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DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE REMIZE AGRICOLE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN SI FOSA SEPTICA

II.

TITULAR

Titularul proiectului este: Spermezan Nicolae-Marian, avand adresa in jud. Constanta, Loc.
Navodari, Str. Marii nr. 8, Cladirea 24.
Ca urmare a contractului de consultanta nr85/2017 SC BLUMENFIELD SRL, cu sediul in
Constanta, str. Dobrogei nr.3, inregistrata in Registrul Comertului Constanta sub nr.
J13/2523/2009, avand cod unic de inregistrare RO 26245985, in calitate de consultant este
mandatata sa reprezinte titularul proiectului sub toate aspectele in relatia cu autoritatea
competenta pentru protectia mediului.
Date persoana de contact :
Sebastian Topliceanu – ecolog
Email: office@blumenfield.ro; Tel: 0341 139 922

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:
3.1 Rezumatul proiectului
Titularul proiectului propune construirea a sase imobile, cu regim de inaltime „Parter”,
cu suprafata construita totala de 286.21 mp, cu destinatia remize agricole. Remizele agricole
cuprind: un spatiu de paza, un birou de inginer, un birou de tehnolog, o camera de depozitat
scule si unelte, doua camere unde se depoziteaza cerealele si doua spatii de grupuri sanitare ce
deservesc biroul inginerului si tehnologului, respectiv cabina paznicului.
Proiectul a fost intocmit conform temei date de catre beneficiarul investitiei si in
conformitate cu legislatia si normele tehnice in vigoare la data intocmirii prezentei
documentatii.
Terenul pe care vor fi amplasate anexele este proprietatea privata a titularului
proiectului, conform certificatului de mostenitor nr.15 din 30.05.2017, emis de BNP Lucia Paris,
anexat la notificare.
Zona de amplasare a terenului este situata in extravilanul comunei Corbu, jud.
Constanta, Parcela A 610/15, lot 7.
Vecinatatile terenului, potrivit planului de situatie, sunt:
Nord: parcela A 610/15 lot 8 ;
2
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Sud : parcela A 610/15 Lot 6;
Vest : proprietar Saizu Gheorghe;
Est : alee acces
Conform Certificatului de Urbanism nr. 32 din 16.03.2017, categoria de folosinta a
terenului este „arabil”, cu destinatie actuala „ arabil”.
Regimul tehnic al proiectului propus se inscrie in urmatorii parametrii :











Funcțiunea propusa: remize agricole, imprejmuire teren si fosa septica
Regim de inaltime propus: parter
Suprafata teren: 858,12 mp;
P.O.T.existent : 0,0%
C.U.T existent : 0
Suprafata construita propusa: 286,12 mp
Suprafata desfasurata propusa : 286,12 mp;
Spatii verzi : ~36,44mp ( 11%)
P.O.T. propus: 33,34 %
C.U.T propus : 0,333

Accesul pe aplasament se face din DJ 226, apoi pe un drum de exploatare intre sole, se
ajunge pana la calea de acces catre amplasamentul proiectului.
Imprejmuirea va avea o inaltime de maxim 1,80m, fiind realizata din stalpi din teava si
panouri de plasa bordurata 1,80x 2,50.
Spatiile verzi prevazute au rol de protectie impotriva emisiilor de praf din timpul activitatilor
agricole din zona, fiind propuse lucrari de amenajare gard viu perimetral, gazon si amenajari cu
flori de sezon tot timpul anului pe suprafetele libere neocupate de circulatii, parcaje sau
platforme functionale, insumand aproximativ 33,44 mp.

3.2 Justificarea necesităţii proiectului
Prezentul proiect are în vedere îmbunătăţirea exploataţiei agricole a terenurilor din zona
prin crearea de anexe agricole și amenajări corespunzătoare pentru derularea fluxului agricol.

3.3 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Planul de situatie si de amplasament se regasesc in anexe.

