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I.

Denumirea proiectului

CONSTRUIRE ANEXE FERMĂ FÂNTÂNELE, Comuna Fantanele,
sat Fantanele, Drum comunal DC77, Judetul Constanta

II. Titularul

2.1. Numele
S.C.DEGARO S.R.L.
2.2. Adresa poştală
Comuna Golesti, Judetul Vrancea, DJ 205 C, KM.1, Complex Suintest,
Et.3, Ap.8.

2.3. Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de
internet
Telefon: 0732610450
Adresa de e-mail: dom@premiumporc.com
2.4. Numele persoanelor de contact
Nume: IULIAN POSTOLACHE
Telefon: 0724020826
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III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Rezumatul proiectului
Proiectul vizează construirea a 4 anexe, ce vor fi amplasate în partea
de est a terenului. Amplasarea construcţiei se va face pe baza planului de
situaţie (anexa 1) anexat Certificatului de Urbanism nr. 27 din 20.10.2016 –
emis de Primăria Comunei Fântânele.
a. SPĂLĂTORIE CONTAINERE
Pentru spălarea containerelor, se propune construirea unei clădiri.
Construcţia, de formă dreptunghiulară cu dimensiunile 3,25m x 3,50m, este
executată din zidărie BCA de 25cm confinată, cu fundaţii continue din beton
armat sub pereţi, cu stâlpişori şi centuri din beton armat.
b. GRUP SANITAR
Conform planului de situaţie se mai propune şi construirea unei clădiri
pentru igiena persoalului.
Clădirea va prezinta urmatoarele caracteristici:
are formă pătrată cu dimensiunile 2,70m x 2,70m;
este executată din zidărie de BCA de 25 cm cofinată, cu fundaţii
continue din beton armat sub pereţi, cu stâlpişori şi grinzi din
beton armat, termoizolaţi cu termosistem de 11cm;
învelitoarea este construită şi prezintă panouri termoizolante,
tristrat cu spumă poliuretanică, tip sandwich, culoare vişinie.
Sistemul de canalizare :
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este realizat din sifon de pardoseală, tevi PVC îmbinate cu
mufă şi garnitură de cauciuc cu diametrul de 50mm pentru
canalizarea de la lavoar şi ţevi PVC cu diametrul de 110mm
pentru canalizarea de la wc;
este poziţionat în pantă 5 ‰ către un bazin vidanjabil cu
volumul de 6mc.

c. PERETE PLATFORMĂ DEPOZITARE CENUŞĂ
Se propune construirea unui perete perimetral cu înălţimea de 1 m
pentru platforma depozitare cenuşă conform planului de situaţie.
Peretele este realizat din beton armat de 20cm, cu fundaţii continue din
beton armat sub pereţi.

d. BAZIN VIDANJABIL
Bazinul vidanjabil (6mc) va fi executat din material rezistent,
poliesteri armaţi cu fibră de sticla şi va fi folosit ca mediu de stocare lichide
sub nivelul solului.
Deşeurile vor fi stocate temporar în pubele închise, dispuse pe platforma
betonată; vor fi eliminate periodic la un agent economic autorizat.
Accesul se realizează prin intermediul DC 77, ulterior pe aleea
principală a fermei.
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Tabel nr. 1. Bilanţul teritorial
Construcţii propuse

mp

%

Spălătorie containere

9,00

48,205

Grup sanitar

4,00

21,424

Perete platformă depozitare cenuşă

1,85

9,908

Bazin Vidanjabil

3,82

20,460

18,67

100%

Total propus

3.2 Justificarea necesităţii proiectului
Luând în considerare specificul societăţii (fermă de porcine), existenţa
celor 4 construcţii (spălătorie containere, grup sanitar, perete platformă
depozitare cenuşă şi bazin vidanjabil) este strict necesară, în special pentru
asigurarea condiţiilor de igienă, în vederea limitării impactului.

3.3. Elementele specifice caracteristice proiectului propus
3.3.1. Profilul şi capacităţile de producţie
Specificul proiectului nu presupune existenta unor capacităţi de producţie,
cele 4 spaţii fiind destinate strict procesului de igienizare.

3.3.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe
amplasament
Cresterea porcilor – regim de maternitate.
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3.3.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de
specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea,
capacitatea

Specificul activităţilor celor 4 tipuri de construcţii propuse (spălătorie
containere, grup sanitar, perete platformă depozitare cenuşă şi bazin vidanjabil)
constă în

efectuarea de cicluri de spălare-curăţare şi respectiv depozitare-

preluare.

În urma implementării proiectului propus, activităţile care se vor

desfăşura fac parte integrantă din procesul de igienizare, neexistând activitate de
producţie din care să rezulte produse şi subproduse.

