AGROPENSIUNE TURISTICĂ S+P+1, PISCINĂ NEACOPERITĂ, PERGOLE ȘI GARD CU FUNDAȚIE DE BA
VAMA VECHE, COMUNA LIMANU, JUDEȚUL CONSTANȚA

I. DENUMIREA PROIECTULUI
“AGROPENSIUNE TURISTICĂ S+P+1, PISCINĂ NEACOPERITĂ, PERGOLE ȘI
GARD CU FUNDAȚIE DE BA”
Adresa amplasamentului:
Str. Liliacului, Nr. 7b, Comuna Limanu, Vama Veche, Nr. Cadastral: 109899,
Județul Constanța

II. TITULAR:
- Numele beneficiarului: S.C. A.R. GRATEH S.R.L
- Adresa poştală: Bld. Griviței, nr. 47, bl. 32, Sc. A, et. 7, ap. 9, cam. 2, Brașov

III. PROIECTANT GENERAL:
S.C. BIROU DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU BELENYI S.R.L.

IV. DESCRIEREA PROIECTULUI
Date generale
Obiectivul proiectului propus este construirea unei pensiuni agroturistice cu regim de
înălțime S+P+1E. Terenul pe care se va implementa proiectul are suprafața de 1000,00 m2 și este
situat în Str. Liliacului, nr. 7b, Jud. Constanța, Comuna Limanu, Vama Veche, Nr. Cadastral:
109899.
Terenul este liber de construcții. Are formă rectangulară de aproximativ 43 x 23 m și nu
prezintă nicio particularitate topografică.
Categoria de utilizare a terenului este teren intravilan pentru construcții. Accesul se face din
strada Str. Liliacului, aflată în sudul lotului.
Lotul se învecinează cu proprietăți private pe celelalte 3 laturi (nord, est, vest).
BILANȚ TERITORIAL:
suprafața terenului:
suprafața construită:
suprafața desfășurată:
suprafața utilă totală:
suprafață spațiu verde:

1000,00 m2
292,00 m2
444,00 m2
386,20 m2
560,00 m2, reprezentând 56% din suprafața totală a terenului.

P.O.T. = 29,2%
C.U.T. = 0,44
CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI
Construcția are următoarele încadrări :
Categoria de importanță:
III, conform Normativului P100/2013;
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Clasa de importanță:
Gradul de rezistență la foc:
Risc de incendiu:

C, conform HG nr.766/1997;
II;
mic.

DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ
Clădirea propusă a fost proiectată pentru a funcționa ca pensiune agroturistică, cu toate utilitățile
aferente și având un regim de înălțime S+P+1E.
Organizarea funcțională a vizat asigurarea a 8 unități de cazare compuse din: 6 camere duble, un
apartament și un apartament special amenajat pentru persoanele cu handicap. Fiecare încăpere va
beneficia de baie proprie și o terasă exterioară.
Pentru confortul turiștilor cazați în agropensiune se pune la dispoziție un spațiu amenajat ca
bucătărie, amplasat la parterul imobilului în care aceștia să își poată prepara micul dejun. Locul de
luat masa a fost amenajat în curtea acoperită dintre cele două volume, în directă legatură cu
bucătăria. Acest spațiu poate fi folosit și pentru relaxare sau socializare.
În grădina amenajată vor fi plantați pomi fructiferi și legume, care vor putea fi oferite spre
consum turiștilor care se vor caza la agropensiune. Tot în grădină s-a prevăzut o zonă amenajată
pentru a face plajă și o piscină.
În ceea ce privește distribuția spațiilor proiectul prevede:
Subsol:
Suprafață construită: 46,34 m2
Suprafață utilă: 35,3 m2
Cotă: - 2.96 m
H nivel: 2,25 m
Subsolul este alcătuit dintr-o singură cameră, accesibilă printr-o scară din recepția
agropensiunii.
Subsolul va avea funcțiunea de depozitare a inventarului moale și altor obiecte și unelte
necesare gospodăririi pensiunii.
Spațiul de depozitare va avea suprafața de 35,3 m2 (S util).
Parter:
Suprafață construită: 292,00 m2
Suprafață utilă: 233,97 m2
Cotă: - 0,55 m
H nivel: 2,70 m
La parter au fost amenajate 4 unități de cazare, precum și spațiile comune: recepția, bucătăria,
locul de luat masa / living și un grup sanitar.
Fiecare cameră are o mică curte privată. Accesul în cameră se face direct din exterior, prin
curțile private / din curtea principală.
Compartimentarea parterului este următoarea:
Cameră C1 dublă (18,00 m2) + wc (2,15 m2) + duș (2,87 m2)
Cameră C3 tip apartament (40,00 m2) + baie (5,5 m2)
Cameră C6 tip apartament pentru persoane cu handicap (36,6 m2) + baie (5,4 m2)
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Cameră C7 dublă (17,1 m2) + baie (2,15 m2) + duș (2,4 m2)
Recepție (12,5 m2)
Culoar deschis amenajat ca Living (64,5 m2)
Bucătărie (15,4 m2)
Baie exterior (4,7 m2)
Toate spațiile sunt luminate și aerisite natural.
ETAJ 1:
Suprafață construită: 152,00 m2
Suprafață utilă: 116,91 m2
Cotă: +4.07 m
H nivel: 2,60 m
La etaj au fost amenajate 4 unități de cazare. Accesul se face prin intermediul unor rampe de
scară și al unei pasarele din beton urmând ca distribuția la camere să se facă dintr-un hol comun
acoperit. Fiecare cameră a fost prevăzută cu o terasă descoperită.
Compartimentarea etajului 1 este următoarea:
Camera E1 dublă (20,9 m2) + baie (5,5 m2)
Camera E2 dublă (20,9 m2) + baie (5,5 m2)
Camera E3 dublă (20,19 m2) + baie (5,5 m2)
Camera E4 dublă (20,9 m2) + baie (5,5 m2)
Circulații:
E7 Scară acces de la parter (4,72 m2)
E8 Pasarelă și scară (19,95 m2)
E5 Hol acces (11,95 m2)
Toate spațiile sunt luminate și aerisite natural.
SISTEM CONSTRUCTIV
Se propune o structură pe cadre din beton armat, cu planșee din beton armat. Subsolul va
avea peretele perimetral realizat din beton armat. Fundațiile sunt continue și vor fi din beton armat
monolit. Soluția va fi detaliată în memoriul de specialitate.
Închiderile exterioare se vor executa din zidărie de cărămidă eficientă termic 25/30/38 cm
grosime.
Compartimentările interioare se vor executa cu pereți pe structura ușoară din plăci de gipscarton (2 x 1,25 cm pe fiecare față), structură profile metalice zincate și strat fonoizolant din vată
minerală. Local la interior, se dispun închideri din elemente vitrate din sticlă mată, securizată.
Finisaje interioare
Finisaj pardoseli:
beton elicopterizat, vopsit pentru camere și depozitări,
beton elicopterizat, impermeabilizat și vopsit în băi și zone de circulații.
Finsaj pereți:
vopsitorie lavabilă albă / colorată în unitățile de locuit și circulații,
vopsitorie lavabilă impermeabilizată / microciment în băi,
plăci ceramice în bucătărie.
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Finisaj plafon – beton aparent șlefuit pentru toate spațiile.
Tâmplărie interioară – tâmplărie lemn.
Tâmplărie exterioară – tâmplărie PVC finisaj imitație lemn natur cu geam termoizolant.
Finisaje exterioare
Clădirea va fi finisată cu tencuială albă drișcuită.
Acoperișul și invelitoarea
Acoperirea se va face cu șarpantă din lemn, în patru ape, cu pantă de 20 grade și învelitoare
din panouri de tablă tip țiglă/olane. Preluarea apelor de pe acoperiș se face prin intermediul unui
sistem de jgheaburi și burlane.
Amenajări peisagere
Gardurile care delimitează curțile private aferente camerelor de la parter vor fi realizate din
elemente de lemn / zidărie. Pardoselile din interiorul acestor curți private și spațiul dintre clădiri va
fi finisat cu beton impermeabilizat elicopterizat.
Amenajarea incintei prevede următoarele suprafețe:
S grădină cultivată = 100 m2
S acces / parcare = 70 mp - 4 locuri parcare
S piscină = 90 m2
S alei = 90 m2
S alte amenajări = 58 m2

