
1. REZUMAT 
 

Beneficiar: SC HIDRO PRAHOVA SA reprezentată prin Semcu Adrian – Director , 
CUI: 16826034, J29/2095/07.10.2004, cu sediul în jud. PRAHOVA, mun. Ploieşti, str. 
Logofăt Tăutu nr. 5 

Obiectivul propus: “REABILITARE ŞI EXTINDERE STAŢII DE EPURARE APĂ UZATĂ 
ÎN ORAŞELE SINAIA, BREAZA - STAŢII DE TRATARE APĂ POTABILĂ ÎN ORAŞELE 
COMARNIC ŞI SINAIA, JUDEŢUL PRAHOVA- CLI FAZAT LOT2 - REABILITAREA ŞI 
EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE APĂ UZATĂ ÎN ORAŞUL SINAIA, JUDEŢUL PRAHOVA - 
CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE NR. 116/09.07.2009 ŞI 
CONTRACTELOR DE FINANŢARE NR. 121443/20.05.2011 ŞI NR. 8/06.12.2016 judeţul 
PRAHOVA, oraş Sinaia, str. Valea Largă, nr. FN, NC 23254, T15, parcela Cc11”, situat în 
Oraș Sinaia, str. Valea Largă, județul Prahova 
  

Pentru oraşul Sinaia sunt propuse lucrări de reabilitări ale captărilor de apă, 
lucrări de refaceri la camerele colectoare, la pavilioanele administrative, înlocuiri ale 
conductelor de aducţiune, execuţie bazine de contact cu clorul pe conductele de 
aducţiune, reparaţii şi igienizări ale rezervoarelor, extinderi ale reţelei de canalizare, 
execuţia a 4 staţii de pompare a apelor uzate, o supratraversare cu conductă de 
canalizare a râului Prahova şi execuţia unei staţii de epurare cu trei trepte, amenajarea 
unui laborator echipat corespunzător pentru monitorizarea permanentă a calităţii 
apelor uzate epurate, montare debitmetre pentru contorizarea volumelor la intrarea și 
la ieșirea din staţia de epurare, execuţia unei noi conducte de descărcare în râul 
Prahova. 
 Imobilul studiat (teren şi construcţii, pentru reabilitarea şi extinderea staţiei de 
epurare apă uzată în oraşul Sinaia) este situat în intravilan, aparţine domeniului public 
al oraşului Sinaia, transmis în folosinţă gratuită către SC Hidro Prahova SA conform HGR 
1359/2001 cu modificările şi completările ulterioare HCL Sinaia nr. 146/28.08.2019. 
 In prezent, pe amplasament se afla obiectele actualei Statii de Epurare Sinaia. 
Deoarece este necesara marirea capacitatii de epurare iar capacitatile de epurare nu 
corespund tehnologiei propuse, toate obiectele statiei existente se vor demola. Pe 
amplasamenul astfel eliberat se vor construi noile obiecte ale statiei de epurare Sinaia. 
Amplasamentul noii staţii de epurare va fi pe locaţia staţiei existente, fără a fi necesare 
extinderi ale suprafeței.  

Bilantul teritorial: suprafata totala: 11958 mp, suprafata construita: proiectia la 
sol a constructiilor este de 4460 mp, iar suprafata construita desfasurata este de 4707 
mp; 1800 mp drumuri si trotuare; 6 locuri de parcare. 

Schema de epurare propusa cuprinde urmatoarele procese: epurare mecanica 
(gratare, deznisipare si separare de grasimi, receptie namoluri vidanjate); epurare 
biologica (bazine cu namol activat pentru indepartarea biologica a carbonului, azotului 
si indepartarea chimica si biologica a fosforului, cu stabilizare aeroba a namolului; 
decantoare secundare), tratarea namolului (îngrosare gravitationala, deshidratare 
mecanica cu filtre presa).  
Debitele de proiectare sunt următoarele: 