3.3.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare
a acestora
Materiile prime, energia precum şi combustibilii utilizaţi variază în funţie
de etapa realizării şi funcţionării proiectului.
a. În etapa de construcţie a proiectului materiile prime şi materialele
necesare ce vor fi utilizate, vor fi furnizate de către agenţi economici
specializaţi, si vor consta in: nisip, pietriş, apă, cadre metalice, beton
armat monolit pentru fundaţii şi grinzi, panouri termoizolante, paleţi
BCA, gresie, spumă poliuretanică, fibră de sticlă, etc.. Sursa de energie
utilizată în această etapă va fi generată de utilizarea diferiţilor
combustibili (benzină, motorină, gaz natural – în funcţie de autovehicul
şi/sau utilaj) şi/sau energie electrică.
b. În etapa de funcţionare nu vor fi utilizate materii prime, iar ca şi materiale
se vor utiliza: apa şi diferite substanţe dezinfectante/de igiena. Ca sursă de
energie va fi utilizată, preponderent, energia electrică.
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3.3.5. Racordarea la retelele de utilitati existente în zonă
 Alimentarea cu apă: se va realiza prin racordul propriu de la sistemul
de alimentare cu apă, existent pe amplasament.


Evacuarea apelor uzate: pentru apele menajere este prevazut un
bazin vidanjabil de 6mc confectionat din material rezistent, poliesteri
armaţi cu fibră de sticlă.

 Apele pluviale: Vor fi dirijate spre spaţiile verzi cu ajutorul
sistematizării verticale.
 Asigurarea agentului termic: Nu este cazul.
 Alimentarea cu energie electrică: se va face de la reteaua natioanala
de distributie a energiei electrice, racord existent pe amplasament.
 Deşeuri: Se vor elimina/valorifica, după caz, pe baza contractelor
existente pentru restul fermei, conform legislaţiei specifice. Stocarea
temporară se va face în recipiente adecvate în funcţie de tipul
deşeurilor rezultate.
3.3.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de
execuţia investiţiei.
Terenul pe care se propune a fi executată construcţia este situat în
intravilanul comunei Fântânele, cu nr.cadastral 102348, înscris în cartea
funciara 102348 UAT FÂNTÂNELE are proprietar pe SC DEGARO SRL,
în cota 1/1 şi deţine o suprafaţă totală de teren 152.915 mp.
La finalizarea lucrărilor, se vor îndepărta toate resturile de materiale
rămase în urma activităţii de construcţie şi se va efectua valorificarea/eliminarea
acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul

S.C. IMPULS MEDLEX WIN S.R.L., prin IULIAN POSTOLACHE -Elaborator Studii de Mediu

Nr. înregistrare 166/2015 în R.N.E.S.M.

12

DEGARO SRL – FERMA DE PORCINE FANTANELE, JUD. CONSTANTA

deşeurilor, prin colaborarea cu firme specializate de colectare şi valorificare
deşeuri.
3.3.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Nu este cazul. Vor fi folosite căile de acces existente în prezent, în zonă.
3.3.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
În cadrul proiectului, în etapa de construcţie, se vor folosi resurse naturale
precum: nisip şi pietriş.
3.3.9. Metode folosite în construcţie
Metodele folosite pentru construirea proiectului sunt uzuale pentru
construcţii industriale de acest tip, precum: turnarea elementelor de fundaţie în
cofraje recuperabile din scândură, asamblarea structurilor din cadre metalice,
turnarea parodselilor, montarea pardoselii de gresie, montarea panourilor
termoizolante, etc.

3.3.10. Planul de execuţie (faza de construcţie, punerea în funcţiune,
exploatare, refacerea şi folosire ulterioară).
Etapele desfăşurării proiectului sunt următoarele:
- Amenajarea organizării de şantier;
- Curăţarea terenului;
- Pregătirea şi amenajarea fundaţiilor şi a structurilor;
- Construirea acoperişului (unde este cazul);
- Realizarea tâmplăriilor;
- Construirea reţelelor interioare de utilităţi şi racordarea acestora la reţelele
deja existente pentru ferma de porcine;
- Dotarea cu echipamente şi instalaţii;
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- Îndepărtarea resturilor de materiale şi/sau a deşeurilor rezultate în urma
finalizării construcţiei.
Utilajele folosite în perioada de construcţie vor fi de tipul celor uzuale
folosite în construcţii, precum: excavator cu cupă, încărcător frontal,
autobasculante, etc.

3.3.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate
Pe terenul cu suprafaţa totală de 152 915,00 mp, având ca proprietar
SC. DEGARO S.R.L., există o fermă de creştere a porcinelor. ANEXELE
ce fac obiectului prezentului proiect, au rol în procesul de igienizare.

3.3.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Nu este cazul.
3.3.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de
transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea
apelor uzate şi a deşeurilor)
Nu este cazul.
3.3.14. Alte avize/acorduri/autorizaţii cerute pentru proiect
- documentaţie tehnică DTAC
Avizele pentru alimentare cu apă, energie electrică, eliminarea deşeurilor,
sunt reprezentate de avizele întocmite pentru funcţionarea fermei, deoarce
spălătoria va funcţiona ca o anexă la fermă, fiind racordată la reţelele de utilităţi
ale acesteia.
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3.4. Localizarea proiectului
Terenul amplasamentului este proprietatea SC DEGARO SRL, fiind
situat în intravilanul comunei Fântânele, nr.cadastral 102348, nr. C.F
102348.
Terenul are urmatoarele vecinătăţi:
-

la N – teren proprietate privată;

-

la E – drum acces;

-

la V– teren proprietate privată;