3
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In derularea proiectului de construire a remizelor agricole nu este necesara folosirea
temporara a terenurilor invecinate, lucrarea executandu-se pe amplasamentul propus prin
proiect.
Coordonatele in sistem de coordonate Stereo 70 ale amplasamentului propus sunt
urmatoarele:
Punct

X (N)

Y(E)

1

325127,427

794548,379

2

325124,823

794504,771

3

325144,431

794503,603

4

325147,035

794547,209

Suprafata = 858,12 mp

Fig.2 Amplasarea proiectului in zona

3.4 Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie)
Titularul proiectului doreste realizarea a 6 remize agricole cu functiunea deun spatiu de
paza, un birou de inginer, un birou de tehnolog, o camera de depozitat scule si unelte, doua
camere unde se depoziteaza cerealele si doua spatii de grupuri sanitare ce deservesc biroul
inginerului si tehnologului, respectiv cabina paznicului.
Regimul de inaltime este parter. Sistemul constructiv al celor 6 remize agricole va fi din
zidarie portanta, intarita la colturi cu stalp din beton armat si au inchiderile perimetrale alcatuite
din centuri de beton armat. Planseele vor fi alcatuite din grinzi de lemn. Peretii interiori si

4
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exteriori vor fi realizati din zidarie de BCA (cu rezistenta la compresiune de 5N/mm2) de 25cm,
respectiv 30cm, iar finisajele se vor realiza cu vopsele lavabile.
Acoperisurile vor fi de tip “terase necirculabile”. Apa pluvială de pe invelitoare se va
colecta prin intermediul jgheaburilor si burlanelor metalice inoxidabile, zincate sau vopsite la
camp electrostatic. Se pot utiliza jgheaburi şi burlane din materiale plastice (PVC etc.). Apa
pluviala se va colecta in interiorul incintei.

3.5 Elementele specifice caracteristice proiectului propus
3.5.1 Profilul şi capacităţile de producţie.
Proiectul nu presupune o activitate de productie.
3.5.2 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
Pe amplasament nu exista alte instalatii care sa genereze fluxuri tehnologice, suprafata propusa
pentru realizarea acestui proiect avand destinatie agricola.
3.5.3 Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei,
produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;
Proiectul propus nu are caracteristici de productie, astfel nu se genereaza produse si
subproduse.
3.5.4 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;
Nu este cazul.

3.5.5 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;
In zona amplasamentului propus pentru derularea proiectului nu exista retele utilitare la
acest moment. Utilitatile vor fi asigurate in timpul derularii proiectului si operarii remizelor
agricole astfel:
-

asigurarea apei potabile: Asigurarea apei potabile se va face din comert in recipinti
imbuteliati.

-

asigurarea apei tehnologice: Asigurarea apei tehnologice va face prin intermediul unui
put forat.

-

evacuarea apelor uzate: Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin reteaua de
evacuare catre o fosa septica/ bazin vidanjabil.

-

asigurarea agentului termic: pe perioada constructiei nu este necesar asigurarea
agentului termic, proiectul este propus a fi derulat in perioada calda a anului ( vara5
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toamna).Ulterior, in perioada de exploatare a remizelor agricole, agentul termic va fi
asigurat prin intermediul unor sisteme de incalzire cu lemne ( soba).
-

energia electrica va fi asigurata pe perioada derularii proiectului de un generator tip GG
4600 Stanger.

3.5.6 descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;
Executia proiectului nu presupune afectarea sau folosirea unor suprafete invecinate,
motiv pentru care refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului
tehnic de executie.
3.5.7 căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;
Mentionam ca accesul la lucrari sunt asigurate pe drumurile existente.Nu sunt prevazute
modificari ale cailor de acces existente ci doar lucrari de intretinere si de nivelare ale acestora.
3.5.8 resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;
Resursele naturale folosite pentru realizarea lucrarilor sunt agregate minerale de sorturi
diferite si lemn care vor fi asigurate de catre constructor, si apa , resursa folosita atat n perioada
de constructive cat si iin perioada de operare a remizelor agricole.

