Memoriu de prezentare

„Magazin și spălătorie auto”
amplasat în nr.30, sat Valea Mare Podgoria, or.Ștefanești, jud.Argeș
Beneficiar : PRO SPERANȚA 2002 SRL

Memoriu de prezentare
Pentru obținerea acordului de mediu conf.anexa 5.E la Legea nr.292 /2018

I. Denumirea proiectului:
„Magazin și spălătorie auto”
amplasat în Nr.30, sat Valea Mare Podgoria, or.Ștefanești, jud.Argeș
- Proiectul propus intră sub incidența legii nr.292 /2018, privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la
punctul 13 lit.a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24
din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja
autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte
semnificative negative asupra mediului.“
- Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu
modificarile și completarile ulterioare.
- Proiectul propus nu intră sub incidența art. 48-54 din Legea apelor nr. 107/1996.

II. Titular
Numele : PRO SPERANȚA 2002 SRL
Adresa poștală : Strada Trivale, nr.23, municipiul Pitești, jud. Argeș
Telefon : 0248.223.522
Fax : 0248.223.522
Email : dan.ungureanu@prosperanta.ro
Web: https://www.prosperanta.ro
Persoane de contact : Administrator – UNGUREANU Eugeniu-Dănuț
Responsabil pentru protecția mediului - .......................................

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
a) Un rezumat al proiectului
- Terenul se află în intravilanul orașului Ștefănești.
Nr. cadastral și nr.CF – 82936
- Terenul e deținut de SÎRBU Teodor Alexandru. Beneficiarul investiției are convenție de
construire drept de superficie, autentificat cu nr. 2532 din 30.07.2012 și este în
suprafața totală de 600,00mp conform act de proprietate și extras de carte funciară pentru
informare eliberat la data de 27.06.2018
- Nu sunt servituți care grevează asupara imobilului.
- Nu este inclus în lista monumentelor istorice.

-

Vecinătăți :
La Nord – DN7
La Est – Sîrbu Lucian Constantin – LOT 1
La Sud – Sîrbu Lucian Constantin – LOT 1
La Vest – Sîrbu Lucian Constantin – LOT 1
Folosința actuală :

- A, arabil – 600,00 mp în intravilan
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Destinația stabiltă prin PUG/PUZ – zonă destinată construcțiilor de locuințe și anexe
cu funcțiuni compatibile locuințelor.
Terenul este liber de construcții.
Beneficiarul dorește sa construiască o spălătorie auto automatizată și un magazin
pentru stația GPL tip SKID existentă.
Accesul autovehiculelor și a pietonilor se face de pe latura de Nord a parcelei,
Prin accesul existent din DN7
Retrageri față de limitele de proprietate :
La Nord – 1,40 m
La Est – 0,60 m
La Sud – 0,60 m
La Vest – 22,00 m
Distanțe față de clădirile vecine :
La nord – 80,00m
La est – 70,00 m (între spălătorie și locuință)
La sud – 40,00 m (între spălătorie și locuință)
La vest – 15,00 m (între spălătorie și depozit materiale de constructii)

-

-

Propuneri proiect :
Suprafață teren : 600,00 mp
Funcțiunea : spălătorie auto și magazin
Dimensiuni în plan : L x l : 12,50 x 6,00m + 6,00 x 5,00m
Regim de înălțime : Parter
Înalțimea maximă, de la C.T.A. : 4,00 m
Ac propusă = 105,00 mp
Ad propusă = 105,00 mp
POT propus = 20 %
CUT propus = 0,20
Construcția proiectată se încadrează la :
Categoria de importanță - D (redusă)
Clasa de importanță - III
Gradul de rezistență la foc - II
Risc de incendiu - mic
Se propune realizarea unei construcții durabile, o clădire eficientă energetic, care să se
încadreze armonios în zonă. Construcția propusă va fi executată cu tehnologie și
materiale moderne.
Sistem constructiv - Structură tip cadre, stâlpi și grinzi metalice. Fundații - platforma din
beton armat monolit. Acoperiș tip șarpantă metalică. Învelitoare din panouri sandwich la
magazin și cabina tehnică spălătorie. Spațiile de lucru de la spălătorie vor fi acoperite cu
policarbonat.
Tâmplăria exterioară din profile PVC, cu geam termoizolant.

