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D3/12.451 - Memoriu SF Bordei

S.C.PROIECT S.A. CRAIOVA Obiect: ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ STAŢIA
Proiect nr. 12.451 DE APA BORDEI - MUN. CRAIOVA
Beneficiar:
MUNICIPIUL CRAIOVA Faza: Studiu de Fezabilitate

A.  PIESE SCRISE

1. DATE GENERALE
1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii:

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ STAŢIA DE APĂ BORDEI

1.2. Amplasamentul
Tronsoanele de conducte care fac obiectul investiţiei sunt situate în partea de est

a municipiului Craiova, cartier Bordei, în taluzul drumului european E70, în zona
intersecţiei drumului cu căile ferate Craiova - Calafat şi Craiova - Caracal, sunt din
fontă şi au Dn 400 mm.

1.3. Titularul investiţiei
MUNICIPIUL CRAIOVA

1.4.  Beneficiarul investiţiei:
MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI ADMINISTRATORUL SISTEMULUI
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ S.C. COMPANIA DE APĂ
OLTENIA S.A.

1.5.  Elaboratorul investiţiei:
S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu

implementarea proiectului
Necesitatea execuţiei lucrării este impusă de schimbarea amplasamentului

tronsoanelor de conducte pozate în anul 1909 în taluzul actual al drumului european
E70.

Urmare modernizării sistemului rutier al drumului european E70, tronsoanele
respective se află în zona de siguranţă a drumului, respectiv a CF Craiova - Calafat şi
Craiova - Caracal şi datorită traficului greu sunt supuse la fenomene de vibraţie, fapt
ce conduce la apariţia de avarii frecvente.

Unitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Consiliul Local
municipiul Craiova, Autoritate a Administraţiei Publice Locale şi administratorul
sistemului public de alimentare cu apă S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
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2.2.  Descrierea investiţiei:
2.2.1. Studiul de prefezabilitate: Nu este cazul.

În prezent, în incinta staţiei de apă Bordei se află căminul prin care trec cele
două conducte Dn 400 mm ce pleacă spre zona inferioară a oraşului.

Necesitatea execuţiei lucrării "Înlocuire conducte apă Dn 400 mm Staţia de apă
Bordei" este impusă de schimbarea amplasamentului tronsoanelor de conducte pozate
în taluzul actualului drum european E70.

Urmare modernizării sistemului rutier al DE 70 tronsoanele respective se află în
zona de siguranţă a drumului şi a căilor ferate Craiova - Calafat şi Craiova - Caracal,
iar datorită traficului greu sunt supuse la fenomene de vibraţii, fapt ce provoacă, foarte
des, apariţia unor avarii majore.

Înlocuirea tronsoanelor menţionate este justificată de procedura anevoioasă de
remediere a avariilor în zona de protecţie a drumului, respectiv a căilor ferate.

2.2.2. Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de
investiţiei pot fi atinse

Scenariu varianta I
În incinta staţiei de apă Bordei se află căminul de vane prin care trec cele două

conducte cu diametrul Dn 400 mm ce transportă ape spre zona inferioară a oraşului. În
căminul arătat se află cele două lire de încărcare a conductelor amonte, în scopul
funcţionării corespunzătoare a debitmetrelor montate pe conducte în căminul din beton
alăturat. Lirele respective sunt construcţii sudate din oţel la care este posibilă
intervenţia prin tăieturi şi suduri corespunzătoare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în prima variantă se propun
următoarele lucrări:

- utilizarea tubulaturii de înaltă densitate pentru reţelele de apă cu Dn
560 x 33,2 mm, pn 10 bar în lungime de 430 m.

- idem Dn 400 mm, HDPE PE 100 SDR 17, pn 10 bar în lungime de 40 m.
- cămine pentru vane (construcţii + instalaţii)
- vane cu flanşe Dn 400 mm.

Conducta propusă a se utiliza va fi dintr-un material ce va corespunde
condiţiilor de potabilitate impuse de normele în vigoare, la execuţie se va ţine cont că
amplasamentul este situat în zona drumului european E70 şi a căilor ferate şi vor fi
luate măsuri de siguranţa în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Scenariu varianta 2
În aceasta varianta ce propune anularea celor două conducte de apă Dn 400

mm existente în taluzul drumului european E70 şi înlocuirea lor cu tubulatură de înaltă
densitate HDPE, PE100, SDR 17, Pn 10 bari cu diametrul Dn 400 mm în lungime de
940 m.
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Scenariu recomandat de către elaborator
Se propune realizarea scenariului variantei 1 deoarece volumul de apă

transportat de tronsonul propus Dn 560 x 33,2 mm, are capacitatea de transport
aproximativ egală cu volumul de apă transportat de cele două conducte dezafectate,
existente în taluzul drumului european E70.