Amenajarea spațiului verde (detaliere conform H.C.J. Constanța nr. 152/2013)
Suprafața totală a terenului este 1000,00 m2 din care 298,00 m2 construiți. Terenul liber rămas are
702 m2 și reprezintă predominant suprafață înierbată, cu următoarele zone și caracteristici:
Suprafață înierbată generală - 440 m2
Această suprafață este în general plantată cu iarbă și diverse plante decorative. Speciile exacte vor fi
stabilite la etapa PT a proiectului. Această zonă mai include alei de acces realizate cu dale de beton
înierbate (cca. 58 m2) și o alee principală cu pietriș (32 m2). Tot în această suprafață verde generală
sunt prevăzute și o piscină (62 m2) și o zonă de odihnă adiacentă piscinei (28 m2).
Grădini de leguminoase – 100 m2
Această categorie include două grădini în care vor fi cultivate legume cu scopul de a fi servite în
cadrul pensiunii.
Terase și curți private – 20 m2
Proiectul arhitectural prevede curți private pentru fiecare unitate de cazare. În fiecare dintre aceste
curți vor fi amplasate ghivece cu plante floricole sau mici arbuști în ghiveci (4 m2). În două dintre
aceste curți vor fi prevăzute plante agățătoare pentru umbrire (6 m2).
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Totodată, pe terasele circulabile de la etajul 1 vor fi amplasate mai multe jardiniere și ghivece cu
plante floricole, totalizând o suprafață de 10 m2.
Aliniament la stradă
Au fost prevăzuți doi arbori ornamentali din grupa coniferelor pe zona unde gardul proprietății se
învecinează cu strada (8 m).
Protecție perimetrală
Gardul proprietății va fi realizat din schelet metalic cu plasă pentru a putea susține plante agățătoare.
Plante agățătoare vor fi plantate în mod special pe lateralele estică și vestică ale lotului, acestea fiind
laturi foarte lungi și expuse intemperiilor.
Fațade
Vor fi prevăzute jardiniere în acele zone unde vor avea o contribuție semnificativă la atmosfera
generală, în special în relație cu zonele de socializare sau la unele geamuri cu scopul de a crește
gradul de intimitate. Nu vor fi prevăzute în zone unde ar putea acoperi în mod inadecvat geometria
generală a clădirii. În general au fost preferate ghivece cu plante floricole amplasate în locurile
sociale sau pe terasele private ale camerelor.
Arbori
Au fost prevăzuți 6 arbori - 3 exemplare din specii de foioase și 3 exemplare din specii de conifere.
Speciile vor fi stabilite la faza PT/DTAC.
Se menționează că speciile propriu-zise de plante ce vor fi utilizate se vor stabili la faza PT/DTAC
prin consultare cu un specialist din domeniu.
Instalații
Instalații de încălzire
Ocuparea maximă a clădirii se va realiza în principal în sezonul estival. Având în vedere că
temperatura pe timp de noapte poate scădea, în Vama Veche, până la 14 grade vor fi prevăzute
radiatoare electrice în fiecare cameră.
Instalații sanitare
Imobilul se va racorda la rețeaua existentă în zonă în urma obținerii avizului de specialitate.
Apele pluviale de pe acoperiș vor fi evacuate către spațiile verzi din incinta proprietății, prin
intermediul jgheaburilor și al burlanelor.
Instalații electrice
Imobilul va fi prevăzut cu următoarele instalații:
racorduri de alimentare cu energie electrică de rețea;
instalații electrice de iluminat și prize;
instalații electrice curenți slabi;
instalații de protecție contra descărcarilor atmosferice.
Modul de asigurare al utilităţilor
Clădirea va fi racordată la rețelele existente în zonă – RAJA (apă/ canal) și electricitate.
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JUSTIFICAREA PROIECTULUI PROPUS
Subzona din care face parte terenul studiat pentru realizarea proiectului este dedicată cu
preponderență activităților specifice satului în perioadele de apogeu al afluxului turistic, având rolul
de a polariza interesul, în special comercial și de consum al turiștilor și localnicilor și de a furniza
serviciile necesare bunei funcționări a satului pe întreaga perioadă a anului. În acest context,
beneficiarul propune realizarea proiectului AGROPENSIUNE TURISTICĂ S+P+1, PISCINĂ
NEACOPERITĂ, PERGOLE ȘI GARD CU FUNDAȚIE DE BA, pe un teren de destinație intravilan
și categoria de flosință arabil.

ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS:
PROFILUL ŞI CAPACITĂŢILE DE PRODUCŢIE
Nu este cazul.
DESCRIEREA INSTALAŢIEI
AMPLASAMENT (DUPĂ CAZ)
Nu este cazul.

ŞI

A

FLUXURILOR

TEHNOLOGICE

EXISTENTE

PE

MATERIILE PRIME, ENERGIA ŞI COMBUSTIBILII UTILIZAŢI
Materiile prime: Nu este cazul.
Energie si combustibili: Imobilul se va racorda la reţeaua de energie electrică.
RACORDAREA LA REŢELELE UTILITARE EXISTENTE ÎN ZONĂ
Clădirea va fi racordată la rețelele existente în zonă – RAJA (apă/ canal) și electricitate.
DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN ZONA AFECTATĂ DE
EXECUŢIA INVESTIŢIEI
Refacerea amplasamentului după implementarea proiectului se va realiza conform
proiectului tehnic de execuţie.
CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE
Nu este cazul.
METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE
Metodele folosite sunt cele uzuale. Lucrările se vor realiza cu un constructor de specialitate,
autorizat, pe baza unei documentaţii de execuţie realizată în conformitate prevederile legislaţiei în
vigoare. Pe parcursul lucrărilor se va respecta legislația în vigoare.
DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE
Nu este cazul.
ALTE AUTORIZAŢII/ACORDURI CERUTE PENTRU PROIECT
Prin Certificatul de Urbanism Nr. 251/01.08.2016 se solicită:
avize şi acorduri privind utilitățile urbane și infrastructură:
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alimentare cu apă;
canalizare;
alimentare cu energie electrică;
avize şi acorduri privind:
• securitatea la incendiu;
• sănătatea populației;
avize/ acorduri specifice administrației publice:
• MAPN – Statul Major General;
• Autoritatea Națională pentru Turism.
•
•
•

LOCALIZAREA PROIECTULUI
Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa convenţiei privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificată prin Legea nr. 22/2001:
Nu este cazul.
POLITICI DE ZONARE ŞI DE FOLOSIRE A TERENULUI
Terenul care face obiectul proiectului AGROPENSIUNE TURISTICĂ S+P+1, PISCINĂ
NEACOPERITĂ, PERGOLE ȘI GARD CU FUNDAȚIE DE BA este teren de destinație intravilan și
categoria de flosință arabil.
Certificatul de urbanism pentru proiectul propus a fost emis în conformitate cu
reglementările Documentaţiei de Urbanism, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Limanu nr.
131/2006.
AREALELE SENSIBILE
Nu este cazul.

V. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI
DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU
În general, factorii de poluare sunt: poluarea specifică lucrărilor de construcţie a
obiectivului, poluarea permanentă pe perioada de exploatare a obiectivului şi poluarea accidentală.
Poluarea pe perioada de execuţie a lucrărilor are impactul negativ cel mai mare asupra
mediului. Poluarea este temporară şi este strict legată de perioada de execuţie, dar poate fi redusă
prin măsuri aplicate de constructor.
Pentru protecţia mediului înconjurător se vor respecta prevederile actelor normative cu
privire la organizarea de şantier, depozitarea combustibililor şi materialelor de construcţii în locuri
special amenajate.
La executarea lucrărilor se vor folosi numai utilaje şi mijloace de transport ce corespund din
punct de vedere tehnic în vederea evitării poluării mediului cu noxe sau materiale de construcţie în
vrac. Se interzice deversarea pe sol sau în reţeaua hidrografică de produse petroliere, uleiuri uzate
etc.
Execuţia lucrărilor de construcţie se va face asfel încât contaminarea potenţială a pânzei
freatice să fie evitată.
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Se va evita poluarea atmosferei pentru a preveni manifestarea unor efecte negative asupra
mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor materiale.
Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de
gospodărire, conservare, organizare şi ameliorare a teritoriului este obligatorie pentru executarea
lucrărilor de construcţii.
V.1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:
În timpul executării lucrărilor nu ar trebui să se producă niciun fel de impact asupra
factorului de mediu apă.
Sursele potenţiale de poluare din perioada de construcţie pot fi surse punctiforme şi difuze.
În prima categorie se pot include evacuările de ape menajere provenite de la organizarea de
şantier de la punctul de lucru. Ca urmare, se va avea în vedere folosirea unor toalete ecologice.
Sursele difuze de poluare pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de
construcţii în vrac, care pot fi spălate de apele pluviale sau împrăştiate de vânt, putând polua solul şi
subsolul. Este interzisă deversarea apelor uzate pe sol.
Pe perioada execuţiei proiectului nu se va permite depozitarea eventualelor materiale
poluante, decât în spaţii special amenajate şi izolate care să nu permită infiltrarea posibilelor
scurgeri ale acestora în sol/subsol şi în pânzele freatice.
Se vor amenaja locuri speciale pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
Utilajele de construcţie vor fi verificate zilnic pentru a preveni eventuale scurgeri de uleiuri
ori carburanţi în timpul staţionării/folosirii acestora.
Nu sunt permise lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării
de șantier, acestea executându-se doar în unități autorizate.
Se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în
zona aferenta amplasamentului. Totodată, se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona
aferentă amplasamentului.
V.2. PROTECŢIA AERULUI:
La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile OUG 195/2005 aprobată de Legea
265/2006 – Legea protecţiei mediului.
Materialele se vor transporta în condiţii care să asigure poluare minimă a atmosferei cu praf
(stropirea materialului, acoperirea etc.). Manipularea materialelor (ciment, nisip) în organizarea de
şantier se va face astfel încât pierderile în atmosferă să fie minime.
Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate pentru a fi în stare tehnică de funcţionare
bună şi pentru a nu produce noxe peste limitele admise.
Se vor respecta prevederile H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor
minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente
construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.
V.3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR:
În faza de execuţie, sursele de zgomot şi vibraţii sunt produse atât de acţiunile propriu-zise
de muncă mecanizată, zgomotele şi vibraţiile utilajelor, zgomote legate de manoperă, suduri,
manipulări de echipamente, cât şi de traficul auto din zona de lucru. Aceste activităţi sunt limitate
numai pe perioada zilei.
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Nivelul emisiilor sonore va fi redus prin dotarea unor amortizoare de zgomot, captatoare de
zgomot, difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare.
Se vor respecta zilele de odihnă legale şi intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei.
Se vor respecta prevederile STAS nr. 10.009/1988 – Acustica urbană. Limite admisibile ale
nivelului de zgomot.
V.4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR:
Implementarea proiectului propus nu generează o poluare cu radiaţii.
V.5. PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI:
Sursele potenţiale de poluare ale solului şi subsolului de pe amplasament pot fi depozitări
necorespunzătoare a materialelor de construcţie pulverulente (ciment etc.), a deşeurilor menajere,
rezultate din activitatea angajaţilor ce vor participa la realizarea lucrărilor propuse prin proiect sau a
deşeurilor din construcţie.
Având în vedere caracterul de scurtă durată al activităţilor derulate pentru implementarea
proiectului şi prin respectarea condiţiilor impuse de autorităţile competente prin actele de
reglementare, se poate concluziona că impactul asupra mediului va fi nesemnificativ.
Pentru protecția solului și subsolului, organizarea de şantier se va realiza în interiorul
amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe
timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie redus la minimum. Materialele necesare
executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în
vederea prevenirii poluării solului/subsolului. Totodată, managementul deşeurilor generate în urma
execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de
mediu. Nu se vor efectua lucrări de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de
șantier, acestea executându-se doar în unități autorizate.
Se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în
zona aferenta amplasamentului. Totodată, se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona
aferentă amplasamentului.
V.6. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE:
Având în vedere faptul că realizarea proiectului nu generează poluanţi gazoşi, lichizi, solizi
sau pulverulenţi, apreciem că nu se produc fenomene, efecte cu impact negativ asupra populaţiei,
florei şi faunei, solului, apei, aerului, iar ecosistemele acvatice şi terestre din zonă sau vecinătate nu
vor fi afectate.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi
ariilor protejate