b) Justificarea necesității proiectului
Beneficiarul lucrării consideră necesară amplasarea obiectivului în zona propusă, pentru
buna desfașurare a activitații firmei.

c) Valoarea investiției : ........................................................
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d) Perioada de implementare propusă : 9.2019 – 05.2020
e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv
orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri
de situație și amplasamente); - anexate la documentație.
f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele
fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție
și altele).
Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus :
Proiectul, din punct de vedere tehnologic se împarte astfel :
1. Construire magazin
2. Reamplasare SKID GPL
3. Construire spălătorie
Profilul de activitate :
Activitatea principală, existentă este alimentarea cu carburanţi (GPL) a
autovehiculelor. Activitatea secundară – servicii de întreținere a autovehiculelor
(spălătorie).

Profilul și capacitățile de producție – nu exista activitati de producție in
cadrul investiției prezentate.
Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe
amplasament (după caz) – nu est cazul
-

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în
funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute,
mărimea, capacitatea – nu est cazul
Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de
asigurare a acestora;
Energia termică necesară încălzirii spațiilor și preparării instantanee a apei calde
menajere este asigurată de o centrala termică electrica de 8 kW.
Necesarul de căldură a fost calculat conform STAS SR 1907, fiind de 15.7 kW.
Combustibil utilizati pentru distribuție carburanti : GPL

-

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

a) Alimentarea cu apă
Se realizează printr-un branșament la rețeaua stradală existentă. Măsurarea consumului
se face într-un cămin cu buclă de contorizare.
Distribuția rețelei de apă este din țeavă de PEHD îngropată, pănă la corpul de clădire magazin și din OL , la obiectele sanitare.
Sistemul de alimentare cu apă deservește doar necesitațile sanitare.
b) Evacuarea apelor uzate
Canalizarea menajeră colectează de la grupurile sanitare din magazin și este prevazută
cu camine menajere cuplate între ele cu conducte din PP (polipropilena) cu D=110mm .
Apele menajere se colecteaza într-un cămin ce deversează la canalizarea stradală .
Canalizarea pluvială se propune dintr-un sistem de colectare, pe viitoarea platformă
betonată a stației de carburanți, din rigole de inox și guri de captare , ce vor deversa prin
conducte de PVC-KG, cu D=160mm, îngropate, la un separator de hidrocarburi tip
“FREYLIT”, din care se va colecta într-un cămin ce va deversa în canalizarea pluviala
stradală.
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c) Energia electrica
Alimentarea cu energie electrică se va face de la furnizorul local, prin intermediul unui
racord subteran.
Cofretul de branșament este amplasat pe fațada clădirii, astfel ca racordarea sa se faca
cat mai usor, accesul la nișă sa nu fie îngreunat iar legarea nișei de branșament la prizele
de pamânt pentru formarea nulului și de protecție să fie de asemenea ușor de facut.
Distribuția energiei electrice se va realiza prin intermediul unui tablou electric TE-G,
amplasat la parter în holul intrării în magazin , tablou ce va fi echipat cu aparatură de
protecție automată cu protecție diferențială ce confera utilizatorului siguranța în exploatare.
Tabloul electric va fi alimentat din BMPT, printr-o coloana de ACYABY 3x35+16 mmp,
montata îngropat în tub de protecție.
d) Energia termica
Energia termică necesară încălzirii spațiilor și preparării instantanee a apei calde menajere
este asigurată de un centrala termica electrica, de 8 kW, echipat cu vas expansiune,
pompă, automatizare.
.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de
execuția investiției;
Lucrările pentru realizarea obiectivului propus vor reprezenta lucrări de amenajare și
refacere a amplasamentului, cu respectarea conditiilor din proiect.
Dupa executarea se va reface partea carosabila (racord drum) si se vor reconfigura
spatiile verzi din jurul investitiei.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;
Conform planului de situatie, accesul se face din DN7

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare – nu est cazul
- Metode folosite în construcție/demolare;
Fiecare construcție sau element de construcție trebuie să satisfacă un ansamblu de
condiții tehnice sau cerințe tehnico-economice principale, care privesc durabilitatea în
timp, rezistența la foc, rezistența și stabilitatea construcției, condiții fizice și igienice,
arhitectonice, economico-organizatorice, etc.
Metoda adoptată în cazul realizarii obiectivelor de pe amplasament este aceea folosită
în domeniul construcțiilor civile.