Debite de apa uzata Simbol UM Valoare 

Debit maxim zilnic (conf. Clarificare RC22 Lot2) Q zi,max m3/zi 6680 

Debit orar maxim pe timp uscat Q h,max,uscat m3/h 413 
Debit orar maxim pe timp ploios Q h,max,ploaie m3/h 685 

Debit orar minim pe timp uscat  
(conf.Clarificare RC22 Lot2) 

Q h,min,uscat m3/h 69,6 

 
Sunt prevazute doua instalatii de dezodorizare, cu functiunea biofiltru, ce vor fi 

amplasate in apropierea cladirii de tratare a namolului si a cladirii de receptie namol 
septic (în zona deshidratare și zona recepție vidanje); aerul viciat extras din 
cladiri/canale de ventilatie va fi dirijat catre un biofiltru pentru dezodorizare, după care 
este eliberat in atmosfera. Procesul de dezodorizare va fi unul biologic, constand in 
oxidarea compuşilor organici si anorganici, responsabili de emisiile de noxe olfactive, de 
către microorganisme si transformarea acestora in compusi anorganici inofensivi din 
punctul de vedere al poluarii olfactive. 

Procesul tehnologic este complet automatizat, supervizat si controlat de la 
Centrul de Operare prin sistemul SCADA de personal calificat. Echipamentul de 
automatizare va asista activitatile personalului de exploatare si intretinere, prin 
intermediul functiilor automate si a programelor. 

Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației a analizat impactul 
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influența starea de sănătate si 
confortul populației rezidente precum și măsurile propuse pentru minimalizarea 
efectelor negative si accentuarea efectelor pozitive ale realizării și funcționării 
obiectivului.  

În perioada de execuție a lucrărilor de contruire / modernizare a stației de 
epurare poate apărea un disconfort si sunt posibile unele depășiri ale nivelului de 
zgomot sau a unor noxe din aer (ex. pulberi). Aceste inconveniente se vor manifesta însă 
pe o perioadă limitată de timp și în spațiul de ocupat de șantier sau pe căile de acces ale 
mijloacelor de transport.  

Pe termen lung însă, efectele negative sunt considerate nesemnificative, iar 
efectul pozitiv al reabilitării stației este unul considerabil.  

Pentru factorul de mediu aer. 
Cladirea de pretratare a statiei de epurare (cladirea gratarelor si receptie namol 

de la fose septice) care ar putea emana mirosuri neplacute este acoperita, iar aerul 
inainte de evacuare, va fi trecut prin instalatii de dezodorizare. Suplimentar, pentru 
cladirea de deshidratare a fost prevazut acelasi sistem de ventilatie cu trecerea aerului 
prin instalatii de dezodorizare. Nămolul care ajunge in ingrosator respectiv la 
deshidratare, este un namol secundar stabilizat in bazinele de aerare (varsta acestuia 
fiind de 25 zile), namol care nu mai fermenteaza si nu degaja mirosuri neplacute. 
Celelalte obiecte din statia de epurare (bazine biologice, decantoare secundare, statii 
pompare, etc.) nu degaja mirosuri neplacute. Se constată prin cele descrise mai sus, că 
impactul asupra factorului de mediu aer este nesemnificativ. 



Pentru zgomot 
In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa de poluare sonora. 

După darea în folosință a obiectivului, specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri 
de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor.  Nu vor fi depasite limite de 
zgomot impuse de legislatia in vigoare. In timpul desfasurarii activitatii de reparatii si 
intretinere, nivelul de zgomot echivalent masurat in conditii legale, se va incadra in 
valorile limita legale cuprinse in SR 10009/2017, fapt pentru care activitatile 
desfasurate nu vor constitui surse de poluare fonica zonala care sa produca disconfort 
fizic si/sau psihic. Nu va exista poluare prin vibratii. 

