Daniel
- Nedelcu Daniel
- Ciustea Mihai
DEXTRA:
- Decizia 25/1.10.2018 echipa : - Paraschiv Belecciu
- Ion Teliceanu
ARGENTA:
- Decizia 403/15.05.2018 echipa : -Bacanu Stelian
- Dutulescu Ioan
- Lazea Ion
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- Mantea Constantin Florin
PETROCONST S.A.. :
- Decizia 235/01.102018 – Lot 1 – Gusoieni
- Decizia 236/01.102018 – Lot 1 – Gusoieni

In cazul unei poluarii accidentale se va actiona astfel:
-persoanele care observă fenomenul anunţă: conducerea santierului,
conducerea societatii, şeful punctului de lucru;
- seful punctului de lucru anunţă persoanele desemnate prin decizie cu
atribuţii prestabilite pentru combaterea poluării în vederea trecerii imediate la
măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi pentru diminuarea
efectelor acestuia;
- persoanele cu atribuţii în combaterea poluării acţionează pentru
eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala;
- limiteaza şi reduce aria de răspândire a substanţei poluante (motorină,
ulei). Rezervorul de motorină este amplasat pe o platformă impermeabilizată şi
betonată;
Detalii la tratarea poluarilor accidentale asimilate situatiilor de urgenta se
regasesc in Planul de interventie in caz ul situatiilor de urgenta.
6.3 Cu privire la acțiunile și măsurile pentru gestiunea evenimentelor
pentru biodiversitate
a. Se introduce materialul transmis de prestatorul de biodiversitate cu
privire la masurile generale;
b. Se face trimitere la Rapoartele de evaluare rapida a biodiversitatii.
Pentru gestionarea evenimentelor de biodiversitate a fost desemnati prin
decizie a directorului general urmatorii:
- Decizia 174/3.10.2018-Agapie Viorel pe Lot 1
- Decizia 173/3.10.2018- Craciun Alexandru pe Lot 1
- Decizia 70/13.05.2019- Spiridon Ion Doru- la DT CORBU
- Decizia 195/24.10.2018- Turcu Catalin Marian- la DT TESLUI
- Decizia 56/5.04.2018-Bacioiu Stelian-la OS, DT CALDARARU
- Decizia 11/14.01.2019 Popovici Iulian pe Lot 1
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- Decizia 25/31.01.2019 Matache Lucian – sef santier
- Decizia 27/31.01.2019 Petrescu Bogdan – pe Lot 1
DEXTRA:
- Decizia 26/1.10.2018 responsabil biodiversitate – Tofan Ionut Catalin.
ARGENTA:
- Decizia 458/2.7.2018 responsabil biodiversitate – Gavrila Bogdan Ionut
PETROCONST S.A.
- Decizia 167/17.7.2018 responsabil biodiversitate – Cristea N. Pe Lot 1Gavrila
Bogdan Ionut
Deciziile de mai sus se regasesc la punctul de lucru
Anexa 13, Planul de acțiune pentru biodiversitate, ce include actiunile/
masurile de prevenire si diminuare a efectelor generate de realizarea lucrarilor
proiectului asupra biodiversitatii, elaborate de prestatorul extern de servicii de
monitorizare a biodiversitatii, este însuşit şi anexat acestui Plan general de
mediu.
7.

Organizarea activității de instruire a personalului pentru probleme
de mediu și biodiversitate

- Conţinutul tematicii de instruire (în acord cu prevederile Acordului de
mediu și a anexelor 1A și 1B din documentația de licitație);
- Odată cu efectuarea primului instructaj periodic privind securitatea
muncii, pentru întregul personal implicat în lucrul pe amplasament va fi efectuată
de către seful de santier / persoana responsabila cu protectia mediului si
gestionarea deseurilor o instruire privind responsabilităţile angajaţilor în
domeniul protecţiei mediului si gestionarii deseurilor. Angajatii vor fi instruiti cu
prevederile acordului de mediu si anexele 1A si 1B.
Programul de instruire a lucrătorilor de la punctele critice
Nr. Data când va Locul
Crt. avea
loc
instruirea

Numele
Cine participă
Periodicitate
persoanei care
asigură
instruirea
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0

1
INSPET
Instruirea
personalului
nou angajat
privind modul
de acţiune
pentru
prevenirea
poluărilor
accidentale .
Instruirea
periodică a
personalului
destinat
intervenţiei
privind
procedurile de
actiune pentru
prevenire ,
limitarea şi
lichidarea
urmărilor
poluărilor
accidentale
Executarea
simularilor
poluare
accidentala

2

3
Sediu

5

4
Şef serviciu
intern SSM
Boaca Elena
Inspector pm
Stoicescu
Viorica

Punct
Sef santier
lucru
Matache
Organizare Lucian
santier
Sef punct lucru

Noilor angajati

Odată cu
efectuarea
instruirii la
angajare

Echipa
interventie
poluare
accidentala

Semestrial

Echipa
interventie
poluare
accidentala

anual

Noilor angajati

La efectuarea
instruirii la
angajare

Responsabil
mediu
Bacioiu Stelian

Punct
lucru

Sef santier
Matache
Lucian
Sef punct lucru
Responsabil
mediu
Bacioiu Stelian

ARGENTA
Instruirea
personalului
nou angajat
privind modul
de acţiune
pentru

Sediu

Şef serviciu
intern SSM
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prevenirea
poluărilor
accidentale .
Instruirea
periodică a
personalului
destinat
intervenţiei
privind
procedurile de
actiune pentru
prevenire ,
limitarea şi
lichidarea
urmărilor
poluărilor
accidentale
Executarea
simularilor
poluare
accidentala
DEXTRA
Instruirea
personalului
nou angajat
privind modul
de acţiune
pentru
prevenirea
poluărilor
accidentale .
Instruirea
periodică a
personalului
destinat
intervenţiei
privind
procedurile de
actiune pentru
prevenire ,

