Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al memoriului de prezentare
Prezentul memoriu s-a întocmit în conformitate cu conţinutul - cadru al
memoriului de prezentare aprobat cu Ordinul nr. 135/2010 al Ministerului
Mediului si Pădurilor (anexa 5)
I.
DATE OBIECTULUI DE INVESTITIE:
Constructie: HALA DEPOZITARE CEREALE C1, GRUP SANITAR C2,
CANTAR, PLATFORME, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, in
localitatea Gradina , comuna Gradina din judetul Constanta.
II.





III

TITULARUL INVESTITIEI:
Intreprindere Individuala Iacobici V. Ion
Adresa: STRADA VICTORIEI NR. 1D
Tel/Fax: 0722592279
E-mail :
iacobicisonia_2007@yahoo.com
Persoana de contact: Grigore Iacobici Sonia
DESCRIEREA PROIECTULUI:

III.1. Rezumatul proiectului
Încadrarea în mediul rural
Constructie: HALA DEPOZITARE CEREALE C1, GRUP SANITAR C2, CANTAR,
PLATFORME, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, in localitatea Gradina ,
comuna Gradina din judetul Constanta respectă:
a) Prevederile P.U.G- ul şi P.U.Z - ul zonelor în care se dezvoltă;
Situaţia existentă:
1.) Încadrarea în mediul rural
Executarea obiectivului/constructiei HALA DEPOZITARE CEREALE C1, GRUP
SANITAR C2, CANTAR, PLATFORME, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE TEREN
respectă:
a) Prevederile P.U.G- ul şi P.U.Z - ul zonelor în care se dezvoltă;
b) Planul de Management al comunei aferent aglomerării umane;
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2.) Prin executarea lucrarilor cuprinse in aceasta documentatie se vor ocupa
urmatoarele suprafete de teren:

III.2. Justificarea necesității proiectului
 Dezvoltarea capacitatii administrative si economice a Intreprinderii Individuale
Iacobici V. Ion .
III.3. Planuri de situație și amplasamente
Amplasarea obiectivului mai sus menționat este în conformitate cu Planul Urbanistic
General al comunei Grădina aprobat cu HCL nr. 47 din 2009.
Lucrările se vor realiza în conformitate cu planșele anexate.
Planșele prezintă limitele amplasamentului proiectului, inclusiv suprafețele de teren
necesare pentru a fi folosite temporar pentru realizarea executiei.
Inventarul de coordonate se anexeaza prezentei documentatii sub forma de anexa, parte
integranta din aceasta.
III.4. Elemente specifice caracteristice ale proiectului propus
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- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul
investiţiei: hala depozitarea cereale dotata corespunzator cu destinatia stabilita.
-Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora.
- Materialul: structura metalica se va achiziționa de la furnizori/producători autorizați și vor
avea toate agrementările tehnice și sanitatre în vigoare.
- Echipamente de cantar si dispozitive hidromecanice necesare determinarii greutatii;
- echipamente electrice si de automatizare;
- Conducte de racordare la reteaua existentă;
- Betoane armate pentru platforme auto si pereti portanti;
- Garduri de metal pentru imprejmuirea
- Combustibili pentru utilajele din dotare vor fi aprovizionati de la statiile de alimentare cu
carburanți.
Pe șantier materialele vor fi depozitate corespunzător în conformitate cu prescripțiile
tehnice din caietele de sarcini și cu recomandările producătorului.
Combustibili și uleiuri necesare funcționării utilajelor de execuție, vor fi aprovizionati de la
statiile de alimentare cu carburanți.
- Racordarea la relelele utilitare existente in zonă
Obiectele componente ale sistemului constructiv se vor branșa la rețelele locale
de distribuție energie electrică.
Pe perioada lucrărilor, la birourile organizarii de santier este necesara racordarea
la utilitatile existente in zona.
Amenajarea organizării de șantier pentru obiectivul de investilie cade in sarcina
constructorului care iși va crea posibilitatea unei amenajării optimizate tehnologic,
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respectiv cât mai aproape de centrul de greutate al lucrărilor de execuție, în vederea
reducerii costurilor de execuție.
În perimetrul organizării de șantier constructorul iși va amenaja un depozit de
materiale și o parcare auto pentru autovehicole și utilajele terasiere din dotare.
Pentru personalul de lucru constructorul poate deplasa în zonă birouri și spații de
cazare tip container.
