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1. INTRODUCERE 
 
1.1 Informaţii generale 
 
Participarea României la piaţa de energie electrică a statelor din Uniunea 
Europeană se poate face numai în condiţiile unei întăriri a reţelelor de 
conexiune între statele membre, astfel încât să se obţină o siguranţă crescută 
şi o calitate superioară a serviciilor de transport a energiei electrice 
corespunzător atât tranzacţiilor internaţionale, cât şi celor din sistemul 
propriu. 
În prezent, România şi Ungaria au o singură linie de interconexiune, Arad-
Sandorfalva (400kV). Noua linie de 400 kV între Oradea şi graniţa ungară 
reprezintă o prioritate pentru interconectarea sistemului energetic românesc 
cu cel al statelor din Uniunea Europeană, având ca avantaje creşterea 
stabilităţii tensiunilor în zonă, reducerea pierderilor de putere şi energie. 
Pentru elaborarea acestui proiect a fost necesară întocmirea unui Studiu de 
mediu (EIA).  
Construcţia şi funcţionarea acestei linii implică o gamă largă de impacte 
asupra mediului, care trebuie identificate, evaluate şi luate măsuri de 
reducere a acestora. 
Pentru elaborarea acestui proiect a fost necesară întocmirea unui Studiu de 
mediu (EIA). Scopul acestui studiu este de a evidenţia impacturile semnifi-
cative ale LEA asupra mediului şi să indice măsurile necesare de eliminare 
sau reducere ale acestora.Studiul de mediu s-a întocmit pe baza respectării 
Legii mediului Nr.137/1995, dar şi cu respectarea cerinţelor specifice de 
întocmire a unui studiu de mediu impuse de EBERD. 
Acest Rezumat al Studiului de mediu sintetizează concluziile Studiului de 
mediu. 
  
2. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
2.1 Descriere tehnică 
 
Lucrarea constă în realizarea unei  linii electrice aeriane de 400kV între 
Oradea şi frontiera româno-ungară. Lungimea totală a liniei pe teritoriul 
românesc este de 97 km.  
LEA are două tronsoane distincte: 
 
• Un tronson simplu circuit de 74 km , între Oradea Sud şi Nădab, ce se va 

realiza pe 211 stâlpi metalici simplu circuit tip RODELTA; 
• Un tronson de dublu circuit de 23 km, între Sud Nădab şi borna nr.54 de la 

frontiera româno-ungară ce se va realiza pe 67 stâlpi metalici dublu circuit 
tip DONAU, cu un circuit echipat în prima etapă. 
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2.2 Amplasamentul liniei 
 
Traseul liniei începe din staţia 400/110kV Oradea amplasată în zona sudică 
a municipiului Oradea şi se termină la graniţa ungară, în dreptul bornei 54, 
unde se uneşte cu tronsonul ce urmează a serealiza pe teritoriul ungar. 
Traseul traversează un număr de12 teritorii administrative din cadrul 
judeţelor Bihor (Oradea, Sînmartin, Nojorid, Cefa, Mădăraş, Salonta, 
Ciumeghiu) şi Arad (Mişca, Sintea, Chişineu Criş, Socodor, Grăniceri). 
 
2.3 Analiza variantelor de traseu 
 
S-au analizat trei variante de traseu, luându-se în considerare condiţiile de 
impact asupra mediului (vezi harta din anexa A): 

- alternativa 1 (negru),  
- alternativa 2 (roşu)  
- alternativa 3 (verde). 

În urma analizei, s-a ales varianta 1, deoarece acesta avea cel mai redus impact 
asupra pădurilor, terenurilor agricole, cursurilor de apă şi teritoriilor acupate.  
 
 
3. FACTORII DE MEDIU EXISTENŢI  
 
3.1 Solul  
 
Zona de amplasare a LEA  este ocupată de terenuri cu tipuri variate de sol: 
cernoziomuri freatic umede, cernoziomuri cambice, aluviuni şi soluri 
aluviale. 
Cecetările geologice au arătat că solul din culoarul de amplasare a liniei este 
alcătuit în principal, din argile prăfoase şi nisipoase şi soluri mâloase. 
 