3.5.9 metode folosite în construcţie;
Lucrarile de construire vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de construire,
sistemele constructive respectand standardele in vigoare, cat si cerintele din acordurile si
avizele obtinute.
Lucrarile de constructie nu au un caracter special, incadrandu-se in procese usuale,
specifice acestui tip de proiect, cum ar fi : sapaturi, nivelari, compactari aplicabile terenului,
lucrari specifice de fundare (radier) si lucrari de constructii montaj aplicate remizelor agricole.
Constructia se va realiza cu respectarea normelor PSI in vigoare.
3.5.10 planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare,
refacere şi folosire ulterioară;
Executia lucrarilor se va desfasura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic,
conform normelor tehnice in vigoare.
Pe perioada executiei constructiilor este obligatorie respectarea proiectului tehnic de
executie autorizat cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului.
Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate
6
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masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator.
Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor crea plantatii de spatii verzi
care sa atenueze mediul antropic conform propunerii de spatii verzi descrisa mai sus.

3.5.11 relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;
Proiectul de investitie propus sustine activitatile agricole existente in vecinatatea
amplasamentului, prin crearea de spatii utilizabile de personalul tehnolog al exploatatiilor
agricole din zona, incadrandu-se astfel in specificul functional al zonei.

3.5.12 detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
Nu a fost necesara luarea in considerare ale altor alternative, intrucatproiectul se
realizeaza pe proprietatea private a titularului, incadrandu-se in specificul functional al zonei.
3.5.13 alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea
numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul.

3.5.14 alte autorizaţii cerute pentru proiect.
Conform Certificatului de Urbanism nr. 32 din 16.03.2017, pe langa actul administrativ al
autoritatii pentru protectia mediului NU mai sunt necesare alte avize, acorduri sau autorizatii.

3.6 Localizarea proiectului

3.6.1 distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25
februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;
In vederea realizarii proiectului s-a obținut certificatul de urbanism nr. 32/16.03.2017
(anexa) care prezinta perimetrul zonei in care se propune investiția, regimul juridic, economic și
tehnic al acesteia.

7
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Datorita dimensiunilor reduse ale proiectului si a localizarii acestuia, proiectul nu cade
sub incidenta conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră,
adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

3.6.2. hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice
ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind folosinţele actuale şi
planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul este liber de constructii. Zona se afla in extravilanul com. Corbu, in vecinatatea
exploatatiilor agricole.

Fig.3 Amplasarea proiectului in zona

Fig.4 Amplasarea proiectului in zona

8
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Arealele sensibile;
Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei salbatice aprobat prin legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind
amplasat in exteriorul retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.
3.6.3 Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
Impactul potential al proiectului este prezentat atat in perioada de construire cat si cea
de functionare.
Impactul asupra populatiei si sanatatii umane
Cele mai apropiate locuinte se află la o distanţă de cca. 2600m (localitatea Corbu), astfel
ca, in perioada de construire nu poate exista un impact (semnificativ) asupra populaţiei datorită
zgomotului produs de utilajele şi autovehiculele folosite.
Impactul asupra faunei si florei
Dupa cum s-a precizat, zona propusa pentru executarea proiectului nu este amplasata in
interiorul retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. In schimb, cele mai apropiate
situri Natura 2000 sunt localizate la o distanta de aproximativ 300m, ROSPA 0031 Delta Dunării
și Complexul Razim – Sinoie si ROSCI 0066 Delta Dunării - zona marină, cele doua fiind
suprapuse.
Zona proiectului este reprezentanta si inconjurata de teren agricol cu monocultura de
plante cerealiere, avand categoria de folosinta “arabil”.
Sursele mai mari de zgomot, vibratii si emisiile utilajelor se vor dispersa, impactul avand
un caracter neglijabil datorita distantei considerabile fata de ariile protejate si a magnitudinii
reduse a procesului de constructive.
Impactul asupra solului
În perioada de derulare a lucrărilor de construire, solul poate fi afectat în urma unor
scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele folosite, dar şi în urma
depozitării necontrolate, direct pe sol, a materialelor utilizate şi a deşeurilor rezultate.