-

la S- drum acces.
Proiectul propus “anexe fermă” are ca vecinătăţi terenuri ale fermei,

fiind localizat în interiorul amplasamentului.
Tabel nr. 2. Coordonatele STEREO 70 ale perimetrului proiectului
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Coordonate STEREO `70
X (Nord)
Y (Est)
349805.210
783573.998
349807.746
783624.244
349729.953
783619.521
349733.507
783581.153

3.4.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa
Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin
Legea nr. 22/2001.
Nu este cazul.
3.4.2.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament,
cât şi pe zone adiacente acestuia
Folosinţa actuală a terenului este de curţi-construcţii, destinaţie stabilită
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prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.
3.4.2.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului
Zonarea şi folosirea terenului corespunde destinaţiei stabilite prin
planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului: zonă de activităţi agro –
industriale.
3.4.2.3. Arealele sensibile
Perimetrul amplasamentului este la o distanţă de cca 1,5 km pe directia E
fata de aria naturala de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta
Dunării şi Complexul Razem-Sinoie (Foto 1.).

Foto 1. Localizare amplasament în raport cu ROSPA0031
Delta Dunării şi Complexul Razem-Sinoie
Delta Dunării reprezintă teritoriul cuprins între bifurcaţiile Dunării
(Ceatalul Chiliei), mărginit la est de litoralul Mării Negre, la nord de braţul
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Chilia şi la sud de complexul lacustru Razim Sinoie. Delta Dunării propriu-zisă
este cea mai mare componentă a sit-ului şi are o suprafaţă totală de cca. 4.178
kmp, din care cea mai mare parte se găsete pe teritoriul României, adică 3.510
kmp, reprezentând cca. 82%, restul fiind situat pe partea stângă a braţului Chilia,
inclusiv delta secundară a acestuia, în Ucraina.
La sud de Delta propriu-zisă se desfăşoară până la capul Midia,
Complexul Lagunar Razim-Sinoie. Cea mai mare parte a complexului o
constituie zona depresionară (vechiul golf Halmyris) ocupat iniţial de apele
mării şi care a fost compartimentat ulterior, prin formare de cordoane şi grinduri.
În ultimile decenii, complexul a suferit foarte mari modificari datorita acţiunii
umane, fiind transformat în rezervor de apă dulce pentru alimentarea sistemelor
de irigaţii amenajate în jurul complexului.

Tabel nr.3 Caracteristici generale ale sitului
CLASE DE

COD

%

CLC

N02

14

522, 521

Estuare, lagune

N06

11

511, 512

Râuri, lacuri

NO7

48

411, 412

Mlaştini, turbării

NO09

4

321

Pajişti naturale, stepe

NO12

18

211-213

Culturi (teren arabil)

NO16

5

311

Păduri de foioase

HABITATE
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Valoarea universală a Deltei Dunării şi a Complexului lagunar RazimSinoie a fost recunoscută prin includerea în reţeaua internaţională a rezervaţiilor
biosferei (1990), în cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA”(MAB) lansat
de UNESCO. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în
septembrie 1991, ca Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca
habitat al păsărilor de apă, Convenţia RAMSAR. Valoarea de patrimoniu natural
universal a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin
includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, în
decembrie 1990. Valoarea patrimoniului natural şi eficienţa planului de
management ecologic aplicat în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au
fost recunoscute prin acordarea în anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii
protejate (reînnoit în 2005).
Vulnerabilitatea sitului este ridicată, în special datorită următoarelor
activităţi:
-

braconajul;

-

turismul în masă;

-

industrializarea şi extinderea zonelor urbane distrugerea cuiburilor, a

pontei sau a puilor;
-

deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului (colonii), a perioadelor de

migraţie şi iernat (aglomerări ale speciilor de păsări acvatice);
-

intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a

terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari,
folosirea excesiv a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini;
-

schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării

activităţilor agricole precum cositul sau păşunatul;
-

arderea vegetaţiei în timpul cuibăritului şi al migraţiei;
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-

introducerea şi înmulţirea necontrolată a speciilor invazive;

-

electrocutare şi coliziune cu liniile electrice;

-

amplasare de generatoare eoliene;

-

defrişările, tăierile la ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea

arborilor pe suprafeţe mari - tăierile selective a arborilor în vârsta sau a anumitor
specii;
-

împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fâneţe etc.), în

special cu specii de arbori alohtoni.
Tabel nr. 4. Activităţi şi consecinţe în interiorul sit-ului
Cod /activitate
210 /Pescuit profesionist (industrial)
620/Activităţi sportive şi recreative în aer liber
180/Incendiere
840/Inundare
421/Depozitare deşeuri menajere
243/Braconaj, Otrăvire, Capcane
230/Vânătoare

Intensitate
A
A
B
A
A
A
A

%
45
15
0
0
2
10
0

Infl.
0
-

Tabel nr. 5. Activităţi şi consecinţe în jurul sit-ului
Cod /activitate
101/Modificarea practicilor de cultivare
120/Fertilizarea
210 /Pescuit profesionist (industrial)
410/Zone industriale sau comerciale
620/Activităţi sportive şi recreative în aer liber
110/Utilizarea pesticidelor
140/Păşunatul
320/Mine
419/Alte zone industriale şi comerciale