Pentru limitarea impactului pe care lucrările pentru acest proiect îl vor avea asupra mediului
înconjurător şi a populaţiei din zonă, se recomandă următoarele măsuri:
execuţia lucrărilor conform proiectelor de execuţie aferente;
respectarea tehnologiilor de lucru prezentate în proiectul propus, pentru care se
solicită acordul de mediu;
exploatarea echipamentelor, instalaţiilor, dispozitivelor utilizate la realizarea
lucrărilor, conform instrucţiunilor de utilizare a fiecăruia în parte;
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menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare;
efectuarea reviziilor şi întreţinerii în ateliere specializate;
gestionarea deşeurilor rezultate pe durata desfăşurării lucrărilor şi a deşeurilor
menajere (de la personalul care realizează lucrările) se va realiza conform cerinţelor de
protecţie a mediului specifice fiecărui tip de deşeu (colectare selectivă şi predare operatorilor
specializaţi);
dotarea permanentă a punctelor de lucru cu recipienţi adecvaţi depozitării şi
transportului deşeurilor menajere şi transportul periodic al acestora la un operator autorizat
în preluarea acestora;
dotarea punctelor de lucru cu cisterne cu apă cu dispozitiv de stropire, pentru
intervenţii în caz de incendiu şi pentru diminuarea cantităţii de praf ridicat în atmosferă;
instruirea personalului privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, de
protecţie a muncii;
transportul şi depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor în recipienţi corespunzători
normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere;
semnalizarea corespunzătoare a şantierului de realizare a proiectului.
Se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu referitoare la speciile de plante şi animale
sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în
anexele nr. 4 A şi 4 B ale OUG nr. 57/2007, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională şi
care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, fiind interzise:
orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în
mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de
migraţie;
deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie
a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
V.7. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:
identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de
restricţie, zone de interes tradiţional etc.;
Distanţa faţă de cea mai apropiată localitate: amplasamentul studiat se intravilanul
localității Vama Veche.
Terenul nu are în vecinătate monumente istorice şi de arhitectură sau zone de interes
tradiţional.
lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate
şi/sau de interes public.
Amplasamentul studiat fiind situat în apropierea zonelor de locuit, va funcţiona
împreună cu acestea, neexistând factori de poluare a aşezărilor umane umane şi a
altor obiective de interes public.
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V.8. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT:
Din activitatea de realizare a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri:
deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor vor fi colectate,
stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat;
deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor (metalice, hârtie şi
carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale,
în vederea valorificării prin societăţi autorizate în acest sens;
deşeurile rezultate în etapa de execuţie: rezultă deşeuri din sistematizarea verticală,
din săpături pentru fundaţii, săpături pentru pozarea reţelelor edilitare (apă, canalizare,
electricitate), resturi de materiale de construcţie, nămolurile rezultate din toaletele ecologice
închiriate.
deşeurile rezultate în etapa de execuţie vor fi colectate şi stocate temporar în vederea
valorificării prin societăţi autorizate specializate.
Din activitatea desfăşurată în cadrul imobilului rezultă două tipuri de deşeuri:
deşeuri menajere - se colectează şi se depozitează în pubele de plastic, se preiau de
către firma de salubrizare;
deşeuri reciclabile (hârtie, carton, sticlă, textile), ce se colectează separat de cele
menajere şi se predau unităţilor autorizate.
Deşeurile rezultate din operaţiunile de amenajare şi construcţie vor fi transportate la rampa
de deşeuri de către o societate autorizată în acest sens, cu care beneficiarul deţine contract.
V.9. GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE
În perioada de construcţie nu rezultă substanţe din categoria celor definite de legislaţia în
vigoare ca toxice şi periculoase şi care să constituie potenţiale pericole pentru factorii de mediu şi a
sănătății populaţiei.
VI. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
În perioada realizării lucrărilor pot apărea unele evenimente care pot afecta unii factori de
mediu și în consecință este necesară monitorizarea acelor activităţi care pot genera asemenea
situaţii, impunându-se astfel:
Monitorizarea manipulării produselor pulverulente, pentru a preveni poluarea aerului;
Monitorizarea manipulării produselor petroliere pentru ca acestea să nu producă
poluarea solului sau să se aprindă accidental;
Monitorizarea manipulării materialelor periculoase (vopsele, diluanţi);
Monitorizarea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor;
Monitorizarea respectării reglementărilor SSM şi PSI.
Proiectul se va implementa cu respectarea condiţiilor impuse de Autoritatea Competentă
pentru Protecția Mediului.
VII. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE
ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA
COMUNITARĂ
Nu este cazul.
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VIII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
Organizarea de şantier pentru lucrările solicitate se va asigura în perimetrul
amplasamentului, fără a afecta proprietăţile vecine şi reţele edilitare existente.
Respectarea reglementărilor privind colectarea deşeurilor şi igienizarea zonei atât în timpul
desfăşurării lucrărilor, cât şi după finalizarea acestora este de asemenea o condiţie esenţială care
trebuie respectată de către beneficiar.
deşeurile inerte rezultate în urma săpăturilor vor fi depozitate conform indicaţiilor
administraţiei publice locale, prevăzute în Autorizaţia de Construire;
mijloacele de transport vor fi protejate pentru a se evita împrăştierea deşeurilor;
se vor respecta prevederile H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor şi evacuarea în funcţie
de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate, pe bază de
contract;
la terminarea lucrărilor, zonele afectate se curăţă, urmărindu-se refacerea solului în zonele
unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de
utilaje, în scopul readucerii la starea iniţială.