Căile de acces la lucrări sunt in principal drumurile locale.
- DJ 222 – Targusor – Gradina – Ramnicu de Jos;
- Str. Victoriei
La sfârșitul execuției, zonele ocupate temporar vor fi dezafectate și aduse Ia
starea inițială.
Constructorul este obligat ca pe toată durata execuției lucrărilor să păstreze și să
întrețină in permanență drumurile de acces, curățenia în șantier și să remedieze
eventualele deteriorări produse accidental în timpul execuției lucrărilor la obiectivele
existente în zonă.
-Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zonele afectate
de realizarea investiției
Pentru lucrările de bază și pentru organizarea de șantier după terminarea lucrărilor,
terenul va fi adus Ia starea initiala prin lucrari de sistematizare orizontală și verticală și
înierbare.
- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
La realizarea lucrărilor se vor utiliza căile de acces existente.
 Resurse naturale folosite în construcție și funcționare
Resursele naturale care vor fi folosite:
- Nisip pentru ruperea capilaritatii;
- Balast pentru realizarea pernelor de pozare.
 Metode utilizate în construcție
- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune,
exploatare, refacere şi folosire ulterioară;
Tehnologia de execuție este clasică: trasare, excavație, amenajare pat pozare din piatra
sparta , pozare conductă de apa. Lucrarile de CONSTRUCTII si INSTALATII se vor
executa in conformitate cu tehnologia prezentată în Caietul de sarcini îm Proiectul
Tehnic.
Lucrarile de TERASAMENTE constau in:
- Excavatii mecanice in ampriza lucrarilor pentru aducerea la profilul proiectat;
- Strangerea si impingerea materialului excavat in vederea incarcarii in auto;
- Transportul materialului excavat in afara amprizei lucrarilor;
- Sistematizarea prin impingere cu buldozerul a materialului excavat;
- Excavatii mecanice pentru procurare umplutura material;
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Transportul umpluturii de la cariera in amplasamentul lucrarii;
lmpingerea umpluturii in straturi in vederea compactarii;
Compactarea in straturi a umpluturii;
Sapaturi manuale profilare sectiune proiectata;
Amenajare acces.

Lucrarile de CONSTRUCTII constau in:
- Turnare beton de egalizare in fundatia lucrarilor;
- Pozare armatura in sectiunea proiectata a lucrarilor;
- Turnarea betonului armat in sectiunea proiectata;
- Transport beton + armatura;
- Turnare platforme de beton pentru montarea agregatelor necesare amplasarii
cantarului si a halei metalice.
Lucrarile de INSTALATII constau din:
- Procurare si montare conducte racorduri la utilitati;
- Procurare și montare echipamente tehnologice .
„
-Relatia cu alte proiecte
- Proiectul are in vedere dezvoltarea antreprenoriatului la nivel local si este in stransa
legatura cu proiectele finantare de catre Unitatea administrativ teritoriala Gradina de
dezvoltare a infrastructurii locale.
- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
- nu s-au luat in calcul alte solutii de proiectare decat cele prezentate.
- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului
Nu este cazul.
- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.
Nu este cazul.
III.5. Localizarea proiectului
Conform cu Planul Urbanistic General al comunei Grădina si a planului de situatie aferent
certificatului de urbanism , situația terenurilor afectate de lucrări este următoarea:
Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului lucrărilor sunt:
Constructie hala
Nr. Pct.
Y [m]
X [m]
0
1
2
1
772785.242
344299.204
2
772793.139
3442L6.629
3
772714.844
344218.804
4
772745.030
344227.240
5
772745.090
344229.550
6
772746.870
344301,.405
5
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772785.242

344299.204

Lucrările proiectate nu afecteaza obiectivele existente în zona si nu produc stânjeniri
asupra altor obiective.
- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la
Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;
Nu este cazul
- 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;
- politici de zonare şi de folosire a terenului;
Nu este cazul
- arealele sensibile;
 Arii de protecţie avifaunistică (SPA)
Cheile Dobrogei
Cod ROSPA0019; Longitudine 28,452297; Latitudine 44,494675; Aria 10.916,8 ha

Caracteristici
 Situri de importanţă comunitară (SCI)
Recifii Jurasici Cheia
Cod: ROSCI0215; Tip: SCI; Coordonate: Longitudine N 44º 29' 7''; Latitudine E 28º 26'
30''; Suprafață: 5.686 ha; Județul: Constanţa 100(%)
- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare este in
conformitate cu pozitionarea stabilita prin certificatul de urbanism.