3.2 Apele subterane 
 
Zona de amplasare a LEA 400kV Oradea-Bekescsaba este străbătută de 
sisteme de desecare care colectează apele provenite din precipitaţii şi 
topirea zăpezilor, pentru prevenirea fenomenelor de băltire. 
Pânza freatică se găseşte la cote variabile, funcţie de relief şi reţeaua 
hidrologică, dar la adâncimi mai mari decât cota de fundare a stâlpilor. 
 
3.3 Apele de suprafaţă 
 
LEA 400kV Oradea-Bekescsaba traversează 32 cursuri de apă (36 de 
traversări), din care cele mai importante sunt: Valea Gepiu, Valea Bicaciu-
lui, Valea Banului, Canalul Culişer, Crişul Negru, Valea Sartiş, Leveleş, 
Teuzul, Canalul Colector (2 traversări), Valea Ciumeghiu, Crişul Mort, 
Crişul Alb, Valea Chişer, Valea Seleşteoara, Canalul Morilor. Nu există 
lacuri pe traseul LEA. 
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3.4 Flora şi fauna 
 
Alegerea traseului LEA a avut în vedere evitarea rezervaţiilor naturale, a 
zonelor împădurile şi a zonelor agricole. LEA traverseză în special zone de 
câmpie unde unde impactul asupra florei şi faunei este destul de limitat.  
 
3.5 Aerul 
 
Zona ce va fi străbătută de LEA este în general o zonă puţin poluată, mai 
puţin zona de capăt din zona staţiei Oradea principala sursă de poluare fiind 
centrala electrică de termoficare ce funcţionează cu cărbune.  
Din această cauză izolaţia linie pe 90% din lungimea traseului este dimen-
sionată pentru gradul II de poluare, iar 10% pentru gradul III de poluare. 
 
3.6 Impactul visual 
 
Traseul LEA s-a stabilit astfel încât să se respecte condiţiile de coexistenţă 
ale acesteia cu elemente naturale, obiecte, construcţii, instalaţii etc din 
vecinătate. 
Acesta evită deteriorarea siturilor istorice, arheologice şi culturale asigurând 
încadrarea în peisajul industrial existent şi afectând suprafeţe de teren cât 
mai reduse. 
LEA traverseză în special zone de câmpie. Amplasarea traseului LEA evită 
vecinatatea cu şcoli, grădiniţe şi zone rezidenţiale ce densitate mare de 
populaţie. Cu toate acestea, există case izolate aflate de o distanţă de cca 
100 m de coloarul LEA. 
 
 
4. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA 
COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE 
REDUCERE A  ACESTUIA 

 
4.1 Impactul asupra solului 
 
În timpul construcţiei LEA se pot produce accidental poluări ale solului 
şi/sau apelor subterane cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la 
autovehiculele şi utilajele folosite. 
De asemenea pot apare poluări cu materiale de excavaţie, alte materiale 
folosite de către constructor. 
Stratul vegetal de pământ de pe amplasamentul platformelor de montaj a 
stâlpilor LEA va fi decopertat, depozitat şi refolosit la readucerea terenului 
la starea iniţiala. Betonul din componenţa platformelor organizării de şantier 
va fi demolat şi depozitat în locuri special amenajate. 
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4.2 Impactul asupra apelor de suprafaţă 
 
Traseul LEA nu are impact asupra nivelului celor 32 cursuri de apă 
traversate. 
Amplasarea stâlpilor se va face în afara zonei inundabile a râurilor. Lăţimea 
zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă ce au deschideri de la 10-50m 
este de 15m, iar cel al canalelor de desecare este de 5m. 
Distanţa minimă între nivelul cursurilor de apă ce vor fi traversate, niveluri  
corespunzătoare debitelor cu asigurarea de 1% şi săgeata maximă a conduc-
toarelor LEA va fi de 8m. 
Alimentarea cu apă potabilă a lucrătorilor se va face din reţeaua de alimen-
tare cu apă potabilă a oraşelor în care se vor amplasa organizările de şantier, 
în recipiente de stocare care vor fi transportate la punctele de lucru. 
Nu se preconizează folosirea apei în scopuri industriale. 
Apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice mobile şi evacuate 
de către firme de specialitate în reţeaua de canalizare a oraşelor în care sunt 
amplasate organizările de şantier. 