Impact asupra folosinţelorsi bunurilor materiale
Nu exista un impact asupra folosinţelor si bunurilor materiale.

9
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Impact asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei
Pe amplasamentul proiectului nu exista surse de apa, lucrari de captare a apei sau alte
intinderi de apa.
Impactul asupra calităţii aerului
In perioada executarii proiectului vor exista emisii provenite de la autovehiculele şi
utilajele necesare construirii. Acestea nu vor lucra permanent iar utilizarea lor este conditionata
de fazele de executie a proiectului.
In timpul functionarii, emisiile de la autovehiculele utilizate pentru activitatile din
agricultura sunt principala sursa de poluare. Aceasta activitate este periodica, data de
perioadele de vegetatie ale culturilor agricole, astfel se preconizeaza un impact negativ redus.

Impactul asupra climei
Proiectul propus nu are un impact asupra climei.

Impactul zgomotelor şi vibraţiilor
In timpul constructiei, circulatia vehiculelor care transporta materialele necesare si
utilajele de constructie vor produce zgomot si vibratii care va avea impact negativ redus asupra
faunei din zona.
In timpul functionarii circulatia autovehiculele utilizate pentru activitatile din agricultura
sunt principala sursa de poluare. Aceasta activitate este periodica, data de perioadele de
vegetatie ale culturilor agricole, astfel se preconizeaza ca impactul va fi temporar.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural
Zona proiectului face parte dintr-o zona cu activitate agricola asadar nu exista impact
asupra patrimoniului istoric si cultural avand in vedere faptul ca in zona proiectului nu sunt
amplasate monumente culturale, istorice, religioase sau situri arheologice.

Impact datorat interacţiunilor intre elementele mai sus mentionate
Impactul asupra unui factor de mediu poate avea impact asupra unui alt factor de
mediu, sau efecte secundare.

10
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In timpul executiei proiectului, va un impact direct, temporar, negativ minor, pe termen
scurt asupra calitatii aerul datorat emisiilor de pulberi si noxe de la echipamentele utilizate.
Impactul zgomotului si vibratiilor rezultate in timpul constructiei asupra pasarilor este
direct, temporar,negativ minor.
-

extinderea

impactului

(zona

geografică,

numărulpopulaţiei/habitatelor/speciilor

afectate);
Impactul nesemnificativ va fi local, numai in zona proiectului.
-

magnitudinea şi complexitatea impactului;
Impactul are caracter local manifesta in special prin zgomot si emisii in aer atat in timpul

construirii cat si in timpul functionarii. Impactul va fi negativ redus si temporar.
-

probabilitatea impactului
Probabiltatea impactului este minora avand in vedere ca se iau masuri de prevenire si

reducere a impactului asupra mediului
-

durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;
Impactul va fi temporar si reversibilavand in vedere ca se vor aplica masuri de prevenire

si reducere a impactului asupra mediului.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masuri de reducere si ameliorare a impactului asupra calitatii aerului


Respectarea programului de revizii al utilajelor si mijloacelor de transport;



Alimentarea cu combustibil aditivat doar din statii PECO autorizate;



Drumurile de acces in zona proiectului, sa fie umectate la intervale regulate in timpul
programului de lucru.



Oprirea echipamentelor in timpul stationarii.

Masuri de reducere si ameliorare a impactului asupra solului


Lucrarile se vor desfasura strict în limita perimetrului propus;



Alimentarea cu carburanti a echipamentelor utilizate se va realiza din locul special
amenajat în acest sens (statia de carburanti);



Executarea reparatiilor utilajelor se va realiza doar in ateliere specializate;

11
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Respectarea graficului de revizie al utilajelor si mijloacelor auto executate in service-uri
autorizate;



Indepartarea imediată a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele, prin
folosirea de materiale absorbante ce vor fi apoi depozitate in locuri special amenajate si
predate catre unitatile autorizate pentru colectare si/sau valorificare;



