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ANEXA NR. 5
~ MEMORIU DE PREZENTARE ~
I. Denumirea proiectului:
CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE PENTRU TINERI, DESTINATE ȊNCHIRIERII SPECIALIŞTILOR
ȊN SĂNĂTATE – STR. CĂŞĂRIEI, NR. 2C, REGIM DE ȊNĂLŢIME S+P+3E ŞI 16 UNITĂŢI
LOCATIVE
II. Titular
– numele companiei;
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAŢEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ HȂRŞOVA
– adresa postala;
Str. Căşăriei, nr. 2C, oraş Hârşova, judeţul Constanţa
– numarul de telefon, de fax si adresa de e‐mail, adresa paginii de internet;
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ HȂRŞOVA
str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Hârşova, cod poştal: 905400,
Tel. 0241.870.301, Fax 0241.870.300, http://www.primaria‐harsova.ro
– numele persoanelor de contact:
PRIMAR – VIOREL IONESCU
Tel: 0241.870.301
– director/manager/administrator;
PRIMAR – VIOREL IONESCU
Tel: 0241.870.301
– responsabil pentru protectia mediului.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
III. Descrierea proiectului:
– un rezumat al proiectului;
Oraşul Hârşova şi‐a propus în contextul nevoii generale de a asigura locuinţe pentru
specialiştii din sănătate, care îşi desfăşoară activitatea profesională în SPITALUL TERITORIAL
HÂRŞOVA, să le asigure spaţii locative pentru a nu fi nevoiţi să facă naveta din alte localităţi.
Prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în zona studiată, s‐au mai construit în etapa I, 4
blocuri pentru tineri destinate închirierii, cu câte 16 u.l.. Pentru zona studiată, s‐a realizat un plan
Urbanistic Zonal unde, urmau să se construiască, pe lângă acest obiectiv de investiţii, în etapa a‐
IIa, încă 4 blocuri cu câte 16 u.l.
Având în vedere necesitatea construirii de locuinţe pentru specialiştii din sănătate, şi în
conformitate cu legea nr. 152/1998, se propune să se construiască prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe un bloc de 16 u.l. în spaţiul destinat etapei a‐IIa.
Construcţia propusă este structurată astfel: 2 apartamente cu 1 cameră, 9 apartamente cu
2 camere şi 5 apartamente cu 3 camere conform descrierii funcţionale de mai jos şi a fost
proiectată pentru un număr de maxim 35 de utilizatori.
inkshape.ro
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– justificarea necesitatii proiectului;
Tinerii specialisti din sanatate fac naveta de la Constanta, Slobozia, Cernavoda, Medgidia si
chiar din Bucuresti, deoarece autoritatea publica locala nu dispune de apartamente libere pe care
sa le puna la dispozitia lor.
Acest incovenient pericliteaza desfasurarea actului medical in conditii optime mai ales in
sezonul rece, cand, datorita intemperiilor (inzapezirilor), cadrele medicale nu pot ajunge in
Harsova.
Medicii navetisti, care lucreaza in spitalul din Harsova, au solicitat autoritatii publice locale
asigurarea unor locuinte de serviciu dar, din pacate, cererile nu au putut fi onorate datorita lipsei
de unitati locative.
Ca urmare, orasul Harsova si‐a propus in contextul nevoii generale de a asigura locuinte
pentru specialistii din sanatate, care isi desfasoara activitatea profesionala in Spitalul Teritorial
Harsova, sa le asigure spatii locative pentru a nu fi nevoiti sa faca naveta din alte localitati.
Prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in zona studiata, s‐au mai construit in etapa I, 4
blocuri pentru tineri destinate inchirierii, cu cate 16 u.l.. Pentru zona studiata, s‐a realizat un plan
Urbanistic Zonal unde, uramau sa se construiasca, pe langa acest obiectiv de investitii, in etapa a‐
Ila, inca 4 blocuri cu cate 16 u.l.
Avand in vedere necesitatea construirii de locuinte pentru specialistii din sanatate, se propune
sa se construiasca prin Agentia Nationala pentru Locuinte un bloc de 16 u.l. in spatiul destinat etapei
a‐Ila.
Prin acest demers se poate stimula tanara generatie sa profeseze pe teritoriul Romaniei,
limitand astfel migratia specialistilor catre alte tari.
Investitia propusa are ca scop stabilizarea personalului medical si asigurarea unei locuinte
in localitatea in care isi desfasoara activitatea.
Prin asigurarea locuintelor tinerilor specialisti din sanatate, se va diversifica gama de
servicii oferite de spital, prin imbunatatirea si modernizarea continua a serviciilor, in pas cu
nevoile pacientilor si evolutia stiintei medicale.
Se va realiza asigurarea actului medical in conditii optime in Spitalul orasenesc Harsova
avand certitudinea realizarii unui fond de locuinte pentru specialistii din sanatate care isi
desfasoara activitatea in comunitatea locala.
Inceperea lucrarilor de executie va permite crearea de noi locuri de munca atat pentru forta
de munca necalificata, cat si pentru specialistii din domeniul medical.
Deasemenea se are in vedere crearea unei stranse legaturi intre societatile de proiectare,
de constructii si cele care asigura administrarea si intretinerea, astfel incat locuintele realizate in
cadrul programului sa poata fi exploatate in deplina siguranta si la o calitate satisfacatoare.
Obiectivul de investitie propus este incadrat in Strategia de Dezvoltare a orasului Harsova,
aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 30/2017.
Desi problema locuintelor pentru specialistii din sanatate nu este una noua, oportunitatea
rezolvarii acesteia s‐a conturat definit de curand, in sensul in care a fost gasit un teren liber de
sarcini in Domeniul public al Orasului Harsova la limita caruia, se afla toate retelele necesare unei
bune functionari a obiectivului si la care acesta poate fi racordat.
ELEMENTE CONSTRUCTIVE
Structura de rezistenţă va fi alcătuită din cadre din beton armat monolit clasa C20/25.
Armarea planşeelor din beton armat se va face cu bare independente conform detaliilor din
documentaţia tehnică, asigurându‐se rosturile de tasare şi dilatare prin caroiaj corespunzător.
Închiderile perimetrale ale construcţiei, la nivelul suprastructurii, sunt proiectate din blocuri
de zidărie tip B.C.A. de 25 cm şi termosistem din polistiren. Compartimentările interioare sunt
proiectate din blocuri de zidărie tip B.C.A. de 20 cm, respectiv de 15 cm.
Şarpanta va fi contravântuită pe ambele direcţii prin cleşti dublii şi contrafişe înclinate la 45°.
Se vor utiliza secţiuni ecarisate din lemn de răşinoase cal. II.
Toate elementele din lemn ale şarpantei se vor proteja împotriva agenţilor biologici şi se vor
ignifuga cu soluţii adecvate, omologate, după ce se vor verifica cu privire la existenţa resturilor de
coajă de copac, rumeguş , s.a.
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DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A CONSTRUCŢIEI
SUBSOL PROPUS
Funcţiune
Suprafaţă (mp)
Subsol tehnic
212,15
Arie utilă
212,15
Arie locuibilă
‐/‐ cam
Încăpere de adăpostit
36,74
Grup sanitar
5,02
Arie utilă
41,76
Arie locuibilă
‐/‐ cam
Ieşire de salvare
5,00
Arie utilă
5,00
Arie locuibilă
‐/‐ cam
Casa scării
‐
TOTAL Arie utilă
‐
TOTAL Arie locuibilă
‐

Funcţiune
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Bucătărie
Living
Dormitor
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Bucătărie
Living
Dormitor
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Arie utilă
Arie locuibilă

PARTER PROPUS
Suprafaţă (mp)
5,50
4,93
1,41
7,09
20,79
39,72
20,79/1 cam
9,91
6,55
7,22
20,79
9,55
12,68
66,70
43,02/3 cam
9,91
6,52
7,22
20,82
9,55
12,68
66,70
43,05/3 cam
5,50
4,90
1,42
7,08
20,92
39,82
20,92/1 cam
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Pardoseală
Beton
‐
‐
Beton
Beton
‐
‐
Beton
‐
‐
Beton
‐
‐

Pardoseală
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
‐
‐
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Ap. 08

Ap. 07

Ap. 06

Ap. 05

Nr.
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Windfang
Casa scării
Uscător
TOTAL Arie utilă
TOTAL Arie locuibilă

Funcţiune
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Baie
Bucătărie
Living
Dormitor
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Casa scării
Uscător
TOTAL Arie utilă
TOTAL Arie locuibilă

5,70
24,81
4,99
248,44
127,78

ETAJ 1 PROPUS
Suprafaţă (mp)
5,34
5,02
1,19
7,46
21,55
12,08
52,64
33,63/2 cam
5,98
5,05
1,09
7,22
21,84
12,03
53,21
33,87/2 cam
5,97
5,05
1,09
7,22
21,81
12,04
53,18
33,85/2 cam
7,89
2,86
1,87
3,74
7,33
21,73
12,29
12,68
70,39
46,70/3 cam
21,13
4,99
255,54
148,05
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Gresie
Gresie
Gresie
‐
‐

Pardoseală
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
‐
‐
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Ap. 12

Ap. 11

Ap. 10

Ap. 09

Nr.