 
4.3 Impactul asupra florei şi faunei 
 
Traseul LEA străbate în special zone de câmpie în care nu există specii rare 
sau protejate de plante sau animale. Construcţia liniei, săparea fundaţiilor, 
clădirea stâlpilor şi montarea conductoarelor pot avea impact negativ asupra 
florei şi faunei. Acest impact înseamnă deteriorarea vegetaţiei de către 
utilaje şi oameni, perturbarea migraţiei păsărilor din zonă, poluarea apelor 
Aceste perturbări sunt temporare şi neglijabile.  
Defrişarea în zona pădurii Miniş vizează o suprafată limitată de cca 1 ha. 
Zona defrişată va fi plantată cu arbori de înălţime mică. 
Traseul LEA nu intersectează nici un culoar important de migraţie a 
păsărilor. Cu toate acestea, în anumite zone în care se ştie că pot trece 
stoluri de păsări se vor monta spere de avertizare pe conductoarele de 
protecţie pentru a permite păsărilor să le evite. 

 
4.4 Impactul asupra aerului 
 
Construcţia LEA determină producerea unor cantităţi nesimnificative de 
poluanţi ai aerului proveniţi din arderea carburanţilor (motorină) folosiţi la 
alimentarea autovehiculelor şi utilajelor. Emisia acestor poluanţi este 
estimată la circa 1760 tone pe toată durata construcţiei LEA şi va avea un 
impact neglijabil asupra aerului. 
În timpul mfuncţionării LEA, descărcarea corona din jurul conductoarelor  
va determina emisii de ozon. Concentraţiile acestor emisii de ozon nu 
depăşesc valorile limită admisibile. 

 
 

4.5 Zgomotul acustic  
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În timpul lucrărilor de construcţii-montaj al LEA în zona de lucru al şantierului 
LEA este posibilă depăşirea nivelulului de poluare acustică de 65dB datorită 
funcţionării utilajelor şi autovehiculelor, de aceea este necesară luarea unor 
măsuri de reducere a poluării fonice în zonele ce traversează zonele 
rezidenţiale (program de lucru adecvat în afara orelor de odihnă 20, 00 ÷ 7,00, 
maşini şi utilaje fără defecţiuni şi reglate corespunzător, etc). 
În timpul funcţionării LEA, zgomotul acustic este generat de descărcarea 
corona din  jurul conductoarelor LEA. Măsurătorile realizate pe liniile electrice 
aeriene de 400kV din România indică faptul că nivelul de zgomot la o distanţă 
de 25m de conductorul activ variază între 53dB pe timp ploios şi 33dB pe timp 
frumos. 
 Deci la funcţionarea LEA Oradea-Bekescsaba nu se vor depăşi limitele 
admisibile ale zgomotului la marginea culoarului.  
 
4.6 Vibraţii 
 
Sursele de vibraţii sunt conductoarele supuse acţiunii dinamice a vântului. 
Pentru amortizarea vibraţiilor se folosesc antivibratoare AV-5 pe toată 
lungimea liniei. Periodic se va verifica eficienţa acestora şi înlocui 
antivibratoarele deteriorate. 
 
4.7 Deşeurile 
 
Generarea deşeurilor 
Deşeurile provin în principal din materialul excavat pentru realizarea 
fundaţiilor stâlpilor LEA (circa 30825 tone) şi din demolarea betonului 
folosit la  platformele necesare organizării de şantier (2000m3, circa 5000 
tone).Deşeurile trebuie depozitate respectându-se legislaţia în vigoare. 
Eliminarea ţi reciclarea deşeurilor 
Se recomandă studierea posibilităţii ca materialul de excavaţie rezultat din 
săpăturile efectuate pentru pozarea stâlpilor LEA şi betoanele rezultate din 
demolarea platformelor de montaj a stâlpilor să poată fi folosite ca material 
de umplutură pentru terasamentele unor drumuri din zonă. 
 
