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Denumirea proiectului:
COMPLEX HOTELIER TURISTIC CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S+P+1E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN,
ORGANIZARE DE ŞANTIER, REŢELE EDILITARE CU BRANŞAMENTE INDIVIDUALE

II.

Titular:

Numele companiei: S.C. «TOMIS GARDEN RESIDENCE» S.R.L.
S.C. «LOGIS PROJECT» S.R.L.
Adresa poştală: Jud.Constanța, com.Ovidiu, str. Dacia nr.35
Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:
 tel. 0741332728; e-mail: dan.lascu@pfv.ro
 tel. 0724230244; e-mail: cristi.rusu@logisproject.ro
Numele persoanelor de contact (director/manager/administrator), responsabil pentru
Protecţia mediului:
 Administrator:
Lascu Daniel, mun. Constanţa, Jud. Constanţa, str. Verona, nr. 2, bl. B, Sc. 4-5
 Administrator:
 Rusu Ionuţ-Cristian, mun. Constanţa, Jud. Constanţa, str. Praga nr. 1B et. 2, ap. 14
III. Descrierea proiectului
Rezumatul proiectului:
Proiectul presupune construirea unui complex turistic pe teritoriul administrativ al comunei
23 August, jud. Constanța, format din:


Spaţii de primire pentru turiști;



Spatii de cazare simple;



Spaţii de cazare-garsoniere;



Spaţii de alimentaţie publică;



Spaţii de agrement;



Anexe tehnice;



Elemente de amenajare peisagistică, adecvată parcelelor;



Parcări auto în incintă;



Împrejmuire stradală, pe perimetrul terenului.
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Terenul pe care se va construi complexul turistic este proprietate privată a titularului, are o
suprafață de 49.200 mp, este situat în intravilanul comunei și are funcțiunea de teren pentru
construcţii cu regim mare de înălţime şi construire în regim izolat.
La momentul actual, terenul este liber de constructii.
Terenul este situat la sud de lacul Tatlageac şi de Hotelul Blaxy Resort și la Vest de la calea
ferată Constanţa-Mangalia.
Terenul nu este situat în arii protejate.
Accesul în complex se va realiza din str.Răsăritul Soarelui, adiacent laturii de Nord a
terenului, la Sud din strada - drum de exploatare „De 321”, la Est din strada - drum de
exploatare calea ferată, la Vest din strada - drum de exploatare „De 319”.
Cât priveste impactul asupra mediului datorat amenajărilor prevazute de prezentul proiect,
a fost luat în considerare atât cel din faza de executie, cât si cel din faza de functionare.
Formele de impact asupra mediului din perioada de executie sunt cele caracteristice
tuturor santierelor, cu implicatii cu arie redusă de manifestare, de scurtă durată si de
intensitate redusă asupra componentelor mediului, în conditiile respectării disciplinei de lucru.
Se consideră că factorii de mediu potențial afectati (în special apa, aer, sol, componenta
vie, populatia din zonă) vor reveni la parametrii normali de functionare la terminarea
lucrărilor de executie. Având în vedere topografia si conformatia terenului (zona relativ
plană), nu se estimează aparitia unor dezechilibre majore sau a unor factori de risc natural
suplimentari ca urmare a activitătilor de santier. În perioada de functionare a complexului
turistic, se poate vorbi mai degraba de cresterea presiunii antropice asupra teritoriului,
care poate atrage dupa sine si efecte negative asupra factorilor de mediu. În cazul
proiectului de fată, se consideră că presiunea antropică asupra mediului, reflectată în
posibilitatea aparitiei supraaglomerarii si inclusiv a unei stari de disconfort a populatiei, nu va
conduce la aparitia unor stări teritoriale conflictuale. Cât priveste fenomenele de risc
antropic ce s-ar putea declansă, inmagazinate în manifestarea abuzivă a interventiei
asupra elementelor naturale, proiectul s-a adaptat la conditiile de functionare optima a
structurilor preexistente şi s-a evitat întroducerea unor elemente perturbatoare în
functionalitatea subsistemelor ce servesc turismului. Dezvoltarea sectorului turistic are
implicatii asupra mediului în special asupra habitatelor, solului (prin depozitarea
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necontrolată de deşeuri, în special), asupra resurselor de apă şi energie, prin intermediul
sistemelor de alimentare cu apă si de evacuare a celor uzate mai ales în perioadele
cu cerere maximă (în sezon). Impactul turismului depinde însă de tipul de turism practicat,
de comportamentul turistilor si de calitatea serviciilor oferite. În vederea reducerii acestor
forme de impact, în complexul turistic propus se va promova un turism durabil, bazat pe
respectul fată de mediu, astfel încât se consideră ca se va aduce o contributie
importantă nu numai la prosperitatea industriei turistice, dar si a zonelor înconjuratoare.
Justificarea necesităţii proiectului:
Proiectul de fată a fost conceput în contextul efervescentei induse de transformările
teritoriale din spatiul litoralului românesc, cu intensităti diferite de manifestare de la un
sector litoral la altul. În acest context, se apreciază ca fiind esentială dezvoltarea unor
proiecte turistice în imediata vecinătate a litoralului, care să poată contribui la o relansare
a turismului românesc în această zonă. Fiind situată totuși într-un mediu fragil (mediul
litoral), o conditie pentru reusita oricărui proiect de acest gen este aceea de a identifica
modalitătile prin care resorturile functionale amintite pot să-si îndeplinească și obiectivele
socio-economice, dar în același timp să rezoneze și cu exigentele principiilor de integrare
peisagistică si mediu (dat fiind faptul că un astfel de proiect este concomitent un liant spatial,
prin atragerea fluxurilor turistice, dar si o formă de restructurare teritorială). Comuna
23 August este cunoscută ca o zonă turistică atractivă, dar în curs de dezvoltare, fiind astfel
stringentă nevoia de investiții în infrastructura turistică.
Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):
Plan de Amplasament, planşa A01, şi Planul de Situatie, planşa A02, sunt anexate
prezentului memoriu.
Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.):
S-a atașat prezentului memoriu un extras din proiectul-concept (broşură).
Elementele specifice caracteristice proiectului propus:
Complexul hotelier turistic este un ansamblu format din corpuri de clădiri, amplasat în
incinta proprietăţii, care asigură turiştilor servicii de cazare – camere şi garsoniere, şi din
clădiri dotate cu spaţii de primire şi servicii (recepţie, holuri, încăperi de aşteptare şi
corespondenţă), spaţii de alimentaţie publică (restaurante cu anexe şi baruri), spaţii pentru
diferite activităţi (piscine pentru adulţi şi copii, terenuri de joacă copii etc.), anexe tehnice
şi parcări auto.
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Proiectul presupune construirea unor elemente de infrastructură, prezentate în tabelul 1.
Tabel 1. Elemente de infrastructură propuse
Nr.

Denumire

Nr. unităţi

Persoane

1

2

3

4

Spaţii de cazare
1

Camere şi garsoniere de cazare, inclusiv
6 camere pentru persoane cu handicap

250

500

2

Camere de cazare pentru personal

13

33

3

Oficii pentru cameriste

12

24

Spaţii de deservire
4

Punct medical cu 2 camere

1

2

5

Recepţia cu încăperi administrative

1

10

6

Restaurant 1 cu 450 loc.

1

15

7

Restaurant 2 cu 450 loc şi Bar 1 cu 50 locuri

1

16

8

Bar 2 cu 100 locuri

1

2

9

Bar 3 cu 50 locuri

1

1

10

Piscină 1 - pentru adulţi

1

1

11

Piscină 2 - pentru copii

1

1

12

Piscină 3 - pentru adulţi-zona garsonieră

1

1

Indicii tehnici propuși pentru clădiri sunt prezentați în tabelele 2-7.
Tabel 2. Spații de primire si alimentatie publică
Nr.
poz.

Nr.
Nivele

Denumire

1

Corp Central : Recepţia,
Administraţia, Restaurant 1 cu 450 loc.

2

Restaurant 2 - cu 450 loc. şi Bar 1 cu 50 loc.