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în
funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;
Pe perioada executiei constructiilor se va respecta cu strictete proiectul pentru
obiectivele propuse cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. Lucrarile de
constructie sunt preconizate sa dureze aprox. 12 luni, iar data estimata de incepere a
lucrarilor este 15.09.2019

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate – nu est cazul
- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi
grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa
realizarii proiectului.
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Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)
S-a analizat si varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului, situatie
nedorita de beneficiarul proiectului.
Prin nerealizarea proiectului propus, zona analizata va continua sa fie o zona
nevalorificata la potential maxim, avand in vedere amplasamentul favorabil al ansamblului
In concluzie, alegerea alternativei „zero” este inacceptabila pentru beneficiarul
proiectului.
Alternativa realizarii proiectului
Alternativa realizarii proiectului poate fi grupata in doua categorii : de alegere a
amplasamentului si de proiect.
Solutia constructivă aleasă este cea optimă, corespunzând criteriilor tehnice şi
economice impuse clădirilor cu acest tip de destinatie, dar se pot lua în discutie diverse
varinte de finisări şi amenajări interioare. Acestea influentează în mare măsură costul
clădirii.

In cazul noii constructii, alternativele specifice studiate si detaliate sunt :
- modul de sistematizare si utilizare al terenului;
- specialitatea arhitectura si rezistenta pentru imobilul proiectat;
- stabilirea regimului de inaltime;
- modul de proiectare al retelelor;
- tehnologiile, utilajele si materiale folosite in executie;
- nivelul de confort si utilitate oferit viitorilor utilizatori;
- perioadele de executie.
- solutiile tehnice propuse sunt moderne si au tinut cont de:
- utilitatea publica a investitiei;
- conditiile de mediu;
- tipul si natura lucrărilor existente in zona;
- utilitatea tehnică, economica dar si peisagistică a dezvoltări propuse.
Factor/aspect
de mediu

Optiuni
Comentarii

Alternativa zero
(varianta A)
Conditiile actuale nu
influenteaza calitatea si
cantitatea apei.

Implementarea
proiectului (varianta B)
Impact nesemnificativ pe
termen lung.

Conditiile actuale
persista pe termen lung
aer de buna calitate cu
anumite influente
determinate de
antrenarea particulelor de
pe suprafetele perturbate.
Conditiile actuale se vor
mentine pe termen lung,
adica specifice unei
zone cu trafic auto

Impactul asupra calitatii
aerului generat de
activitatile propuse va fi
nesemnificativ si limitat
strict la perioada de
construire a obiectivului.

Activitatile propuse nu vor
genera poluarea aerului.

Impact pe termen scurt, in
perioada construirii
obiectivului, generat de
zgomotul si vibratiile
utilajelor de lucru.

Atat in perioada construirii
obiectivului, cat si in perioada
functionarii obiectivului, se vor
respecta strict masurile dispuse
in proiect si in prezentul studiu.

Sol/Utilizarea
terenului

Amplasamentul va
ramane nevalorificat la
potential maxim.

Impact nesemnificativ pe
termen lung.

Activitatile propuse nu vor avea
impact semnificativ asupra
calitatii solului.

Biodiversitate

Conditiile actuale vor
prevala pe termen lung

Impact minim, deoarece
hala va fi amplasata pe

Activitatile nu vor avea asupra
biodiversitatii.

Calitatea si
cantitatea
apei
Calitatea
aerului

Zgomot si
vibratii
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Peisaj
Aspecte socio
economice

Patrimoniul
cultural

Conditiile actuale vor
prevala pe termen lung.
Impact semnificativ
negativ asupra locurilor
de munca conducand la
accelerarea inrautatirii
conditiilor socio –
economice.
Nu este cazul.

platforma SC Piroux
Industrie Romania S.R.L..
Impact pozitiv prin
sistematizarea zonei.
Investitii locale
semnificative, crearea
locurilor de munca
determinand
imbunatatirea conditiilor
socio-economice.
Nu este cazul.