4.8 Impactul produs de radiaţiile electromagnetice  
 
LEA produc radiaţii neionizante, termen prin care se denumesc în mod 
general emisiile electromagnetice, care pot produce efecte de natură 
termică, fizico-chimică, etc.  
Pe durata funcţionării, orice instalaţie electroenergetică este sursă de 
câmpuri electromagnetice emise în mediu. 
Evaluarea radiaţiilor electromagnetice în condiţii meteorologice normale 
arată că linia se încadrează în nivelele perturbatoare prescrise. În condiţii 
meteorologice speciale, atât conductoarele liniei cât şi lanţurile de izola-
toare, pot dezvolta însă local descărcări corona, nivelul perturbaţiilor emise 
trebuind să fie monitorizate după punerea în funcţiune a LEA. 
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4.9 Impactul visual 
 
Traseul LEA s-a stabilit astfel încât să se respecte condiţiile de coexistenţă 
ale acesteia cu elemente naturale, obiecte, construcţii, instalaţii etc din 
vecinătate conform cu ceinţele normativului PE 104/2003, 
Acesta evită deteriorarea siturilor istorice, arheologice şi culturale asigurând 
încadrarea în peisajul industrial existent şi afectând suprafeţe de teren cât 
mai reduse. 
 
4.10 Măsuri de protecţie şi siguranţă 
 

În timpul funcţionării LEA, pot apărea avarii sau accidente, care necesită o 
intervenşie de urgenţă pentru remediere, dar şi inspecţii şi revizii periodice. 
Ca măsuri de protecţie, se vor prevedea pe stâlpi plăcuţe avertizoare şi 
sisteme anticăţărare. 

During OHTL operation period, failures and accidents can occur, which 
impose emergency intervention for its improving and remedy, as well as 
periodical investigations and revisions. As protective measures, the towers 
will be provided with danger plates and anticlimbing systems to prevent  
people climbing on towers. 
 
4.11 Impactul cultural şi etnic 
 
În apropierea LEA sunt localităţi cu tradiţii culturale specifice zonei.  
Lucrarea propusă nu va avea un impact asupra valorilor etnice şi culturale. 
Pe parcursul lucrărilor se va încheia un contract de asistenţă cu muzeele 
judeţene din Arad şi Oradea. 
 
4.12 Impactul social şi economic 
 
Investiţia propusă va avea un efect benefic asupra infrastructurii din zonă, 
lucrarea nu este de natura de a crea locuri noi de muncă. Proprietarii din 
zonă vor beneficia de despăgubiri pentru terenurile ocupate definitiv sau 
temporar de lucrările LEA Oradea-Bekescsaba. 
  
4.13 Impactul produs de dezafectarea LEA  
 
La dezafectarea liniei electrice aeriene vor rezulta următoarele materiale: 

- oţel-aluminiu din conductoarele active şi de protecţie; 
- oţel din stâlpii LEA; 
- beton şi oţel beton din fundaţiile LEA; 
- materiale compozite ale izolatoarelor. 

O parte din aceste materiale pot fi utilizate în procesul de recuperare (de ex.  
laminate oţel, conductoare etc), iar o parte trebuie depozitate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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4.14 Analiza nivelurilor de impact asupra mediului 

Impact direct, indirect, cumulativ, permanent, temporar, reversibil, 
ireversibil, pozitiv sau negativ 

În faza de construcţie, LEA are următoarele nivele de impact asupra 
mediului: 

- ridicat, asupra folosirii terenului; 
- moderat, asupra impactului vizual, calităţii aerului, nivelului de 

zgomot, pădurilor, surselor de energie, populaţiei; 
- scăzut, asupra calităţii apelor, geologiei, faunei şi florei; 
- positiv, asupra aspectelor social-economice. 

În faza de funcţionare, LEA are următoarele nivele de impact asupra 
mediului: 

- moderat, asupra folosirii terenului şi impactului vizual, luând în 
considerare că în România există cca  8,000 km de LEA de  220 – 
400 kV OHTL, 18,000 km LEA de 110 kV OHTL, 570,000 km 
LEA de JT-MT ; din această cauză, populaţia este obişnuită cu 
aceste instalaţii care nu le creează un efect de panică; 

- Scăzut, asupra faunei şi florei, radiaţiilor electromagnetice, 
, 

pădurilor; 
perturbaţiilor radio-TV, calităţii aerului, nivelului de zgomot

- positiv, asupra aspectelor social-economice şi asupra populaţiei. 
 