Pentru factorul de mediu apă. 
Avand in vedere natura lucrarilor propuse, acestea vor avea un impact pozitiv 

asupra mediului inconjurator prin deversarea unui debit de apa epurata in Raul 
Prahova, debit ce va respecta cerintele de calitate impuse prin normativele si normele 
de protectia apelor din tara noastra (v. NTPA 011/2002 si NTPA 001/2002). Lucrarile 
vor asigura functionarea statiei de epurare proiectate in conditii optime cu un consum 
energetic redus și nu vor influenta regimul actual al apelor de suprafata sau a celor 
subterane. ln timpul realizarii lucrarilor proiectate propuse, se apreciaza ca nu va exista 
pericolul poluarii surselor de apa freatica si a apelor de suprafata, impactul negativ 
produs de activitatea desfasurata de acesta fiind nesemnificativ. 

Proiectul implica o imbunatatire considerabila a situatiei existente prin 
asigurarea unui proces de epurare a apelor uzate conform standardelor romane si celor 
ale UE (implementarea treptei tertiare) cu privire la efluenti (apa epurata deversata din 
SEAU). Impactul referitor la reabilitarea si extinderea statiei de epurare este redus, 
intrucat lucrarile se vor desfasura in incinta locatiei existente, iar portiunea de 
aproximativ 3000m situata in partea de S-V a extinderii terenului nu va fi afectata in nici 
un fel de lucrari, intrucat zona respectiva de padure, desi aflata in incinta SEAU, nu va fi 
defrisata pentru ca obiectele SEAU nu sunt pozate pe aceea portiune. In plus, copacii 
existenti pe portiunea respectiva stabilizeaza terenul. In perioada de operare impactul 
asupra apelor si a acviferului va fi benefic prin incadrarea efluentului in normativele in 
vigoare respective NTPA 001. Prin realizarea proiectului, va exista o imbunatatire 
considerabila a situatiei existente  in care deversarea tuturor apelor uzate se face fie 
direct in raul Prahova sau afluenti, fie prin actuala SEAU care asigura doar o slaba 
epurare mecanica. Asadar, comparativ cu situatia actuala, impactul este cu siguranta 
unul pozitiv. 

Pentru factorul de mediu sol/subsol. 
Obiectele statiei de epurare au fost proiectate cu o inaltime de garda de cel putin 

0,50 m, la debitul de calcul, si cel putin 0,30 m in conditiile in care una din linii este 
scoasa din functiune. Astfel, apa uzata poate ajunge in sol (respectiv panza freatica) 
doar daca se inregistreaza avarii la conductele de transport dintre obiectele proiectate. 
In acest caz se va interveni de urgenta prin izolarea liniei avariate (functionare doar cu 
o linie) si remedierea problemelor aparute. Se constată ca impactul negativ asupra 
factorului de mediu sol/subsol este nesemnificativ. 

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public. 



Avand in vedere ca parcela pusa la dispozitie pentru construirea statiei de 
epurare se afla in vecinatarea asezarilor umane, se va asigura colectarea aerului viciat si 
tratarea lui cu filtre inainte de evacuarea acestuia in atmosfera, făcând ca impactul 
asupra așezărilor umane și a altor obiective de interes public să fie nesemnificativ. 

Coroborând datele prezentate, considerăm că obiectivul propus va avea un 
impact pozitiv asupra sănătății populației din zonă, iar eventualul impact negativ  și 
disconfortul pot fi evitate prin respectarea măsurilor de protecție propuse. 

Conform planurilor de situaţie și a documentației prezentate, obiectivul studiat 
are următoarele vecinătăți: 
- NORD - teren Romsilva la limita amplasamentului;proprietate privată la distanța 

de aprox. 85 m de limita amplasamentului și de aprox. 90 m de stația de epurare, 
intre aceasta si limita de proprietate a SEAU Sinaia fiind liziera de padure cu 
latimea de circa 80 m; 

- EST – strada Valea Largă si Raul Prahova la limita amplasamentului; doua 
proprietăți private la distanta de aprox. 70 m de limita amplasamentului și de 
aprox. 80 m de obiectele stației (între respectivele case si Raul Prahova exista o 
liziera de padure de circa 20 m latime); 

- SUD - teren apartinand CJ Prahova si Romsilva la limita amplasamentului; 
- VEST -  teren apartinand Romsilva; nu există cladiri pana la distanta de 300 m. 