Nu va avea impact negativ
asupra peisajului.
Implementarea
proiectului va aduce avantaje
socio - economice
semnificative, durabile.

Nu este cazul.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu,
extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al
energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)
Ca urmare a realizarii obiectivului, vor fi asigurate mai multe locuri de munca pentru
populatia din zona si se vor dezvolta activitatile comerciale.

- Alte autorizații cerute pentru proiect.
- Pentru realizarea obiectivului, societatea a obținut :
- Certificatul de urbanism nr. 183 din 11.04.2019, emis de primăria orașului Ștefănești,
județul Argeș;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 15321 din 01.07.2019, emisă de Agenția pentru
Protecția Mediului Argeș pentru ,,Magazin și spălătorie auto” propusă a fi amplasată în
orașul Ștefănești, județul Argeș;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare : nu est cazul
- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară
a terenului;
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;
- metode folosite în demolare;
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea
deșeurilor).
V. Descrierea amplasării proiectului :
- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub
incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin
Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare - nu est cazul
- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit
Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului
culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului
arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind
protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca
zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- nu este cazul

6

Memoriu de prezentare

„Magazin și spălătorie auto”
amplasat în nr.30, sat Valea Mare Podgoria, or.Ștefanești, jud.Argeș
Beneficiar : PRO SPERANȚA 2002 SRL

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații
privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale,
și alte informații privind :
Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone
adiacente acestuia;
Folosința actuală : A, arabil – 600,00 mp în intravilan
Coform art.4 alin.(3) din Legea 133/2012 și art.23 din Legea 50/1991 prin autorizația de
construire terenul arabil, de 600 mp se va scoate din circuitul agricol, definitiv și va deveni
curți construcțiii.
Politici de zonare și de folosire a terenului;
Destinația stabiltă prin PUG/PUZ – zonă destinată construcțiilor de locuințe și
anexe cu funcțiuni compatibile locuințelor.
POT propus = 20%
CUT propus = 0,2
Arealele sensibile;
Conform deciziei etapei de evaluare inițială nr. 15321 din 01.07.2019, emisă de Agenția
pentru Protecția Mediului Argeș, proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub
formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție
națională Stereo 1970;
Coordonatele STEREO 70 punctelor de contur ale terenului sunt urmatoarele:
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Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în
considerare.
A fost luata in considerare varianta cea mai oprtima.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului
ale proiectului, în limita informațiilor disponibile :
A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia
poluanților în mediu :
a) protecția calității apelor :
- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Alimentarea cu apă potabilă a instalației se realizează de la rețeaua existentă
îngropată, printr-un racord din țeava PEHD Dn25, prevazut cu un robinet cu sfera de
sectionare.
Conducta de racord va intra în incinta clădirii prin pământ , la adâncimea minimă de
protecție la înghet de 0.9 m . În interiorul clădirii, pe conducta de alimentare apă rece, se
va monta o piesa de trecere de la PEHD la PP-R, urmând ca toata distribuția la obiecte
sanitare a apei reci și calde să se continuie cu PP-R.
Apa caldă menajera , va fi preparată cu un boiler mixt , (electric și cu serpentină) pentru
a putea fi racordat și la cazanul pentru încălzire .
Instalația interioară de canalizare ape menajere, va fi executata din tuburi PP,
tubulatura din polipropilena ignifugată cu mufe și garnituri din cauciuc , și va fi prevazută
cu o coloana de aerisire ce se va termina cu o caciulă de ventilație la cota acoperisului . In
exterior v-a iesi subteran , la -1.5m, continuuindu-se la canalizarea exterioare până la un
bazin vidanjabil .
Canalizarea pluvială se propune dintr-un sistem de colectare, pe viitoarea platformă
betonată a stației de carburanți, din rigole de inox și guri de captare , ce vor deversa prin
conducte de PVC-KG, cu D=160mm, îngropate, la un separator de hidrocarburi tip AWAS,
din care se va colecta într-un cămin ce va deversa în canalizarea pluviala stradală.
Riscul de impurificare a apelor de suprafata si subterane va fi redus datorită
măsurilor adoptate în proiect de către antreprenor în perioada de executie, în
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini și de catre beneficiar în perioada de
exploatare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute - nu
este cazul