Ap. 13

Nr.
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Funcţiune
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Baie
Bucătărie
Living
Dormitor
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Casa scării
Uscător
TOTAL Arie utilă
TOTAL Arie locuibilă

Funcţiune
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
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ETAJ 2 PROPUS
Suprafaţă (mp)
5,34
5,02
1,19
7,46
21,55
12,08
52,64
33,63/2 cam
5,98
5,05
1,09
7,22
21,84
12,03
53,21
33,87/2 cam
5,97
5,05
1,09
7,22
21,81
12,04
53,18
33,85/2 cam
7,89
2,86
1,87
3,74
7,33
21,73
12,29
12,68
70,39
46,70/3 cam
21,13
4,99
255,54
148,05

Pardoseală
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
‐
‐

ETAJ 3 PROPUS
Suprafaţă (mp)
5,34
5,02
1,19
7,46
21,55
12,08

Pardoseală
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
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Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Bucătărie
Living
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Hol
Baie
Debara
Baie
Bucătărie
Living
Dormitor
Dormitor
Arie utilă
Arie locuibilă
Casa scării
Uscător
TOTAL Arie utilă
TOTAL Arie locuibilă

52,64
33,63/2 cam
5,98
5,05
1,09
7,22
21,84
12,03
53,21
33,87/2 cam
5,97
5,05
1,09
7,22
21,81
12,04
53,18
33,85/2 cam
7,89
2,86
1,87
3,74
7,33
21,73
12,29
12,68
70,39
46,70/3 cam
14,89
4,99
249,30
148,05

TOTAL Arie utilă
TOTAL Arie locuibilă

1.008,82
571,93
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‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Gresie
Parchet
Parchet
Parchet
‐
‐
Gresie
Gresie
‐
‐
‐
‐

În conformitate cu HOTĂRÂREA Nr. 862/2016 din 16 noiembrie 2016, pentru aprobarea
categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi
a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă, construcţia propusă are realizat
în subsol şi un adăpost de protecţie civilă.
Construcţia este structurată astfel: 2 apartamente cu 1 cameră, 9 apartamente cu 2 camere şi 5
apartamente cu 3 camere conform descrierii funcţionale de mai sus şi a fost proiectată pentru un număr
de maxim 35 de utilizatori.
Suprafaţa utilă a adăpostului de protecţie civilă este de 36,74 mp, pentru încăperea de adăpostit,
cu o înălţime utilă de 2,50 m.
Având în vedere că accesul în adăpostul de protecţie civilă se realizează din subsolul tehnic al
clădirii, acesta a fost conceput fără sas.
Accesul a fost adaptat astfel încât să existe posibilitatea realizării golului de uşă cu dimensiunile
de 80x180 cm şi cu prag de 15 cm la partea inferioară a acestuia.
Golul de acces în adăpostul de protecţie civilă este prevăzut cu tâmplărie metalică tip UME1.
inkshape.ro
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Instalaţiile necesare funcţionării clădirii au fost astfel proiectate încât să nu treacă prin
adăpostul de protecţie civilă.
Pereţii exteriori ai adăpostului de protecţie civilă au fost proiectaţi din beton armat cu grosimea
de 40 cm.
Planşeul de peste adăpostul de protecţie civilă este proiectat din beton armat de 20 cm grosime.
Fundaţia clădirii este constituită din grinzi ortogonale din beton armat, cu radier din beton
armat pe zona adăpostului de protecţie civilă.
Adăpostul are prevazut şi un grup sanitar format din încăpere tampon şi cabina de w.c. Peretele
despărţitor dintre încăperea tampon şi cabina de w.c. are înălţimea de 180 cm. Golul de acces în
încaperea tampon este prevăzut cu tâmplărie metalică tip UE iar cel din cabină cu tâmplărie din lemn.
Între axele (5‐6)‐E au fost prevăzute două ştuţuri din P.V.C. având ɸ1/2’’ pentru echiparea la
ordin cu un telefon şi difuzoare racordate la staţia de radioficare. Cele două ştuţuri se vor etanşa
corespunzător pe timp de pace.
În interiorul adăpostului pereţii, pardoseala şi tavanul vor fi nefinisate, din beton.
Adăpostul are prevazută şi o ieşire de siguranţă/salvare realizată sub forma unui tunel din beton
armat cu secţiunea de 1,00x1,00 m.
Ieşirea de salvare comunică cu adăpostul printr‐un gol de 0,70 x 0,70 m prevăzut cu oblon de
protecţie etanş tip OME1, cu deschiderea spre exterior.
Între tunelul ieşirii de salvare şi adăpost este prevăzut un rost de tasare.
Rostul de tasare va fi tratat astfel încât să nu permită infiltrarea apelor indiferent de sursa
acestora.
Ieşirea de salvare şi tunelul din beton armat, au fost proiectate pentru a respecta o lungime mai
mare fata de lungimea dictate de zona de daramaturi din jurul cladirii.
Lungimea tunelului din beton armat a fost proiectat astfel încât amplasarea ieşirii de salvare să
fie realizată în exteriorul zonei de dărâmături din jurul clădirii.
H/3 = (11,15+0,3)/3=11,45/3=3,82 m < L tunel = 5,00 m
INSTALAŢIA ELECTRICĂ
CARACTERISTICILE CLĂDIRII
 Categoria de importanță: “C”, aprobată prin H.G. 766‐1997
 Clasa de importanță:
III (conform P100‐1/2013)
 Gradul de rezistență la foc: II
 Regim de înălțime: S+P+3E
 Zona climatică III, conform C 107/2005, Te = ‐ 18ºC,
 Adâncimea de îngheț: 100‐110cm.
 Categorii și clase de influențe externe, conform I 7, Anexa 2:
o Temperatură ambientală: AA4 ‐5C + 40C;
o Temperatură și umiditate: AB4;
o Altitudine: AC1;
o Prezența apei: AD1 – neglijabilă;
o Prezență corpuri solide: AE1 – neglijabilă;
o Prezență de substanțe corozive sau poluate : AF1 – neglijabilă;
o Solicitări mecanice: AG1 – ușoare;
o Vibrații: AH1 – slabe – normale;
o Alte solicitări mecanice: AK1 – neglijabilă;
o Prezența faunei: AL1: neglijabilă;
o Efecte seismice: AP1 – neglijabile;
o Trăsnete: AQ3 – directe;
o Competența persoanelor: BA1 – obișnuite;
o Contactul persoanelor cu potențialul pământului: BC1 – absent;
o Condiții de evacuare în caz de urgență: BD1 – neaglomerat – evacuare ușoară;
inkshape.ro
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Natura materialelor prelucrate sau depozitate: BE1 – riscuri neglijabile;
Construcția clădirilor: CA1 – Incombustibile – Normale;
Structura construcțiilor: CB1‐ riscuri neglijabile.