3

Bar 2 cu 100 loc. (în zona de relaxare)

4

Bar 3 cu 50 loc. (pe apă - piscină)
Total

Suprafaţa
Nr.
construită
imobile
Sc,mp

Suprafaţa
desfăşurată
Sd,mp

S+P+1E+M

1

988.00

2476.00

P+M

1

1205.50

1410.50

P

1

120.00

180.00

S+P

1

120.00

120.00

2433.50

4186.50

Înălţimea liberă a spaţiilor la Recepţie şi Restaurante, H= 3.00÷3.60m.
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Tabel 3. Spații de cazare simple
Sc,
Nr.
Nr.cam/
unitate,
imobile garson.
mp

Sc,
total,
mp

Sd,
unitate,
mp

Sd,
total,
mp

Nr. poz.

Denumire

Nr.
nivele

5.1÷5.7

Corp cu 28 camere

P+1E

1

28

549.05

549.05

1219.50 1219.50

6.1÷6.6

Corp cu 24 camere

P+1E

1

24

468.50

468.50

1042.40 1042.40

7.1÷7.8

Corp cu 32 camere

P+1E

1

32

629.65

629.65

1396.70 1396.70

8.1÷8.7

Corp cu 28 camere

P+1E

1

28

549.05

549.05

1219.50 1219.50

9.1÷9.6

Corp cu 24 camere

P+1E

1

24

468.50

468.50

1042.40 1042.40

10.1÷10.4

Corp cu 32 camere

P+1E

1

32

550.90

550.90

1248.60 1248.60

11, 12

Corp cu 8 camere

P

2

16

229.80

459.60

229.80

459.60

13 ÷ 20

Corp cu 4 camere

P

8

32

115.95

927.60

115.95

927.60

16

216

Total

4602.85

8556.30

Camerele simple sunt compuse din : spaţiu pentru dormit cu 1 sau 2 paturi pentru 2
persoane; spaţiu pentru baie şi grup sanitar; spaţiu - hol de întrare cu dulap pentru haine
şi terasă. Înălţimea liberă a spaţiilor de cazare, H= 2.80 m.
Suprafaţa camerelor este de 18.0 - 20.0 mp
Tabel 4. Spații de cazare – garsoniere
Sc,
unitate,
mp

Sc,
total,
mp

Sd,
unitate,
mp

Sd,
total,
mp

28

231.20

1618.40

231.20

1618.40

15

30

115.95

1739.25

115.95

1739.25

3

3

58.75

176.25

58.75

176.25

25

61

Nr. Poz.

Denumire

Nr.
Nivele

21 ÷ 27

Corp cu 4 garsoniere

P

7

28 ÷ 42

Corp cu 2 garsoniere

P

43 ÷ 45

Corp cu 1 garsoniere

P

Total

Nr.
Nr.cam/
imobile Garson.

3533.90

3533.90

Garsonierile sunt compuse din: dormitor pentru 2 persoane; salon cu comunicare
directă cu dormitorul; spaţiu - hol de întrare cu dulap pentru haine; spaţiu pentru baie;
grup sanitar propriu şi terasă. Înălţimea liberă a spaţiilor de cazare este H = 2.80m
Suprafaţa salonului şi dormitorului este de 18.0 - 20.0mp, fiecare.
Tabel 5. Spații de agrement
Nr. Poz.

Denumire

Nr.
unităţi

Suprafaţa
construită
Sc,mp

Suprafaţa
desfăşurată
Sd,mp

46

Piscină 1 - pentru adulţi

1

1010.00

1010.00

47

Piscină 2 - pentru copii

1

120.00

120.00

48

Teren 1 - pentru copii

1

--

--

49

Teren 2 - pentru copii

1

--

--

50

Piscină 3 - pentru adulţi - zona garsoniere

1

344.10

344.10

1474.10

1474.10

Total
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Tabel 6. Anexe tehnice
Denumire

Nr. Poz.

Nivel

Nr.
unităţi

Suprafaţa
construită
Sc,mp

Suprafaţa
desfăşurată
Sd,mp

P

1

30.95

30.95

51

Grup electrogen

52

mobil

1

--

--

53

Generator de curent electric
Staţie de pompare 1 pt Piscină 1,2

subteran

1

--

--

54

Staţie de pompare 2 pt Piscină 3

subteran

1

--

--

55

Separator de grăsimi 1

subteran

1

--

--

56

Separator de grăsimi 2

subteran

1

--

--

57

Rezervor cu pompă canalizare
menajeră

subteran

1

--

--

30.95

30.95

Total
Tabel 7. Alte elemente de amenajare
Denumire

Nr. Poz.

Marcare

Nr.
unităţi

Cantitatea

58

Împrejmuire teren

900.00ml

59

Poartă de acces în incintă

P1÷P6

6

--

60

Poartă decorative în incintă

Pd1, Pd2

2

--

61

Foişor, tip 1

42

--

62

Foişor, tip 2

50

--

63

TOTEM publicitate

2

--

64

Indicatoare direcţii

16

--

Structura de rezistenţă la recepţie, restaurant 1 şi corpuri de cazare:


Se va realiza o structură de rezistenţă mixtă, cadre, stâlpi, grinzi şi planşeuri din beton
monolit armat;



Fundaţii continue sub pereţi şi izolate sub stâlpi – beton monolit armat;



Închideri perimetrale exterioare din zidărie, cărămidă din argilă arsă tip «Porotherm» cu
grosimea de 25 cm.



Compartimentări interioare din zidărie, cărămidă din argilă arsă tip «Porotherm» cu
grosimea de 11.5 cm;



Acoperiş în pante. Şarpanta - structură din lemn. Învelitoare – ţiglă ceramică.

Structura de rezistenţă la restaurant 2 şi baruri:


Fundaţii izolate şi continue din beton cu piatră, cu brâu din beton monolit armat;



Stâlpi şi grinzi din lemn, prelucraţi cu soluţie ignifugă în prealabil;
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Închideri perimetrale exterioare din zidărie, cărămidă din argilă arsă tip «Porotherm»
cu grosimea de 25cm. Compartimentări interioare din zidărie , cărămidă din argilă
arsă tip «Porotherm» cu grosimea de 11.5cm



Acoperiş în pante. Şarpanta - structură din lemn, prelucrată cu soluţie ignifugă în
prealabil. Învelitoare- snopi de stuf, ignifugaţi în prealabil.

Materiale şi finisaje folosite:


Finisajele exterioare şi interioare - tencuieli decorative, încadrându-se în specificul
arhitectural al zonei Dobrogene.



Tamplaria exterioară şi interioară - lemn cu geam termopan.



Pardoseli - scânduri din lemn pe grinzi din lemn, parchet din lemn tare şi gresie în funcţie
de destinaţia spaţiului;



Terase - scânduri din lemn.

Alte aspecte constructive sau de dotare cu importanță:


Metodele folosite la construcţie sunt cele standard, tradiţionale, optându-se în cazul
fundaţiei la săpătură mecanică şi manuală, turnarea betonului adus preparat la
staţia de betoane. Structura de rezistenţă din busteni de lemn va fi realizată
manual, la fel şi punerea în operă a învelitorii din stuf;



Construcţiile vor respecta retragerile de la aliniament care sunt caracteristice zonei,
conform PUZ aprobat;



Pe teren se vor amenaja spaţii verzi şi spaţii plantate;



Complexul hotelier turistic va fi împrejmuit cu un gard transparent, dublat de gard viu,
cu mai multe porţi de acces din diverse direcţii, accesul fiind dirijat şi controlat.



