SOCIETATEA COMERCIALA DELTA STRUCTURE SRL
Str. Baraju Iezeru Nr.6A.,Et.2, Birou 209, Sector 3, Bucureşti, Cod fiscal RO 25748865
Tel.: 0723.159.761, E–mail: delta_structure@ymail.com, www.deltastructure.ro

DOCUMENTATIE ÎN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU

OBIECTIV:
AMENAJARE PARCARE BETONATA, SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE, INSTALATII DE
CANALIZARE PLUVIALA SI ILUMINAT. ORGANIZARE DE SANTIER.

AMPLASAMENT:
STRADA VASILE MILITARU nr.1 - 3, PITESTI, JUD. ARGES
BENEFICIAR:
ZIBBIBO DEVELOPMENT SE

PROIECTANT GENERAL:
S.C. DELTA STRUCTURE S.R.L.
‐ J40 / 7572 / 2009 ‐
Aleea Barajul Iezeru nr. 6A, bloc CEDRU, birou 209, sector 3, BUCUREŞTI

PROIECTANT ARHITECTURA:
S.C BIROU DE ARHITECTURA GELU TUDORACHE S.R.L BACAU
Str. Nordului, nr.4, jud.Bacau

DATA:
IULIE 2019

LISTĂ SEMNĂTURI
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ŞEF DE PROIECT:

PROIECTANT:

I.

arh. Tudorache Gelu

arh. Tudorache Irina

DENUMIREA PROIECTULUI:

AMENAJARE PARCARE BETONATA, SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE,
INSTALATII DE CANALIZARE PLUVIALA SI ILUMINAT. ORGANIZARE DE SANTIER.
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II. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI/BENEFICIARULUI PROIECTULUI/ MODIFICĂRII:

a) Denumire proiectant general: S.C. DELTA STRUCTURE S.R.L.
b) Denumire beneficiar: ZIBBIBO DEVELOPMENT SE
c) Adresa beneficiar: Str. Alexandru Constantinescu nr. 35, et.2, ap.7
Sector 1, Bucuresti
d) Reprezentanţi legali, împuterniciţi: Arh. Irina Tudorache, tel. 0747186921
e) Director/manager/administrator: Rati Andrei
f) Responsabil pentru protecţia mediului: Dumbrava Andreea
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT
a. un rezumat al proiectului: Prin Certificatul de Urbansim cu nr. 699 din 05.06.2019 se solicită amenajarea
unei parcari betonate, sistematizare verticala, imprejmuire, instalatii de canalizare pluviala si iluminat, in
vecinatatea cladirii de birouri pe care beneficiarul o detine in zona.
b. justificarea necesitatii proiectului: Terenul liber de constructii este acoperit partial de o vegetatie crescuta
haotic, neintretinuta. Nu exista o sistematizare verticala care sa dirijeze corect apele meteorice. Nu sunt
probleme deosebite din punct de vedere al protectiei mediului si nici valori ce necesita protectie.
c. valoarea investiției: 90.000euro
d. perioada de implementare propusă: august – noiembrie 2019
e. planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată
pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):
Investiţia se va realiza pe terenul intravilan în suprafaţă de 4375mp situat pe strada Vasile Militaru nr. 1-3, în
Pitesti, judeţul Arges proprietatea ZIBBIBO DEVELOPMENT SE conform actelor de proprietate anexate.
Terenul pe care urmează a se realiza investiţia este înscris în Cartea Funciară cu numarul 100978 pe numele
investitorului.
• vecinătăţi:
o
N – partial canal neamenajat – Parau Geamana Mica - Turcesti
o
E – proprietate privata – teren neamenajat
o
S – strada Vasile Militaru
o
V - proprietate privata – cladire birourilimite de retragere (conform plan de situaţie).
Planşa pe care este reprezentata propunerea de amenajarea a parcarii este plansa "A1 ‐ Plan situatia
propusa".
f. o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte
structuri, materiale de construcție și altele).
Investiţia va avea următoarele caracteristici:
Suprafața teren:
4375 m²
Suprafata taluz :
1398.50 m²
Spațiu verde amenajat:
700.00m²
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Suprafata carosabila:
Numar locuri de parcare:
-