În condiţiile respectării integrale a proiectului şi a recomandărilor din prezentul 
studiu, distanțele față de vecinătăți pot fi considerate zonă de protecţie sanitară și 
obiectivul poate funcționa în locația propusă. 

Considerăm ca obiectivul de investiţie poate avea un impact pozitiv din punct de 
vedere socio-economic si administrativ in zona, iar eventualul impact negativ asupra 
sănătăţii populaţiei poate fi evitat prin respectarea următoarelor condiții. 

La realizarea acestei investiții se vor obține avizele specificate în certificatul de 
urbanism si se vor respecta recomandările cuprinse în avizele / studiile de specialitate, 
prevederile legale și normativele în vigoare. Se vor asigura măsurile de protecţie şi 
siguranţă în exploatare pentru a elimina riscul producerii unor poluări accidentale. 
Respectarea acestor măsuri și a condiţiilor tehnice privind dotările, cât şi exploatarea 
instalaţiilor în sistem monitorizat, vor conduce la diminuarea impactului asupra 
mediului și sănătății populației.  

Se vor lua masuri pentru a împiedica accesul pietonilor si a personalului neinstruit 
in zona şantierului, prin prevederea de împrejmuiri, intrări controlate, plăcute 
indicatoare. 

În timpul realizării proiectului se vor respecta următoarele condiții: 
- constructorul va informa APM Prahova asupra amplasamentelor alese pentru 
instalarea organizărilor de şantier, a gropilor de împrumut, a staţiilor de betoane fixe, in 
vederea obţinerii acordurilor necesare; 
- in cazul folosirii drumurilor forestiere pentru accesul maşinilor de aprovizionare 
sau in timpul acţiunilor de demolare desfăşurate in perioadele secetoase se va practica 



stropirea cu apa in vederea reducerii depunerii prafului pe vegetaţie ; maşinile ce 
transporta materiale de construcţii vor fi acoperite ; 
- frontul de lucru va fi deschis-inchis pe porţiuni; materialele vor fi depozitate in 
cantitati mici, de preferinţa pe suprafeţe lipsite de vegetaţie, pe folii de plastic, tabla, 
platfome uşoare; depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate impotriva 
imprastierii cauzate de vânt şi ploaie ; 
- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de 
pamant, al săpăturilor sau al excavarilor, vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic; 
- se recomanda folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse, care vor fi 
verificate periodic in ceea ce priveşte nivelul de CO si concentraţiile de emisii in gazele 
de eşapament si vor fi puse in funcţiune numai după remedierea eventualelor 
defecţiuni; se vor folosi utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu 
generează emisii de Pb si care produc foarte puţin CO; 
- pentru diminuarea la minim a nivelului de zgomot se recomanda utilizarea de 
echipamente/utilaje performante; pentru limitarea nivelului de vibraţii se va reduce 
viteza de deplasare a utilajelor si maşinilor de tonaj mare la maxim 40 km/h; 
- aprovizionarea cu carburanţi se va face direct cu cisterne auto, in locuri 
prestabilite si cu luarea tuturor masurilor de prevenire a scurgerilor si infiltrărilor in 
sol; intretinerea utilajelor (spalare, schimb piese) se va face numai pe platforme de 
beton, prevăzute cu decantoare pentru reţinerea pierderilor; 
- decopertarea solului va fi urmata de depozitarea separat a stratelor îndepărtate ; 
se va conserva stratul germinativ de sol colectat înaintea începerii lucrărilor de 
denudare si sapare, pentru asigurarea unei bane de seminţe provenite de la plantele 
native zonei; se va conserva cu precădere stratul de sol cu grosime de 20-30 cm, fiind 
cel mai fertil si mai bogat in vieţuitoare; taluzarea se va face astfel incat stratele de sol 
sa nu fie amestecate, in vederea refacerii microfaunei; 
- constructorul are obligaţia de a aduce terenul afectat de săpătură la starea pe 
care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor ; după acoperirea conductelor, stratul 
vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul sa ajunga la profilul iniţial ; înainte de 
aşezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va întoarce pe 10 cm 
grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura panza cu stratul vegetal ; se vor 
imprastia seminţe cu mana si ulterior se vor îngropa cu grebla si tăvălugul de mana; 
- pentru amenajarea captărilor, a bazinelor de clorinare si reabilitarea clădirilor 
administrative se vor alege soluţii constructive care sa permită încadrarea in peisaj si 
minimizarea impactului vizual asupra faunei ; pentru asigurarea malurilor se va renunţa 
la folosirea betoanelor si se vor utiliza materiale inerte naturale cum ar fi piatra, 
preintampinandu-se astfel izolarea unor suprafeţe de sol fata de circuitele ecologice 
naturale, precum si modificările chimice ale substratului; suprafeţele betonate vor 
putea fi placate cu agregate naturale ce imita granulometria si distribuţia locala, in 
vederea reproducerii aspectului suprafeţelor naturale si reintegrării in circuitul 
ecologic; 
- se vor asigura condiţii corespunzătoare de depozitare a materialului tubular, in 
rastele asigurate împotriva rostogolirilor accidentale, a materialelor pentru sudura, a 