III.6. Caracteristicile impactului potențial
Asigurarea conditiilor impuse atât în proiectare cât si si prin respectarea unor parametri
specifici ce asigura atinderea obiectivelor înscrise prin legislatia actuala ca: Ordinul
Ministrului Sanatatii 536/1997, HG 101/1997 cât si reglementarile nationale armonizate
cu legislatia U.E. (Directiva 85/337/EC) și legislația specifică pentru protecția și
supravegherea mediului, fac ca implementarea unor norme elementare de igiena sau
protectia mediului sa nu poata fi încălcate.
Nu exista un potential de impact negativ asupra populatiei, faunei și florei, solului, calității
apei și aerului, climei, zgomote și vibrații, peste normele admise ca nefiind nocive pentru
mediu.
IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluanților în mediu
IV.1. Protecția calității apelor
Reteaua hidrografică în zona este formată din pâraiele Casimcea, Gădina și Mucova:
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Sursele de generarea a apelor uzate
Principalele surse de generatea a apelor uzate (surse de poluare) sunt apele uzate
fecaloid menajere provenite de la grupul sanitar al organizării de șantier.
Grupul sanitar din baracă va fi de tip latrină (uscat) apele uzate menajere vor fi vitanjate.
IV.1.1. Prognozarea impactului asupra componentei de mediu APA
a) Apa subterana
a1. lmpactul determinat de modificarea nivelului freatic in zona amplasamentelor
Se estimeaza că prin aceste lucrări nu se modifică nivelului și nici calitatea apei freatice.
În aceste conditii, impactul direct asupra nivelului apei subterane va fi nul.
b) Apa de suprafata
b1. Se estimeaza că prin aceste lucrări nu se modifică regimul de curgere a cursurilor de
apă mai sus menționate și nici calitatea apei de suprafață. În aceste conditii, impactul
direct asupra apelor de suprefață va fi nul.
IV.1.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra apei
În perioada de execuție a lucrărilor pot să apara surse de poluare a apei, solului și
subsolului generate de aceasta lucrare.
Referitor la poluanții care ar putea afecta in mod accidental solul se face mențiunea că
intreținerea echipamentelor și a parcului auto se va face de către SERVICE-uri
autorizate, interzicându-se intretinerea, schimbarea uleiului, etc. in incinta
amplasamentului lucrărilor sau a organizarii de santier.
În scopul reducerii / eliminirii riscurilor de poluare a apei pe parcursul execuției lucrărilor,
se vor impune următoarele măsuri:
- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate in procesul de construcție a obiectivelor;
- respectarea instrucțiunilor de lucru;
- respectarea instrucțiunilor de gestionare a deșeurilor rezultate dln procesul de
constructie.
- deseurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau
uleiurile nu se vor depozita sau deversa în apropierea cursului de apă;
- se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor in vederea valorificării și eliminării
prin firme autorizate;
- evitarea scurgerior accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport;
- folosirea pentru intretinerea si repararea utilajelor de transport a atelierelor
specializate
- aplicarea unei gestiuni corecte a deseurilor; evitarea depozitarii necontrolate a
materialelor si a deseurilor.
- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari accidentale
cu produs petrolier.
lmpactul datorat lucrărilor de realizare a halei metalice este considerat ca fiind un impact
nesemnificativ.
După realizarea lucrărilor nu se preconizeaza că vor exista surse de poluare a apelor de
suprafată si a celor subterane - un impact nesemnificativ.
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IV.2. Protecția aerului
IV.2.1. Date generale/caracteristici climatologice
Dobrogea este caracterizată, în general, prin existenţa a două unităţi climatice bine
individualizate:
a) o unitate orientală, a cărei extensiune creşte în perioada caldă a anului ( lunile IV –
X ) în raport de influenţa Mării Negre şi care se continuă, până la extremitatea vestică a
Dobrogei, cu unitatea unde trăsăturile climatului continental sunt pronunţate. Iarna, sub
influenţa moderatoare a apei marine, temperatura medie a aerului rămâne pozitivă la
altitudini de sub 100 m, până la distanţa de 50 km faţă de litoral.