Punct
Sef punct lucru
lucru
Organizare Responsabil
santier
ssm, Bacanu
Stelian

Punct
lucru

Sef punct lucru
Responsabil
ssm, Bacanu
Stelian

Sediu

Şef serviciu
intern SSM

Punct
Sef punct lucru
lucru
Organizare Responsabil
santier
mediu
Nicolae Podar
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Echipa
interventie
poluare
accidentala

semestrial

Echipa
interventie
poluare
accidentala

anual

Noilor angajati La efectuarea
instruirii la
angajare

Echipa
interventie
poluare
accidentala

semestrial

25

limitarea şi
lichidarea
urmărilor
poluărilor
accidentale
Executarea
simularilor
poluare
accidentala

Punct
lucru

Sef punct lucru
Responsabil
mediu
Nicolae Podar

Echipa
interventie
poluare
accidentala

anual

In ceea ce priveste instructajul pe linia protejarii mediului si a
biodiverrsitatii personalul tuturor constructorilor va beneficia si de instructajul
reprezentatilor societatilor contractate de TGZ pentru probleme de biodiversitate,
precum si a mentiunilor si indicatiilor effectuate de catre reprezentantii UMP
BRUA cu atributiuni in domeniu
Instruirea va fi succintă si se va realiza în teren (în incinta organizării de
santier)
Tematica instruirii va urmări succesiunea de mai jos:
1.Importanţa informării şi instruirii
Nu este permisă poluarea mediului în timpul activităţilor de construcţie
 Problemele care pot apărea în situaţia opririi activităţii santierului (cauza
opririi fiind poluarea)
 Potenţialele probleme de mediu asociate şantierului.
2.Gestiunea deşeurilor
Identificarea semnelor, etichetelor şi informaţiilor privind securitatea
asociate
manevrării deşeurilor periculoase (prelucrare informatii fisa cudate de
securitate)
 Interdicţiile privind manevrare a şi tratarea deşeurilor (interdicţia
amestecului, arderea deşeurilor, deversarea necontrolată pe sol, etc.)
Identificarea substanţelor desemnate şi cerinţele speciale privind
manevrarea
acestora.
2.1 .Deşeurile periculoase
Exemple tipice de deşeuri periculoase care pot fi întâlnite pe amplasamente.
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Localizarea şi identificarea containerelor sau locurilor de colectare si
stocare
pentru deşeurile periculoase.
2.2 Deşeurile nepericuloase
Exemple tipice de deşeuri nepericuloase care pot fi întâlnite pe
amplasamente.
Exemple tipice de deşeuri nepericuloase reciclabile.
Responsabilitatea personalului cu privire la gestiunea deşeurilor.
Localizarea şi identificarea containerelor sau locurilor de colectare pentru
deşeurile nepericuloase.
3.Poluarea aerului
Stropirea cu apă pentru controlul prafului.
Controlul activităţilor generatoare de praf.
Asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare pentru vehicule şi chipamente
(reducerea emisiilor de praf şi COV).
4.Pierderi accidentale de lichide (prevenirea scurgerilor)
Comunicarea (raportare) la reprezentantul desemnat de beneficiar
şi
responsabilităţile în cazul scurgerilor, perforărilor de conducte.
Informaţii privind intervenţia de urgenţă, dar şi măsurile de securitate a
muncii pentru situaţiile posibile a se genera.
Planul de acţiune pentru situaţiile de urgenţă .
Reguli privind manevrarea hidrocarburilor şi substanţelor lichide.(conform
fiselor cu date de securitate ale produselor)
5.Protecţia apelor de suprafaţă
Eliminarea sau minimizarea scurgerilor de orice fel.
6.Condiţii de lucru neaşteptate
Recunoaşterea şi avertizarea. Oprirea lucrului.
Notificarea superiorilor.
7.Managementul materialelor
7.1.Materiale periculose
 Identificarea substanţelor şi materialelor periculoase.
 Citirea etichetelor containerelor semnele convenţionale.
 Manevrarea hidrocarburilor, lubrifianţilor, solvenţilor, vopselelor.
 Instructiuni de lucru cu vopsele.
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Alte materiale din această categorie.
7.2. Carburanţi şi substanţe chimice –depozitare şi transvazare
Zone de stocare indicate. Tipuri de substanţe şi modul de stocare.
Containere şi recipienţi acceptaţi la manevrarea carburanţilor.
8.Întreţinerea vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor
8.1Mentenanţa, curăţarea şi gararea vehiculelor
Inspecţia zilnică a vehiculelor
Zonele unde este permisă intervenţia, tipuri de activităţi permise în
perimetrul santierului
8.2Alimentarea cu carburanţi
Alimentarea cu carburant în zonele desemnate
Utilizarea echipamentului adecvat pentru alimentare (pompe de alimentare )
Mijloace de intervenţie rapidă
Reguli privind alimentarea (oprirea motorului, scoaterea de sub sarcină etc.)
9. Controlul traficului
Acces în zona de lucru
Trasee desemnate si curăţarea vehiculelor la ieşirea pe drumurile publice
Limitări de sarcină şi viteză.
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