b) protecția aerului :
- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;
Gazele reziduale sunt reprezentate de vaporii de carburanţi ce se evacuează în
atmosferă prin gurile de aerisire ale rezervoarelor, la livrarea carburanţilor şi la
descărcarea acestora.
- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;
Aceste emisii sunt limitate având în vedere sistemul de recuperare a vaporilor de
benzină atât la descărcarea cisternelor în vederea umplerii rezervoarelor de stocare, cât
şi la livrarea benzinelor la autoturisme.
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c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor :
- sursele de zgomot și de vibrații;
In perioada de constructie a obiectivului propus, sursele de zgomot sunt grupate dupa
cum urmeaza:
- In fronturile de lucru zgomotul este produs in fazele de executie de functionarea
utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavatoare, buldoexcavatoare, autopompe
hidraulice de beton, etc.), la care se adauga aprovizionarea cu materiale.
- Circulatia autobasculantelor, autobetonierelor si autocamioanelor care transporta
materiale necesare executiei lucrarii.
Surse de zgomot şi de vibratii in perioada de functionare
Principala sursa de zgomot şi vibratii în perioada operatională ar fi reprezentata de
circulatia autovehiculelor in interiorul incintei. Acestea se suprapun cu cele rezultate de la
circulatia rutieră locală, pe drumurile existente in zona.
Nivelul de zgomot rezultat în urma desfăşurării activităţii, conform Ordinului Ministerului
Sanatatii Nr. 119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede :
- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A ( AeqT),
măsurat la exteriorul incintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime
faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50;
- în perioada nopţii, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu
echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul incintei conform standardului SR ISO
1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de
zgomot Cz 40.
- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;
Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior şi pentru a fi
respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei în vigoare, sunt recomandate măsuri de
protectie împotriva zgomotului şi anume:
În vederea atenuării zgomotelor şi vibratiilor provenite de la utilajele în functiune şi
mijloacele de transport, se va asigura dotarea acestora cu echipamente de reducere a
zgomotului, mai bine spus, folosirea de utilaje şi mijloace de transport silentioase.
Pentru a nu se depăşi limitele de tolerantă admise, în perioada de executie, utilajele şi
mijloacele de transport folosite vor fi verificate periodic pentru mentinerea performantelor
tehnice.
Întretinerea şi functionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport, utilajelor de
lucru, precum şi verificarea periodică a stării de functionare a acestora, astfel încât să fie
atenuat impactul sonor.
De asemenea, pentru protectia antizgomot, se impune amplasarea unor constructii/
depozite ale şantierului, depozite de materii prime (dacă este cazul), astfel încât acestea
să reprezinte ecrane între zona de lucru şi zonele locuite.
Masuri luate prin proiectul tehnic pentru asigurarea izolarii acustice a spatiilor si
vecinatatilor la zgomot aerian sunt:
a) Obiectivul va fi construit si exploatat astfel incat, prin functionare, sa nu genereze
zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanatatea sau linistea vecinatatilor.
b) In interiorul incintei este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica
(sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinatatile, cu exceptia folosirii
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau
incident grav.
Se apreciază că prin proiectul tehnic au fost luate măsuri asiguratoare de
reducere a poluării sonore.
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d) protecția împotriva radiațiilor : nu este cazul
- sursele de radiații;
- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