În perioada caldă a anului, clima dobrogeană este determinată de dezvoltarea
brizelor marine. Modificarea gradată a valorilor principalelor elemente climatice de la
estul spre vestul Dobrogei, reflectă gradul de atenuare a acţiunilor frontului brizelor
marine şi de modificarea proprietăţilor aerului marin, care pătrunde în interiorul uscatului.
Acest fenomen este deosebit de evident în Dobrogea de Sud, unde relieful de podiş cu
aspect de câmpie stepică, are o altitudine redusă, ce nu depăşeşte în medie, 100 – 120
m.
b) o unitate situată peste distanţa de 50 km de litoral, unde regimul de inversiune
este accentuat pe terenurile joase, în timp ce în partea medie şi înaltă a reliefului, se
măresc valorile deficitului de saturaţie, a duratei de însorire şi a cantităţilor de precipitaţii
atmosferice.
Zona studiată se încadrează în climatic stepic, caracterizat prin veri calde şi
secetoase şi prin ierni reci, cantitatea de apă pierdută prin evaporaţie fiind mai mare
decât cea căzută prin precipitaţii. Temperatura celei mai calde luni depăşeşte 22 oC, iar
maximul de precipitaţii se înregistrează la începutul verii.
Indicele de ariditate variază între 17 – 25, el scăzând spre Dunăre.
În cadrul acestei provincii se individualizează, datorită condiţiilor fizico –
geografice, trei nuanţe ale climatului. În zona litorală a Mării Negre, un climat cu influenţă
marină (zona Constanţa – Ovidiu); în zona centrală, un climat cu nuanţă continentală
(zona Basarabi – Medgidia); în zona limitrofă Dunării, un climat de asemenea cu nuanţe
continentale, dar influenţat de Dunăre.
Regimul climatic se caracterizează prin veri călduroase, uneori toride şi secetoase
şi ierni puţin friguroase, marcate adeseori de viscole puternice în arealul continental al
judeţului Constanţa şi prin veri mai puţin fierbinţi (datorită brizei marine) şi ierni blânde în
zona litoralului Mării Negre.
Influenţa Mării Negre asupra regimului termic se manifestă în sezonul cald al
anului prin scăderea uşoară a mediilor termice lunare, iar în anotimpul rece, prin acţiunea
ei moderatoare, care determină temperaturi mai puţin coborâte.
IV.2.2. Surse de afectare a calitatii aerului
ln perioada de realizare a lucrărilor pot să apară diverse surse de poluare caracteristice
unui șantier, astfel :
- Ca în orice șantier, activitățile principale vor fi efecuate cu utilaje diverse, in cazul de
fata excavatoare, buldozere, screpere, camioane etc. Toate aceste utilaje vor genera
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gaze de esapament continand noxe pentru calitatea aerului -CO2, SO2, COV-uri,
suspensii de funingine iar prin circulatia lor pe drumuri de santier vor ridica in aer
pulberi sedimentabile praf. Noxele mentionate pot influența negativ plantele din zonă
prin depunere pe frunze, reducerea luminozității și a radiatiei solare, ceea ce va
determina scaderea proceselor de fotosinteza. Aceste efecte sunt limitate in spatiu
datorita localizarii clare a activitatilor pe de o parte si datorita dimensiunii mari a
particulelor care se depun nu departe de locul generarii.
O alta sursa provenita din activitatea de santier este zgomotul rezultat din activitatea
utilajelor. Utilajele de constructie generatoare de zgomot sunt excavatoarele,
buldozerele, motoarele utilajelor de transport de mare capacitate, etc.

IV.2.3. Prognoza impactului
lmpactul asupra aerului in perioda de constructie în perioada realizării lucrărilor de șantier
calitatea aerului va fi afectată de activitatea utilajelor in miscare: autotransportoare,
excavatoarele, buldozerele, etc. – impact direct, de medie spre mică amploare,
cumulativ, temporar.
În perioada de execuție, lucrările desfășurate pot avea un impact negativ asupra calității
atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente, datorită emisiilor de praf și a
gazelor de eșapament din motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât și
ale mijloacelor de transport folosite.
Toate aceste utilaje vor genera gaze de esapament conținând noxe pentru calitatea
aerului -CO2, SO2, COV-uri, suspensii de funingine iar prin circulatia lor pe drumuri de
șantier vor ridica în aer pulberi sedimentabile - praf (forme de impact direct temporar).