Intensitate
A
A
A
A
A
A
A
A
A

%
45
0
30
0
15
0
15
0
0

Infl.
0
-
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Tabel nr. 6. Specii de păsări enumerate în anexa I
a Directivei Consiliului 2009/147/EC
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Specia
Alcedo atthis
Anser erythropus
Anthus campestris
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Ardea purpurea
Aythya nyroca
Gelochelidon nilotica
Glareola pratincola
Grus grus
Haliaaetus albicilla
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius minor
Limosa lapponica
Melanocorypha calandra
Numenius tenuirostris
Oenanthe pleschanka
Sterna hirundo
Sylvia nisoria
Xenus cinereus
Burhinus oedicnemu
Buteo rufinus
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Cygnus cygnus
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Egretta garzetta
Emberiza hortulana
Falco columbarius
Falco naumanni
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Galinago media
Oxyura leucocephala
Pandion haliaetus
Pelecanus onocrotalus

Scopul prezenţei
Cuibărit, iernat, pasaj
Iernat
Cuibărit
Iernat
Pasaj
Pasaj
Cuibărit
Cuibărit
Cuibărit, pasaj
Cuibărit
Pasaj
Cuibărit
Cuibărit, pasaj
Cuibărit
Cuibărit, pasaj
Cuibărit, pasaj
Pasaj
Cuibărit
Pasaj
Cuibărit
Cuibărit
Cuibărit, pasaj
Pasaj
Cuibărit
Cuibărit
Cuibărit, pasaj
Pasaj
Pasaj
Cuibărit
Iernat
Rezidentă
Rezidentă
Rezidentă
Cuibărit
Cuibărit
Iernat
Cuibărit
Pasaj
Pasaj
Pasaj
Iernat
Pasaj
cuibărit
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Phalacrocorax pygmeus
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Recurvirostra avosetta
Acrocephalus melanopogon
Chlidonisa niger
Accipiter brevipes
Ardeola ralloides
Botaurus stellaris
Chlidonias hybridus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus cyaneus
Circus macrourus
Coracias garrulus
Cygnus columbianus bewickii
Egreta alba
Falco cherrug
Falco peregrinus
Falco vespertinus
Gavia arctia
Gavia stellata
Hieraaetus pennatus
Larus melanocephalus
Lullula arborea
Mergus albellus
Milvus migrans
Nyctyicorax nycticorax
Picus canus
Pluvialis apricaria
Puffinus yelkouan
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Branta ruficollis
Circus pygargus
Asio flammeus
Luscinia svecica

Cuibărit, iernat, pasaj
Pasaj
Pasaj
Cuibărit
Cuibărit
Cuibărit
Cuibărit
Iernat
Cuibărit, Iernat
Cuibărit
Cuibărit
Cuibărit, pasaj
Cuibărit
Cuibărit
Cuibărit, pasaj
Cuibărit, pasaj
Cuibărit, pasaj
Iernat
Pasaj
Cuibărit
Iernat
Cuibărit, iernat
Cuibărit, iernat
Cuibărit, iernat
Cuibărit, Pasaj
Iernat
Iernat
Pasaj
Cuibărit
Cuibărit, pasaj
Cuibărit, iernat
Cuibărit, pasaj
Cuibărit
Rezidentă
Pasaj
Pasaj
Cuibărit
Pasaj
Cuibărit, pasaj
Iernat, pasaj
Cuibărit, pasaj
Iernat
Cuibărit
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Tabel nr. 7. Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC
Nr. Crt.

Specia

Scopul prezenţei

1.

Stercorarius parasiticus

Pasaj

2.

Actitis hypoleucos

Pasaj

3.

Alauda arvensis

Cuibărit

4.

Anas acuta

Pasaj

5.

Anas crecca

Pasaj

6.

Anas querquedulla

Pasaj

7.

Anser anser

Iernat

8.

Anser fabalis

Pasaj

9.

Anthus cervinus

Pasaj

10.

Anthus spinoletta

Pasaj

11.

Anthus trivialis

Pasaj

12.

Apus apus

Pasaj

13.

Apus melba

Pasaj

14.

Ardea cinerea

Rezidentă

15.

Asio otus

Rezidentă

16.

Aythya ferina

Iernat

17.

Bombycilla garrulus

Iernat

18.

Buteo buteo

Rezidentă, pasaj

19.

Buteo lagopus

Iernat

20.

Calidris alba

Pasaj

21.

Calidris alpina

Pasaj

22.

Calidris canutus

Pasaj

23.

Calidris ferruginea

Pasaj

24.

Calidris minuta

Pasaj

25.

Calidris temminlii

Pasaj

26.

Carduelis cannabina

Cuibărit, pasaj

27.

Carduelis carduelis

Cuibărit, pasaj
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28.

Carduelis chloris

Cuibărit, pasaj

29.

Carduelis flammea

Pasaj

30.

Carduelis spinus

Pasaj

31.

Carpodacus erythrinus

Pasaj

32.

Columba oenas

Cuibărit, pasaj

33.

Delichon urbica

Cuibărit

34.

Falco subbuteo

Cuibărit

35.

Ficedula hypoleuca

Pasaj

36.