Parcarile auto vor fi realizate în interiorul terenului, aflate pe perimetrul complexului.
Parcările se vor realiza din dale inierbate;



Corpurile de clădiri sunt amplasate pe teren independent şi cuplate, cu arhitectură
specifică zonei Dobrogene;



Se propune o amplasare cât mai avantajoasă a clădirilor, pentru a obţine insolarea
normativă cu evitarea influenţei a construcţiilor învecinate;



Distanţa dintre clădiri este mai mare decât înălţimea clădirii celei mai înalte, pentru
a nu se umbri reciproc. Se va asigura însorirea tuturor încăperilor de cazare pe o durată
de minimum 1oră 30 min. zilnic, la solstiţiul de iarnă;



Înălţimea corpurilor de cazare, izolate, cu nivel de înălţime P(parter), este de H=3,0m la
streaşină şi H=5,5m la creastă. Distanţa între corpuri este de 8,0m ÷ 10,0m;
SC «TOMIS GARDEN RESIDENCE» SRL, CIF : 29753562, tel.: 0741332728; e-mail: dan.lascu@pfv.ro
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Înalţimea corpurilor de cazare cuplate, cu nivel de înălţime P+1E(parter+etaj), este de
H=6,0m la streaşină şi H=9,0m la creastă. Distanţa între corpuri este de 10,0m ÷ 12,0m;



Ferestrele sunt amplasate pe capete, la fiecare corp 5.1÷5.7; 6.1÷6.6; 7.1÷7.8; 8.1÷8.7;
9.1÷9.6; 10.1÷10.4 din ambele părți pentru corpurile înşiruite P+1;



Distanţa între clădirea Recepţiei cu Restaurant până la corpurile de cazare este de
12.0m. Nivel de înălţime Recepţiei cu Restaurant - S+ P+1E+M, H=7,0m la streaşină şi
H=12,0m la creastă;



Distanţa între Restaurant 2 până la corpurile de cazare este de 15.0m;



Nivel de înălţime Restaurant 2 este P+M, H=3,5m la streaşină şi H=9,0m la creastă;



Obiectivul va avea funcţiunea sezonieră şi nu va fi încălzit în sezonul rece. În sezonul de
exploatare se va produce doar apă caldă menajeră pentru bucătărie şi pentru băi,
prin boilere electrice;



La grupurile sanitare aerisirea se prevede prin coloane de ventilaţie şi ferestre. Pentru
bucătării la restaurante se prevăd instalaţii de ventilare mecanică;



În camerele de cazare a turiştilor se prevăd instalaţii individuale de condiţionarea
aerului.

Profilul şi capacităţile de producţie:
Proiectul propus are funcţiunea de infrastructură turistică, cu funcţiuni de cazare,
alimentaţie publică şi agrement. Proiectul nu pregătește cadrul pentru desfășurarea unor
activități de producție propriu-zise.
Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):
Nu exista activitati de productie în cadrul investitiei propuse prin proiect.
Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:
Pentru realizarea acestei investiţii se vor utiliza la faza de implementare a proiectului materii
prime şi auxiliare.
În tabelul 8 se prezinta materiile prime şi auxiliare utilizate, provenienţa acestor materii şi
modul lor de gestionare.
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Tabel 8. Materii prime şi auxiliare, energie şi combustibili utilizaţi
Nr.
crt.
1

Materii
prime
auxiliare
2

Destinaţie

Provenienţă

Mod de depozitare

Periculozita
te

3
Pentru realizarea
cofrajelor la
structurile betonate/
placaje de lemn
pentru decoratiunile
exterioare
Pentru realizarea
decoraţiunilor
exterioare în zona
soclului

4

5

6

De la societăţi
comerciale
specializate

Se depozitează
temporar în depozite
deschise în cadrul
organizării de şantier

1

Lemn

2

Piatră
decorativă

3

Fier
beton,
bare de
fier

Pentru rezistenta
structurilor betonate

De la societăţi
comerciale
specializate

3

Cărămidă

Pentru realizarea
zidăriei exterioare

De la societăţi
comerciale
specializate

4

Stuf

Pentru realizarea
acoperişului

De la societăţi
comerciale
specializate

Polistiren

Pentru realizarea
termoizolaţiei
exterioare a clădirilor

De la societăţi
comerciale
specializate şi
autorizate

Se depozitează în
magazie închisă în
cadrul organizării de
şantier

Beton

Pentru realizarea
structurilor din beton
fundatii,structuri
de rezistenţă, plăci
de beton)

De la staţiile de
betoane

Nu se depozitează pe
amplasament

7

Lavabil

Pentru realizarea
zugrăvelilor de
interior

8

Gresie/
faianţă

Pentru protecţia
pardoselilor şi a
pareţilor laterali

9

Parchet

Pentru protecţia
pardoselilor

De la societăţi
comerciale
specializate si
autorizate
De la societăţi
comerciale
specializate şi
autorizate
De la societăţi
comerciale
specializate şi
autorizate

Se depozitează în
magazie închisă în
cadrul organizării de
şantier
Se depozitează în
magazie închisă în
cadrul organizării de
şantier
Se depozitează în
magazie închisă în
cadrul organizării de
şantier

5

6

De la societăţi
comerciale
specializate

Se depozitează
temporar în depozite
deschise în cadrul
organizării de şantier
Se depozitează în
depozite deschise în
cadrul organizării de
şantier
Se depozitează în
depozite deschise în
cadrul organizării de
şantier
Se depozitează în
depozite deschise în
cadrul organizării de
şantier

nepericulos

nepericulos

nepericulos

nepericulos

nepericulos

nepericulos

periculos

nepericulos

nepericulos

nepericulos
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1

2

3

10

Nisip/bal
ast

11

Pentru realizarea
Dale
parcărilor, căilor de
ecologice
acces

12

Sol
vegetal

Pentru realizarea
lucrarilor de pe
amplasament

Proiectant Arhitectura :
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4
De la staţia de
sortare a
agregatelor
minerale

5

6

Se depozitează
provizoriu în organizare
de şantier

nepericulos

De la producători
autorizaţi

Se depozitează
provizoriu în organizarea
de şantier

nepericulos

Pentru realizarea
umpluturilor
necesare,
ecologizarea zonei

Pământ rezultat
din excavaţii

Nu se depozitează pe
amplasament, se
transportă şi se aşterne
direct pe sol

nepericulos

Motorină

Pentru funcţionarea
utilajelor de pe
amplasament

De la staţiile de
distribuţie a
carburanţilor

Nu se depozitează
combustibili pe
amplasament

Periculos

Ulei
hidraulic

Pentru funcţionarea
sistemului de
ridicare, împingere a
utilajelor de pe
amplasament

De la distribuitori
specializaţi

Nu se depozitează ulei
hidraulic pe
amplasament

Periculos

De la distribuitori
specializaţi

Nu se depozitează ulei
de transmisie pe
amplasament

Periculos

De la distribuitori
specializaţi

Nu se depozitează ulei
de motor pe
amplasament

nepericulos

Combustibili
13

14

15

16

Pentru funcţionarea
în condiţii optime a
Ulei de
cutiilor de viteză ale
transmisie
utilajelor de pe
amplasament
Pentru funcţionarea
Ulei de
în condiţii optime a
motor
motoarelor utilajelor
de pe amplasament