Respectarea modului de gospodarire al deseurilor produse pe amplasament. Deseurile
rezultate din activitate vor fi colectate selectiv si stocate temporar in spatii si containere
speciale;

Masuri de reducere si ameliorare a impactului asupra florei si faunei


In ceea ce priveste avifauna, se recomanda organizarea eficenta a utilajelor pentru a
reduce volumul si intensitatea vibratiilor si zgomotului.



exploatarea echipamentelor trebuie sa se faca cu respectarea conditiilor de functionare
pentru a prevenii producerea de avarii sau manipulari defectuoase;



depozitarea materialor utilizate se va face doar in spatiile amenajate din organizarea de
santier;



respectarea programului de revizii si reparatii ale echipamentelor

Masuri de reducere si ameliorare a impactului asupra zgomotului si vibratiilor


limitarea traseelor ce străbat zonele sensibile de către utilajele şiautovehiculele cu mase
mari şi emisii sonore importante;



eşalonarea judicioasă a activităţilor de construcţie şi reducerea perioadelor de activitate
simultană a mai multor surse generatoare dezgomote de intensitate ridicată;

Natura transfrontieră a impactului
Avand in vedere proiectului si natura acestuia nu se pune problema aparitiei unui
impact transfrontier.

12
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IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA
POLUANŢILOR ÎN MEDIU
4.1 Protecţia calităţii apelor
Nu este cazul. In zona de desfasurare a proiectului nu exista surse de apa, lucrari de
captare a apei sau alte intinderi de apa. Proiectul va fi dotat cu o fosa septica vidanjabila de
catre structurile acreditate in acest sens.

4.2 Protecţia aerului
Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;
In perioada de realizare a proiectului, activitatile din santier pot avea un impact asupra
calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.
Sursele principale de poluare ale aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa
cum urmeaza:


activitatea utilajelor de constructie;



transportul materialelor si personalului;



manipularea materialelor.
Poluantii sunt specifici activitatii utilajelor si circulatiei vehiculelor:



substante poluante datorate consumului de carburanti: NOx,CO2, CO, compusi organici
volatili non metalici, particule materiale din arderea carburantilor, etc.);



particule materiale in suspensie si sedimentabile pe aria pe care se desfasoara aceste
activitati.
Se apreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburanti, intretinere si

reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport este redusa si poate fi neglijata.
Se apreciaza ca emisiile in aer pe perioda de construire sunt reduse si afecteaza
suprafete reduse.
Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.
Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza
de execuţie si de functionare sunt surse libere, mobile, deschise, nu se pune problema unor
instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.
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4.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Sursele de zgomot şi de vibraţii;
In timpul construiri sursele de zgomot si vibratii sunt urmtoarele:


zgomot produs de echipamentele specifice activitatii de construire;



zgomot produs de catre vehicule care transporta materialele;
In perioada de functionare, singura sursa de zgomot vor fi vehiculele care se vor deplasa

de la si catre remizele agricole.
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.
Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotiva zgomotului si vibratiilor.

4.4 Protecţia împotriva radiaţiilor
Sursele de radiaţii
Nu este cazul, proiectul nu utilizeaza materii sau surse de radiatii.
Amenajarile şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor
Caracteristicile proiectului nu fac obiectul amenajarilor si dotarilor pentru protectia
impotriva radiatiilor.

4.5 Protecţia solului şi a subsolului
Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;
Atat in timpul executarii proiectului cat si in perioada de operare, sursa de poluare a
solului o reprezinta defectiunile tehnice ale utilajelor si vehiculelor care ar duce la scurgeri
accidentale de produse petroliere, dar şi în urma depozitării necontrolate, direct pe sol, a
materialelor utilizate şi a deşeurilor rezultate.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.
Nu sunt necesare lucrari si dotari suplimentare pentru protectia mediului daca sunt
respectate masurile de prevenire a poluarii solului, prezentate mai sus.