4.15 Metode de evaluare a impactului asupra mediului 
 
Evaluarea impactului asupra mediului s-a făcut pe baza datelor furnizate de 
proiectant, a observaţiilor de pe amplasamentul lucrări şi a datelor culese 
din literatura de specialitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MONITORIZAREA 
 
5.1. Plan de monitorizare pentru fiecare fază 
Table 5.1 – Planul de monitorizare al LEA 400kV Oradea- Békéscsaba  
 

      Responsabilitatea 
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Faza Parametrul care va 
fi monitorizat 

Locul unde se 

monitorizarea 

Modul în care 

monitorizarea 

Frecvenţa 
măsurătorilor 

Scopul 
monitorizării 

Instalării Operării 

 
Construcţie 

• Încadrarea 
lucrărilor în 
zona 
culuarului de 
lucru 

 
 
 
• Zgomotul 
 
 
 
 
 
 
 
• Deşeuri 

excavaţii şi 

beton) 
 
 
 

 
Zona de lucru 

şi cea 
adiacentă 

 
 
 
 
 

Zona de lucru 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de lucru 

 
Vizual 
 
 
 
 
 
 
Sonometru 
 
 
 
 
 
 
 
Determinarea 
volumului de 
deşeuri  aflate 
în depozitele 
temporare şi a 
celor încărcate 

 
Permanent 

 
 
 
 
 
 

Permanent în 
zonele în care 

apropierea 

rezidenţiale 
 

Monitorizarea 
fiecarui transport 

la plecare şi la 
destinaţie 

Nedepăşirea 
suprafeţelor 

de teren 
atribuite 
lucrării 

 
 
 

Încadrarea în 

impuse de 
STAS 

6156/86 
 
 
 

Pentru a evita 
descărcările 

în zone 
neautorizate 

 
Trans- 

electrica 
 
 
 
 
 

Trans- 
electrica 

 
 
 
 
 
 

Trans- 
electrica 

 
Trans- 

Electrica 
 
 
 
 
 

Trans- 
electrica 

 
 
 
 
 
 

Trans- 
electrica 

 • Ape uzate Zona de lucru Prin măsurarea 
volumului 
rezervoarelor 
de stocaj 

O dată pe Pentrru a 
preveni 

descărcările 

Trans- 
electrica 

Trans- 
electrica 

 • Vegetaţia Zona de lucru şi 
cea adiacentă 

Prin 
fotografiere 

De 2 ori la 
începutul şi la 
sârşitul lucrărilor 

Readucerea 

temporar din 
circuitul 
agricol la 

starea iniţială 

Trans- 
electrica 

 

Trans- 
electrica 

 

Exploatare • Câmpuri electro- 
magnetice 

 
 
 

• Concentraţia de 
ozon 
 

 
 
 
• Verificarea 

gabaritelor pe 
plan vertical şi 

conductoarele 
LEA şi clădiri, 
căi rutiere şi 
feroviare, cursuri 
de apă, etc. 

• Montarea 
plăcuţelor de 
avertizare asupra 
pericolelor 
existente în zona 
LEA 

Cihei şi colonia 
Gepiu 

 
 
 
 

Cihei şi colonia 
Gepiu 

 
 
 
 

Toată lungimea 
LEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe fiecare stâlp 
al LEA  

Aparate pentru 

câmpurilor 
electrice şi 
magnetice 

 
Analizoare de 

ozon 
Metoda 

fotometrică în 
UV (ISO 
13964) 

Vizual şi cu 
dispozitive 
specifice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecţie 
vizuală 

La punerea în 
funcţie a LEA  
 
 
La punerea în 
funcţiune  în 
condiţii de 

 
atmosferic 
 
 
La punerea în 
funcţiune şi 
periodic la 5 ani 
de exploatare 
 
 
 
 
 
 
 
 
La punerea în 
functiune şi apoi 
lunar 

Prevenirea 

îmbolnăvire 
prin radiaţii 
neionizante 

 
Încadrarea în 

Conf. Ordinului 
592/2002 

 
 

Prevenirea 
accidentelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenirea 
accidentelor 

Trans- 
electrica 

 
 
 
 

Trans- 
electrica 

 
 
 
 