CARACTERISTICILE ELECTRICE ALE OBIECTIVULUI
 Putere electrică instalată Pi: 130.717 kW.
 Putere electrică absorbită Pa: 94.966 kW.
 Tensiunea de utilizare 3x400/230V.
 Frecvența rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,5 Hz.
 Factorul de putere al consumatorului cos φ = 0,92.
 Caracteristica sistemului electric în punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN‐C.
 Receptorii electrici din instalația electrică ai consumatorului nu vor produce perturbații în
rețeaua furnizorului.
 Tipuri de instalații funcționale:
o Sistemul de alimentare cu energie electrică;
o Instalații electrice pentru iluminat artificial normal și prize;
o Iluminat de securitate:
 Iluminat de panică;
 Iluminat pentru evacuare.
 Instalații de legare la pământ a instalației de paratrăsnet, de protecție împotriva electrocutărilor
(șocului electric) și de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice transmise prin rețea și de
comutație;
 Sistemul de protecție la suprasolicitări termice determinate de curenți de suprasarcină și
scurtcircuit;
 Timpii de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță la întreruperea iluminatului
normal sunt:
o Iluminat de panică: în 0,5 s – 5 s;
o Iluminat de evacuare: în 5 s.
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Alimentarea consumatorilor clădirii cu energie electrică se va face dintr‐un cofret amplasat în interior
la Parter cu blocuri de măsură și protecție monofazate, pentru fiecare apartament dar și pentru contorizarea
spațiilor comune. Soluția finală privind alimentarea cu energie electrică va fi stabilită în cadrul Avizului de
racordare în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare și utilizare a energiei electrice la
solicitarea beneficiarului investiției.
Energia electrică consumată va fi contorizată în cadrul blocurilor de măsură și protecție monofazate.
Amplasarea contoarelor de energie electrică s‐a făcut în Tabloul General montat în interior pe casa scării la
parter, astfel se permite înregistrarea și citirea consumului, fără ca acestea să fie condiționate de prezența sau
acceptul abonatului.
Tabloul general de alimentare va avea grad de protecție IP65 (cofret metalic) și se va monta în interiorul
clădirii, la parter.
Receptorii electrici din instalația electrică a consumatorului nu produc influențe negative perturbătoare
asupra instalațiilor furnizorului.
De la blocurile de măsura și protecție va pleca câte o coloană ce va alimenta tabloul electric de
apartament printr‐o schemă radială de conectare cu coloane simple.
Tabloul electric de apartament va avea grad de protecție IP40 (cofret din plastic, izolant, ignifug) și se
va monta în interiorul apartamentului. Tabloul electric de apartament se va alimenta din BMPT prin
intermediul unui cablu din cupru CYY 3X6mmp.
Golurile pentru trecerea cablurilor prin planșee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate în vederea evitării
propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistență la foc a elementelor de etanșare a
golurilor trebuie să fie cel puțin egală cu cea a elementului străbătut.
Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea tensiunea nominală Un de minim 1kV.
inkshape.ro
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Distribuția circuitelor electrice se realizează cu cablu din cupru tip CYY pozat în cadrul paturilor de
cabluri sau aparent pe structură, montat în tub de protecție.
Pentru determinarea puterii absorbite, pentru instalație s‐a ținut cont de factorul de simultaneitate (ks)
și de factorul de utilizare (ku):
- ks – este valoarea raportului dintre puterea în funcțiune simultană și puterea instalată (consumator,
tablou electric)
- ku ‐ este valoarea raportului dintre puterea reală și puterea instalată a unui consumator.
Factorii de simultaneitate și de utilizare s‐au determinat pe baza unei dotări cu receptoare
electrocasnice pentru iluminat, conservare hrană, audiovizual, activități gospodărești și asigurarea încălzirii
și al gătitului fără utilizarea energiei electrice conform Tab. 3.3 și 3.4 din I 7.
DOTĂRI ŞI SOLUŢII TEHNICE CARE ASIGURĂ CERINȚELE DE CALITATE PREVĂZUTE DE LEGE CU
RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE
Documentația întocmită, pe seama TEMEI DE PROIECTARE, asigură îndeplinirea cerințelor esențiale de
calitate în conformitate cu Legea 10/95, modificată prin Legea nr.177, 2015, în conformitate cu cerințele
esențiale, specifice categoriei de importanță a obiectivului, respectiv:
 a) Rezistență mecanică și stabilitate
 b) Securitate la incendiu;
 c) Igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 d) Siguranță și accesibilitate în exploatare;
 e) Protecție împotriva zgomotului;
 f) Economie de energie și izolare termică;
 g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
După cum urmează:
A) REZISTENŢĂ MECANICĂ ŞI STABILITATE
Instalațiile electrice s‐au conceput și se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor și claselor de
influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001. Tablourile electrice se vor amplasa
în spații și poziții care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte le vor
proteja împotriva acțiunii agenților chimici sau de mediu, așa cum rezultă din planșe. Traseele circuitelor și
coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor
determina solicitarea lor la tasarea diferențială a construcției sau terenului, așa cum rezultă din planșe.
Pe traseele orizontale, tuburile montate aparent vor fi fixate pe pereți cu coliere prinse cu dibluri din
plastic cu holdșurub și vor fi mascate cu gipscarton. Pe verticală coloanele se vor proteja în ghene, fixate pe
jgheaburi metalice cu capac.
B) SECURITATE LA INCENDIU
Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate
cu reglementările tehnice, s‐au prevăzut următoarele dotări :
B.1. SISTEM DE PROTECŢIE LA INCENDIU FORMAT DIN:
B.1.1. SISTEM DE ILUMINAT DE SIGURANŢĂ, CARE CUPRINDE URMĂTOARELE CATEGORII:
 De evacuare;
 Împotriva panicii.
Alimentarea acestora se asigură, conform planșelor din circuitele de iluminat normal deoarece se
folosesc corpuri de iluminat cu acumulator inclus și dispozitiv de trecere automată pe sursa inclusă.
Instalațiile de iluminat se vor executa cu cabluri de cupru de tip CYY.
Cablurile se montează pe pat de cabluri sau în montaj aparent pe structură dar numai în tuburi de
protecție, conform indicațiilor din părțile desenate. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel încât
distanțele traseelor de cabluri să fie cât mai mici, iar pierderile de tensiune să se încadreze în limitele admise.
Se prevede iluminat de siguranță de evacuare conform art. 7.23.7.1 si art. 7.23.7.2 din I7/2011.
Alimentarea circuitelor se va face din circuitele de iluminat al spațiilor comune.
Corpurile de iluminat pentru evacuare s‐au ales din gama omologată, existentă pe piață – CISA cu surse
LED 2x2W sau cu lămpi fluorescente 2x8W, cu acumulator inclus, autonomie 1,5 h, regim permanent (EXIT –
simbolul din planșe). În funcție de locul de amplasare, acestea vor fi inscripționate cu autocolante specifice.
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Corpurile de iluminat pentru evacuare au fost amplasate astfel încât să asigure un nivel de iluminare
adecvat (conform NP 061‐02) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un
pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, după cum urmează:
 Lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct
 Lângă orice altă schimbare de nivel
 La fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență
 La panourile de semnalizare de securitate
 La fiecare schimbare de direcție
 Spre exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire
 Lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului și fiecare punct de alarmă
Iluminatul de securitate pentru circulație este asigurat de iluminatul de siguranță de evacuare astfel
încât se îndeplinește condiția de 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general.
Se prevede iluminat de siguranță de panică montând corpuri de iluminat echipate cu kituri emergente.
Pentru acestea se asigură cerințele I7/2011, art. 7.23.9.1, art. 7.23.9.2 (comanda automată de punere în
funcțiune în 5 secunde) și art. 7.23.9.3.
Cerințele art. 7.23.9.3 se realizează prin prevederea comenzii manuale din mai multe puncte ale clădirii
prin butoane de declanșare (Bp), alimentate din tabloul electric spatii comune. Acest tablou electric este
amplasat in interior, conform planului din planșa IE 1. Comanda centrală pentru scoaterea de sub tensiune
se asigură prin montarea unui buton de închidere (Bo) în tablou.
Iluminatul împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica, să asigure
nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi
identificată.
B.2. CRITERIUL DE PERFORMANŢĂ: EVITAREA RISCULUI DE IZBUCNIRE A UNUI INCENDIU SAU
PRODUCERE A UNEI EXPLOZII, A IMPUS PREVEDEREA URMĂTOARELOR DOTĂRI ȘI MĂSURI:
B.2.1 INSTALAŢIE DE PARATRĂSNET PENTRU PROTECŢIA LA SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE
DIRECTE.
În conformitate cu prevederile NP I7, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării instalației de paratrăsnet
exterioară IPTE.
Dispozitivul de protecție se va monta conform detaliilor de montaj prezentate în planul anexat, astfel:
‐ DP1 se va monta pe clădire, pe un catarg metalic de lungime L=3 m.
Pe traseul cel mai scurt de la PDA la priza de pământ se vor monta două conducte coborâtoare realizate
din bandă din cupru stanat 30x2mm.
S‐a prevăzut montarea unor piese de separație la H=2,0m față de pământ, pentru măsurători de
rezistență de dispersie la priza de pământ. Pe porțiunea de la piesa de separație până la nivelul pământului,
conducta coborâtoare se va proteja cu țeavă metalică sau cu profile metalice.
S‐a ales realizarea unei prize de pământ pe conturul clădirii cu electrod orizontal din bandă din cupru
30x2mm suplimentată cu electrozi din țăruși din oțel cuprat D=15mm şi lungime de 2m, montați cula o
distanță de 6m între electrozi, uniți între ei cu bandă din cupru 30x2mm.
Priza de pământ pentru paratrăsnet se va monta împreună cu priza de pământ pentru sistemul de legare
la pământ aferent clădirii. Rezistența de dispersie a prizei de pământ, în acest caz, trebuie să aibă valoarea <
1Ω
Clădirea va fi prevăzută cu o bară principală de legare la pământ amplasate astfel:
 BPPE – amplasată lângă TG.
La BPPE vor fi conectate toate barele de egalizare a potențialelor, toate elementele metalice aflate în
contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin intermediul eclatoarelor adecvate.
B.2.2.SISTEM DE PROTECȚIE LA EFECTELE TRĂSNETULUI, LMPS, RESPECTIV SUPRATENSIUNI
ATMOSFERICE TRANSMISE PRIN REȚEA ŞI DE COMUTAȚIE.
Măsurile fundamentale de protecție ale LMPS sunt:
 Acțiunea SPD – dispozitive de protecție destinate să limiteze supratensiunile tranzitorii și să
devieze supracurenții determinați de efectele electromagnetice ale curentului de trăsnet;
 Rețea de echipotenţializare.
Aparatele de protecție la supratensiuni sunt:
 SPD1 – instalate în tabloul electric general ‐ TG, cu acordul furnizorului de energie electrica;
inkshape.ro
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 SPD2 – amplasate în aval de dispozitivele de tipul 1, instalate în tablourile electrice descendente
din TG;
 SPD3 – amplasate în aval de dispozitivele de tipul 2, destinate protejării la supratensiuni a
receptoarelor
 SPD alese trebuie să fie verificate la supratensiunile temporare datorate defectelor din rețeaua
electrică de joasă tensiune în conformitate cu recomandările din SR CHI 60364‐4‐44.
Conectarea SPD în circuitul de protejat se va face astfel încât să rezulte conductoare cât mai scurte (în
mod obișnuit sub 0,5m, având în vedere faptul că lungirea legăturii determină reducerea eficienței sistemului
de protecție).
Rețeaua de echipotenţializare a LMPS este asigurată prin sistemul de legare la pământ prevăzut pentru
sistemul de protecție la șoc electric, și IPT interioară.
Alegerea SPD se face pe baza următoarelor caracteristici, conform art. 4.4.4.2 din I7/2011:
 Tensiunea maximă pentru echipament și curentul electric maxim de funcționare
 Nivelul de ținere la supratensiuni temporare
 Curentul electric de impuls nominal (pentru categoriile de încercare)
 Nivelul de protecție
 Stabilitatea la scurtcircuit.
B.2.3. ADAPTAREA INSTALAŢIEI ELECTRICE LA GRADUL DE REZISTENŢĂ LA FOC AL ELEMENTELOR
DE CONSTRUCŢIE
Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta
pe suporturi combustibile.
Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s‐au luat următoarele măsuri: (Strat de
tencuială;‐ Cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului;‐ Cabluri cu execuție grea);
B.2.4. PENTRU LIMITAREA INCENDIILOR DE ORIGINE INTERNĂ A INSTALAŢIILOR ELECTRICE S‐A
ASIGURAT PROTECŢIA AUTOMATĂ LA SCURTCIRCUIT PENTRU FIECARE CIRCUIT ŞI COLOANĂ, CU
APARATE DE PROTECŢIE CU CAPACITATE DE RUPERE ADECVATĂ.
Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, menționată în Breviarul de calcul, este superioară
valorii curenților de scurtcircuit maximi pe care va trebui să‐i deconecteze, rezultată din notele de calcul.
C) IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR
Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate
cu reglementările tehnice, s‐au prevăzut următoarele dotări :
C.1.SISTEM DE ILUMINAT NORMAL INTERIOR
Nivelele de iluminare s‐au adoptat în funcție de natura activității ce se desfășoară în fiecare incintă,
recomandate în NP‐061. Dimensionarea sistemelor de iluminat aferente fiecărei incinte s‐a efectuat conform
NP‐061/2002.
Pentru spațiile în care s‐a impus redarea corectă a culorilor se folosesc surse cu indice de culoare
adecvat, indicate atât pe planuri cât și în antemăsurători.
Toate corpurile de iluminat se vor conecta la nulul de protecție.
Comanda iluminatului este realizat local, la ușile de acces, prin întrerupătoare, comutatoare și alte
dispozitive de aprindere amplasate la înălțimea de 1.2 m față de cota pardoselii finite. Întrerupătoarele sunt
de tip IP44 cu montaj îngropat sau montaj aparent.
Se vor realiza următoarele nivele de iluminare în stare normală, conform NP‐061:
 Bucătărie: 300 lx;
 Camera de zi: 100lx;
 Dormitor: 50lx‐100lx;
 Bai: 100lx.
Instalația de iluminat interior, este realizată cu corpuri de iluminat echipate în general cu lămpi
fluorescente, sau compact fluorescente după mediul ambiant al încăperii în care se instalează și respectându‐
se nivelele de iluminare impuse de către normativele în vigoare. Se vor respecta și cerințele caietului de
sarcini.
Iluminatul artificial se va asigura cu corpuri de iluminat de tip fluorescent. Sursele de lumină vor avea
culori calde și reci, cu temperatura de culori situată între 3000‐5000 K şi indicele de redare a culorilor 80‐90.
inkshape.ro