Fringilla coelebs

Cuibărit, pasaj

37.

Gallinula chloropus

Rezidentă

38.

Hippolais icterina

Cuibărit, pasaj

39.

Hippolais pallida

Cuibărit

40.

Hirundo daurica

Pasaj

41.

Hirundo rustica

Cuibărit, Pasaj

42.

Lanisu excubitor

Iernat

43.

Lanius senator

Pasaj

44.

Locustella naevia

Pasaj

45.

Mergus merganser

Iernat

46.

Netta rufina

Iernat, pasaj

47.

Oenanthe hispanica

Pasaj

48.

Oenanthe isabelina

Pasaj

49.

Oenanthe oenanthe

Cuibărit, pasaj

50.

Oriolus oriolus

Cuibărit

51.

Otus scops

Pasaj

52.

Phoenicurus ochruros

Pasaj

53.

Phylloscopus collybita

Cuibarit, pasaj

54.

Phylloscopus sibilatrix

Pasaj

55.

Phylloscopus trochilus

Pasaj

56.

Podiceps cristatus

Cuibărit

57.

Larus canus

Pasaj

58.

Larus fuscus

Pasaj
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59.

Larus ridibundus

Cuibărit, pasaj

60.

Limicola falcinellus

Pasaj

61.

Limosa limosa

Pasaj

62.

Locustella luscinoides

Cuibărit

63.

Mergus serrator

Pasaj

64.

Milliaria calandra

Cuigbărit, iernat

65.

Prunella modularis

Pasaj

66.

Rallus aquaticus

Rezidentă

67.

Regulus regulus

Pasaj

68.

Remiz pendulinus

Rezidentă

69.

Saxicola torquata

Pasaj

70.

Saxicola rubetra

Pasaj

71.

Scolopax rusticola

Iernat, pasaj

72.

Serinus serinus

Cuibărit

73.

Streptopelia turtur

Pasaj

74.

Sturnus roseus

Cuibărit, pasaj

75.

Sturnus vulgaris

Cuibărit, pasaj

76.

Sylvia atricapila

Pasaj

77.

Sylvia borin

Pasaj

78.

Sylvia communis

Pasaj

79.

Sylvia curruca

Pasaj

80.

Tachybaptus ruficollis

Rezidentă

81.

Tringa nebularia

Pasaj

82.

Tringa ochropus

Pasaj

83.

Tringa stagnatilis

Pasaj

84.

Tringa totanus

Pasaj

85.

Turdus iliacus

Pasaj

86.

Turdus philomelos

Pasaj

87.

Turdus pilaris

Pasaj
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88.

Turdus viscivorus

Pasaj

89.

Upupa epops

Cuibăritoare

90.

Anas clypeata

Pasaj

91.

Anas penelope

Pasaj

92.

Aythya fuligula

Iernat

93.

Bucephala clangula

Cuibărit, iernat

94.

Numenius arquata

Pasaj

95.

Tringa erythropus

Pasaj

96.

Anas platyrhynchos

Cuibăritoare

97.

Anas strepera

Cuibăritoare

98.

Arenaria interpres

Pasaj

99.

Fringilla montifringilla

Iernat

100.

Glareola nordmanni

Cuibărit

101.

Haematopus ostralegus

Cuibărit

102.

Larus cachinnans

Cuibărit, pasaj

103.

Vanellus vanellus

Cuibărit, pasaj

104.

Phalacrocorax carbo

Cuibărit, iernat, pasaj

105.

Phoenicurus phoenicurus

Cuibărit, pasaj

106.

Pluvialis squatarola

Pasaj

107.

Podiceps grisegena

Cuibărit, pasaj

108.

Podiceps nigricollis

Cuibărit, iernat, pasaj

109.

Riparia riparia

Cuibărit, pasaj

110.

Acrocephalus arundinaceus

Cuibărit pasaj

111.

Acrocephalus palustris

Cuibărit, pasaj

112.

Acrocephalus schoenobaenus

Cuibărit, pasaj

113.

Acrocephalus scirpaceus

Cuibărit, pasaj

114.

Fulica atra

Cuibărit, iernat, pasaj

115.

Gallinago gallinago

Pasaj
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116.

Luscinia luscinia

Cuibărit, pasaj

117.

Luscinia megarhynchos

Cuibărit, pasaj

118.

Lymnocryptes minimus

Pasaj

119.

Merops apiaster

Cuibărit, pasaj

120.

Motacilla alba

Cuibărit pasaj

121.

Motacilla cinerea

Iernat

122.

Motacilla flava

Cuibărit, pasaj

123.

Muscicapa striata

Cuibărit, pasaj

124.

Numenius phaeopus

Pasaj

125.

Stercorarius longicaudus

Pasaj

126.

Bubulcus ibis

Cuibăritoare

127.

Certhia brachydactyla

Rezidentă

128.