Noxele mentionate vor influenta negativ plantele din zona prin depunere pe frunze,
reducerea luminozitatii si a radiatiei solare, ceea ce va determina scaderea proceselor de
fotosinteza (impact indirect temporar). Desi probabil de intensitate semnificativa pe
amplasament si in imediata sa vecinatate, aceste efecte sunt limitate in spatiu datorita
localizarii clare a activitatilor - pe de o parte - si datorita dimensiunii mari a particulelor
care se depun nu departe de locul generarii.
Emisiile de praf, care apar in timpul construcției, sunt asociate lucrărilor de excavare, de
manipulare a materialelor de construcție.
Degajările de praf in atmosferă variază de Ia o zi la alta, depinzând de nivelul activității,
de specificul operațiilor si de condițiile meteorologice.
Impactul asupra aerului în timpul etapei de functionare
Se poate considera ca impactul asupra aerului in timpul etapei de exploatare a investitiei
este nesemnificativ.
IV.2.4. Măsurile de reducere a impactului asupra aerului
- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de construcție;
- respectarea instructiunilor de lucru;
- se va face transportul materialelor cu autovehicule prevăzute cu prelata;
- deoarece lucrările se vor desfășura în perioada caldă a anului se impune ca necesara
umezirea cailor de acces neasfaltate;
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- se vor folosi utilaje de transport, împrastiere si compactare performanate, cu emisii
scazute de gaze de ardere;
- se vor folosi trasee optime intre depozitul de materiale si lucrare.
Atat in perioada de executare a lucrarilor, cât și in cea de exploatare nu se preconizeaza
că vor exista schimbari climatice - impact nesemnificativ.
IV.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
Sursele de zgomot și de vibratii pot apare în perioada de execuție și provin de Ia utilajele
în mișcare. Este vorba de autotransportoare, excavatoare, buldozere, compactoare, etc.
care funcționează 8 ore/zi lumină.
Din fericire zona nu este intens populată, totuși un număr relativ redus de locuitori vor fi
afectați de activitatea care se va desfasura pe șantier.
Poluarea sonora provoaca un impact direct manifestat local.
Este probabil ca in faza de constructie, in functie de numarul de surse de zgomot care
vor functiona concomitent, pe amplasamente sa se realizeze nivele semnificative de
zgomot, similare cu cele acceptate pentru incinte industriale, parcări auto, etc. Aceste
nivele de zgomot nu vor fi semnificative la limita mediului protejat (prin "mediu protejat" se
intelege mediul locuit urban) datorită.
Conform STAS 10009/88 - Acustica in constructii, Acustica urbana – limitele admisibile
de zgomot stabilite pentru diferite zone functionale din mediul urban sunt cuprinse intre
45 dB(A) - la limita parcurilor, zonelor de tratament balnear si 90dB(A) la limita
aeroporturilor, parcajelor auto.
Activitatea ce se va desfășura nu va produce zgomot și vibrații mai mult decât cele
datorate circulației intense de pe drumurile județene și locale din zonă și comparabilă cu
cea produsă în timpul lucrărilor mecanizate practicate în mod curent în agricultură.
Deci va exista un anumit nivel de disconfort, acesta va fi in perioada orara 7-17 si va
avea un nivel in general scăzut, impactul este considerat moderat spre nesemnificativ.
Se apreciazd ca la limita arealului șantierului nivelul sonor nu va depăși limita maximă
admisibild de 50 dB(A).
ln perioada de constructie, activitatea utilajelor in mișcare poate produce undiscomfort
acustic in perioada de activitate - impact negativ, temporar.
Măsurile impuse, pe perioada de constructie:
- minimizarea și delimitarea strictă a zonei de lucru;
- se va interzice circulația autovehiculelor in afara drumurilor trasate pe perioada de lucru
a obiectivelor.
- se vor folosi utilaje de transport, împrastiere si compactare performante, cu emisii de
zgomot scăzute;
IV.4. Protectia impotriva radiațiilor
Surse de radiații- nu este cazul.
Amenajări și dotările pentru protectia impotriva radiațiilor - nu este cazul.
IV.5. Protecția solului și a subsolului
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IV.5.1. Caracteristicile generale ale solului in zona amplasamentului
În zona analizata solurile, în marea lor majoritate sunt calcarele, nisipurile sau argilele.
IV.5.2. Caracteristicile geofizice ale terenului
Conform STAS 6054/77 "Teren de fundare - ADANCIMI MAXIME DE ÎNGHEȚ - Zonarea
teritoriului României", in amplasamentele studiate adâncimile maxime de inghet sunt de
90 - 100 cm.