Trans- 
electrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trans- 
electrica 

 
 

Trans- 
electrica 

 
 
 
 

Trans- 
electrica 

 
 
 
 

Transelectri
ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transelectri

va face se va face 

limitele 
LEA trce prin 

zonelor 

(material din 

moloz de 

în autovehicule 

săptămână 

necontrolate 

terenului scos 

determinarea riscului de 

umiditate şi calm CMA la imisii 

orizontal între 

ca 

5.2. Scurtă descriere a planului de management al mediului pentru 
        LEA 400kV Oradea-Békéscsaba 
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Table 5.2 – Planul managementului mediului pentru LEA 400kV 

Oradea-Békéscaba 
 

Nr. Acţiunea Instituţia responsa- Necesită elaborarea Timp 

1.  Plan de acţiune în vederea 
TRANSELECTRICA Obţinerea avizului Sfârşitul anului 

2004 

 Faza de construcţie    
2. Ore de lucru restricţionate (în 

apropierea localităţilor, în timpul 
executării unor lucrări agricole 
urgente, etc) 

TRANSELECTRICA Pregătirea fazei de  

3. Controlul excavaţiilor şi managemen-
tul deşeurilor (locul, frecvenţa 
eliberări terenului din zona LEA de 
deşeuri, mod de eliminare, etc.) 

TRANSELECTRICA Specificarea în 
contract 

 

4. 
 

Supravegherea zonei şi limitărea 
afectării vegetaţiei dincolo de culoarul 
de lucru 

TRANSELECTRICA Specificarea în 
contract 

 

5. 
 

Colectarea apelor uzate, transportul la 
o reţea de canalizare. Servicii 
complementare dacă este nevoie 

TRANSELECTRICA Specificare în 
contract 

 

6. 
 

Informarea publicului asupra eventua-

din cauza lucrărilor de construcţie 

TRANSELECTRICA Specificare în 
contract  

 

7. Informarea publicului despre eventua-
lele restricţii de acces în zonă, drumuri 
de acces scoase temporar din func-
ţiune 

TRANSELECTRICA Specificare în 
contract 

 

8. Terminarea lucrărilor în cel mai scurt 
termen posibil; păstrarea zonei curate 

TRANSELECTRICA Specificare în 
contract 

 

9. Realizarea unui plan de trafic a 
maşinilor şi utilajelor; folosirea de 
echipamente de protecţie 

TRANSELECTRICA Specificare în 
contract 

 

10. Interzicera deversării de orice material 
în apele de suprafaţă 

TRANSELECTRICA Specificare în 
contract 

 

11. Monitorizarea calităţii lucrărilor şi a 
mediului 

TRANSELECTRICA Specificare în 
contract 

 

 Faza de Exploatare    
12. Elaborarea planului de monitorizare a 

impactului asupra mediului (câmpuri-
lor electromagnetice şi a ozonului din 
zona LEA) 

TRANSELECTRICA Plan de monitorizare Permanent 

13. Relaţia cu publicul si informarea 
acestuia asupra consecinţelor pe care 

a locuitorilor din zonă, existenţa 
plăcuţelor de avertizare asupra 

TRANSELECTRICA Întâlniri periodice cu 

media reprezentativă 

Permanent 

14. Păstrarea instalaţiilor LEA într-o stare 
tehnică bună cu un aspect plăcut care 
să atenueze impactul vizual şi 
curăţenie în zona stâlpilor şi a 

TRANSELECTRICA Rutină Permanent 

bilă 

obţinerii avizului de mediu de mediu 

construcţie 

lelor dezagremente pe care le va avea 

publicul şi cu mas-
le are exploatareaă asupra mediului şi 

pericolelor 
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culoarului de acces 
15. Verificarea stării tehnice a instalaţiilor 

de legare la pământ a stâlpilor LEA şi 
a structurilor metalice din apropierea 
LEA 

TRANSELECTRICA Verificare de rutină Permanent 

16. Refacerea gabaritelor pe orizontală şi 
ă între conductoarele LEA şi 

sol, cursuri de apă, drumuri, căi ferate, 
poduri, pădure, etc. 