Plectrophenax nivalis

Iernat

Dintre toate speciile de păsări menţionate în formularul standard, ar
putea, cel mai probabil, să ajungă în zona amplasamentului sau în arealele
învecinate, acele specii care sunt migratoare (de pasaj), şi au format un traseu pe
deasupra amplasamentului. Dar, având în vedere localizarea proiectului într-o
zonă cu tubine eoliene, cel mai probabil stolurile de păsări vor ocoli această arie,
sau vor zbura la înălţimi foarte mari de peste 200 de metrii altitudine.
Din punct de vedere conservativ, terenul pe care se propune construcţia,
nu prezintă importanţă ştiinţifică şi/sau economică, datorită absenţei speciilor
şi/sau a habitatelor protejate şi/sau de interes economic.
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3.4.3. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în
considerare
Nu este cazul, deoarece proiectul corespunde categoriei de utilizare a
terenului, stabilită prin planurile locale de urbanism.
3.5. Scurtă descriere a impactului potenţial
3.5.1. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului,
folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei,
calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului
vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre
aceste elemente.
Prin implementarea proiectului impactul de mediu potenţial va consta în:
(i)

emisii de gaze de eşapament, zgomot şi vibraţii, din funcţionarea
utilajelor - vor avea un caracter temporar şi nu vor genera un
impact major asupra populaţiei şi sănătăţii umane şi/sau asupra
mediului;

(ii)

accidental

pot

rezulta

scurgeri

de

ape

uzate,

în

cazul

distrugerii/deteriorării rigolelor;
(iii) poluări cauzate de depozitarea necontrolată a materialelor utilizate
şi a deşeurilor rezultate;
(iv)

emisii de pulberi ca urmare a lucrărilor de construire propriu-zise.

În perioada de funcţionare, impactul poate exista doar asupra
componentelor solului şi/sau freaticului, impact care poate exista numai în
cazul distrugerii/deteriorării conductelor/rigolelor de transport al apelor uzate.
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3.5.2. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ,
pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi
negativ)
În perioada de derulare a lucrărilor va exista un impact direct, pe termen
scurt şi reversibil, cauzat de existenţa pulberilor şi a prafului rezultate în urma
lucrărilor de construire, compactare şi amestecare a solurilor. La acestea, se
adaugă emisiile provocate de autovehiculele de transport, reprezentate de pulberi
şi gaze de eşapament. Având în vedere durata limitată a acestor lucrări, impactul
este apreciat ca fiind nesemnificativ/redus.
3.5.3.

Extinderea

impactului

(zonă

geografică,

numărul

populaţiei/

habitatelor/ speciilor afectate)
Lucrările de construcţie se vor executa numai pe terenul proprietate a SC.
Degaro S.R.L. Tinând cont de perioada scurtă în care se va realiza construcţia
proiectului, pulberile eliberate în atmosferă în urma lucrărilor de construire vor
avea impact asupra aerului, dar vor fi limitate numai la zona în care se vor
desfăşura aceste lucrări.
Evaluarea extinderii impactului:
- Zona geografică: Nu este cazul
- Numarul populatiei afectate: Nu este cazul.
- Habitate afectate: La nivelul amplasamentului, nu au fost
identificate habitate importante din punct de vedere ştiinţific şi/sau economic ce
ar putea fi afectate de activitatea aferentă proiectului. Distanţa destul de mare
(1,5 km) faţă de aria naturală protejată reflectă posibilitatea, chiar siguranta, de
evitare a producerii unui impact asupra mediului.
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3.5.4. Mărimea şi complexitatea impactului
Conform situaţiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului prezintă
un grad semnificativ doar în perioada de construcţie şi nesemnificativ în
perioada de functionare.
3.5.5. Probabilitatea impactului
Derularea activităţilor specifice la nivelul amplasamentului prezintă un
impact cu probabilitate redusă, atȃt pe parcursul realizǎrii investiƫiei, cȃt și dupǎ
realizarea acesteia, deoarece, mǎsurile prevǎzute de proiect nu vor afecta
semnificativ factorii de mediu. Impactul cu probabilitatea cea mai ridicată va fi
cel din perioada de construcţie şi va fi determinat de emisiile atmosferice, în
special de cele de praf şi gazele de esapament, dar şi de riscul contaminării
solului şi/sau a freaticului în cazul poluării accidentale, ca urmare a unor
scurgeri sau defecţiuni ale sistemului de eliminare/depozitare a apelor uzate.
3.5.6. Durată, frecvenţa şi reversibilitatea impactului
Durata şi frecvenţa impactului sunt reduse, iar gradul de reversibilitate al
acestuia este ridicat, datorită naturii proiectului şi a măsurilor prevăzute de
prevenire a impactului asupra mediului.
3.5.7. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare ale impactului
semnificativ asupra mediului
Se vor aplica următoarele măsuri tehnice/operaţionale de evitare/reducere
ale impactului de mediu:
- materialele care se vor utiliza în executarea lucrărilor de construcţii
proiectate, nu sunt de natură să prezinte un prezintă risc de poluare
pentru sol; acestea vor fi transportate în teren pe măsura utilizării
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lor şi se vor depozita în spaţii special amenajate, fără a se afecta alte
suprafeţe de teren;
- se vor respecta prevederile proiectului, referitoare la realizarea
fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă la distanţe faţă de reţelele
purtătoare de apă;
- se vor folosi utilaje, echipamente moderne şi materiale certificate
CE, avizate la nivel naţional, aplicate de echipe specializate;
- starea tehnică a utilajelor şi echipamentelor va fi verificată zilnic;
- deşeurile se vor depozita în locuri special amenajate şi vor fi
eliminate/ valorificate, după caz, de către agenţi economici autorizaţi;
- se va evita afectarea altor suprafeţe de teren, înafara celor
desemnate construirii.
3.5.8. Natura transfrontalieră a impactului
Distanţa faţă de graniţe este foarte mare (cea mai apropiată graniţă fiind
cea cu Bulgaria, situată la peste 70 de km), astfel încât nu va exista un impact
transfrontalier.
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IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,
EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU
4.1. Protecţia calităţii apelor
4.1.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
Prin desfăşurarea normală şi controlată a lucrărilor de construire nu va
exista pericolul poluării apelor.
În perioada de funcţionare a proiectului, apele uzate vor fi de tipul:


apele uzate provenite de la activitatea propriu-zisă a
proiectului şi anume: spălarea containerelor; ape uzate de tip
menajer provenite de la grupul sanitar;



apele meteorice colectate de pe acoperişul clădiri.

Apele uzate provenite de la spălatoria de containere şi de la grupul sanitar,
nu se vor evacua în sol, ci vor fi direcţionate prin sistemul de rigole, în reţeaua
de canalizare pozată în pantă de 5‰ după care, se vor deversa în bazinul
vidanjabil cu dimensiunile de 2,50 x 1,53mp.
4.1.2. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate
Nu este cazul utilizării unor instalaţii proprii de epurare a apelor uzate.
Acestea vor fi vidanjate periodic si introduse in sistemul propriu de epurare.

4.2. Protecţia aerului
4.2.1. Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţii
Sursele mobile de poluare a aerului în etapa de construcţie sunt
reprezentate

de

emisiile

de

gaze

de

eşapament

de

la

motoarele
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utilajelor/mijloacelor de transport angrenate în activităţile de sistematizare a
terenului şi de construcţii-montaj, precum şi pulberile/praful antrenat de
activităţile specifice de construire: săpare, compactare, fundare, finisare, etc.
4.2.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă
Nu este cazul, impactul produs asupra atmosferei va fi direct, local,
reversibil, şi nesemnificativ.
4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
4.3.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii
În perioada de executare a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot şi
vibraţii sunt reprezentate de maşinile şi utilajele folosite pentru amenajarea
construcţiilor. Zgomotul şi vibraţiile nu vor atinge un nivel ridicat şi vor avea un
caracter temporar.
În perioada de funcţionare, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi
reprezentate de instalaţiile utilizate pentru efectuarea igienizării containerelor.
Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra conform
STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de
zgomot 60 dB.
4.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi
vibraţiilor
Nu sunt necesare.
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4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor
4.4.1. Sursele de radiaţii
Din desfăşurarea activităţii de construcţie dar şi din cea de funcţionare, nu
vor rezulta emisii de radiaţii.
4.4.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor; alte
măsuri
Nu este cazul.
4.5. Protecţia solului şi a subsolului
4.5.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol
Atât în perioada de realizare a lucrărilor de investiţie cat şi după punerea
în funcţiune a acestora, sursele de poluare a solului sunt discontinue, pe o
perioadă scurtă de timp şi reversibile.
Suprafaţa terenului va fi modificată prin executarea lucrărilor de
amenajare, consolidare, săpături şi nivelare teren, necesare pentru amplasarea
construcţiei. În vederea asigurării protecţiei solului şi implicit a apelor
subterane, prin proiect se prevăd: impermeabilizarea prin betonare, colectarea
apelor uzate şi evacuarea acestora în reţeaua de canalizare existentă pe
amplasament.
În urma activităţilor de construcţie şi/sau funcţionare propriu-zisă, nu
rezultă surse de poluanţi pentru sol/ subsol cu excepţia unor situaţii accidentale
(ex. spargerea conductelor/rigolelor de evacuare apei uzate; posibilele scurgeri
de carburanţi/ uleiuri de la utilajele şi/sau autovehicule).
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4.5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului
Pentru protecţia solului proiectul prevede măsuri/lucrări de prevenire a
poluării acestuia:

-

sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces auto şi

pietonale, betonate;

-

apele uzate vor fi evacuate prin rigole din beton, cu pantă catre

bazinul vidanjabil;

-

materialele care se vor utiliza în executarea lucrărilor de

construcţii proiectate nu prezintă risc de poluare pentru sol; acestea se vor
depozita în spaţii special amenajate;
-

deşeurile de orice natură vor fi selectate şi stocate temporar în

containere/europubele etanşe, specifice tipului de deşeu.
În concluzie, se poate afirma că prin soluţiile constructive adoptate la
realizarea investiţiei, posibilitatea poluării solului este nesemnificativă
.
4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
4.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Terenul pe care se va realiza construcţia “Anexe fermă” nu este situat pe
suprafaţa a nici o arie naturală protejată. Cel mai apropiat sit protejat este sit-ul
NATURA 2000 ROSPA0031 Delta Dunării şi complexul Razem-Sinoie, aflat la
o distanţă de 1,5 km de amplasament. Prin urmare, lucrările de construcţie şi de
funcţionare propriu-zisă nu vor afecta aria protejată.
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4.6.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii,
monumentelor naturii şi ariilor protejate
Nu este cazul de măsuri speciale.
4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
4.7.1. 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.
Având în vedere specificul terenului cu folosinţă acutală de
construcţii”

“curţi -

şi vecinătăţile acestuia, se apreciază că impactul construirii

obiectivului propus asupra aşezărilor umane este nesemnificativ. Nu sunt
necesare măsuri suplimentare pentru protecţia acestor obiective.
În zonă nu au fost identificate monumente istorice/de arhitectură sau zone
de interes tradiţional.
4.7.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a
obiectivelor protejate şi/sau de interes public
Nu este cazul.
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4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament
4.8.1. Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate
În etapa de construcţie a obiectivelor, vor fi generate deseuri conform
tabelului 8.

