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D3/12.451 - Memoriu SF Izvarna - Vart 

 
S.C.PROIECT S.A. CRAIOVA         Obiect:  REABILITARE CONDUCTA IZVARNA  

Proiect nr. 12.450        CRAIOVA, ZONA VÂRŢ - JUD. GORJ 

Beneficiar:            

MUNICIPIUL CRAIOVA    Faza:   Studiu de Fezabilitate 
 

 

 

 

 

 

A.  PIESE SCRISE 
 

1. DATE GENERALE 

1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii: 

   REABILITARE CONDUCTĂ DE APĂ IZVARNA, ZONA VÂRŢ  

   JUDEŢUL GORJ 
 

1.2. Amplasamentul   

 Tronsonul care face obiectul investiţiei este situat în localitatea Vârţ, judeţul 

Gorj, în zona podului rutier care traversează râul Jiu, pe drumul naţional DN 66 

Rovinari - Petroşani. 
 

 

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 vechimea mare în exploatare, 

tronsonul menţionat aflându-se în stadiu avansat de uzură (coroziune excesivă la 

exterior) existând riscul avarierii conductei cu grave consecinţe privind asigurarea 

alimentării cu apă potabilă a utilizatorilor din municipiul Craiova şi Filiaşi. 

 Necesitatea execuţiei lucrării are în vedere şi lucrările de reabilitare a sistemului 

rutier al drumului naţional DN 66 Rovinari - Petroşani aflat în curs de execuţie. 
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2.2.  Descrierea investiţiei: 

2.2.1. Studiul de prefezabilitate: Nu este cazul. 

 Înlocuirea tronsonului menţionat este justificat de riscul conductei de apă 

existente Dn 1000 mm şi de procedura anevoioasă de remedierea avariilor în zona 

podului rutier de peste râul Jiu în zona Vârţ. 

 

2.2.2. Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de 

investiţiei pot fi atinse 
 

Scenariu varianta I 

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

următoarele lucrări: 

- conducta din oţel cu diametrul Dn 1000 mm L = 70 m 

- conducta din oţel cu diametrul Dn 900 mm L = 90 m 

- compensator de dilataţie 

- reducţie 900/1000 mm. 

Conducta propusă a se utiliza - oţel Dn 900 mm - se va introduce, tronsonat, 

prin conducta Dn - 1000 mm existente, prin producerea traveii - împingerii. 

Se vor realiza aproximativ 12 suduri pe conducta de  900 mm şi două 

reducţii  900/1000 mm şi 4 suduri pe conducta  1000 mm şi se vor face izolaţii 

întărite la cele două conducte. Conducta de apă Dn 1000 mm este pozată suprateran, 

prin fixare laterală, pe şapte piloni de susţinere a podului, prin intermediul unor role de 

compensare a dilatărilor. 

Pentru a uşura montarea conductei din oţel Dn 900 mm şi totodată pentru a 

putea fi realizată protecţia ei conform normativelor în vigoare, s-a dispus tăierea 

conductei existente Dn 1000 mm la ½ din diametru şi realizarea de goluri pentru 

scurgerea apelor meteorice. 

 

Scenariu varianta 2 

În aceasta varianta ce propune înlocuirea - în totalitate a tronsonului Dn 1000 

mm în lungime de circa 160 m şi reafacerea celor şapte bride care fixează conducta pe 

pilonii de susţinere a podului de peste râul Jiu. 

 

Scenariu recomandat de către elaborator 

Se propune realizarea scenariului variantei 1 datorită costurilor reduse de 

realizare şi exploatare, prevederea de materiale performante fiind obligatorie în 

vederea realizării unei eficienţe ridicate în exploatare. 

Aplicarea soluţiei cu tubulatură în tubulatură reduce foarte mult timpul de 

execuţie al lucrării, iar capacitatea  de transport a apei este aproximativ egală cu 

volumul de apă transportat iniţial prin conducta cu Dn 1000 mm. 
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2.2.3. Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică 

Avându-se în vedere locaţia conductei de apă Dn 1000 mm, amplasată 

suprateran în zona podului rutier care traversează râul Jiu pe DN 6 Rovinari-Petroşani, 

prin fixare laterală pe şapte stâlpi de susţinere a podului prin intermediul unor role fixe 

şi mobile, s-a dispus înlocuirea ei, pe o lungime de aproximativ 160 m, cu conducta 

din oţel Dn 900 mm, prin tragere prin conducta existentă Dn 1000 mm (ce va fi 

secţionată ½ din diametru). 

Conducta actuală de alimentare cu apă are un diametru de 1000 mm şi este o 

conductă susţinută pe mai multe reazeme (7 reazeme) 3 mobile şi 4 fixe, încărcate cu 

lichid sub presiune (apă). 

Ţinând cont că noua conductă se calculează la încărcarea cu lichid şi greutatea 

proprie este dificilă s-a propus introducerea unei noi ţevi Dn 900 mm în ţeava Dn 1000 

mm existentă secţionată ½ din diametru pentru scurtarea termenului de execuţie. 

Ambele conducte se protejază prin vopsire cu 2 straturi de bronz. 

Rezemele mobile în nr. de 3 care sunt exfoliate se scot şi se execută alte 

reazeme mobile noi precum şi un reazem fix. 

 

2.3. Date tehnice ale investiţiei 

2.3.a. Zona şi amplasamentul 

Conform P100/2006 zona unde este amplasată conducta are acceleraţia pentru 

proiectare ag = 0,12g şi perioada de control (colţ= a spectrului de răspuns Tc = 0,70s 

conform CR 0 - 2005 Cod de proiectare, Bazele proiectării structurilor în construcţii 

anexa I, Clasa I de importanţă, iar conform tabelul 4.2. Clasa I de importanţă = 1,40. 

Tronsonul care face obiectul investiţiei este situat în localitatea Vârţ, Judeţul 

Gorj, în zona podului rutier care traversează râul Jiu, pe drumul naţional DN 66 

Rovinari - Petroşani. 

 

2.3.b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 

Amplasamentul conductei de apă Izvarna se află pe domeniul public, în 

localitatea Vârţ, Jud. Gorj, pe drumul naţional DN 66 Rovinari - Petroşani. 

 

2.3.c. Situaţia ocupării definitive a terenului 

Nu este cazul. 

 

2.3.d. Studii de teren 

- studii topografice 

 

2.3.e. Caracteristicile principale ale construcţiilor 

Tubulatura din oţel pentru reţele de alimentare cu apă cu Dn 900 mm şi Dn 

1000 mm. 
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2.3.f. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum.  

Conducta actuală de alimentare cu apă are un diametru de 1000 mm şi este o 

conductă continuă pe mai multe reazeme (7 reazeme) 3 mobile şi 4 fixe, încărcate cu 

lichid sub presiune (apă). 

Ţinând cont că conducta se calculează la încărcarea cu lichid şi greutatea 

proprie este dificilă apropierea apei şi stocarea pentru a se înlocui complet ţeavă s-a 

propus introducerea unei noi ţevi în ţeava existente pentru scurtarea termenului de 

execuţie. 

Ambele conducte se protejază prin vopsire cu 2 straturi de bronz. 

Rezemele mobile în nr. de 3 care sunt exfoliate se scot şi se execută alte 

reazeme mobile noi precum şi un reazem fix. 

 

   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. 

 

 

 

 