TRANSELECTRICA Verificare de rutină Permanent 

17. Plan de acţiune în cazuri de urgenţă, 
incendiu legat de scurcircuit între 
conductoarele LEA, puneri la pământ, 
punerea sub tensiune a unor construc-
ţii metalice, căderea unor conductoare 
sub tensiune în cursurile de apă, etc. 
Dotarea cu echipamentele necesare în 
vederea diminuării efectelor produse 
de aceste accidente. 

TRANSELECTRICA Pregătirea unui plan 
de acţiune în caz ul 
unor situaţii de 
urgenţă, accidente 

ţionării 
LEA 

Permanent 

vertical

datorate func

 
 
6. SITUATII DE RISC 
 
S-au identificat următoarele situaţii de risc şi de urgenţă: 

eren, etc..) - Riscuri naturale (cutremur, inundaţii, secetă, alunecări de t
- Riscuri potenţiale  

- incendii cu impact asupra mediului (zona pădurii Miniş). 
- şocuri electrice. 

Aceste riscuri vor fi prevenite prin luarea următoarelor măsuri de prevenire: 
- Întreţinerea într-o stare tehnică perfectă a LEA, cu verificarea şi 

şi faţă de clădiri, alte construcţii, instalaţii, căi de transport, ape 
de suprafaţă, etc. 

respectarea gabaritelor electrice ale conductoarelor LEA între ele 

- Montarea de plăcuţe avertizoare pe stâlpii LEA prin care să fie 
avertizată populaţia din zonă asupra pericolului de electrocutare şi 
informarea acesteia asupra pericolului pe care îl reprezintă asupra 
sănătăţii staţionarea îndelungată în zona LEA îndeosebi a 
persoanelor cu stimulatoare cardiace. 

 
- Instalarea de detectoare de foc pe stâlpii ce traverseză pădurea Miniş, care 

să detecteze eventualele incendii pentru a fi anunţate urgent echipelor 
locale de pompieri. 

- Scoaterea de sub tensiune a liniei în cazul şocurilor electrice. 
Echipamentele de protecţie vor împiedica propagarea defectului pe linie. 

7. Înştiinţarea şi consultarea publicului 
  
Transelectrica va asigura consultarea publicului în concordanţă cu legislaţia 
de mediu în vigoare din România. Procesul de consultare a publicului va 
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respecta cerinţele specifice ale EBRD de înştiinţare şi consultare a 
publicului. 

Primul anunţ public s-a organizat pe 19 Martie 2004 pentru identificarea 
principalelor sarcini ce trebuie incluse în studiul de mediu (EIA). Prin 
anunţuri publicate în două cotidiane din judeţele Arad şi Bihor, cât şi prin 
scisori şi e-mail trimise direct proprietarilor de terenuri, au fost invitate să 
analizeze şi să facă obsevaţii potenţialele persoane afectate, organizaţiile 
comunităţilor locale afectate, agenţiile neguvernamentale şi guvernamentale 
locale.  Nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii pe baza Studiului de 
mediu privind acest proiect. 

În concordanţă cu legislaţia de mediu în vigoare din România, Studiul de 
mediu (EIA) a fost pus la dispoziţia publicului pentru verificare şi 
observaţii, la Oradea şi Arad, pe 5 iulie.  

În concordanţă cu cerinţele EBRD de înştiinţare şi consultare, publicul a 
fost informat prin presă (pe 24 iunie 2004) că Studiul de mediu (EIA) în 
limba română şi Rezumatul Studiului de mediu, în limba română şi engleză 
au fost puse la dispoziţia publicului la Agenţiile judeţene de mediu  Bihor şi 
Arad, la sediul Transelectrica din Bucureşti şi la Business Information 
Centre (BIC) al EBRD din Londra, pe data de 25 iunie 2004. Aceste 
documente sunt disponibile, deasemenea, pe adresa website a Transelectrica 
şi pe adresa website a EBERD (www.ebrd.com). Perioada de consultare a 
publicului cerută de EBRD este de 120 de zile şi se va încheia pe data de 23 
octombrie 2004. 
 
Translectrica va informa periodic asupra modului de desfăşurare a 
proiectului şi impactului asupra mediului al acesui obiectiv pe adresa sa 
website, în rapoartele de mediu anuale şi prin intermediul presei.  
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