pg11

S.C. INKSHAPE S.R.L.

RO32329142

J22/1721/2013

PROIECTARE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII

Certificat SMC
ID 140002
ISO 9001:2015

În Demisol s‐au folosit corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente, de culoare alb rece sau alb cald în
funcție de destinația încăperii, cu puteri de 1x36W având un grad de protecție IP54.
Instalațiile de iluminat se vor executa cu cabluri de cupru de tip CYY.
Cablurile se montează pe pat de cabluri sau în montaj aparent pe structură dar numai în tuburi de
protecție, conform indicațiilor din părțile desenate. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel încât
distanțele traseelor de cabluri să fie cât mai mici, iar pierderile de tensiune să se încadreze în limitele admise.
Dispunerea corpurilor de iluminat s‐a făcut pe baza calculelor efectuate în programul DIALux astfel
încât să se realizeze nivelele dorite de iluminare.
Alimentarea cu energie electrică a adăpostului de protecție civilă se va face de la tabloul general
de distribuție al clădirii. Racordarea instalațiilor electrice se va face înaintea întrerupătorului general
pentru a nu se întrerupe alimentarea cu curent electric prin deconectarea acestuia. Alimentarea cu
energie electrică a instalațiilor electrice interioare se proiectează și se execută în conformitate cu SR‐
CEI 364‐3, categoria AD2 de mediu.
Valoarea iluminării la nivelul pardoselii încăperilor adăpostului de protecție civilă nu va fi mai
mică de 30 lx.
Prize 230/400V
Toate circuitele de priză se vor proteja cu întrerupătoare diferențiale de 30mA realizând o protecție
sporită atât la șocuri electrice, cât și la prevenirea incendiilor.
Înălțimea de montaj este de 1.5m față de pardoseala finită în Bucătărie și 0.3m față de pardoseala finită
în restul încăperilor sau conform indicațiilor de pe planuri având gradul de protecție IP20 și IP55. Toate
prizele din aceste zone sunt în montaj îngropat. În cazul dispunerii mai multor prize una lângă alta se
recomandă utilizarea unei rame comune. Distribuția circuitelor de prize se realizează cu cabluri tip CYY
pozate în paturi de cabluri și/sau tuburi de protecție.
În toate categoriile de încăperi se vor prevedea prize bipolare cu contact de protecție pentru uz general.
Circuitele monofazate se vor distribui pe cele trei faze din tablou pentru echilibrarea încărcării acestora.
C.2. INSTALAŢII ELECTRICE DE PUTERE
Instalațiile electrice de forță cuprind alimentarea cu energie electrică a tuturor receptoarelor de forță
atât fixe cât și mobile.
Toate circuitele se vor racorda la tablouri electrice de distribuție și vor fi prevăzute cu protecție la
scurtcircuite, supracurenți de durată sau curenți reziduali de defect.
Pentru alimentarea receptoarelor se prevăd prize bipolare, duble, monofazate, în construcție normală
de 240V / 16A.
Părțile metalice ale instalațiilor se vor lega la pământ prin intermediul conductorului de protecție
electrică din cupru care va avea legătura galvanică cu bara de legare la pământ.
C.3. REŢELE EXTERIOARE
Cablurile electrice montate în exterior vor fi de tip CYABY și se vor monta direct îngropat la adâncimea
de ‐0,9 sub cota terenului.
Cablurile se pozează în șanțuri între două straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste care se pun benzi
avertizoare și pământ rezultat din săpătură (din care s‐au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce
deteriorarea cablurilor). Stratul de deasupra benzii avertizoare va fi bine compactat.
Distanțele de siguranță ale cablurilor de energie electrică pozate în pământ față de diverse rețele,
construcții sau obiecte nu vor fi, de regulă, mai mici decât cele indicate în tabelul 5, din NTE 007/08/00.
D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;
Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate
cu reglementările tehnice, s‐au prevăzut următoarele dotări :
D.1. SISTEM DE PROTECȚIE LA ȘOC ELECTRIC
Protecția la șoc electric trebuie să reprezinte o măsură de prevedere pentru protecția de bază și o
măsură de protecție la defect. Măsura de protecție, întreruperea automată a alimentării – este o măsură de
protecție în care:
 Protecția de bază este asigurată printr‐o izolație de bază a părților active sau prin bariere sau
carcase
 Protecția la defect care se asigură prin legătura de echipotenţializare de protecție și
întreruperea automată în cazul unui defect
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Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pământ a clădirii.
Se interzice legarea în serie a maselor materialelor și echipamentelor legate la conductoare de protecție
într‐un circuit de protecție.
Sistemul de protecție la șoc electric se bazează pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN,
deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN‐C, până la originea instalației electrice
de utilizare a consumatorului.
Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct față de nulul de protecție până la tablourile electrice
generale.
Pentru creșterea siguranței Sistemului de protecție la șoc electric se vor aplica și următoarele măsuri
suplimentare, conform I7/2011 :
 Legarea suplimentară la priza de pământ a conductorului neutru de protecție PEN/PE.
 Din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul PE se execută din
cupru;
 În fiecare tablou electric se va realiza o baretă PE la care se vor lega:
o Conductorul PE distribuit al sursei;
o Conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendentă;
o Conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE.
 Legarea la pământ, prin intermediul barei principale de legare la pământ, se va face la priza de
pământ artificială propusă;
Deoarece s‐a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la neutru nu este sigură acționarea
aparatelor de protecție ale rețelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente cu funcționare continuă
nesupravegheată, s‐a adoptat ca mijloc complementar protecția automată cu DDR.
D.2. PENTRU LIMITAREA ZONEI AFECTATE DE UN EVENTUAL DEFECT S‐A REALIZAT SISTEMUL DE
PROTECȚIE LA SUPRASOLICITĂRI TERMICE DETERMINATE DE CURENȚI DE SUPRASARCINĂ ŞI
SCURTCIRCUIT.
Acesta s‐a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform I7/2011 și pentru care se asigură
și acționare selectivă.
Caracteristicile acestora sunt menționate în schemele electrice.
Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice, fie se vor poza în tuburi sau se vor realiza cu
cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste
caracteristici sunt prezentate pe planuri și pe schemele electrice.
Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, menționată în Breviarul de calcul este superioară
valorii curenților de scurtcircuit maxim pe care va trebui să‐i deconecteze, rezultat din notele de calcul.
D.3. PRIZA DE PĂMÂNT
Se va realiza o priză de pământ pe contur închis de fundație distribuita.
Valoarea rezistenței prizei de legare la pământ trebuie să fie mai mică de 1 Ohm pentru legarea
receptorilor din tabloul general.
E) PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Aparatele electrice cu care se realizează instalațiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot
echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice să nu depășească cu mai mult de 5 db nivelul
de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalații nu sunt în funcțiune.
Soluțiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementele de construcție să amortizeze zgomotele și
vibrațiile.
F) ECONOMIE DE ENERGIE ŞI IZOLARE TERMICĂ
În conformitate cu Cerința Esențială Economia de energie, sursele electrice de lumină vor fi în
conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009 AL COMISIEI COMUNITĂȚILOR EUROPENE, de
implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele
de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic non direcționale și cu fazele de scoatere din uz a surselor
de lumină.
Reducerea pierderilor de putere s‐a realizat și prin:
 Reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s‐a realizat prin echilibrarea
puterii instalate pe fiecare fază, separarea receptoarelor monofazate de iluminat și prize de
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cele trifazate și alimentarea lor prin scheme separate și grupate pe secții distincte ale tabloului
general;
 Ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu condensator inclus.
G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE
În conformitate cu Strategia Europa 2020 care presupune reducerea consumurilor de energie cu 20%,
reducerea gazelor cu efect de seră cu 20% și implementarea tehnologiilor de valorificare a surselor
regenerabile s‐au adoptat măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică.
Aceste măsuri s‐au concretizat prin utilizarea corpurilor de iluminat cu lămpi compact fluorescente.
– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata
pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);
Atasate prezentei anexe.
– formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) Se prezinta
elementele specifice caracteristice proiectului propus:
SITUAŢIE EXISTENTĂ/PROPUSĂ
Regim de înăţime propus:
S+P+3E
‐
Suprafață teren