e) protecția solului și a subsolului :
- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;
In perioada de construire a obiectivului, principalele surse de poluare ale solului sunt
reprezentate de :
- scurgerile accidentale de produse petroliere de la vehicule si utilaje.
- depozitarea necontrolata a deseurilor sau a diverselor materiale provenite din
activitatile de constructie, desfasurate in amplasamente;
- alte emisii in aer, care in anumite conditii se pot depune pe suprafata solului.
Surse de poluare a solului în perioada de functionare :
– gestionarea necorespunzătoare a deseurilor pe amplasamentul societatii;
– stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale,
ambalajelor;
– stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime şi materialelor;
– scurgeri de ape uzate menajere din reţeaua de canalizare;
– evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate de pe amplasament;
– fisurări accidentale ale conductelor de canalizare;
– scurgeri accidentale de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor şi
utilajelor;
– gestionarea incorecta a substantelor chimice.
Caracteristicile constuctive, precum si metoda de exploatare a obiectivului, face ca
efectul asupra solului din zona sa fie diminuat la maxim.
- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;
Pentru a evita poluarea accidentală a solului din zona evaluata toate lucrările vor fi
efectuate cu respectarea strictă a normelor în vigoare. Deşeurile provenite în timpul
lucrărilor vor trebui stocate corespunzător şi transportate la depozitele specializate din
zona.
Aceleaşi măsuri stricte trebuiesc aplicate şi în legătură cu stocarea şi transportul
deşeurilor menajere.
De asemenea se impune :
- respectarea cailor de acces pentru utilaje;
- respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilajele terasiere si de
transport.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice :
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Amplasamentul proiectului nu se află în interiorul şi în vecinătatea ariilor naturale
protejate declarate prin acte normative.
Mentionam faptul ca terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in
reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si
nici ca SIT de Importanta Avifaunistica.
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii
și ariilor protejate – nu este cazul
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g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public :
- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane,
respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora
există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;
Amplasamentul obiectivului este situat în intravilanul orașului Ștefănești, distanța dintre
obiectiv și cea mai apropiată clădire – depozit materiale de construcții este de 15,00 m
(spre est). Distanța dintre obiectiv și cea mai apropiată locuință este de 40,00m (spre sud).
Se are in vedere impactul social pozitiv, ca urmare a faptului ca se creeaza noi locuri de
munca in faza de executie a proiectului, precum si in perioada de functionare.
Prin proiect s-au luat toate masurile pentru a inlatura orice nemultumire, care ar putea
sa apara in perioada de executie si functionare a acestui obiectiv.
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor
protejate și/sau de interes public;
Prin masurile care sunt luate, activitatile desfasurate pe amplasamentul obiectivului nu
vor avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra
calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei).

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în
timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea :
- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației
europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;
Conform legislatiei in vigoare, Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul
deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare pentru asigurarea unui grad înalt de
valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze
separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.
Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi
fără a dăuna mediului, în special :
a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
4.8.1. Tipuri de deseuri rezultate in perioada de constructie
Nr.
crt

Cod deseu
Conf. H.G.
856/2002

1.

20 03 01

2.

15 01 01

3.

15 01 02

Denumire
deseu
conform H.G.
856/ 2002
Deseuri
menajere si
asimilabile
Deseuri de
ambalaje din
hartie/carton
Deseuri de
ambalaje din
mase plastice

Starea
fizica

Stocare
temporara

Intreaga unitate

Solida

Intreaga unitate

Solida

Intreaga unitate

Solida

Europubela
asezata pe
platforma betonata.
Europubela
asezata pe
platforma betonata.
Europubela
asezata pe
platforma betonata.

Sursa/
provenienta
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4.8.2. Tipuri de deseuri rezultate in perioada de functionare
Nr.
Cod deseu
Denumire
Starea
crt
Conf. H.G.
deseu
Sursa/
fizica
856/2002
conform H.G.
provenienta
856/ 2002
1.
20 03 01
Deseuri
Intreaga unitate
Solida
menajere si
asimilabile
2.
15 01 01
Deseuri de
Intreaga unitate
Solida
ambalaje din
hartie/carton
3.
15 01 02
Deseuri de
Intreaga unitate
Solida
ambalaje din
mase plastice

Stocare
temporara

Europubela
asezata pe
platforma betonata.
Europubela
asezata pe
platforma betonata.
Europubela
asezata pe
platforma betonata.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;
Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va
afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.
Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a
prevederilor Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi
depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca. Ierarhia deşeurilor se aplică
în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a
generării şi de gestionare a deşeurilor, după cum urmează :
a) prevenirea;
b) pregătirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
e) eliminarea.
- planul de gestionare a deșeurilor;
Societatea va incheia contracte cu firme autorizate in eliminarea / valorificarea deseurilor,
pentru preluarea deseurilor rezultate din desfasurarea activitatilor pe amplasament.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase :
- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;
In cadrul desfasurarii activitatii nu se vor utiliza substante și preparate chimice periculoase.
- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și
asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.
nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei
și a biodiversității – nu este cazul.
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod
semnificativ de proiect :
- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție
specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a
faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și
regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea
emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului
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vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste
elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);
 Populatie
Impactul general asupra populației este considerat redus și, raportat la situația
existentă, va fi un impact pozitiv, prin crearea de noi locuri de munca.
Distanța dintre obiectiv și cea mai apropiată locuință este de 40,00 m (spre sud).
 Sanatatea umana