IX. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de
accidente şi/sau la încetarea activităţii:
posibile lucrări de refacere a amplasamentului: nivelarea solului,
indepărtarea/umplerea de arii cu pământ/pietriş;
la terminarea lucrărilor, zonele afectate se curăţă, urmărindu-se refacerea solului în
zonele unde acesta a fost afectat de lucrările propuse prin proiect, depozitare de
materiale, staţionare de utilaje, în scopul readucerii la starea iniţială.
măsuri pentru reducerea la minim a oricărui risc:
folosirea la implementarea proiectului numai a echipamentelor, materialelor,
componentelor certificate conform normativelor specifice în vigoare;
execuţia investiţiei cu respectarea proiectelor aprobate.
aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:
surse potenţiale de poluanţi sunt produsele petroliere şi uleiuri minerale de la
utilajele folosite în faza de realizare a proiectului. Calitatea lucrărilor va fi permanent
monitorizată, astfel încât o eventuală poluare accidentală a solului să poată fi
remediată în timp util.
aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:
nu este cazul.
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O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări de Legea nr.
265/ 2006, şi modificată de O.U.G. nr.114/2007 şi prin O.U.G. nr. 164/2008;
O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei salbatice, modificată de OUG nr. 154/2008;
LEGE 211 /15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
H.G. 349/2002 privind gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată
şi completată prin H.G. 899/2004, aborgat prin H.G. nr. 1872/2006 pentru
modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, şi prin H.G. 210/2007;
H.G. 349/2005, modificată şi completată cu H.G. 210/2007 privind depozitarea
deşeurilor;
H.G. 856/2002 privind evidenţă gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificat de H.G. 210/2007
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar în domeniul protecţiei mediului;
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje;
H.G.nr. 1872/21.12.2006 pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr.
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emiși şi Transferati şi
modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;
Legea Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea 310/2004, de Legea
nr. 112/2006 şi de O.U.G. nr. 3/2010;
Legea nr. 112/2006 pentru modificarea şi comletarea Legii apelor 107/1996;
Ordinul Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 152/2013 privind realizarea spațiilor
verzi;
STAS 10009/1988 – Acustica urbană;
STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Condiţii de calitate;
STAS 1343/1995 – Alimentarea cu apă a localităţilor.
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XI. Anexe

Anexa I

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN JUDEŢ
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