2.000,00

mp

Suprafață construită existentă

‐

mp

Suprafață desfaşurată existentă

‐

mp

Volum construit existent

‐

mc

P.O.T. existent

‐

%

C.U.T. existent

‐

‐

Suprafață construită propusă

293,55

mp

Suprafață desfaşurată propusă

1.251,17

mp

Suprafață desfaşurată proiectată

1.549,55

mp

Suprafață parcări/număr parcări

‐

Suprafață utilă propusă
Suprafață locuibilă propusă/
număr camere
Suprafață subsol tehnic
Suprafață adăpost de protecţie
civilă (fără grup sanitar)
Înălțime utilă locuinte

1.008,82
571,93/35

mp/buc
mp
mp/buc

212,15

mp

36,74

mp

2,60

m

1,80

m

Înălțime utilă subsol tehnic
Înălțime utilă adăpost de
protecţie civilă
Volum construit propus

2,50

m

4.350,00

mc

P.O.T. propus

14,67

%

C.U.T. propus

0,62

‐

LISTA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
1

AGREGAT DE FILTROVENTILAŢIE

buc

1,00

2
3

CENTRALĂ ELECTRICĂ 8 kW
CENTRALĂ ELECTRICĂ 6 kW

buc
buc

5,00
11,00
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– profilul si capacitatile de productie;
Nu este cazul.
– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);
Nu este cazul.
– descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si
subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Nu este cazul.
– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
În prezent, zona este deservită de următoarele utilități: energie electrică, apă potabilă şi
instalaţii de canalizare.
Alimentarea cu energie electrică
Zona studiată dispune de reţele publice de alimentare cu energie electrică, existente pe strada
Căşăriei.
Pentru zona studiată, alimentarea cu energie electrică se va realiza din strada de acces prin
intermediul unui racord electric, conform avizului operatorului.
Alimentarea cu apă potabilă
Zona studiată dispune de reţele publice de alimentare cu apa potabilă, pe strada Căşăriei.
Alimentarea cu apă a obiectivului va fi realizată prin intermediul unui branşament la reţeaua
existentă conform avizului operatorului.
Reţele de canalizare
Zona studiată dispune de reţele publice de canalizare în sistem centralizat, pe strada Căşăriei.
Apele uzate sunt preluate de canalizarea obiectivului şi deversate în reţeaua centralizată prin
intermediul unui racord la reţeaua existentă conform avizului operatorului.
Alimentare cu gaz metan
Nu este cazul. Zona studiată nu dispune de reţele publice de gaze naturale.
Alimentare cu energie termică
Ȋncălzirea se va realiza cu corpuri statice, radiatoare din oţel, pe sistem de distribuţie a
agentului termic realizat cu ţevi din P.P.R.
Pentru asigurarea energiei termice, se vor utiliza centrale termice murale electrice,
individuale pe apartamente.
Reţele de telefonie
În zona studiată există reţele de telefonie fixă şi internet.
Semnalul de telefonie mobilă este foarte bun pentru principalele reţele care activează pe
teritoriul oraşului Hârşova.
Salubritatea
Se va amenaja o platformă destinată pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a
deşeurilor menajere, care va fi amenajată la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, va fi
împrejmuită, impermeabilizată, cu asigurarea unei pante de scurgere şi va fi prevazută cu sistem de
spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionată pe baza indicelui maxim de
producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreținute în permanentă stare de
curățenie.
– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;
Având în vedere faptul că lucrările prevăzute în cadrul proiectului sunt lucrări de construcţii şi
instalaţii subterane şi supraterane, iar după terminarea lucrărilor se va reface şi se va aduce
amplasamentul la starea iniţială, obiectivul de investiţie nu va avea impact negativ asupra contextului
natural şi antropic în care va fi amplasat.
Pe teren se vor amenaja spaţii verzi plantate cu gazon şi arbuşti ornamentali precum şi o
platformă gospodărească pentru pubele ecologice.
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– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;
Terenul cu suprafața rectangulară, are următoarele vecinătăți:
- la NORD: 4,10 m până la limita de proprietate cu domeniu public;
- la EST: 7,14 m până la limita de proprietate cu domeniu public;
- la SUD: 38,76 m până la limita de propiretate cu domeniu public;
- la VEST: 7,31 m până la limita de propiretate cu domeniu public;
Construcţia proiectată este propusă cu următoarele limite faţă de clădirile învecinate:
la NORD: terenul învecinat este liber de construcţii;
la EST: terenul învecinat este liber de construcţii;
la SUD: terenul învecinat este liber de construcţii;
la VEST: la 16,40 m faţă de construcţia existentă (LOCUINŢĂ COLECTIVĂ cu regim de
înălţime S+P+3E) de pe proprietatea învecinată;
Accesul principal pe amplasament şi în clădire se face pe latura sudică, din drumul de acces.
Călea de acces pentru realizarea obiectivului de investiţii este strada Căşăriei, de pe latura sudică a
terenului studiat.
Nu este necesară execuţia de căi de acces provizorii având în vedere faptul că toate lucrările sunt
realizate pe terenul aflat în proprietatea U.A.T. ORAŞ HÂRŞOVA, conform actelor de proprietate.
– resursele naturale folosite in constructie si functionare;
U.A.T. ORAŞ HÂRŞOVA, va asigura toate resursele necesare pentru întreţinerea şi exploatarea în
condiţii optime conform legislaţiei de specialitate.
În prezent, zona este deservită de următoarele utilități: energie electrică, apă potabilă şi instalaţii
de canalizare.
Analizând amplasamentul în raport cu reţelele de utilităţi existente, se constată că prin soluţia
propusă şi prin desfăşurarea procesului de execuţie nu sunt necesare lucrări pentru relocarea sau
protejarea reţelelor de utilităţi existente.
– metode folosite in constructie;
În timpul realizării obiectivului se for folosi metode uzuale in constructii prin care se pot reține
ca surse de zgomot și vibrații, mijloacele de transport și utilajele; În fazele de execuție a lucrărilor de
construcții se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor și vibrațiilor produse de utilajele în lucru,
urmărindu‐se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
Nivelul de zgomot rezultat din desfășurarea activităților specifice în cadrul organizării de șantier și a
desfășurării activității de desfășurare a proiectului cât și nivelul de zgomot rezultat în perioada de
funcționare a obiectivului, în conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană și
ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, nu va depăși valoarea maximă de 65dB(A) la limita
incintei și 50dB(A) la limita receptorilor protejați. Apreciem că față de împrejurimi impactul zgomotului
și al vibrațiilor este nesemnificativ și nu va afecta negativ populația.
– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire
ulterioara;
Prezenta investiție este estimată a se realiza în 19 luni, din care 3 luni pentru proiectare şi 16 luni
pentru execuție, conform graficului ataşat documentaţiei.
– relatia cu alte proiecte existente sau planificate;
Nu este cazul.
– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;
Pentru realizarea clădirii propuse, se propun spre analiză, două variante structurale şi de execuţie şi
anume: o variantă cu structură din zidarie portantă din cărămidă tip G.V.P. şi una cu structură în cadre din
beton armat.
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Fiecare din variante are avantajele şi dezavantajele sale.
Structura cu zidărie portantă este mai simplu de executat dar variantele de compartimentare şi de
forme în plan sunt reduse.
Structura pe cadre din beton armat este mai laborios de executat dar posibilităţile de
compartimentare şi de realizare a unor forme în plan şi faţade mai spectaculoase sunt mai mari.
SCENARIUL 1 ‐ VARIANTA STRUCTURALĂ PE ZIDĂRIE PORTANTĂ TIP G.V.P.
AVANTAJE:
 proceduri tehnice de execuţie simplificate;
 izolare fonică relativ mai bună;
 consum redus de resurse materiale şi utilaje;
DEZAVANTAJE:
 pereţii interiori şi exteriori cu grosimi mari;
 timp de execuţie relativ mai mare
 încăperile interioare cu dimensiuni modeste;
 suprafeţe mari de tencuială;
 suprafeţe vitrate reduse ca dimensiuni;
 recompartimentarea interioară ulterioară dificil de realizat;
SCENARIUL 2 ‐ VARIANTA STRUCTURALA PE CADRE DIN BETON ARMAT
AVANTAJE:
 pereţii exteriori se pot realiza din B.C.A. cu proprietăţi ridicate de izolare termică;
 pereţii exteriori şi interiori se pot realiza din diverse tipuri de materiale – uşori, gips carton,
pereţi mobili etc;
 spaţii generoase şi aerisite;
 recompartimentare şi refuncţionalizare ulterioară uşor de realizat;
 timp de execuţie relativ mai scurt;
 libertatea de adoptare a configuraţiilor structurale ample, moderne;
DEZAVANTAJE:
 proceduri tehnice de execuţie laborioase;
 dimensiunile grinzilor şi stâlpilor mai mari;
Având în vedere, analiza factută prin comparaţia avantajelor şi dezavantajelor celor două sisteme
structurale, se va folosi sistemul din SCENARIUL 2 ‐ VARIANTA STRUCTURALA PE CADRE DIN BETON ARMAT,
întrucât, deşi structura pe cadre din beton armat este mai laborios de executat, posibilităţile de
compartimentare şi de realizare a unor forme în plan şi faţade mai spectaculoase sunt mai mari.
Construcţia propusă, urmăreşte încadrarea în zonă şi respectarea limitelor legale faţă de vecinătăţile
adiacente.
De asemenea, prin soluţia propusă, s‐a urmărit respectarea legislaţiei şi reglementărilor de
specialitate, precum şi Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei.
Prin modalitatea de amplasare a clădirii proiectate în raport cu cele învecinate, se asigură însorirea
locuinţelor pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din
locuinţele învecinate, respecându‐se art. 3). din Ordinul nr. 119/2014.
De asemenea, prin soluţiile adoptate privind parametrii de suprafaţă, volum, amplasare în raport cu
punctele cardinale cât şi materialele folosite în cadrul obiectivului, s‐a urmărit respectarea art. 17). 18) şi 19)
din Ordinul nr. 119/2014.
– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor
noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor
uzate si a deseurilor);
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Prin acest demers se poate stimula tanara generatie sa profeseze pe teritoriul Romaniei,
limitand astfel migratia specialistilor catre alte tari.
Investitia propusa are ca scop stabilizarea personalului medical si asigurarea unei locuinte
in localitatea in care isi desfasoara activitatea.
Prin asigurarea locuintelor tinerilor specialisti din sanatate, se va diversifica gama de
servicii oferite de spital, prin imbunatatirea si modernizarea continua a serviciilor, in pas cu
nevoile pacientilor si evolutia stiintei medicale.
Se va realiza asigurarea actului medical in conditii optime in Spitalul orasenesc Harsova
avand certitudinea realizarii unui fond de locuinte pentru specialistii din sanatate care isi
desfasoara activitatea in comunitatea locala.
Inceperea lucrarilor de executie va permite crearea de noi locuri de munca atat pentru forta
de munca necalificata, cat si pentru specialistii din domeniul medical.
Deasemenea se are in vedere crearea unei stranse legaturi intre societatile de proiectare,
de constructii si cele care asigura administrarea si intretinerea, astfel incat locuintele realizate in
cadrul programului sa poata fi exploatate in deplina siguranta si la o calitate satisfacatoare.
Obiectivul de investitie propus este incadrat in Strategia de Dezvoltare a orasului Harsova,
aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 30/2017.
Desi problema locuintelor pentru specialistii din sanatate nu este una noua, oportunitatea
rezolvarii acesteia s‐a conturat definit de curand, in sensul in care a fost gasit un teren liber de
sarcini in Domeniul public al Orasului Harsova la limita caruia, se afla toate retelele necesare unei
bune functionari a obiectivului si la care acesta poate fi racordat.
– alte autorizatii cerute pentru proiect. Localizarea proiectului:
Conform certificatului de urbanism atasat prezentei anexe.
– distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.
22/2001;
Conform planului de situatie anexat prezentei anexe.
– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului,
atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:
• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;
• politici de zonare si de folosire a terenului;
• arealele sensibile;
• detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
Construcţia propusă, urmăreşte încadrarea în zonă şi respectarea limitelor legale faţă de vecinătăţile
adiacente.
De asemenea, prin soluţia propusă, s‐a urmărit respectarea legislaţiei şi reglementărilor de
specialitate, precum şi Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei.
Prin modalitatea de amplasare a clădirii proiectate în raport cu cele învecinate, se asigură însorirea
locuinţelor pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din
locuinţele învecinate, respecându‐se art. 3). din Ordinul nr. 119/2014.
De asemenea, prin soluţiile adoptate privind parametrii de suprafaţă, volum, amplasare în raport cu
punctele cardinale cât şi materialele folosite în cadrul obiectivului, s‐a urmărit respectarea art. 17). 18) şi 19)
din Ordinul nr. 119/2014.
Regimul climato‐meteorologic specific
amplasamentul, impune următoarele încadrări:
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- din punct de vedere al încărcării date de zapadă conform CR1‐1‐3/2012 rezultă: Sk = 2,5
kN/m2