Tabel nr. 8. Tipul deşeurilor în perioada de construcţie
Nume deşeu
deşeuri municipale amestecate
amestecuri metalice
ambalaje de hârtie şi carton
materiale plastice
ambalaje de plastic
ambalaje de lemn
pământ şi pietre
cabluri
beton

Cod conform HG 856/2002
20 03 01
17 04 07
15 01 01
17 02 03
15 01 02
15 01 03
17 05 04
17 04 11
17 01 01

În etapa de funcţionare, principalele categorii de deşeuri rezultate vor fi
conform tabelului 9.

Tabel nr. 9. Tipul deşeurilor în perioada de funcţionare
Nume deşeu
deşeuri biodegradabile
ambalaje de hârtie şi carton
ambalaje de plastic
deşeuri de la curăţarea rigolelor

Cod conform HG 856/2002
20 02 01
20 01 01
20 01 39
20 03 06
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4.8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor
Din construcţia obiectivului va putea rezulta o anumită cantitate de
deşeuri (potenţial beton, metal, lemn, hârtie, plastic, textile, etc.) însă acestea se
vor colecta şi sorta pe o platformă special amenajată în cadrul organizării de
şantier, de unde vor fi eliminate de către o firmă specializată, pe bază de contract
existent.
4.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
4.9.1. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse
Nu se vor utiliza substanţe sau preparate chimice periculoase.
4.9.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii
populaţiei
Nu este cazul.
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V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

5.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în
mediu
-

stocarea materialeor pulverulente in recipiente etanse;
evacuarea apelor uzate in bazinul vidanjabil (construcţie anexă
fermei);
gestionarea deseurilor cf Legii 211/2011
evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002.

5.2. Sistemul de monitorizare – indicatori de calitate
Cf. AIM in vigoare.
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VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte
normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO,
COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a
deşeurilor etc.)
Nu este cazul.
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VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

7.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier
Organizarea de şantier va consta în:
-

amenajarea unei zone pentru depozitarea materialelor şi
echipamentelor de lucru;

-

lucrări de asigurare, avertizare şi împrejmuire a organizării de
şantier, după caz;

-

materialele pulverulente vor fi depozitate în recipienţi închişi;

-

amplasarea de pubele pentru colectarea separată a deşeurilor, pe
categorii.

7.2. Localizarea organizării de şantier
Organizarea de şantier va fi amplasată astfel încât să nu deranjeze
vecinătăţile amplasamentului.
7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier
Având în vedere anvergura redusă a construcţiei, impactul asupra
mediului a lucrărilor de formare a organizării de şantier va fi redus.
7.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia
poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier
Materialele pulverulente – stocarea in recipiente etanse
7.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu
Nu este cazul.
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VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA
FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE
INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE
8.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea
investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii
La finalizarea investiţiei se vor realiza activităţi de curăţare şi ecologizare
a amplasamentului, precum :
-

îndepărtarea tuturor utilajelor şi echipamentelor folosite, precum
şi a materialelor neutilizate;

-

colectarea pe sortimente a deşeurilor şi evacuarea de pe
amplasament a acestora, în scopul valorificării sau eliminării;

-

desfiinţarea mijloacelor de semnalizare temporare;

-

curăţarea zonei şi aducerea amplasamentului la situaţia iniţială.

8.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de
poluări accidentale
Constructorul va fi instruit cu privire la modul de răspuns în caz de
accidente/avarii care pot provoca poluări. Organizarea de şantier va fi dotată cu
materiale absorbante pentru situaţiile accidentale de scurgeri de hidrocarburi.
Instalaţiile şi echipamentele vor fi utilizate numai de către angajaţii
special instruiţi pentru a se preveni eventualele defecţiuni/avarii. Se va face
verificarea tehnică a echipamentelor şi sistemelor existente pe amplasament.
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8.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei
V. cap. 8.1.
8.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării
ulterioare a terenului
V. cap. 8.1.

ÎNTOCMIT,

S.C. IMPULS MEDLEX WIN SRL
IULIAN POSTOLACHE, expert
Dr.Biolog,
ELENA BUHACIUC
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ANEXE

Anexa 1. Plan de situaţie
Anexa 2. Certificat de urbanism
Anexa 3. Plan de incadrare
Anexa 4 a-b. Dovada inregistrare in SIM
Anexa 5 a-c. Anunt public in mass-media
Anunt public la sediu propriu
Anunt public la primarie
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