2095.00m²
109

Realizarea unei parcari pentru autoturisme cu 109 locuri care va deservi cladirea de birouri din
proprietatea aceluiasi investitor.
Accesul se va face direct din strada Vasile Militaru, circulatia in interiorul parcarii proiectate se va face
cu sens unic,
Dimensiunile unui loc de parcare proiectat 2.40 x 5.00m.
Accesul in parcarea privata se va face prin control acces cu bariere la intrare si iesire.
Iluminatul parcarii se va face prin amplasarea pe stalpii existenti a 5 corpuri de iluminat orientate catre
parcarea propusa.
Imprejmuirea terenului se va realiza cu gard de plasa pe toate laturile.
Structura rutiera a parcarii, imprejmuita cu borduri prefabricate din beton clasa C30/37 asezate pe o
fundatie de beton simplu clasa C16/20, va avea urmatoarea alcatuire:
 8cm pavele carosabile autoblocante
 2cm nisip pozare pavele
 15 cm materiale granulare stabilizate cu lianti hidraulici rutieri
 35cm balast, 0...63mm

Colectarea si evacuarea de pe suprafata carosabila a apelor pluviale, se va face gravitational, prin
pante, evacuarea lor fiind prevazuta in zona de NE a parcarii, cu trecerea printr-un bazin decantor si un
separator de hidrocarburi si deversare ulterioara catre canalul prezent in pozitia specificata in planul de situatie
anexat prezentei documentatii.
- profilul si capacitatile de productie: Nu e cazul
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Nu e cazul
- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul

investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea: Nu e cazul
- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Nu e cazul
-

racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Instalaţii electrice
- Iluminatul parcarii se va face prin amplasarea pe stalpii existenti a 5 corpuri de iluminat orientate catre
parcarea propusa.
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Canalizare pluviala
Colectarea si evacuarea de pe suprafata carosabila a apelor pluviale, se va face gravitational, prin
pante, evacuarea lor fiind prevazuta in zona de NE a parcarii, cu trecerea printr-un bazin decantor si un
separator de hidrocarburi si deversare ulterioara catre canalul prezent in pozitia specificata in planul de situatie
anexat prezentei documentatii.
-

descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:
- Se vor respecta Legea 137/1995 (republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG
243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996,
Ord. MAPPM 756/1997.
- Conform cu destinaţiile şi zona în care se află amplasamentul, imobilul nu afectează, nici local, nici zonal,
factorii de mediu, flora şi fauna, sau comunităţile învecinate. Nu sunt necesare măsuri sau dotări de
supraveghere a factorilor de mediu.
- Apele pluviale sunt descărcate către reţeaua publică de canalizare.
- Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se face prin prevederea Europubelelor – colectare
selectiva, in zona din spate a amplasamentului.
În prezent, terenul studiat în suprafaţă de 4375mp nu are o sistematizare verticală care să dirijeze corect apele
meteorice.
Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism (cf. Anexei nr. 6 la RGU) referitoare la
procentul minim de ocupare cu spaţii verzi, în proiect prevăzându‐se spaţiu verde în suprafaţă de 16% si
inierbarea taluzului in suprafata de aprox. 31%. Prin natura investiţiei propuse se propun parcaje corect
dimensionate conform normativelor. Prin proiect se asigură un număr total de 109 locuri de parcare. Benzile
de circulaţie între locurile de parcare au o lăţime de min. 5.00 m, circulatia fiind propusa in sens unic.
-

căi noi de acces sau schimbari ale celor existente:
Accesul auto si pietonal se realizeaza din strada Vasile Militaru, pe latura de Sud. Tot pe partea de Sud
este prevazuta si iesirea din parcare.

-

resursele naturale folosite in constructie si functionare: Nu e cazul

-

metode folosite in constructie/demolare:
fundatie beton armat.