Figura 1. Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol sk, kN/m2,
pentru altitudini A ≤ 1000 m conform CR1‐1‐3/2012

-

din punctul de vedere al încărcării din vânt conform CR1‐1‐4/2012: qb=0,60 kPa

Figura 2. Zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului, qb în kPa,
având IMR = 50 ani conform CR1‐1‐4/2012
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- adâncimea maximă de îngheţ, conform STAS 6054‐77, este considerată 90‐100 cm de la cota
terenului.

Figura 3. ‐ Harta cu adâncimile de ingheț

Amplasamentul se află sub incidenţa cutremurelor moldave, cu epicentrul în zona Vrancea şi
conform prevederilor din normativul P100‐1/2006, zona amplasamentului, se încadrează astfel:
-

acceleraţia terenului pentru proiectare ag= 0,20g;

Figura 4. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag
pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani,conform P100‐1/2006
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Figura 5. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC a spectrului de raspuns, conform
P100‐1/2006

Conform prevederilor din normativul P100‐1/2013, zona amplasamentului Amplasamentul
se află sub incidenţa cutremurelor moldave, cu epicentrul în zona Vrancea şi se încadrează astfel:
- acceleraţia terenului pentru proiectare ag= 0,25g;

Figura 6. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag
pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă IMR = 225 ani, conform P100‐1/2013
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- perioada de colţ Tc = 1,00 sec;

Figura 7. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC a spectrului de raspuns, conform
P100‐1/2013

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale,
calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului
vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului
(adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar,
pozitiv si negativ);
– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);
– magnitudinea si complexitatea impactului;
– probabilitatea impactului;
– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;
– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
– natura transfrontiera a impactului.
Construcţia propusă, urmăreşte încadrarea în zonă şi respectarea limitelor legale faţă de vecinătăţile
adiacente.
De asemenea, prin soluţia propusă, s‐a urmărit respectarea legislaţiei şi reglementărilor de
specialitate, precum şi Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei.
Prin modalitatea de amplasare a clădirii proiectate în raport cu cele învecinate, se asigură însorirea
locuinţelor pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din
locuinţele învecinate, respecându‐se art. 3). din Ordinul nr. 119/2014.
De asemenea, prin soluţiile adoptate privind parametrii de suprafaţă, volum, amplasare în raport cu
punctele cardinale cât şi materialele folosite în cadrul obiectivului, s‐a urmărit respectarea art. 17). 18) şi 19)
din Ordinul nr. 119/2014.
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
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Prin acest demers se poate stimula tanara generatie sa profeseze pe teritoriul Romaniei,
limitand astfel migratia specialistilor catre alte tari.
Investitia propusa are ca scop stabilizarea personalului medical si asigurarea unei locuinte
in localitatea in care isi desfasoara activitatea.
Prin asigurarea locuintelor tinerilor specialisti din sanatate, se va diversifica gama de
servicii oferite de spital, prin imbunatatirea si modernizarea continua a serviciilor, in pas cu
nevoile pacientilor si evolutia stiintei medicale.
Se va realiza asigurarea actului medical in conditii optime in Spitalul orasenesc Harsova
avand certitudinea realizarii unui fond de locuinte pentru specialistii din sanatate care isi
desfasoara activitatea in comunitatea locala.
Inceperea lucrarilor de executie va permite crearea de noi locuri de munca atat pentru forta
de munca necalificata, cat si pentru specialistii din domeniul medical.
Deasemenea se are in vedere crearea unei stranse legaturi intre societatile de proiectare,
de constructii si cele care asigura administrarea si intretinerea, astfel incat locuintele realizate in
cadrul programului sa poata fi exploatate in deplina siguranta si la o calitate satisfacatoare.
Obiectivul de investitie propus este incadrat in Strategia de Dezvoltare a orasului Harsova,
aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 30/2017.
Desi problema locuintelor pentru specialistii din sanatate nu este una noua, oportunitatea
rezolvarii acesteia s‐a conturat definit de curand, in sensul in care a fost gasit un teren liber de
sarcini in Domeniul public al Orasului Harsova la limita caruia, se afla toate retelele necesare unei
bune functionari a obiectivului si la care acesta poate fi racordat.
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza
de operare;
În faza de execuție nu vor fi create noi locuri de muncã, având în vedere faptul cã se vor folosi
servicii contractate şi se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel proiectul va
contribui la menținerea locurilor de muncã deja existente.
În această fază societatea de construcții își va dimensiona numărul de persoane pentru realizarea
lucrărilor contractate funcție de activitățile specifice ce trebuie desfășurate privind etapa de execuție a
proiectului.
Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de muncã pe perioada de execuție a
lucrărilor.
Prin realizarea investiției nu se creează noi locuri de muncă în faza de operare ci se vor păstra
cele existente.
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor
protejate, după caz;
Prezenta investiţie va avea un impact pozitiv asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol), inclusiv
asupra biodiversităţii din zonă.
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se
integrează, după caz.
Având în vedere faptul că lucrările prevăzute în prezentul proiect sunt lucrări de construcţii şi
instalaţii subterane şi supraterane, iar după terminarea lucrărilor se va reface şi se va aduce
amplasamentul la starea iniţială, obiectivul de investiţie nu va avea impact negativ asupra contextului
natural şi antropic în care va fi amplasat.
IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
1. Protectia calitatii apelor:
– sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Apele uzate sunt preluate de canalizarea obiectivului şi deversate în reţeaua publică a oraşului
Hârşova prin intermediul unui racord.
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Nu vor exista ape uzate de tip tehnologic.
– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.
Nu este cazul.
2. Protectia aerului:
– sursele de poluanti pentru aer, poluanti;
Sursele de poluanți pentru aer, debitele, concentrațiile și debitele masice de poluanți rezultați și
caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate.
 În perioada șantierului
Procesul de construcție determină apariția de emisii poluante pe termen scurt, în perioada construcției
obiectivului. Principalele surse de poluare ale aerului în perioada de execuție a lucrărilor vor fi reprezentate
de utilajele angrenate la realizarea investiției: camioane, buldozere, excavatoare, compactoare. Aceste surse
de poluare ale aerului ‐ gazele arse de la eșapament ‐ se constituie ca surse mobile de poluare.
Pentru determinarea emisiilor provenite de la eșapamentele motoarelor s‐au utilizat factorii de emisie
pentru motoarele Diesel specificați în anexa la Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
nr.462/01.07.1993, pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferica și Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
Pentru motoarele Diesel, specifice autovehiculelor grele, factorii de emisie sunt (exprimați în kg/1000
litri):
particule
1,560;
SOx
3,240;
CO
27,000;
hidrocarburi
4,440;
NOx
44,400;
aldehide
0,360;
acizi organici
0,360.
În cele ce urmează, au fost evaluate emisiile rezultate, ținându‐se cont de consumul de motorină specific
(30 L/h ‐ la funcționarea concomitentă a trei utilaje) și s‐au comparat aceste emisii, cu limitele maxime admise
în Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 462/01.07.1993, pentru aprobarea
Condițiilor tehnice privind protecția atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de
poluanți atmosferici produși de surse staționare:
particule: 46,8 g/h față de 500 g/h, conform pct. 4.1., anexa 1;
SOx: 97,2 g/h față de 5000 g/h, conform tabel 6.1, clasa 4;
CO: 810,0 g/h limită nespecificată;
hidrocarburi:133,2 g/h față de 3000 g/h,conform tabel 7.1, clasa 3;
NOx: 1332,0 g/h față de 5000 g/h, conform tabel 6.1., clasa 4;
aldehide: 10,8 g/h față de 100 g/h, conform tabel 7.1, clasa 1;
acizi organici: 10.8 g/h față de 200g/h, conform tabel 7.1, clasa 2.
Emisiile rezultate de la eșapamentele utilajelor folosite la realizarea investiției, vor determina o creștere
locală a concentrației de poluanți atmosferici, pe amplasamentul lucrărilor, doar pe perioada construcției
obiectivului.
 În perioada de funcționare:
‐ Surse staționare:
Evacuările de la centralele termice, care vor funcționa cu energie electrică.
‐ Surse mobile de emisie:
Autovehiculele care vor tranzita incinta obiectivului;
Emisiile de poluanți ale autovehiculelor prezintă două mari particularități: în primul rând eliminarea se
face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentrații ridicate la înălțimi foarte mici, chiar
pentru gazele cu densitate mică și mare capacitate de difuziune în atmosferă. În al doilea rând emisiile se fac
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pe întreaga suprafață a localității, diferențele de concentrații depinzând de intensitatea traficului și
posibilitățile de ventilare a străzii. Ca substanțe poluante, formate dintr‐un număr foarte mare (sute) de
substanțe, pe primul rând se situează gazele de eșapament. Volumul, natura, și concentrația poluanților emiși
depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului și de condițiile tehnice de funcționare. Se știe că toți
combustibilii de origine petrolieră produc prin ardere CO, CO2, H2O, oxizi de azot (NOx), iar în cazul arderii
incomplete și unele hidrocarburi (HC). Alte substanțe poluante provenite de la autovehicule sunt: particulele
în suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compușii organici volatili (benzenul),
azbestul, metanul și altele.
‐ Surse staționare de emisie:
Centralele termice murale sunt necesare pentru încălzirea interioarelor pe timpul iernii, vor funcționa
cu gaze naturale și vor respecta prevederile Ordinului nr. 462/1993 – Condițiile tehnice privind protecția
atmosferei, Anexa 2 – Norme de limitare a emisiilor de poluanți pentru instalațiile de ardere, Aliniatul 4 –
Focare alimentate cu gaze naturale, valorile limită de emisie sunt prezentate în tabelul următor:
‐ Surse mobile de emisie:
Funcționarea motoarelor autovehiculelor produce poluanți mai mult la operațiunile de pornire și oprire