Din punct de vedere seismic, perimetrul de interes se incadreze in macrozona de
intensitate seismica "71" conform normativului P100/1-2013. Valoarea de vârf a
acceleratiei terenului pentru proiectare cu IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire
in 50 de ani este de ag=0,20g iar perioada de control (colț) a spectrului de respuns este
de Tc = 0,7 sec.
IV.5.3. Surse de afectare a calitatii solului
ln general, calitatea solului poate fi afectata de surse preexistente obiectivului si de surse
care se datoreaza construirii si exploatarii obiectivului.
Sursele preexistente
Sursele preexistente de influentare a calitatii solului sunt reprezentate de activitatea
agroindustrială din trecut.
Sursele de poluare a solului în perioada de execuție
În perioada de execuție propriu-zisă activitatile de șantier sunt o sursa principala de
afectare a calitatii solului care au fost prezentate anterior.
ln perioada de executie sursele principale vor fi formate din utilaje in miscare/activitate.
Pentru micșorarea cantitații de sedimente care se ridică in aer, drumurile nepietruite vor fi
stropite periodic.
Sursele de poluare a solului in perioada de exploatare
Conform STAS 4273-83 (M-SR 6/83; 2/87), privind încadrarea în clasa de importanță a
constructiilor hidrotehnice, Iucrările prevăzute sunt ca însemnătate funcțională principale,
iar ca durate de exploatare permanente (definitive).
Din punct de vedere a importanței economice, funcție de influiența asupra obiectivelor
social economice din zonă, lucrările se incadreaze in clasa a lII-a de importanță "Construcții civile a căror executie are o influiență redusă asupra obiectivelor socialeconomice".
Construcțiile propuse in prezenta documentație se incadrează in categoria de importantă
"C" (C - constructii de importantă normală,) conform H.G. nr. 766/1997 și Legii nr.
10/1995.
Conform STAS 6054/77 "Teren de fundare - ADANCIMI MAXIME DE ÎNGHEȚ - Zonarea
teritoriului României", in amplasamentele studiate adâncimile maxime de ingheț sunt de
90 - 100 cm.
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ln cadrul Organizarii de santier vor exista puncte/magazii amenajate si dotate cu material
absorbant, lopeti si recipienti etanși pentru colectarea si limitarea împrăștierii de produs
petrolier (in cazui producerii unor evenimente nedorite).
IV. 5.4. Prognoza impactului
lmpactul în timpul etapei de exploatare este mult mai mare decat cel prezentat pentru
perioada de constructie, deoarece prin realizarea lucrarilor impactul generat va avea o
amploare pozitiva deoarece va determina cresterea calitatii vieții în zona analizată. Acest
impact se va intinde pe o durata practic nedeterminata deci va fi un impact ireversibil,
pozitiv.
Se poate considera ca, in cazul lucrarilor mai sus menționate nu se produc modificari
asupra solului si subsolului - impact nul.
Îm faza de execuție a lucrărilor, habitatul unor eventualele comunitati de insecte existente
in zonă se poate modifica pe o suprafata relativ mică. Se apreciaza că și acest efect
indirect este neglijabil.
IV.5.5. Măsurile de reducere a impactului sunt.
- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de construcție;
- se vor utiliza utilaje moderne cu emisii de noxe minimă;
- respectarea instrucțiunilor de lucru.
Solul vegetal va fi stocat până Ia terminarea lucrărilor, când va fi redistribuit.
Pentru prevenirea unor poluări accidentale se vor lua următoarele măsuri:
- suprafetele destinate depozitării de materiale de construcție, recipientelor golite si a
deseurilor vor fi impermeabilizate in prealabil, fie prin utilizarea de folii de plastic, de
containere, fie prin utiiizarea pentru depozitare a unor suprafefe betonate/asfaltate
preexistente;
- se va asigura organizarea functională a incintei organizării de șantier astfel incât
desfășurarea activității să se limiteze Ia spațiile proiectate, in functie de specific
(depozitare, spații de manevră, etc.);
- se vor aplica proceduri și se va asigura implementarea măsurilor de protecție a solului
impotriva eventualelor contaminări accidentale sau structurale.