-

planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire
ulterioara:
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Nr. Faza din lucrare
crt. supusă obligatoriu
controlului

Metoda
de
control

1. Verificarea
Penetrări, probe de
naturii terenului laborator
de fundare
2. Verificarea
trasarii

Participă la control

Documente ce
urmează să stea
**
la baza atestării
ISC Beneficiar Proiectant Constructor
calităţii***

‐

Masuratori,
verificare

3. Faza
Măsurători,
premergătoare verificare cofraje
turnării betonului armături piese
înglobate
4. Verificarea
la
stadiul final al
Conf. C56‐85
lucrărilor

DA

DA

DA

DA

DA

PROCES
VERBAL
FAZA
DETERMINATA

DA

DA

DA

Proces verbal

DA

PROCES
VERBAL
FAZA
DETERMINATA

DA

DA

DA

DA

DA

Proces verbal
de recepţie
calitativă

-

relatia cu alte proiecte existente sau planificate:
Parcarea propusa va deserve cladirea de birouri finalizata in 2014, pe care beneficiarul o detine la limita de
vest a acestui teren.
-

detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:
nu e cazul.
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea
unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea
apelor uzate si a deseurilor): Nu e cazul.
-

alte autorizatii cerute pentru proiect.
Primaria Mun. Pitesti pe teritoriul caruia se gaseste amplasat terenul din strada Vasile Militaru nr. 1-3,
prin intermediul Certificatului de Urbanism nr. 699 din 05.06.2019 a cerut urmatoarele avize/acorduri :
- alimentare cu apă – canalizare
- alimentare cu energie electrica
- Aviz A.N. Apele Romane
- actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului
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IV.IDESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE: nu e cazul
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 este 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;

-

harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat
naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Fig. 1 – Vedere din satelit
-

folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:
Folosinta actuala a terenului este intravilan "curţi şi construcţii".
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-

politici de zonare si de folosire a terenului:
o Destinatia stabilita conform Plan Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. nr. 464/2011; teren situat in
subzona mixta cu institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general, activitati
productive mici, nepoluante si locuinte.
o Reglementări fiscale: Conform H.C.L. nr. 265/2002 teren situat in zona D.
o Reguli de construire conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 464/2011:
o Regim de inaltime – P+3E
o P.O.T. = 40%
o C.U.T. = 2,5