În perioada de funcționare, nu se utilizează materii prime, decât cele care servesc unităților
de servire a mesei.
Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:
Alimentarea cu apă:
Alimentarea cu apă a zonei de nord şi de sud a lacului Tatlageac se realizează
printr-o conductă cu ø 400x22.8mm, amplasată paralel cu drumul de legătură dintre DN
39 şi staţiunea Olimp până la intersecţia cu DCL 80 şi de acolo paralel cu acest drum
până la subtraversarea C.F. Constanta – Mangalia cu ø160x9.1mm.
Alimentarea cu apă a Complexului hotelier turistic proiectat se va realiza de la
reţeaua existentă în zonă, conducta cu ø160x9.1mm.
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Amenajarea gospodăriei cu apă potabilă şi pentru stingere în caz de incendiu se va
realiza conform NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea
instalaţiilor de stingere a incendiilor.
Evacuarea apelor uzate:
Evacuarea apelor uzate se va face în reteaua de canalizare existentă.
Canalizarea apelor uzate se realizează în sistem divizor. Apa uzată menajeră va fi
preluată de reţeaua de canalizare, care acoperă întreaga tramă stradală.
Diametrul minim prevăzut va fi de ø250 x 6.1mm, iar diametrele pe conductele
colectoare principale vor fi până la ø400 x 9.8mm.
Apele uzate vor fi preluate de staţia de epurare existentă – Mangalia.
Reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere va fi echipată cu cămine de
intersecţie, cămine pentru schimbări de pantă, precum şi cămine de vizitare. În perioada
de funcţionare canalizarea menajeră din zona de bucătărie a restaurantelor se va
face prin separator de grăsimi, tip NG4 cu capacitatea de 4 litri/sec, apoi către reţeaua
de canalizaţie menageră.
Apele pluviale de pe acoperişul clădirilor vor fi preluate prin burlane, racordate la
reţeaua de canalizare pluvială din incintă cu colectare în rezervor de apă subteran, care se
vor folosi ulterior pentru udarea spaţiilor verzi din incintă.
Alimentarea cu energie electrică:
Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua locală de
electricitate de 20kV, existentă în zonă, prin construirea unui post de transformare
20/0,4kV amplasat în incintă;
Reteaua propusă de distribuţie a energiei electrice va fi subterană. Alimentarea cu
energie electrică se va face la parametrii standardelor naţionale.
Toate arterele de circulaţie în incintă vor fi prevăzute cu instalaţii de iluminat public.
Străzile perimetrale terenului vor fi prevăzute cu iluminat public (stâlpi standard sau
ornamentali).
Asigurarea agentului termic:
Obiectivul va avea funcţiunea sezonieră şi nu va fi încălzit în sezonul rece.
Evacuarea deşeurilor menajere:
Se va face către punctul gospodăresc amenajat pe proprietatea beneficiarilor în
zona de Nord - Est a terenului, în Europubele din PP ecologice la o distanţă de 25.0 m
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de cel mai apropiat corp de locuinţă. Ridicarea deşeurilor va fi efectuată de către o
societate specializată în urma unui contract cu beneficiarul.
Pentru fiecare tip de deşeu generat, se vor amenaja sisteme temporare de stocare
corespunzătoare, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.
Funcţionarea obiectivului va genera deşeuri de tip menajer şi deşeuri de ambalaje.
Se vor asigura facilităţile necesare pentru colectarea selectivă.
Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia
investiţiei:
După terminarea lucrărilor de execuţie a clădirilor şi imprejmuirii, se va amenaja
peisagistic toată suprafaţa, propunându-se zone verzi cu spaţii plantate, accese pietonale
şi accese ocazionale carosabile (pentru accesul autospecialei servicii de pompieri).
Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:
Căile de acces care vor deservi complexul turistic au fost propuse și aprobate prin
documentaţiile de Urbanism ce au aprobat funcțiunea terenului. Prin proiectul de față nu se
prevăd modificări ale acestor trasee.
Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:
Pe perioada executării lucrărilor pentru realizarea investiţiei, resursele sunt cele uzuale
necesare realizării unei structuri în cadre de beton armat cu zidărie din cărămidă arsă. La
restaurante se prevede sistem constructiv tradiţional - structura portantă de lemn pe
fundaţie continuă de beton, închideri exterioare din cărămidă arsă şi învelitoare din stuf,
care se apropie de un mod de construire local, folosind materiale de construcţie
ecologice (lut, nisip, piatră, stuf şi lemn).
Pe perioada funcționării, resursele naturale ce vor fi utilizate sunt apa și energia electrică.
Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare,
refacere şi folosire ulterioară:
Proiectul va fi implementat pe baza următoarelor etape:


lucrări de organizare de şantier;



lucrări de excavaţie;



lucrări de execuţie a structurilor de rezistenţă;



lucrări de instalaţii sanitare, electrice şi ventilaţie;



lucrări de finisaje;



lucrări de amenajare.
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Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:
Titularul nu deține informații privind alte proiecte planificate în zona proiectului. La nord,
nord-vest de amplasament, între acesta și lacul Tatlageacu, există un complex turistic
funcțional.
Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:
În urma unei analize facute de proiectant si beneficiar, avand in vedere specificul
activitatilor pe care le desfasoara societatea, caracteristicile amplasamentului, morfologia si
vecinatatile, contextul economic regional si preocuparea fata de respectarea legislatiei in
vigoare, s-au analizat toate posibilitatile de derulare a proiectului in vederea selectarii celei
optime. Investitia se va integra rapid in dinamica economica regionala avand in vedere
contextul amintit, generand in acelasi timp locuri de munca pentru populatia locala.
Motivatia alegerii amplasamentului a fost legata in primul rand de potentialul natural al
comunei (litoral) care ii permite dezvoltarea acesteia intr-o zona de agrement deosebita.
Configuratia actuala a amplasamentului corespunde conditii esentiale de dezvoltare a unui
complex turistic.
Alternativele de asigurare a utilitatilor si a conectivitatii cu infrastructura existenta in zona sau adoptat in vederea asigurarii unor servicii turistice de calitate, corelate cu masuri de
prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu.
Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului:
În urma finalizării execuţiei şi punerii structurii de primire turistică cu funcţiuni de
cazare şi alimentaţie publică în funcţiune, pe plan local se vor crea noi locuri de
muncă în domeniul turistic (servicii).
Alte autorizaţii cerute pentru proiect:


Aviz tehnic alimentare cu apă;



Aviz tehnic alimentare cu energia electrică;



Aviz securitatea la incendiu;



Aviz sănătatea populaţiei;



Autoritate Naţională pentru Turism;



Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Constanţa;



CN CFR SA INFRASTRUCTURA
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Localizarea proiectului:
Complexul turistic va fi localizat în comuna 23 August, jud Constanța. Legătura
amplasamentului cu Comuna 23 August va fi asigurată prin strada Răsăritul Soarelui,
strada Trandafirilor (DN39B) şi de DN 39.
Vecinătăţile terenului str. Răsăritul Soarelui Nr. 2 cu Nr. cadastral 106072 sunt următoarele:


la Nord –str.Răsăritul Soarelui;



la Sud – De 321;



la Est – Nr.cadastal 105490;



la Vest – De 319, drum de exploatare

Vecinătăţile terenului str. Răsăritul Soarelui Nr. 4. cu Nr. cadastral 105490 sunt următoarele:


la Nord –str.Răsăritul Soarelui;



la Sud – De 321;



la Est – De, calea ferată;



la Vest –Nr.Cadastral 106072

Localizarea proiectului este redată în figurile 1 și 2.
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Figura 1. Plan de încadrare în zonă_1
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Figura 2. Plan de încadrare în zonă_2
În fotografiile 1 și 2 sunt redate câteva imagini cu proiecția complexului turistic.

Foto 1. Imagine complex turistic_1
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Foto 2. Imagine complex turistic_2
Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone
adiacente acestuia:
Folosinţa actuală a terenului este intravilan, cu funcțiunea construcţii cu regim mare de
înălţime şi construire în regim izolat. La momentul actual terenul este liber de construcţii.
Folosința planificată a terenului este de structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare
şi alimentaţie publică. Utilizări: servicii, turism, agrement, piscine, spaţii verzi.
Politici de zonare şi de folosire a terenului:
Destinaţia terenului este zonă mixtă - M3a, stabilită prin documentaţia de Urbanism - PUZ
Zona de sud şi de nord a lacului Tatlageac, aprobat cu HCL 52/20.12.2010 şi conform
PUZ modificator „Reconfigurarea trama stradală pentru zona adiacentă parcelei A306/1
Comuna 23 August, intravilan, Nr. Cadastral 10191, Jud.Constanţa, elaborat de către SC
„Arhitectura Plus” SRL pentru amplasament Hotel Blaxi Resort.
Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:
Nu este cazul.
Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare,
care se vor aplica în conformitate cu legislaţia în vigoare, se reduce la minim
probabilitatea de apariţie a impactului asupra mediului.
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Zona în care se va executa lucrarea este în curs de dezvoltare.
Lucrarea în cauză are impact redus asupra terenului şi vecinătăţilor, iar impactul asupra
sanătăţii umane este minim.
Se poate creea disconfort datorită lucrărilor de construcţie, sapăturilor şi circulaţiei
autovehiculelor necesare lucrărilor de construire, dar acestea au un caracter izolat şi
frecvenţa redusă.
Natura impactului este directă pe termen scurt şi mediu. Lucrările în cauză vor avea
un caracter pozitiv asupra zonei studiate şi vecinătătilor imediate datorită faptului că
lucrările de sistematizare pe verticală, de amenajare şi înverzire vor îmbunătăti starea
actuală a terenului (teren intravilan, liber de constructii fără plantaţii).
O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:
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, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.
Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt,
mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):
Impactul va avea caracter local izolat (în limitele amplasamentului), se va manifesta
temporar și direct asupra factorilor de mediu aer, sol și indirect asupra apei. Asupra factorilor
de mediu apă, aer, sol, peisaș se va manifesta un impact negativ nesemnificativ. Asupra
populației locale, mai ales în perioada de funcționare, se va manifesta un impact pozitiv.
Lucrările nu vor modifica dinamica naturală a apei în jurul amplasamentului.
Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):
Impactul va avea carecter local izolat (în limitele amplasamentului), nu va afecta receptori
sensibili, cum ar fi habitate și specii sau populația locală.
Magnitudinea şi complexitatea impactului:
Impactul va fi redus ca intensitate și se va manifesta local, construcţia în cauză fiind
de mărime medie şi complexitate redusă, nefiind necesară tehnică şi echipamente
complexe de execuţie şi funcţionare.
Probabilitatea impactului:
Impactul este redus, formele de impact preconizate putând apărea numai în cazul
nerespectării disciplinei de șantier.
Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:
Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 6 luni de la data începerii construcţiilor, şi va
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avea un caracter temporar, pe durata execuţiei lucrării, cu excluderea perioadei de vară.
Terenul se va aduce la starea iniţială, cu amenajare şi înverzire complexă după terminarea
lucrărilor de construcţie.
Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:
Se vor lua măsurile necesare de protecţie şi control a lucrărilor de construcţie astfel încat să
se asigure protecţia mediului înconjurător conform legislaţiei în vigoare.
Luând în considerare sursele de poluare cu potenţial impact asupra mediului, în perioada de
execuţie, putem nominaliza:


pulberile în zona executării lucrărilor;



zgomotul produs prin activitatea utilajelor de construcţie şi transport.

Zonele în care se poate resimţi impactul sunt cele în care evoluează dispersia poluanţilor în
perioada de execuţie a lucrărilor. Aceste zone sunt:


zona de execuţie a lucrărilor.



drumul de acces

În afara zonei de lucru şi/sau drumului de acces la obiectiv, potenţialul impact negativ va fi
minimizat de măsurile luate de constructor în ceea ce priveşte transportul în siguranţă şi pe
trasee optime a materiilor prime/deşeurilor.
Natura transfrontieră a impactului:
Nu este cazul.
IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în
mediu
Protecţia calităţii apelor:
Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:
În prognozarea impactului pe care obiectivul propus il poate avea asupra factorului de
mediu apa trebuie să se tina cont de cele două etape în derularea proiectului si anume
etapa de executie si etapa de functionare.
În perioada de executie, exista posibilitatea unor forme de poluare chimică accidentală,
prin pierderi de carburanti pe sol, existând în aceste conditii si riscul infectării freaticului.
Această posibilitate va fi minimizată prin respectarea normelor de protectie a muncii si prin
întretinerea adecvată a utilajelor.
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În perioada de functionare, principalele forme de agresiune asupra factorului de mediu
apa sunt:
 Diminuarea rezervei de apă prin consum ridicat al acesteia, inclusiv ca efect al
întroducerii unor forme artificiale de stocaj hidric, care vor contribui la consumul de
apă (piscine). Desi aceste implicatii sunt extrem de importante în sistemele naturale,
se consideră că în conditiile în care amplasamentul se va alimenta din sistem
centralizat, impactul din acest punct de vedere se reduce simtitor. Se va practica și
un turism durabil în care turiștii vor fi stimulați înspre un consum moderat de apă;
 Poluarea apei prin: functionarea necorespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor
de colectare-epurare a apelor uzate de pe amplasament, depozitarea necontrolată de
deseuri direct pe sol, cu implicatii si asupra panzei freatice. Referitor la primul aspect,
trebuie mentionat că solutiile constructive propuse prin proiect sunt în măsură să
asigure evacuarea controlată a tuturor apelor uzate de pe amplasament în reteaua
de canalizare existentă în zonă, fără a afecta apele de suprafată si cele freatice.
Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:
În perioada de funcţionare, evacuarea apelor uzate în canalizaţia menajeră din zona de
bucătăriei se va face prin separator de grăsimi, tip NG4 cu capacitatea de 4 litri/sec, apoi
către reţeaua existentă de canalizaţie menageră.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului:
În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă trebuie luate o
serie de măsuri în perioada de realizare a investiţiei:
 gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare
(depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor
folosite şi de potenţialul impact asupra mediului;
 evitarea contactului unor deşeuri rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice,
deşeuri lemnoase, etc) cu solul sau direct cu elemente ale componenta hidrice;
 verificarea periodică a integrității conductelor în vederea evitării pierderilor de apă
şi a staţiei de tratare.
Având în vedere că proiectul presupune mai degrabă schimbări de ordin functional, fără
a afecta calitatea apei, se consideră că, prin respectarea normelor tehnice de întretinere
a instalatiilor si a celor de gestionare a deseurilor, respectiv prin dadoptarea unor practici
interne prin care se evită consumul exagerat de apă și pierderile, impactul asupra
factorului de mediu apa va fi nesemnificativ.
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Protecţia aerului:
Sursele de poluare a aerului:
Complexul turistic propus va fi amplasat într-o zonă puțin antropizată în prezent,
calitatea aerului fiind influentată de conditiile naturale existente. În proximitate nu există
obiective industriale care s-ar putea constitui în surse de poluare a aerului.
Principalele surse potentiale de impact asupra factorului de mediu aer pe care
implementarea si functionarea proiectului le-ar putea implica sunt:
 Activitatea de santier derulată cu ajutorul utilajelor, ce se constituie atât în surse mobile,
cât si stationare, si care generează gaze de esapament si particule în suspensie si
sedimentabile, dar temporar;
 Activitatea mijloacelor de transport, ca sursa mobilă, generează gaze de
esapament, pulberi în suspensie si se dimentabile; acestă formă de poluare va
aparea atât în perioada de executie, cât si în cea de functionare.
 Evacuarea aer viciat din zona grupuri sanitare prin canale vertical de ventilaţie
direct pe acoperişul imobilelor (perioada de funcționare);
 Evacuarea prin hote cu ieşire pe acoperiş a aerului viciat din zona de bucătărie
(perioada de funcționare);
 Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea obiectivului, se aleg astfel
încât să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea higrotermică şi acustica
corespunzătoare. Pentru menţinerea unui microclimat optim în interior, s-a prevăzut
câte o instalaţie de condiţionare a aerului în toate încăperile. Toate sistemele de
exhaustare a aerului sunt înzestrate cu filtre speciale de la producător.
Principalii poluanți estimați sunt:
 pulberile în suspensie – sunt asociate în principal operațiilor de decopertare și excavare,
transportul și manevrarea materialelor;
 gaze de ardere - lucrarile de constructie presupun angrenarea unui parc diversificat de
masini si utilaje, ceea ce conduce la emisia in atmosfera a poluantilor caracteristici
arderii combustibilului in motoarele cu ardere interna si anume: CO, CO2, NOx, SO2,
COV, CH4. Cantitatea emisiilor și efectele acestora depinde de: tipul utilajelor si
masinilor, capacitatea cilindrica, vechimea utilajului; combustibilul utilizat; aria pe care
isi desfasoara activitatea, distantele parcurse, viteza de deplasare; tipul carosabilului pe
care se deplaseaza mijloacele de transport; conditiile meteorologice locale de dispersie
a poluantilor.
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Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:
Nu este cazul.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului:
În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive :
 amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si
deseurilor;
 alimentarea cu combustibil a utilajelor doar de la statii de alimentare centralizate și nu
pe amplasament;
 reducerea activitatilor care generează mult praf în perioadele cu vânt puternic,
precum si umectarea suprafetelor de lucru la nevoie;
 utilizarea unor utilaje și echipamente în stare optimă de funcționare;
 respectarea vitezei maxime de rulare în perioada de funcționare a investiției-25 km/h;
 pulverizarea apei pe carosabil pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în
atmosferă în perioadele secetoase.
Avănd în vedere cele prezentate si în conditiile în care proiectul nu prevede dezvoltarea
unor obiective industriale care ar putea contribui la poluarea aerului, se consideră că
impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
Sursele de zgomot şi de vibraţii:
Procesele tehnologice de executie a lucrărilor implica folosirea unor grupuri de utilaje cu
functii specifice, care reprezinta tot atatea surse de zgomot. Acestea pot fi grupate dupa
cum urmeaza:
 zgomotul din fronturile de lucru, produs de către functionarea utilajelor de constructii
(excavări, realizarea structurii proiectate);
 circulatia vehiculelor grele care transportă materialele necesare executiei lucrărilor.
Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite
instalatii sau utilaje, trebuie avute în vedere trei niveluri de observare:


zgomot de sursa;



zgomot de camp apropiat;



zgomot de camp indepartat.