a motoarelor, însa și în timpul funcționării acestora și parcurgerea distanțelor în incintă.
Emisiile poluante ale motoarelor cu combustie internă provin din trei surse principale: gaze de
eșapament, praful antrenat și evaporarea la rezervoarele de combustibil și la carburator. S‐a estimat că
aproximativ 65% din hidrocarburi provin din gazele de eșapament și 10 % la evaporarea din rezervoarele de
combustibil și carburator, restul de 25 % fiind cuprins în praful ridicat.
Emisiile sub formă de vapori din rezervoarele de combustibil ale autovehiculelor provin din evaporarea
motorinei sau benzinei, aceste emisii apărând atât în timpul funcționării, cât și la staționare. Emisiile de
carburant apar în timpul funcționării datorită presiunilor ce apar în carburator sau în timpul staționării prin
evaporare.
Conform Ordinului nr. 462/1993 – Condițiile tehnice privind protecția atmosferei, Anexa 4 – Norme
referitoare la combustibili și carburanți, Aliniatul 5 – Benzine pentru automobile și Aliniatul 6 – Motorine
pentru motoare Diesel, valorile limită de substanțe admise sunt prezentate în tabelele următoare:
‐ pentru benzine:
Denumirea
Poluant
Conținut maxim
sursei
U/M
Premium I
Premium
Regular
Normală
COR/RBCE
II
Benzine
Tetraetil de
ml/l
0,3
0,6
0,6
‐
0,6
Pb
Sulf
% vol.
0,05
0,1
0,1
0,15
0,05
‐ pentru motorină:
Denumirea
Poluant
sursei
Motorină
Sulf
Impurități mecanice