Materialele utilizate nu contin substante radioactive sau cancerigene, deseuri toxice,
rebuturi industriale sau alte substante ori elemente daunatoare sanatatii oamenilor sau
integritatii mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse de legislatia in vigoare.
 Biodiversitate
In perimetrul actualei investitii, nu va fi generat un impact asupra biodiversitatii.
 Flora si fauna
In perimetrul actualei investitii, nu va fi generat un impact asupra florei si faunei.
 Factorul de mediu sol/subsol
In perimetrul actualei investitii, nu va fi generat un impact asupra solului/subsolului. Nu se
vor folosi materiale, substante si tehnologii care sa fie periculoase si nocive pentru sol.
 Factorul de mediu apa
In perioada de construire a obiectivului, precum si in perioada de functionare, nu va exista
impact negativ asupra factorului de mediu apa.
 Factorul de mediu aer
Atat in perioada de construire a obiectivului, cat si in perioada de functionare, nu vor fi
generate emisii in atmosfera.
 Zgomot si vibratii
- Nivelul de zgomot rezultat în urma desfăşurării activităţii, conform Ordinului Ministerului
Sanatatii Nr.119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede :
- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(AeqT), măsurat la exteriorul incintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m
înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50;
- în perioada nopţii, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu
echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul incintei conform standardului SR ISO
1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de
zgomot Cz 40.
 Peisaj și mediul vizual
Avand in vedere, zona de amplasare a obiectivului analizat si lipsa obiectivelor de interes
public din zona, se considera ca activitatea care va fi desfasurata nu va avea un impact
negativ asupra peisajului zonei.
 Patrimoniul istoric și cultural
Obiectivele analizate in prezenta lucrare nu vor avea un impact negativ asupra conditiilor
culturale, obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor
istorice.
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- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor
afectate) – nu este cazul
- magnitudinea și complexitatea impactului - redusă
- probabilitatea impactului - redusă
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului;
 Factorul de mediu AER
Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata
executiei investitiei, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, nu va rezulta
un nivel de poluare/impurificare a aerului.
 Factorul de mediu APA
Datorita atat consumului redus de apa necesara realizării lucrărilor de investiţii, cat si unei
bune intretineri a utilajelor de lucru, impactul asupra apelor este redus si limitat in timp.
Scurgerile de carburanţi si uleiuri, provenite de pe platforma organizării de şantier pot
influenta, la rândul lor, calitatea apelor freatice.
Pentru evitarea influentelor negative asupra ecosistemelor din zona, in perioada de
construire a obiectivului, se vor lua urmatoarele masuri :
- in perimetru nu se vor depozita carburanti;
- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate;
- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;
- depozitarea deseurilor menajere sau de orice alta natura in locuri special amenajate.
 Factorul de mediu SOL
Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata
executiei investitiei, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, nu va rezulta
un nivel de poluare/impurificare a aerului.
Printre masurile de protejare a solului in perioada de construire a obiectivului mentionam:
• realizarea unei organizari de santier, corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor;
• evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentelor prin stationarea utilajelor,
efectuari de reparatii, depozitarea de materiale;
• colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea desfasurata, astfel incat, odata cu
aceasta colectare, sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmari cu
rigurozitate valorificarea tuturor deseurilor rezultate, in special de la intretinere utilaje
(baterii, anvelope, uleiuri arse, etc.);
• evitarea pierderilor de carburanti (la stationarea utilajelor de constructii) din rezervoarele
sau din conductele de legatura ale acestora; in acest sens, toate utilajele de constructii si
transport folosite vor fi mai intai atent verificate.
 Zgomot si vibratii
Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele :
- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.
- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea
santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);
- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se
evite, pe cat posibil, disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;
- pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in
asa fel incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;
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- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre
santier si zonele locuite.
 Peisajul și mediul vizual
Pentru a se evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si
depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie colectate
de firme specializate. Avand in vedere impactul minor al activitatilor de construire a
obiectivului, care se vor desfasura pe amplasamentul analizat, asupra peisajului zonei,
precum si impactul pozitiv al realizarii constructiilor, nu vor fi necesare masuri de
diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu (peisajului zonei).
 Mediul social si economic
Avand in vedere ca impactul negativ al activitatilor, care se vor desfasura in zona
analizata, asupra mediului social si economic este unul neglijabil, nu vor fi necesare
masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu.
Ca masuri succinte de protectie se propun urmatoarele:
- control strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic,
portul echipamentului de protectie, verificari privind consumul de alcool sau chiar de
droguri, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;
- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor
echipamentelor, mecanismelor si sculelor, pentru a constata integritatea si buna lor
functionare;
- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor
indicatoare cu insemne de pericol;
- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;
- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier.
- natura transfrontalieră a impactului.
Proiectul propus nu are impact transfrontier