IV.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice
4.6.1. ldentificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
 Arii de protecţie avifaunistică (SPA)
Cheile Dobrogei
Cod ROSPA0019; Longitudine 28,452297; Latitudine 44,494675; Aria 10.916,8 ha

Caracteristici
Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc cel
mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este
important nu numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice și
peisagistice ci și prin elementele de faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de
reptile, păsări și chiroptere. În perimetrul sitului se află două peșteri importante din punct
de vedere speologic și paleontologic. Studiile speologice efectuate în peștera La Adam,
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au dus la descoperiri de importanță paleontologica și arheologică ce clasează acest loc
printre cele mai importante din Europa. Din punct de vedere paleontologic s-au
determinat numeroase specii de mamifere cuaternare, au fost studiate 80 specii de fosile
jurasice și tot de aici a fost scoasă la iveală o piesă deosebit de importantă - un molar de
Homo sapiens fossilis. Peștera adăpostește numeroase specii de lilieci protejate la nivel
european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Peștera Gura Dobrogei are
peste 480 m lungime, trei intrări și două galerii importante. Ultima se remarcă prin
acumularea unei mari cantități de guano tasat, constituind movile apreciabile sub coloniile
de lilieci adăpostiți în timpul verii pe tavanul pesterii, care au dat și numele de Peștera
liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate și cu statut de specii periclitate. Vegetația din
zona de proiecție exterioară și din limita peșterii este caracteristic stepic dobrogeană.;
Calitate și importanță
Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari:
43 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
migratoare (Bonn): 43 c) numar de specii periclitate la nivel global: 8 Situl este important
pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus Circaetus
gallicus Circus pygargus Coracias garullus Melanocorypha calandra Calandrella
brachydactyla Anthus campestris Situl este important in perioada de migratie pentru
speciile de rapitoare. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Barnta
ruficollis ;
Vulnerabilități
Vulnerabilitate crescută datorită turismului neorganizat desfăşurat mai ales în zilele
sărbătorilor naţionale. Influenţa antropică se manifestă şi prin activităţile de păşunat,
vânătoare/braconaj iar în imediata vecinătate a ariei se află o exploatare de şisturi verzi
care influenţează mai ales prin poluarea cu pulberi şi zgomot.
 Situri de importanţă comunitară (SCI)
Recifii Jurasici Cheia
Cod: ROSCI0215; Tip: SCI; Coordonate: Longitudine N 44º 29' 7''; Latitudine E 28º
26' 30''; Suprafață: 5.686 ha; Județul: Constanţa 100(%)
Descriere generală sit:
Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc cel
mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este
important nu numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice și
peisagistice ci și prin elementele de faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de
reptile, păsări și chiroptere. În perimetrul sitului se află două peșteri importante din punct
de vedere speologic și paleontologic. Studiile speologice efectuate în peștera La Adam
au dus la descoperiri de importanță paleontologică și arheologică ce clasează acest loc
printre cele mai importante din Europa. Peștera adăpostește numeroase specii de lilieci
protejate la nivel european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Peștera
Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrari și două galerii importante. Ultima se
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remarcă prin acumularea unei mari cantități de guano tasat, constituind movile
apreciabile sub coloniile de lilieci adapostiți în timpul verii pe tavanul peșterii, care au dat
și numele de Peștera liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate și cu statut de specii
periclitate. Vegetația din zona de proiecție exterioară și din limita peșterii este
caracteristic stepic dobrogeană.
Clase de habitate:
pajiști naturale, stepe, culturi (teren arabil), pășuni, alte terenuri arabile, păduri de
foioase, habitate de păduri (păduri în tranziție).
Calitate și importanță:
Situl este rezervație naturală cu importanță botanică și geologică. Cuprinde stânci de
vârsta jurasică, slab vegetate sau chiar lipsite de vegetație. Vegetația este reprezentată
de pajiști uscate și câțiva arbuști.
Vulnerabilități
Recent au fost incepute lucrari de mare amploare, cu un impact deosebit de ridicat, in
zona pesterii Casian, prin acestea urmarindu-se realizarea unui lac de acumulare pe raul
Casimcea, precum si dezvoltarea unor baze de agrement pentru turismul de masa, ceea
ce ar putea avea un potential efect negativ major asupra respectivei zone din SCI.Deja
prin lucrarile respective au fost distruse ireversibil unele suprafete din habitatele 40C0,
91AA si 62C0, ceea ce face necesara o interventie ferma a autoritatilor de mediu pentru
stoparea lucrarilor si refacerea acolo unde este posibil a habitatelor sau cel putin a
aspectelor peisagistice.