U/M
% vol.
‐

Conținut maxim
Roman,LD, ‐35,‐25, ‐15, ‐10, ‐5, +5
0,5
lipsă

‐45
0,25
lipsă

‐ Instalațiile pentru epurarea gazelor reziduale și reținerea pulberilor, pentru colectarea și dispersia
gazelor reziduale în atmosferă, elementele de dimensionare, randamentele.
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 Perioada de construire:
Pentru diminuarea impactului produs de lucrările de construcție asupra calității atmosferei se vor avea
în vedere:
‐ utilizarea eficientă a mașinilor/utilajelor de lucru, astfel încât să se reducă la maximum emisiile din
gaze de eșapament;
‐ spălarea roților mașinilor, la ieșirea din șantier, pentru evitarea împrăștierii pământului și nisipului
pe suprafețele carosabile;
‐ menținerea unor suprafețe verzi la finalizarea lucrărilor de construcție;
 Perioada de funcționare a investiției:
Pentru diminuarea poluării din surse mobile datorată traficului autovehiculelor, vor fi stabilite trasee
clare de circulație în interiorul incintei și de asemenea se vor gestiona locurile de parcare, astfel încât, să se
reducă timpul de manevră pentru parcarea propriu‐zisă. În acest mod se poate realiza o diminuare a noxelor
rezultate din gazele de eșapament și deci o diminuare a poluării din surse mobile.
– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.
Echipamentele propuse sunt prevăzute cu filtre pentru ce diminuează gradul de noxe emise în
atmosferă.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
– sursele de zgomot si de vibratii;
În timpul realizării obiectivului, se pot reține ca surse de zgomot și vibrații, mijloacele de
transport și utilajele; În fazele de execuție a lucrărilor de construcții se vor lua măsuri pentru atenuarea
zgomotelor și vibrațiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu‐se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze
în limitele prevăzute de normativele în vigoare. Nivelul de zgomot rezultat din desfășurarea activităților
specifice în cadrul organizării de șantier și a desfășurării activității de desfășurare a proiectului cât și nivelul
de zgomot rezultat în perioada de funcționare a obiectivului, în conformitate cu prevederile STAS
10009/1988 privind acustica urbană și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, nu va depăși
valoarea maximă de 65dB(A) la limita incintei și 50dB(A) la limita receptorilor protejați. Apreciem că față de
împrejurimi impactul zgomotului și al vibrațiilor este nesemnificativ și nu va afecta negativ populația.
– amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
Construcția este amplasată într‐o zonă centrală preponderent rezidențială unde nivelul de
zgomot este generat doar de circulația auto din zonă data de:
‐ str. Căşăriei;
‐ drumuri orăşeneşti adiacente.
Masuri de protecție acustică față de zgomotul din exteriorul clădirii
Datorită sistemului constructiv, nu sunt prezente probleme deosebite de atenuare a
zgomotului din exterior.
Sursele de zgomot precum şi activităţile specifice care se desfăşoară în interior, emit un nivel
de zgomot ce nu se încadrează în valorile admisibile.
Anvelopanta exterioară a clădirii asigură o bună protecție la zgomot, aceasta asigurând
protecție atât pentru zgomotul din exterior, dar şi pentru propagarea zgomotului din interior.
Nu se pun probleme deosebite de atenuare a zgomotului din exterior și pe de altă parte, în
cadrul clădirii, în condițiile unei funcționări normale, nu există surse de zgomot care ar putea deranja
vecinătățile.
Izolarea acustică a fiecărei încăperi împotriva zgomotului provenit din spațiile adiacente se
asigură prin elemente de construcție (pereți, planșee) a căror alcătuire este astfel concepută încât se
realizează atât cerințele impuse de structura de rezistență, cât și de condițiile de izolare acustică.
Sursele de zgomot și agregatele ce funcționează în interiorul clădirii, precum și activitățile
specifice care se desfășoare în interior, emit un nivel de zgomot încadrat în valorile admisibile.
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Clădirea este protejată corespunzator împotriva zgomotului şi prin soluţiile adoptate nu aduce
prejudicii obiectivelor învecinate.
4. Protectia impotriva radiatiilor:
– sursele de radiatii;
Nu este cazul.
– amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.
Nu este cazul.
5. Protectia solului si a subsolului:
– sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;
Prin realizarea proiectului activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart
în două categorii:
 surse specifice perioadei de execuție
 surse specific perioadei de exploatare.
În perioada de execuție a investiției nu există surse industrial de impurificare a solului cu poluanți.
Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru
realizarea lucrărilor de construcție.
Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra
solului.
În perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi rezultante ale depozitării
necontrolate a deșeurilor de tip menajer.
– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
În perioada execuției – deșeurile rezultate for fi depozitate și transportate de către o firma specializată către
centrele de colectare din zonă;
 În perioada de exploatare ‐ deșeurile rezultate în perioada de exploatare vor fi de două categorii:
deșeuri menajere, respectiv deșeuri asimilabile acestora și deșeuri din ambalaje. Deșeurile
menajere constituite din resturile care vor proveni din consumurile beneficiarilor și ale
angajaților și cele rezultate din ambalaje colectate selectiv în recipiente (pubele ecologice)și vor
fi evacuate în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii de salubritate, care nu va
permite împrăștierea lor.
Materialele rezultate în urma lucrărilor de construcţii vor fi depozitate pe proprietate, fiind
interzisă depozitarea acestora, chiar și temporară, pe domeniul public (trotuar, stradă, drum sătesc).
Deşeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii vor fi depozitate separat şi vor fi
transportate la depozitul ecologic, în nici un caz nu vor fi depozitate în recipienţii destinaţi deşeurilor
menajere.
Se vor respecta următoarele reglementări:
 Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
 H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 O. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare
a deşeurilor la depozitare şi lista naţionalã de deşeuri acceptate în clase de depozit de deşeuri;
 H.G. 573/2002 privind aprobarea procedurilor şi autorizarea funcţionãrii comercianţilor;
 H.G. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
 H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeuri, inclusiv deşeuri periculoase.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
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Nu este cazul.
– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.
Nu este cazul.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
– identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente
istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes
traditional etc.;
Având în vedere, constrângerile şi adaptarea funcţionalului propus la forma terenului, prin
corelare cu legislaţia de specialitate, sistemul structural ales este cel în cadre din beton armat.
Planşeul de peste parter se va realiza din beton armat.
Şarpanta va fi contravântuită pe ambele direcţii prin cleşti dubli şi contrafişe înclinate la 25°.
Se vor utiliza secţiuni ecarisate din lemn de răşinoase cal. II.
Toate elementele din lemn ale şarpantei se vor proteja împotriva agenţilor biologici şi se vor
ignifuga cu soluţii adecvate, omologate, după ce se vor verifica cu privire la existenţa resturilor de
coajă de copac, rumeguş , s.a.
Construcţia este concepută astfel încât să fie satisfăcute toate cerinţele esenţiale de calitate,
stabilite prin Legea nr. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare. Modul de îndeplinire a
acestor cerinţe este descris şi în subcapitolul 5.5 din prezentul studiu de fezabilitate.
– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes
public.
Având în vedere faptul că lucrările prevăzute în prezentul proiect sunt lucrări de construcţii şi
instalaţii subterane şi supraterane, iar după terminarea lucrărilor se va reface şi se va aduce
amplasamentul la starea iniţială, obiectivul de investiţie nu va avea impact negativ asupra contextului
natural şi antropic în care va fi amplasat.
Pe teren se vor amenaja spaţii verzi plantate cu gazon şi arbuşti ornamentali precum şi o
platformă gospodărească pentru pubele ecologice.
8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
– tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
 Deșeurile menajere rezultate;
 Deșeuri din ambalaje.
– modul de gospodarire a deseurilor.
Pe teren se vor amenaja spaţii verzi plantate cu gazon şi arbuşti ornamentali precum şi o
platformă gospodărească pentru pubele ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Acestea vor fi
colectate periodic de către operatorul de salubritate al oraşului și transportate la centrele de colectare
specializate.
9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
– substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
Nu este cazul.
– modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de
protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.
Nu este cazul.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
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NU ESTE CAZUL – funcțiunea clădirii propuse nu se încadrează in categoria clădirilor cu emisii de
poluanți in atmosferă.
VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva‐cadru apa, Directiva‐cadru aer,
Directiva‐cadru a deseurilor etc.)



H.G. nr. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL CADRU AL
DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO‐ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR
DE INVESTIŢII FINANŢATE DIN FONDURI PUBLICE
Legea nr. 152/1998 privind ȋnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată
2009

Având în vedere necesitatea construirii de locuinţe pentru specialiştii din sănătate, şi în conformitate
cu legea nr. 152/1998, se propune să se construiască prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe un bloc de 16
u.l. în spaţiul destinat etapei a‐IIa.
În acest fel, prin acest demers se poate stimula tânăra generaţie să profeseze pe teritoriul României,
limitând astfel migraţia specialiştilor către alte ţări.
Investiţia propusă are ca scop stabilizarea personalului medical şi asigurarea unei locuinţe în
localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
Prin asigurarea locuinţelor tinerilor specialişti din sănătate, se va diversifica gama de servicii oferite
de spital, prin îmbunătăţirea şi modernizarea continuă a serviciilor, în pas cu nevoile pacienţilor şi evoluţia
ştiinţei medicale.
Se va realiza asigurarea actului medical în condiţii optime în SPITALUL ORĂŞENESC HÂRŞOVA având
certitudinea realizării unui fond de locuinţe pentru specialiştii din sănătate care îşi desfăşoară activitatea în
comunitatea locală.
VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;
– localizarea organizarii de santier;
– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;
– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul
organizarii de santier;
– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
Prin grija beneficiarului, proiectantul va fi anunțat asupra stadiului execuției în vederea
asigurării asistenței tehnice necesare la etapele de execuție.
Orice nepotrivire găsită în partea desenată a proiectului va fi imediat sesizată proiectantului
în vederea soluționării. Se recomandă ca proiectul pentru execuția pãrții de instalații a construcției să
fie prezentat pentru verificarea gabaritelor și coordonare proiectantului de arhitectură.
Nu pot fi admise modificări de orice natură soluțiilor cuprinse în proiect, modificări privind
calitatea şi sortimentalii materialelor sau altele fără acceptul proiectantului. Acestea odată realizate,
îl exonerează pe acesta de orice responsabilitate inclusiv consecințele.
Intrările și perimetrul șantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile și
identificabile în mod clar.
Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe șantier și, eventual, de altă băutură
corespunzătoare și nealcoolică, în cantități suficiente, atât în încăperile pe care le ocupă, cât și în
vecinătatea posturilor de lucru.
Lucrătorii trebuie să dispună de condiții pentru a lua masa în mod corespunzător.
În afara măsurilor specificate mai sus, constructorul își va lua orice masuri pe care le consideră
necesare, în conformitate cu lucrările specifice desfășurate pe șantier, pentru a asigura condițiile de
securitate și sănătate în muncă.
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Materialele rezultate în urma lucrărilor de construcţii vor fi depozitate pe proprietate, fiind
interzisă depozitarea acestora, chiar și temporară, pe domeniul public (trotuar, stradă, drum sătesc).
Deşeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii vor fi depozitate separat şi vor fi
transportate la depozitul ecologic, în nici un caz nu vor fi depozitate în recipienţii destinaţi deşeurilor
menajere.
Se vor respecta următoarele reglementări:
 Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
 H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 O. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare
a deşeurilor la depozitare şi lista naţionalã de deşeuri acceptate în clase de depozit de deşeuri;
 H.G. 573/2002 privind aprobarea procedurilor şi autorizarea funcţionãrii comercianţilor;
 H.G. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
 H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeuri, inclusiv deşeuri periculoase.
VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la
incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la
incetarea activitatii;
Pe teren se vor amenaja spaţii verzi plantate cu gazon şi arbuşti ornamentali precum şi o
platformă gospodărească pentru pubele ecologice.
In cazul incetarii activitatii, se vor lua masurile adecvate de conservare a lucrarilor realizate cu
incadrarea in specificatiile legislative.
– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
Prin realizarea proiectului activitățile care pot fi considerate ca surse de poluare accidentala se împart
în două categorii:
 surse specifice perioadei de execuție
 surse specific perioadei de exploatare.
În perioada de execuție a investiției nu există surse industrial de impurificare a solului cu poluanți.
Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru
realizarea lucrărilor de construcție.
Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra
solului.
În perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi rezultante ale depozitării
necontrolate a deșeurilor de tip menajer.
– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;
În prezent, zona este deservită de următoarele utilități: energie electrică, apă potabilă şi instalaţii
de canalizare.
Analizând amplasamentul în raport cu reţelele de utilităţi existente, se constată că prin soluţia
propusă şi prin desfăşurarea procesului de execuţie nu sunt necesare lucrări pentru relocarea sau
protejarea reţelelor de utilităţi existente.
– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.
Având în vedere faptul că lucrările prevăzute în prezentul proiect sunt lucrări de construcţii şi
instalaţii subterane şi supraterane, iar după terminarea lucrărilor se va reface şi se va aduce
amplasamentul la starea iniţială, obiectivul de investiţie nu va avea impact negativ asupra contextului
natural şi antropic în care va fi amplasat.
Pe teren se vor amenaja spaţii verzi plantate cu gazon şi arbuşti ornamentali precum şi o
platformă gospodărească pentru pubele ecologice.
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IX. Anexe ‐ piese desenate
1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii
suprafetelor
Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata
pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)
2. Schemele‐flux pentru:
– procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare.
3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.
X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia
mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:
a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum
si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate
sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau
de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala
Stereo 1970;
b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
c)prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;
d)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul
conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de
interes comunitar;
f) alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.
întocmit,
S.C. INKSHAPE S.R.L.
Ing. Zaharia Mihăiţă Marius
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