4.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
14
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Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes
comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Se propune construirea a sase imobile cu regim de inaltime „Parter” cu suprafata
construita totala de 286,21mp, cu destinatia de remize agricole. Constructiile propuse se vor
realiza pe structura din zidarie portanta, iar acoperisul va fi de tip sarpanta.
Coordonatele amplasamentului propus in sistem de coordonate Stereo 70 sunt
urmatoarele:
Punct

X (N)

Y(E)

1

325127,427

794548,379

2

325124,823

794504,771

3

325144,431

794503,603

4

325147,035

794547,209

Suprafata = 858,12 mp

Proiectul se afla la o distanta de aproximativ 300m fata de ROSPA 0031 Delta Dunării și
Complexul Razim – Sinoie si ROSCI 0066 Delta Dunării - zona marină. Urmatorul sit Natura 2000
se afla la o distanta de aproximativ 550m - ROSPA 0076 Marea Neagră.

fig.5 Localizarea proiectului fata de ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie si ROSCI 0066
Delta Dunării - zona marina respectiv - ROSPA 0076 Marea Neagră.

Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
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Proiectul nu se suprapune cu vreo arie naturala protejata de interes comunitar.

Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona
proiectului;
Suprafetele din zona proectului nu sunt acoperite de habitate de interes comunitar.
Zonele adiacente sunt utilizate ca teren agricol arabil.

Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Caracterizarea agroecosistemelor
Ecosistemele agricole sunt transformate prin simplificare excesivă si includ
terenurileagricole.Aceste ecosisteme sunt caracterizate de o biodiversitate scazuta datorita
structurii simplificate ale acestora si o interventie antropica crescuta.
Zona este caracterizata de un platou folosit ca teren agricol. Pe masura ce ne apropiem
de tarm, altitudinile se reduc, in final fiind prezenta o faleza (fig.2) care delimiteaza terenurile
agricole de ariile naturale protejate de interes comunitar.
Avand in vedere amplasamentul propus pentru realizarea proiectului, intr-o zona de
dezvoltare agricola, nu este necesar un management al conservarii ariilor speciale de protectie
avifaunistica sau a siturilor de importanta comunitara.
In timpul construirii si operarii se vor respecta masurile propuse pentru prevenirea si
protectia faunei si florei din zona.

Figura 6. Terasele din vecinatatea zonei proiectului propus

Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală
protejată de interes comunitar;
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Caracteristicile proiectului nu au un impact asupra speciilor si habitatelor din aria
naturala protejata de interes comunitar.
In timpul executarii lucrarilor impactul asupra componentei de mediu aer va fi neglijabila
datorita suprafetelor reduse pentru desfasurarea proiectului. Acest impact se va resimti printro cantitate usor crescuta a emisiilor atmosferice de la utilaje si a prezentei prafului provenit de
la drumurile de acces.
Flora
In perimetrul proiectului, flora este caracterizata de culturi agricole cu specii de grau
(Triticum sp.) (Fig.7). Ocazional, pot aparea specii de plante precum macul de camp (Papaver
rhoeas), urda vacii (Cardaria draba), palamida (Cirsium arvense), Orzul soarecilor (Hordeum
murinum), torscot (Polygonum aviculare), iedera (Hedera helix).

Fig.7 Plantatie de grau din zona proiectului

Fauna
17

P.F. SPERMEZEANU NICOLAE-MARIAN

Memoriu de prezentare Construire remize agricole

Din punct de vedere al speciilor de animale, Aria Speciala de Protectie Avifaunistica
ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie, este situata la o distanta de aproximativ
300m fata de amplasamentul proiectului.
Zona este caracterizata de un impact antropic pronuntat datorita activitatilor de
agricultura din zona. Fauna fiind alcatuita preponderant din specii antropizate fara statut de
conservare.
In schimb, datorita vecinatatii cu Aria Speciala de Protectie AvifaunisticaROSPA 0031
Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie, se pot observa, in tranzit, specii de pasari care au stat
la baza desemnarii zonei ca Aria Speciala de Protectie Avifaunistica.
Avifauna
Amplasamentul proiectului se afla situat la o distanta de 300m fata de Aria de Protectie
Speciala Avifaunistica cu un regim special de conservare pentru un numar de specii de pasari.
In zona amplasamentului pot fi observate specii adaptate ecosistemelor antropizate, sau
specii care sunt prezente pentru hranire, o perioada scurta de timp.
Zonele de cuibarit nu sunt prezente in aplasamentul proiectului datorita impactului
antropic ridicat.
In zona, au fost observate urmatoarele specii de pasari:
Specii antropizate:


cotofana (Pica pica);



cioara de semanatura (Corvus frugilegus);



vrabia de casa (Passer domesticus) (fig.5);



porumbelul (Columba livia ssp. domestica);



barza (Ciconia ciconia).

Specii marine:


pescarusul cu picioare galbene (Larus michahellis) (fig.4);



pescarusul caspic (Larus cachinnans).

Specii caracteristice agroecosistemelor:


fazanul (Phasianus colchicus);



prepelita (Coturnix coturnix).
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Figura 8. Pescarusul cu picioare galbene (Larus michahellis)

Figura 9. Vrabia de casa (Passer domesticus)

Cuibaritul
Atat speciile de pasari rapitoare listate in Anexa I a Directivei Pasari dar si speciile de
dimensiuni mai mici, granivore si/sau insectivore folosesc habitatele impadurite si cu vegetatie
densa pentru cuiburi. Aceste habitate le ofera adapostul necesar impotriva pradatorilor.
Astfel, zona in care va fi construita remiza agricola nu corespunde cerintelor de habitat
pentru cuibarit, dat si faptul ca zona are un puternic caracter antropic.
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Hrana
Datorita suprafetei reduse si a antropizarii acesteia pe parcursul timpului, a activitatilor
antropice de agricultura din zona, locatia propusa pentru amenajarea remizelor agricole nu
reprezinta un habitat de hranire pentru speciile de pasari.
In schimb, pot fi observate specii de pasari mari, rapitoare, ce se pot hrani in zona.
Interventia antropica pentru eliminarea daunatorilor din agricultura, a condus la reducerea unei
parti semnificative din resursa trofica a pasarilor rapitoare.
Lipsa ascunzatorilor si a hibernaculelor pentru speciile de reptile limiteaza habitatele
favorabile de hranire ale acestor pasari.
Mai mult, lipsa habitatelor acvatice din perimetru, si implicit a amfibienilor elimina, de
asemeni, activitatile de hranire ale pasarilor.
Astfel, acest perimetru este neofertant din punct de vedere trofic pentru speciile de
pasari rapitoare.
Entomofauna
Dupa cum am mentionat mai sus, ecosistemele agricole sunt caracterizate de o
biodiversitate redusa. Astfel, majoritatea speciilor de insecte ierbivore sunt eliminate de pe
terenurile agricole pentru a elimina concurentii acestor resurse.
Herpetofauna
Nu au fost observate specii de reptile in zona proiectului dar speciile care ar putea fi
observate in zona perimetrului sunt: guster (Lacerta viridis), soparla de stepa (Podarcis tauricus)
dar si specii de serpi precum sarpele de casa (Natrix natrix) sau sarpele rau (Dolicophis caspius).
Mamiferele
Datorita impactului antropic, speciile de mamifere sunt rar intalnite.
Perimetrul propus pentru amplasamentul remizei agricole nu este propice pentru aceste
animale. Dintre mamifere se pot intalnii: iepurele de camp (Lepus europaeus) si popandaul
(Spermophilus citellus) .

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
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In ciuda faptului ca zona propusa pentru executarea proiectului este situata in afara
zonelor de importanta comunitara a ariilor naturale, urmatoarele masuri sunt necesare pentru
protectia biodiversitatii:


In ceea ce priveste avifauna, se recomanda organizarea eficenta a utilajelor pentru a
reduce volumul si intensitatea vibratiilor si zgomotului, factori perturbatori ce pot afecta
orientarea speciilor de pasari.