diluantilor, grundului sau vopselelor pe suprafeţe impermeabile protejate împotriva 
condiţiilor meteo ; 
- conductele dezafectate pe amplasamentele din fondul forestier vor fi depozitate 
pentru scurt timp in aceleaşi condiţii ca si cele noi si vor fi evacuate cat mai rapid de pe 
teren, evitandu-se tararea pe sol si distrugerea stratului vegetal ; 

- la execuţia demolărilor nu se vor folosi materiale explozibile. 
În perioada de funcționare a stației, instalațiile vor fi supravegheate şi întreţinute 

cu ajutorul unui personal pregătit în domeniul respectiv şi posedând cunoştinţe 
fundamentale de igienă. 

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale 
zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiţiei propuse, care pot afecta populația 
învecinată obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, 
astfel încât sa se încadreze in normele din standardele in vigoare. 

Se va asigura desfăşurarea procesului de epurare conform cerințelor tehnice (cu 
evitarea degajării de gaze, evitarea trecerii pe fermentaţie anaerobă, menţinerea aerării 
la nivel optim etc.) și se vor menţine la nivel optim condiţiile tehnice de funcţionare fără 
degajări (etanşeitatea recirculării prin pompare a nămolului şi a procesului de separare 
a nămolului în exces, etc). 

Evacuarea nămolului rezultat se va face cu evitarea degajărilor de gaze şi mirosuri 
neplăcute. Folosirea în agricultură se va face numai cu avize de la organele abilitate, 
inclusiv de la Ministerul Sănătăţii. 

Staţia va fi supravegheată şi întreţinută cu ajutorul unui personal pregătit în 
domeniul exploatării şi întreţinerii unor astfel de staţii şi posedând cunoştinţe 
fundamentale de igienă. 

Ca măsură suplimentară de protecție, dacă se va considera necesar, se pot 
monitoriza atât emisiile, cât și imisiile în zonele locuite, după un plan de monitorizare 
stabilit de comun acord cu DSP/ APM Prahova prin analize de aer efectuate de un 
laborator acreditat, la limita cu cea mai apropiata locuință, in special în timpul verii.  
Depășirea valorilor prevăzute în normele sanitare va conduce la aplicarea de măsuri 
tehnice, organizatorice și/sau limitarea activității poluatoare. 

 În procedura de autorizare a altor construcții în zona învecinată obiectivului, DSP 
Prahova va stabili necesitatea efectuării studiului de impact asupra  sănătății, în funcție 
de natura fiecărui obiectiv. 

 
Referent,  

Dr. Chirilă Ioan 
Medic Primar Igienă 
Doctor în Medicină 
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