Fiecăruia dintre cele trei niveluri de observare îi corespund caracteristici proprii.
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În cazul zgomotului la sursă, studiul fiecarui echipament se face separat si se presupune
plasat în câmp liber. Aceasta fază a studiului permite cunoasterea caracteristicilor intrinseci
ale sursei, independent de ambianta ei de lucru.
Măsurile de diminuare a zgomotului la sursă sunt indispensabile atât pentru compararea
nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cât si pentru a avea o informatie certa
privitoare la puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.
În cazul zgomotului în câmp deschis apropiat, se tine seama de faptul că fiecare utilaj este
amplasat într-o ambiantă ce-i poate schimba caracteristicile acustice. În acest caz,
intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse între câtiva metri si câteva zeci de metri
fată de sursă.
Pentru a avea sens, valoarea de presiune acustica înscrisă trebuie să fie însotită de distanta
la care s-a efectuat măsurarea. Fată de situatia în care sunt îndeplinite conditiile de câmp
liber, acest nivel de presiune acustică poate fi amplificat în vecinatatea sursei (reflexii) sau
atenuat prin înterpunerea unor ecrane naturale sau artificiale între sursă si punctul de măsură.
Deoarece măsuratorile în câmp apropiat sunt efectuate la o anumită distantă de utilaje, este
evident că în majoritatea situatiilor zgomotul în câmp apropiat reprezintă, de fapt, zgomotul
unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat.
Dacă în cazul primelor doua niveluri de observare, caracteristicele acustice sunt strâns legate
de natura utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul în câmp indepărtat, adică la câteva sute
de metri de sursă, depinde în mare măsură de factori externi suplimentari cum ar fi:
 fenomene meteorologice si în particular viteza si directia vântului, gradientul de
temperatură si de vânt;
 absorbtia undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”;
 absorbtia în aer, dependentă de presiune, temperatura, umiditatea relativă,
componenta spectrală a zgomotului;
 topografia terenului;
 vegetatia.
La acest nivel de observare, constatările privind zgomotul se referă, în general, la intregul
obiectiv analizat.
Din cele de mai sus rezultă o anumită dificultate în aprecierea poluării sonore în zona unui
front de lucru.
Totusi, pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje ce vor fi
folosite, precum si numărul acestora, s-au putut face unele aprecieri privitoare la nivelurile de
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zgomot si distantele la care acestea se înregistrează. Astfel, având în vedere aceste valori, se
estimează că în fronturile de lucru, pe anumite sectoare si pe perioade limitate de timp,
nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fără a depăsi însă valoarea de 90 dB(A)
pentru perioade mai mari de 10 ore.
A doua sursă importantă de zgomot pe perioada constructiei obiectivelor proiectului o va
constitui circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor necesare santierului
se vor folosi autobasculante cu sarcina cuprinsa între câteva tone si 40 tone. Parcurgerea
unor localităti de către autobasculantele ce vor deservi frontul de lucru ar putea genera
niveluri echivalente de zgomot care ar putea provoca un anumit disconfort.
În ceea ce priveste prognozarea impactului acustic asupra receptorilor sensibili, având în
vedere că lucrările se vor efectua în afara zonei locuite, relativ departe de locuințe, nu se
poate aduce în discutie un impact ridicat asupra populatiei datorat zgomotului de santier.
Împact pronuntat ar putea avea însă traficul greu, care, în conditiile stării deficitare a
sistemului rutier al comunei, ar putea constitui un motiv semnificativ, desi temporar, de
disconfort pentru populatia locală.
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
În etapa de implementare a proiectului propus, având în vedere că lucrările se efectuează
în spațiu deschis, nu s-au prevăzut amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva
zgomotului şi vibraţiilor. Utilajele cu ajutorul cărora se vor realiza construcţiile sunt însă
ecranate acustic din fabricație.
În perioada de funcţionare spaţiile folosite se protejază prin soluţiile tehnice adoptate
şi anume:
 tâmplărie cu geam termopan cu factor de absorbţie pentru zgomot;
 sisteme de izolare a pereţilor exteriori cu efect dublu de izolare - termic şi fonic;
 toate instalaţiile tehnice de ventilare şi microclimat se montează pe amortizatoare
speciale, tubulatura se înzestrează cu utilaje speciale de reducerea zgomotului şi
vibraţiilor.
 Se estimează un nivel de zgomot sub limita prevăzută de normativele în vigoare.
Principalele măsuri de prevenire/reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de
realizare a proiectului propus sunt:
 asigurarea unor echipamente de protectie auditivă eficiente pentru lucrători;
 monitorizarea perceptiei populatiei din zona si a muncitorilor de pe santier în ceea ce
priveste zgomotul si vibratiile;
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 limitarea traseelor ce strabat zonele locuite de catre utilajele din zona frontului de lucru
si, mai ales, de către traficul greu ce va deservi santierul;
 corelarea programului vehiculelor înspre/dinspre amplasament cu starea traficului de pe
drumurile tranzitate în vederea reducerii impactului ce ar putea fi generat de
suplimentarea semnificativă a acestuia (în special în ore de vârf);
 nederularea lucrărilor de constructie pe timpul noptii;
 utilizarea tehnologiilor extrem de zgomotoase doar atunci când acest lucru este
imperativ si nu poate fi inlocuit cu o alternativă mai putin nocivă din acest punct de
vedere;
 utilizarea unor echipamente si utilaje dotate cu motoare ecranate acustic sau cu alte
caracteristici tehnice care sa reducă amprenta sonora;
 monitorizarea modului în care traficul rutier ce va fi generat înspre complexul turistic
afectează populația locală.
Protecţia împotriva radiaţiilor:
Sursele de radiaţii:
În cadrul procesului tehnologic nu se folosesc materii şi materiale ce produc radiaţii. De
asemenea nu se vor depozita sau manipula produse care să genereze instantaneu radiaţii
sau care să aibă impact negativ asupra omului sau mediului înconjurător.
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:
Realizarea şi funcţionarea proiectului nu va implica utilizarea de surse de radiaţii.
Protecţia solului şi a subsolului:
Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice:
Următoarele forme de impact asupra solului si subsolului au fost estimate în perioada de
executie și funcționare a obiectivelor proiectului:
 poluarea solului prin pierderi accidentale de produse petroliere de la utilajele de
constructie;
 poluarea solului prin depozitarea necorespunzatoare a unor materii prime sau deseuri;
 afectarea dinamicii si structurii naturale a componentei edafice prin eroziunea din zona
taluzurilor si a platformei de lucru;
 declansarea unor procese morfodinamice nedorite in urma lucrarilor propuse, cu
precadere în arealele vulnerabile din acest punct de vedere;
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 aparitia unor forme de acumulare tehnogene (depozite de materiale sterile, depozite
de materii prime etc.);
 sedimentarea poluantilor de trafic în perioada de functionare;
 functionarea defectuoasă a canalizării pluviale.
Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:
Nu este cazul.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului:
 Depozitele temporare de materiale de construcţie vor fi amplasate în locuri special
amenajate pentru a evita chiar şi poluările accidentale ale solului;
 Protejarea solului şi subsolului în perioada de execuţie este sarcina Antreprenorului care
trebuie să respecte cerinţele de mediu;
 Respectarea limitelor amplasamentului;
 Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate (deşeuri de construcţii şi deşeuri
menajere) şi depozitarea temporară în spaţii special amenajate până la
valorificarea lor prin societăţi autorizate;
 Se va verifica periodic integritatea construcţiei şi starea reţelelor de alimentare cu
apă şi canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de apă în sol şi scurgerilor necontrolate de
ape uzate ce pot determina apariţia unor fenomene de poluare a solului, subsolului,
apelor freatice.
 În urma execuţiei, se vor decoperta resturile de balast rămase în zonele de spaţii
verzi şi se va completa cu pământ vegetal în vederea replantării.
 Materialele ce vor fi utilizate în cadrul lucrărilor nu prezintă risc major de poluare pentru
sol.
 În faza de funcţionare, protecţia solului şi a subsolului se va realiza ân primul rând
printr-o gestiune corespunzătoare a deșeurilor
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:
Nici în faza de execuţie, nici în cea de funcţionare nu rezultă poluanţi care să
afecteze ecosistemele acvatice şi terestre.
Amplasamentul este situat în afara ariilor protejate. Cea mai apropiată arie protrejată este
un sit Natura 2000, ROSPA0076 marea Neagră, situat la circa 300 de m vest de amplasament.
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Construcția proiectului nu va afecta direct negativ speciile de păsări protejate, și nici
indirect, prin afectarea habitatului specific acestora.
Forme de impact:
Ca forme de impact direct (negativ sau pozitiv) asupra componentei biotice datorate
implementarii obiectivului, se pot mentiona:
 Fragmentarea unor ecosisteme prin amplasarea constructiilor si infrastructurii rutiere;
 Îndepărtarea covorului vegetal în vederea amplasării constructiilor;
 Întroducerea unor noi specii de plante (ierboase – gazon, arbustive – arbusti ornamentali
sau arborescente – perdele de arbori etc.).
În categoria formelor indirecte de impact asupra componentei biotice pot fi incluse:
 Emisiile de gaze arse asociate traficului (atât în faza de constructie, cât si în cea de
functionare). Poluantii care apar în ghidurile de calitate a aerului recomandate de
Organizatia Uniunii Internationale de Cercetare a Padurilor (IUFRO) pentru vegetatie,
responsabili de efecte negative sunt următorii: CO, SO2, NO2, alti oxizi rezultati din
procesele de ardere;
 Modificarea parametrilor calitativi ai apei (de suprafata, prin deversarea apelor uzate, si
de adâncime, prin propagarea poluării solului), care ar putea influenta negativ
componenta biotică. Această forma de impact s-ar putea materializa doar în cazul unor
situatii accidentale, de defectiune a instalatiilor sau de nerespectare a normelor de
depozitare a deseurilor de către personalul angajat;
 Modificări ale structurii sau texturii solului, care s-ar repercuta si asupra componentei
biotice.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor
protejate:
Nu este cazul.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului:
 limitarea poluării fonice;
 precauţia în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi cu potenţial poluant fizic sau
chimic;
 precauţia în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi ce pot fi sursa unor incendii
necontrolate.
 menţinerea / refacerea calităţii apei;
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 interzicerea folosirii substanţelor chimice în interiorul complexului pentru întreținerea
spațiilor verzi;
 interzicerea plantării cu alte specii decât cele specifice habitatului;
 management eficient al deșeurilor.
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.:
Lucrările ce se vor executa nu prezintă nici un fel de elemente funcţionale sau de altă
natură care ar putea prejudicia obiective de interes public.
Distanța față de zonele locuite cele mai apropiate este:
-