-

arealele sensibile: Nu este cazul
- 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;
371046.525
491050.728
- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:
Varianta de amplasament a viitoarei amenajari si amplasari a parcarii a fost una singura, conform cerintelor
beneficiarului si reglementarilor urbanistice in vigoare.
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:
In conformitate cu prevederile din OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea
265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare şi HG 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, se precizează următoarele:
a. Protecţia calităţii apelor
Nu există surse de poluare pentru ape.
Apele uzate menajere, amestecate cu grăsimi sunt evacuate prin separatoare de grăsimi, cu dispozitive pentru
reţinerea nămolului.
b. Protecţia aerului
Funcţiunile prevăzute prin proiect nu emană noxe sau alţi factori de poluare a mediului.
Echipamentele folosite se vor înscrie în limitele admise de emisii de gaze arse, conf.Ord.MAPPM nr.462/1993.
c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Funcţiunile prevăzute nu generează factori de poluare fonică.
S-au luat toate măsurile de limitare a efectelor propagării zgomotului provenit accidental sau controlat din
exteriorul sau interiorul construcţiei.
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S-a urmărit respectarea normativului NP 014/1997, C 125-2005 privind proiectarea şi executarea măsurilor de
izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri.
d. Protecţia împotriva radiaţiilor
Nu există surse de poluare cu radiaţii.
e. Protecţia solului şi subsolului
Nu există surse de poluare sol şi subsol.
Nu sunt necesare lucrări şi dotări pentru protecţia solului şi a subsolului.
Depozitarea temporară a deşeurilor şi a materialelor de construcţii va fi astfel efectuată încât să nu permită
infestări ale solului.
Ansamblul nu presupune modificări majore ale reliefului, singurele intervenţii fiind cele superficiale, respectiv
amenajarea exterioară ce va avea impact pozitiv asupra solului. La terminarea lucrărilor de construire,
executanţii vor înlătura resturile de materiale de construcţie.
f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Nu este cazul.
g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective protejate şi/sau de interes public
Nu este cazul.
h. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament
Colectarea deseurilor menajere generate de funcţiunile prevăzute se realizează în Europubele pe platforma
special amenajată a cladirii vecine şi se evacuează prin grija furnizorului de servicii de salubritate.
Deşeurile rezultate din activităţile de construcţii vor fi evacuate şi transportate prin grija constructorului la o
rampă de depozitare pentru deşeuri. Se vor respecta prevederile Normelor de Salubrizare Urbană.
i. Gospodărirea substantelor chimice periculoase
Nu există caz de aplicabilitate.
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.
VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT:
– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii
si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual,
patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica
impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar,
pozitiv si negativ);
Amplasarea investitiei se va face pe un teren situat în intravilanul Mun. Pitesti.
Prin activitatea sa, propunerea nu are impact major pe termen scurt, mediu si lung asupra populatiei,
sanatatii umane, faunei si florei, apei, aerului, climei, nu produce zgomote si vibratii, peisajului si mediului
vizual. Zona studiata nu este afectata de areale istorice si nu reprezinta sit arheologic.
– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate); Nu este cazul‐
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– magnitudinea si complexitatea impactului: Nu este cazul‐
- probabilitatea impactului: Nu este cazul
- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Nu este cazul
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului:
Impactul asupra mediului si asupra vecinilor este minor.
- natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul
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.
– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
Cele mai sensibile strategii de control ale poluarii (atmosferice) implica metode ce reduc, colecteaza, capteaza
sau retin poluanti la iesirea din proces si inainte ca ei sa intre in atmosfera. Din punct de vedere ecologic,
reducand emisiile poluante cu o marire a randamentului energetic si prin masuri de conservare, precum
arderea de mai putin combustibil este strategia preferata.
Metode de controlare a poluarii atmosferice includ si indepartarea materialelor poluante direct din produsul
brut, inainte ca acesta sa fie folosit, sau imediat dupa ce s‐a format, dar si alterarea proceselor chimice ce duc
la obtinerea produsului finit, astfel incat produsii poluanti sa nu se formeze sau sa se formeze la nivele scazute.
Reducerea emisiilor de gaze din arderea combustibililor folositi de catre automobile este posibila si prin
realizarea unei combustii cat mai complete a carburantului sau prin recircularea gazelor provenite de la
rezervor, carburator si motor, dar si prin descompunerea gazelor in elemente putin poluante cu ajutorul
proceselor catalitice. Poluantii industriali pot fi la randul lor captati in filtre, precipitatori electrostatici etc.
Apa
Tipurile de ape evacuate din proces, modul de retinere si evacuare sunt prezentate in tabelul urmator:
Nr.crt.

Sursa generatoare de apa
uzata

Metode de epurare

Punct de evacuare

1.