Lucrarile se vor desfasura strict în limita perimetrului propus de construire pentru a nu
distruge vegetatia specifica din zona;



vehiculele vor respecta traseele de deplasare stabilite, pe drumurileexistente;



exploatarea echipamentelor trebuie sa se faca cu respectarea conditiilor de functionare
pentru a prevenii producerea de avarii sau manipulari defectuoase;



depozitarea materialor utilizate se va face doar in spatiile amenajate din organizarea de
santier;



respectarea programului de revizii si reparatii ale echipamentelor;

4.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de
restricţie, zone de interes tradiţional etc.;
In zona proiectului nu sunt amplasate monumente culturale, istorice, religioase sau situri
arheologice. Zona proiectului face parte dintr-o zona agricola.
Lucrarile, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau
de interes public.
Nu sunt necesare lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi
aobiectivelor protejate şi/sau de interes public.
In cazul in care, in timpul lucrarilor vor rezulta descoperiri arheologice/paleontologice,
toate lucrarile vor inceta in imediata apropiere a obiectelor gasite si vor fi anuntate autoritatile
competente

4.8 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
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Avand in vedere ca prin specificul sau procesul nu genereaza deseuri, singurele deseuri
rezultate sunt cele din faza de executie, care vor fi colectate corespunzator si predate spre
valorificare/eliminare in baza unui contract unui operator autorizat.
Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare
vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme
autorizate în vederea depozitării într-un depozit autorizat;deşeurile vegetale se vor colecta şi
utiliza pentru producerea compostului în afara amplasamentului;
Deseurile rezultate in perioada executiei si functiuonarii vor fi gestionate cu respectarea
prevederilor HG 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

4.9 Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Proiectul propus nu necesita utilizarea, implicit nu genereaza substante si preparate
chimice periculoase.
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V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Monitorizarea emisiilor in factorii de mediu se va face conform prevederilor legale si
documentelor emise de autoritatea de mediu.
La finalizarea investitiei beneficiarul va notifica autoritatea pentru protectia mediului in
vederea reglementarii lucrarilor din punct de vedere al protectiei mediului.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI
Prin specificul sau, proiectul se incadreaza in HG 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata si completata prin H.G. nr.
17/2012, fiind incadrat in Anexa nr. 2, punctul 1, litera a) „proiecte pentru restructurarea
exploataiilor agricole;”.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
Lucrarile de organizare de santier se vor realiza conform proiectului si se vor desfasura
doar pe amplasamentul destinat acestuia. Organizarea de santier va avea un caracter unitar
pentru realizarea in intregime a investitiei. Lucrarile proiectate nu induc efecte suplimentare
fata de situatia existenta, acestea nereprezentand un factor de poluare in plus in zona, nici in
timpul executiei investiei, nici la finalizarea lucrarilor.
Pe tot parcursul lucrarilor de executie se va avea in vedere asigurarea curateniei atat in
santier cat si in incinta organizarii de santier, iar la finalizarea lucrarilor, constructorul va
proceda la demontarea obiectelor si va executa lucrarile necesare aducerii terenului ocupat de
acestea la stadiul initial.
Masurile ce vor fi propuse in cadrul proiectului tehnic vor fi menite sa diminuezesau sa
elimine impactul negativ produs asupra mediului si sa incadreze efectele adverse in limitele
admisibile.
Pentru protectia mediului inconjurator se vor respecta prevederile actelornormative cu
privire la organizarea de santier, depozitarea combustibililor, materialelor de constructii in locuri
special amenajate.
La executarea lucrarilor se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport cecorespund
din punct de vedere tehnic in vederea evitarii poluarii mediului cu noxe sau materiale de
constructie in vrac. Se va asigura managementul corespunzator al desurilor.
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VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI
La finalizarea lucrarilor, titularul va asigura refacerea zonelor deteriorate (daca e cazul) si
va notifica autoritatile de mediu si va respecta conditiile impuse prin actul de reglementare emis
de catre acestea.

Anexe
1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului utilizării suprafeţelor
2. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)
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