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute
pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la
cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune
tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să
nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.
In cadrul organizarii de santier se va urmari derularea lucrarilor conform proiectelor
intocmite cu respectarea prevederilor acestora, in vederea evitarii poluarii factorilor de
mediu.
Avand in vedere realizarea obiectivului de investitii nu se impune monitorizarea calitatii
factorilor de mediu pe amplasament, dupa punerea in functiune a obiectivului.
Prin aplicarea unui bun management al administrarii ansamblului, in ceea ce priveste
tehnologia aplicata de reciclare/valorificare deseuri nepericuloase se vor urmari :
- functionarea la parametri tehnologici a instalatiilor.
- respectarea modului de gestionare selectiva a deseurilor de la producere pana la
eliminare/valorificare conform legislatiei in vigoare – HG 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor, inclusiv deseurile periculoase.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau
planuri/programe/strategii/documente de planificare : nu este cazul
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative
naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale
(prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului
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European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore
care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în
domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa,
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier :






- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;
Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului
aferent printr-un gard care se va desfiinta, după realizarea lucrărilor de construcţie.
Accesul în incintă se va face prin două porţi, una pentru personal şi cealaltă pentru maşini.
Materialele de construcţie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta
proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care
necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor
de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens,
pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :
magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;
tablou electric ;
punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă) ;
platou depozitare materiale.
Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau
a incendiilor.
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor
de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea
măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie
necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare
Trasarea si amplasarea obiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic si a normelor in vigoare.
- localizarea organizării de șantier;
Organizarea de santier este propusa a se amplasa in incinta, in zona centrala, langa
magazinul propus.
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;
Avand in vedere modul de alcatuire si functionare a organizarii de santitier
consideram ca nu va exista un impact semnificativ asupra mediului
- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în
mediu în timpul organizării de șantier;
Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.
Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele
ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi
- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.
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Utilajele care vor fi folosite in executarea investitiei vor fi verificate pentru ca emisiile
de noxe sa fie in parametri legali.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz
de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste
informații sunt disponibile :
- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz
de accidente și/sau la încetarea activității;
Având in vedere metodologia de lucru, utilajele si mijloacele de transport folosite, precum
si modul de amplasare in mediu, lucrările proiectate care urmează sa se execute in zona,
nu sunt in măsura sa pericliteze siguranţa populaţiei din zona si a mediului inconjurator
prin producerea unor accidente cu impact major asupra acestora.
- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări
accidentale;
Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri :
 utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in
functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;
 la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate
deseurile;
In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si
prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre
apa subterana

-

-

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;
In cazul dezafectarii investitiei, aceasta se va realiza astfel:
evacuarea tuturor deseurilor de pe amplasament;
demolarea elementelor recuperabile (tamplarii interioare si exterioare, placari, invelitori,
instalatii, echipamente, etc.);
demolarea constructiilor;
redarea la starea initiala a amplasamentului.
- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a
terenului.
Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:
valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul respectiv, vor
deveni deseuri sau deseuri reciclabile;
redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.

XII. Anexe - piese desenate :
1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de
planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte
structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului
proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri
de situație și amplasamente)
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
3. schema-flux a gestionării deșeurilor;
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului
Semnătura și ștampila titularulu
……………………………..
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