Pe direcție sud-est – circa 700 de m până la primele zone locuite din stațiunea Olimp;

-

Pe direcție nord-vest, în linie dreaptă, peste lacul Tatlageac, circa 2 km până la
localitatea 23 August.

Surse de impact:
Având în vedere că lucrările se derulează în afara zonei locuite, se estimează că
disconfortul pe care activitatea de santier l-ar putea genera asupra populatiei va fi minim. Pe
perioada de funcționare, populația locală ar putea fi afectată negativ de suplimentarea
traicului înspre complexul turistic.
Trebuie mentionate însă si beneficiile pe care această investitie le aduce în economia
locală. Impactul generat de implementarea acestui complex turistic si rezidential va influenta
în mod pozitiv dinamica socio-economica a Comunei 23 August. Beneficiile pentru locuitorii
comunei sunt legate în primul rând de crearea unor locuri de muncă, în conditiile în care
numărul angajatorilor locali este destul de mic, de cresterea veniturilor la bugetul local, care
s-ar repercuta pozitiv asupra infrastructurii edilitare a comunei, cresterea nivelului de trai,
dezvoltarea de noi activităti economice în zona sau extinderea celor deja existente,
stimularea activitătilor economice, această localitate putând deveni msi atractivă pentru
investitori etc.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate
şi/sau de interes public:
Nu este cazul.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului
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În perioada de execuţie și funcționare a proiectului pentru a nu fi produse perturbări
ale aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public sunt necesare măsuri, precum :
 realizarea lucrărilor eşalonat, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie redusă
perioada de execuţie a lucrărilor pentru a diminua durata de manifestare a efectelor
negative;
 funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de
transport pentru reducerea noxelor şi zgomotului care ar putea afecta factorul
uman;
 asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;
 refacerea ecologică a zonelor afectate de lucrările de execuţie;
 monitorizarea percepției populației privind sporirea intensității traficului înspre zona
proiectului.
Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:
Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezultă în urma lucrărilor de
construcţie a complexului turistic și ulterior pe perioada de funcționare sunt redate în
tabelul 9.
Tabel 9. Tipuri de deșeuri generate
Sursele
de
deşeuri
(etape
proiect)

Etapa de realiza-re a investiţiei

1

Codurile
deşeurilor
conform
Listei
Europene a
deşeurilor
2

Denumirea
deşeului generat

Mod de depozitare
temporară

Modalităţile
propuse de
gestionare

Periculozitate

3

4

5

6

17 01 01

Deşeuri de
beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

Materiale
ceramice
(gresie, faianţă)

17 02 01

Deşeuri
lemnoase

17 04 05

Deşeuri metalice
de la armături,
alte construcţii

Depozitare temporară
pe amplasamentul
organizării de şantier
Depozitare temporară
pe amplasamentul
organizării de şantier
Depozitare temporară
pe amplasamentul
organizării de şantier
Depozitare temporară
pe amplasamentul
organizării de şantier

Reutilizare la
realizarea
umpluturilor
Reutilizare la
realizarea
umpluturilor
Reutilizare la
realizarea
umpluturilor
Valorificare prin
firme autorizate

Nepericuloas
e

Depozitare temporară
în recipienţi etanşi

Valorificare prin
firme autorizate

Nepericuloas
e

Nepericulos

Nepericulos

Nepericulos
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Etapa de realiza-re a investiţiei

1

Etapa
de
exploat
are a
investiţiei

2

3

4

5

17 04 11

Deşeuri de
cabluri de la
realizarea
branşamentului
reţelei electrice,
realizarea
sistemului de
iluminat interior

Depozitare temporară
în recipienţi etanşi

Valorificare prin
firme autorizate

17 05 04

Pământ şi pietre

17 08 02

Materiale de
construcţii pe
bază de gips

Depozitare temporară
pe amplasamentul
organizării de şantier
Depozitare temporară
pe amplasamentul
organizării de şantier

20 03 01

Deşeuri
menajere

Colectare în pubele
ecologice

Reutilizare la
realizarea
umpluturilor
Reutilizare la
realizarea
umpluturilor
Eliminare prin
firmă de
salubritate