Aplicarea soluţiei cu tubulatură de înaltă densitate HDPE PE 100 SDR 17 pn
10 bar prezintă avantajul transportului, aproape integral, a întregului volum de apă al
celor două conducte Dn 400 mm ce vor fi dezafectate, lucru ce nu vor perturba
alimentarea cu apă a locuitorilor din zona Calea Bucureşti - Gârleşti.

Avantajele scenariului recomandat
Avantajele soluţiei propuse în studiul de fezabilitate sunt costurile reduse de

exploatare, prevederea de materiale performante fiind obligatorie în vederea realizării
unei eficienţe ridicate în exploatare şi totodată prezintă avantajul transportului aproape
integral a volumului de apă.

2.2.3. Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică
Avându-se în vedere amplasamentul celor două conducte de apă Dn 400 mm,

existente în taluzul drumului european E70 s-a dispus devierea lor în conformitate cu
planul de situaţie.

Întocmitorul prezentei documentaţii a avut în vedere următoarele ipoteze de
lucru:

- săpături în şanţuri sprijinite cu dulapi din lemn sau metalici
- utilizarea tubulaturii din polietilenă de înaltă densitate pentru reţelele de

alimentare cu apă HDPE  560 x 33,2 mm Pn 10 bari
- utilizarea căminelor din polietilenă
- cantităţile de lucrări au fost determinate luând în calcul întreaga tramă

stradală, acolo unde există, de asemeni prevederile planului urbanistic zonal.

2.3. Date tehnice ale investiţiei
2.3.a. Zona şi amplasamentul
Zona seismică de calcul, conform normativ P 100 - 2006 este caracterizat prin

următoarele elemente.
- clasa de importanţă a construcţiei - III
- zona seismică de calcul - D
- perioada de colţ Tc = 1,0 sec., Ks = 0,16 g.
- intensitatea seismică - VIII grade MKS
- natura terenului de fundare - nisipuri argiloase cu nivelul maxim al apelor

freatice la 8 - 10 m de la teren, adâncimea de îngheţ 0,9 - 1,0 m.
Terenul din amplasament este plan, stabil şi neinundabil.
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Tronsoanele de conducte Dn 400 mm care fac obiectul investiţiei sunt situate
în partea de est a municipiului Craiova, cartier Bordei, în taluzul E70, în zona
intersecţiei drumului cu căile ferate Craiova - Calafat şi Craiova Caracal.

2.3.b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat
Terenul pe care se va amplasa conducta de apă propusă prin studiul de

fezabilitate se află pe domeniul public al municipiului Craiova.

2.3.c. Situaţia ocupării definitive a terenului
Terenul de amplasament va fi ocupat temporar, pe timpul execuţiei, după care

va fi redat circulaţiei.

2.3.d. Studii de teren
- studii topografice

2.3.e. Caracteristicile principale ale construcţiilor
Tubulatură de înaltă densitate pentru reţelele de apă HDPE PE 100 SDR 17 cu

Dn 560 x 33,2 mm şi Pn 10 bar.

2.3.f. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum. Nu este cazul.

2.3.g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului
Din analiza efectuată asupra documentaţiei privind staţia de epurare ape uzate,

impactul estimat asupra factorilor de mediu se prezintă astfel:
- impactul asupra factorului de mediu - apă este neglijabil
- impactul asupra factorului de mediu - sol este neglijabil
- impactul asupra factorului de mediu - aer este neglijabil.

2.4. Durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare a investiţiei
Durata de realizare a investiţieie este de 3 luni conform graficului anexat.
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SURSELE DE FINANAŢARE A INVESTIŢIEI

Se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri

de la bugetul local şi alte surse legal constituite.

ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PENTRU
REALIZAREA INVESTIŢIEI

Pentru realizarea investiţiei lucrează o echipă formată dintr-un maistru şi

10 muncitori.
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AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

Primăria Municipiului Craiova a emis CERTIFICATUL DE URBANISM

NR. 2313/25.10.2010 după care se vor întocmi documentaţiile de obţinere a

vizelor şi acordurilor.