Apa pluviala

‐

canalizare
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Sol
Surse potentiale de poluare ale solului:
‐ retelele de canalizare ape uzate menajere;
‐ reteaua interna de canalizare, in cazul exploatarii necorespunzatoare (colmatare) sau a degradarii;
‐ depozitarea necontrolata a materialelor direct pe sol
‐ cladiri, cai de acces, utilaje – neintretinute corespunzator;
‐ stocarea incorecta a deseurilor menajere, a celor rezultate din activitatea de intretinere, a deseurilor
menajere.
Zgomot
Surse generatoare de zgomot sunt :
‐ circulatia auto de pe amplasament.
POSIBILITATI DE PREVENIRE SI CONTROL A POLUARII
Prevenirea poluarii
Prevenirea poluarii reprezinta reducerea, diminuarea poluarii direct la sursa.
Pentru a trai in conditii cat mai bune, omul a utilizat permanent resursele naturale: animale, plante, arbori,
minereuri, carbuni, sare, petrol, gaze, apa. Din utilizarile acestor resurse naturale (primare) au rezultat si
produse neutilizabile, cum sunt: gaze, prafuri, produse lichide, solide, ce au fost permanent evacuate in natura.
Unele dintre aceste produse au putut sa se integreze in ciclurile naturale ale unor elemente, altele insa
se tot acumuleaza, producand perturbatii ecologice. Activitatile antropice au provocat schimbari topografice si
de clima, ce au avut puternice repercusiuni asupra mediului, unele pozitive (impaduririle, indiguirile), dar altele
negative (defrisarile, asanarile etc.). Fenomenul de aparitie a unor factori perturbatori ai mediului si de
producere a dezechilibrelor ecologice a fost denumit poluare (de la verbul latin polluo‐ere = a murdari, a
degrada).
Poluant este socotit orice factor natural sau produs de om, care provoaca disconfort, sau are actiune
toxica asupra organismelor si/sau degradeaza componentele abiotice ale mediului, producand dezechilibre
ecologice. În prezent, poluarea este o problema internationala a omenirii, deoarece poluantii au atins valori
mari, perturbatiile sunt puternice si transfrontiere.
Cauzele aparitiei poluarii pot fi sintetizate astfel:
‐ utilizarea haotica a rezervelor naturale;
‐ acumulari in mediu de substante neutilizabile;
‐ aparitia de substante noi, la care ritmul de consum si reciclare de catre
organisme este mult inferior ritmului de aparitie;
‐ cresterea demografica vertiginoasa, in special in ultimile doua secole;
‐ dezvoltarea intensa a industriei, transporturilor si agriculturii;
‐ aparitia centrelor urbane suprapopulate.
IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/ DOCUMENTE
DE PLANIFICARE:
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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 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). Nu este cazul
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul,
cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul
X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:
– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;
– localizarea organizarii de santier;
– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;
– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul
organizarii de santier;
– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
La realizarea constructiilor se vor utiliza tehnologii de executie care sa nu afecteze mediul inconjurator.
Se va evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) vor fi depozitate
corespunzator si transportate in locul special recomandat de administratia locala. La efectuarea lucrarilor de
sapaturi se va acorda o atentie deosebita respectarii legislatiei privind protectia mediului.
Dupa finalizarea constructiilor se vor efectua lucrari de aducere in starea initiala a zonelor afectate de
organizarea de santier, de depozitele de materiale si de folosirea utilajelor si mijloacelor de transport.
Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata
executiei lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare prevazuta de normele
generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor ‐ Decret nr.
290/97, de Normele tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului ‐
P118/2014, de Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin de Ordinul comun
MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor
de constructii si instalatiile aferente acestora ‐ C300/94, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice
pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii ‐ C58/96. In
timpul executiei lucrarilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind protectia muncii, tehnica
securitatii, sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de Ordinul
MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta si asigura masurile si echipamentele necesare protejarii
personalului tehnic si muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor
utilizate si conditiilor de executie, va dota corespunzator toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului.
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XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE
ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII
SUNT DISPONIBILE: – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;
– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;
– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.
Dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru redarea in folosinţă a terenului pe care
a fost organizarea de şantier. In cazul in care se constata o degradare a terenului, vor fi aplicate masuri de
reconstrucţie ecologica.
De asemenea zonele in care s‐au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi reamenajate la
terminarea lucrărilor si vor fi redate circuitului initial 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); - - Plansa A0 PLAN SITUATIE EXISTENTA – SC.
1/500
- Plansa A1 PLAN SITUATIE PROPUSA – SC 1/500
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; ‐ NU E CAZUL
3. schema-flux a gestionării deșeurilor; ‐ NU E CAZUL
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.
‐ NU E CAZUL
XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR
NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI
SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU
MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU
URMĂTOARELE:
a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și

coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate
sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970,
sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională
Stereo 1970;NU E CAZUL
b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar; NU E CAZUL
c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;
NU ESTE CAZUL
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d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul

conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar; NU ESTE CAZUL
e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de
interes comunitar;
NU ESTE CAZUL
f) alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

NU ESTE CAZUL

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE,
MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE
DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:
1. Localizarea proiectului:
- bazinul hidrografic;
- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;
- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.
2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru
corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea
excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.
NU ESTE CAZUL

Intocmit:
Arh. TUDORACHE IRINA
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