20 03 01

Deşeuri
menajere

Colectare în pubele
ecologice

Eliminare prin
firmă de
salubritate

6

Nepericuloas
e

Nepericuloas
e
Nepericuloas
e
Nepericuloas
e

Nepericuloas
e

Modul de gospodărire a deşeurilor:
În perioada de construire a investiţiei şi ulterior in timpul exploatarii acesteia vor rezulta
deşeuri inerte, nepericuloase şi periculoase care trebuie valorificate şi/sau eliminate conform
prevederilor din OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobata cu modificari şi completari
prin Legea 426/2001, modificata cu OUG 61/2006 aprobata prin Legea 27/2007.
Gestionarea deşeurilor (colectare selectiva, transport, valorificare, eliminare) se va face cu
respectarea reglementarilor menţionate mai sus.
În perioada de funcţionare a obiectivului, se vor genera cu precădere deşeuri menajere,
care vor fi colectate în 8 europubele instalate în loc special îngrădit pe teritoriul obiectivului
şi în 3 containere individuale, diferenţiate pentru depozitarea fiecărui material reciclabil.
Se va implementa un sistem de colectare selectivă a deşeurilor. Înainte de punerea în
funcţiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme specializate autorizate în
valorificare/eliminare deşeuri.
Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
În perioada de realizare a investiţiei şi ulterior pe perioada de funcţionare a acesteia nu se
vor utiliza substanţe toxice şi/sau periculoase.
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Prevederi pentru monitorizarea mediului
Activitatile de monitorizare sunt necesare in vederea cuantificarii impactului implementării
proiectului asupra factorilor de mediu cu scopul adoptarii masurilor optime de protectie a
acestora si se desfasoara atat in faza de executie, cat si in cea de operare.
In etapa de executie, nu se impune monitorizarea calitatii factorilor de mediu prin prelevarea
de probe. Astfel, stabilirea calitatii initiale a factorilor de mediu, ca reper pentru modificarile
ce vor surveni ca efect al lucrarilor de reabilitare, se va face analitic, prin estimari maximale
ale nivelurilor de poluare pornind de la informatiile prevazute in cartile tehnice ale utilajelor
implicate in constructie. In ceea ce priveste nivelul de zgomot si vibratii, vor exista consultari
permanente cu populatia posibil a fi afectata de acest aspect in vederea minimizarii starii de
disconfort ce ar putea fi indusa acesteia.
Alegerea amplasamentelor lucrarilor temporare si definitive, a organizării de santier sau a
depozitelor temporare se va face in concordanta cu normele in vigoare, cu restrictiile si
normele impuse de criteriile tehnice, economice si de mediu.
Având în vedere faptul că proiectul se va desfăşura relativ aproape de o arie naturală
protejată, lucrările trebuie derulate cu maximă precauție, astfel încât efectul asupra
biodiversităţii, dar şi asupra locuitorilor din zonă să fie cât mai redus.
În cazul acestui proiect, monitorizarea mediului este mai importantă în faza de realizare a
investiţiei şi mai puțin în faza de funcţionare, având în vedere potenţialul impact asupra
diferitelor componente ale mediului (apă, aer, vegetaţie, faună etc). Pe perioada de
realizare a investiţiei se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform specificaţiilor
prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe de altă
parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. Astfel de
verificări implică inspecţii fizice (amplasarea materialelor de construcţie, depozitarea
deşeurilor).
În perioada de exploatare a investiţiei se va monitoriza consumul de apă, respectiv modul
în care fluxul turistic înspre complex sau zgomotul asociat activităților turistice afectează
populația locală.
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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Lucrări necesare organizării de şantier:
Pe perioada de desfăşurare a construcţiei este necesară realizarea unei organizări de
şantier, care se va amenaja pe amplasamentul titularului fără a afecta zonele din proximitate,
unde se vor depozita utilajele și echipamentele, materialele de construcţie, deşeurile,
amenajare va cuprinde:
 birouri de santier pentru personalul implicat în activitătile de constructie;
 spatii de depozitare unelte, utilaje, echipamente si mijloace necesare;
 spatii necesare depozitarii temporare a materialelor (magazii, platforme deschise,
gospodăria de produse petroliere), cu respectarea masurilor specifice pentru
conservare pe timpul depozitarii;
 spatii de depozitare temporară a deseurilor rezultate în urma executării lucrărilor;
 spatii adecvate pentru parcarea utilajelor.
Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de
depozitare, fără măsuri deosebite de protectie, fie în magazii provizorii pentru protejare
împotriva interperiilor, în funcție de natura și gradul de periculozitate al acestora.
De asemenea, se vor amenaja, în caz de nevoie magazii provizorii cu rol de depozitare
materiale, depozitare scule, vestiar muncitori;
Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în cadrul organizării de șantier, se
vor adopta următoarele măsuri:
 se vor ocupa areale de teren pe a căror suprafaţă există vegetaţie ierboasă redusă;
 deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta,
depozita temporar în locaţii şi recipienţi adecvaţi şi vor fi eliminate prin firme specializate
şi autorizate.
Pentru organizarea execuţiei se propun urmatoarele:
 împrejmuire teren - gard din plasă metalică h= 2,0 m ce cuprinde tot perimetrul;
 amplasarea barăci pentru vestiar muncitori;
 grupuri sanitare – toalete ecologice;
 zona de amplasare a pubelelor, ce vor fi preluate conform contractului de salubritate.
 zona platou de depozitare a materialelor;
- magazii provizorii de depozitare unelte şi scule de lucru;
- magazii provizorii pentru materialele de construcţie ce necesită protecţie împotriva
intemperiilor (foi de gips carton, saci adeziv, etc);
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- platforme pentru materialele de construcţie precum nisipul, profilele metalice, ţiglă
care vor fi depozitate în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie;


va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusă sanitară;



vor fi amplasate 8 pichete de incendiu psi, dotat corespunzător şi toate barăcile
vor fi dotate cu extinctoare;



la porţile de acces în şantier vor exista platforme de curăţare a pneurilor de
noroi;



lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe şantier;



la vârf de activitate vor fi în şantier 30 muncitori;



perioada de desfăşurare a activităţii va fi de 6 luni de la începerea lucrărilor;



programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic – în timpul betonărilor 12 ore, dar nu mai
târziu de ora 2000



toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite şi semnalizate corespunzător,
existând persoana specializată pentru această activitate;



molozul se va depozita exclusiv în containere ce vor fi preluate de autorităţile de
salubritate.



vor fi prevăzute măsuri de protejare a vecinătăţilor, pentru prevenirea declanşării
incendiilor, se va evita lucrul cu şi în prejma surselor de foc. se vor respecta
măsurile de protecţie în folosirea utilajelor cu acţionare electrică.



se vor monta indicatoare de securitate conform standardelor.



lucrările de construire prevăzute se vor realiza în mod obligatoriu cu firme
specializate şi cu personal calificat pentru astfel de lucrări. în timpul execuţiei,
investitorii şi executantul vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor de
protecţia muncii în vigoare.



lucrările de execuţie nu vor afecta domeniul public pe perioada executării lucrărilor
în şantier.

Descrierea impactului asupra mediului asociat lucrărilor organizării de şantier a fost
efectuată în cadrul subcapitolelor aferente fiecărui factor de mediu afectat de
implementarea proiectului.
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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:
La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele
măsuri:
 evacuarea tuturor deşeurilor tehnologice de pe amplasament şi a materiilor prime în
exces;
 nivelarea suprafeţelor de teren afectate de lucrările de construcţie;
 acoperirea cu sol vegetal rezultat din excavaţiile de pe amplasament, sau
amplasamente de pe alte locaţii;
 ecologizarea amplasamentului prin revegetare cu specii autohtone.
În cazul în care pe viitor este necesară demolarea clădirilor complexului turistic, pentru
aducerea terenului la forma şi starea iniţială, se vor executa următoarele operaţiuni:
 demolarea construcţiilor, transportul deşeurilor rezultate la un depozit de deşeuri
rezultate din demolări;
 nivelarea terenului, aşternerea de sol şi ecologizarea zonei prin revegetare cu specii
autohtone.
Concluzii
1. Din analiza efectuată, niciun factor de mediu nu va fi afectat negativ semnificativ
de implementarea proiectului propus.
2. Chiar dacă au fost identificate anumite forme de impact nesemnificativ asupra
factorilor de mediu, aplicarea măsurilor enumerate în prezentul memoriu vor
contribui la scăderea intensității impactului.
3. În perioada de functionare a complexului turistic, se poate vorbi mai degraba
de cresterea presiunii antropice asupra teritoriului, care poate atrage după sine
si efecte negative asupra factorilor de mediu. În cazul proiectului de fata, se
consideră că presiunea antropica asupra mediului, reflectata în posibilitatea
aparitiei supraaglomerării si inclusiv a unei stări de disconfort a populatiei, nu
va conduce la aparitia unor stări teritoriale conflictuale. Cât priveste
manifestarea abuzivă a interventiei asupra elementelor naturale, proiectul s-a
adaptat la conditiile de functionare optimă a structurilor preexistente si s-a
evitat întroducerea unor elemente perturbatoare în functionalitatea
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subsistemelor ce servesc turismului. În vederea reducerii formelor potențiale de
impact, în complexul turistic propus se va promova un turism durabil, bazat pe
respectul fată de mediu, astfel încât se consideră că se va aduce o
contributie importantă nu numai la prosperitatea industriei turistice, dar si a
zonelor inconjurătoare.
Anexe - piese desenate
1. Planul de amplasament - planşa A01;
2. Planul de situaţie cu plan de încadrare în zonă a obiectivului - planşa A02;
3. Formele fizice ale proiectului - ataşat extras din proiect-concept(broşura)

Întocmit:
«Birou Individual Arhitectură Grosu Mihail»
Arhitect Mihail Grosu
Data 23.06.2017
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