IV.6.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității,
monumentelor naturii și ariilor protejate
Pentru evitarea afectarii biotopurilor invecinate, Iucrarile de șantier se vor efectua in
perioada zilei si se vor separa de restul activitatilor inconjuratoare printr-un gard format
din panouri. Pentru fiecare areal in parte au fost prezentate vulnerabilitatile.
Măsurile care se pot lua pentru diminuarea acestor aspecte constau în principal din:
- incurajarea practicarii unei agriculturi ecologice si interzicerea folosirii pesticidelor;
- informarea localnicilor asupra efectelor negative ale deranjarii pasarilor in timpul
cuibaritului, distrugerii cuiburilor, a pontei sau a puilor;
- interzicerea si luarea de masuri impotriva celor care practica incendierea vegetatiei de
pe miriștii si pârloage;
- tinerea sub control a speciilor invasive;
- impadurirea zonelor defrisate;
- practicarea vânatorilor numai in perioadele permise de lege si numai in arealele
aprobate.
Nu se preconizeaza o dezvoltare economica suplimentara si exploziva in zona.
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IV.6.3. Descrierea aspectelor de mediu
Lucrărilor aferente investiției vor crea stări de disconfort temporar diferențiat după cum
urmează:
- Lucrările de execuție hala din suprastructura metalica se vor derula în intravilanul
localității, dealungul strazii Victoria și va afecta locuitorii din zonele limitrofe;
IV.6.4. Poluantii și activitătile ce pot afecta ecosistemele acvatice și terestre
Factorii perturbatori pentru elementele de floră si faună, care pot aparea in timpul
lucrarilor, sunt:
- praful ridicat de autoutilitarele si buldozerele aflate in miscare care poate afecta:
- caile respiratorii ale animalelor;
- vizibilitatea in zbor pentru pasari;
- procesul de fotosinteza al plantelor - prin depunere pe vegetatia de pe
terenurile adiacente;
- zgomotul produs de aceleasi utilaje aflate in miscare;
Activitatile desfasurate in perioada de executie a obiectivelor, se constituie in surse de
poluare la nivelul amplasamentelor si in vecinatatea acestora prin inlaturarea
componentelor biotice (decopertare, sapare santuri, etc.).
Concentratii de particule in aer care pot sa prezinte riscuri pentru vegetatie vor fi intalnite
pe o fâșie de cca de 50 m in jurul amplasamentelor in timpul concentrarii maxime a
lucrarilor de executie;
Sursele de poluare specifice perioadei de functionare sunt constituite din traficul rutier.
Traficul auto care se desfășoard in zona și intr-o mai mică măsurd activitățile conexe
proiectate generează in atmosferă o serie de substante și compuși chimici intre care cei
mai importanți sunt NOx, SO2, CO, COV, HAP, Pb, Cd, Cr, Ni, cu posibile efecte toxice
cunoscute asupra speciilor vegetale și animale.
Poluanții menționafi se propagă prin dispersie in mediul inconjurător, avand efecte
maxime pe o frșie de circa 20 m in jurul lucrarilor.
Din estimările efectuate, acesti poluantii menționati (emisiile), sunt in concentratii foarte
reduse și se incadrează in CMA, valorile limita prevăzute de legislația UE pentru protecția
ecosistemelor și valorile recomandate de OMS.
Deoarece lucrarile aferente investiției sunt planificate a se realiza in max. 12 luni efectul
tuturor acestor factori perturbatori va fi nesemnificativ in timp.
Lucrările propuse pentru realizarea investitiei nu presupun riscuri, cu mențiunea că, pe
durata execuției lucrărilor și a exploatării ulterioare se vor respecta normele tehnice și
legislative in vigoare, specifice fiecărei activități.
Datorita faptului ca insectele sunt elemente nutritive pentru, reptile si pasari,
decopertarea inseamna producerea unui efect indirect negativ asupra lantului trofic
respectiv.
Se estimează ca pana la noua echilibrare a biotopului, Iucrarile vor crea o perturbare de
mică amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor. Lucrările vor avea un
impact pozitiv asupra populației prin creșterea nivelului de trai (construcția de locuințe
prevăzute cu instalații sanitare interioare).
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4.6.5. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția faunei și florei terestre și
acvatice
Datorita faptului că zona respectivă a fost puternic infuențată de activități antropice,
concret terenul respectiv este în principal situat în intravilanul localități , nu este cazul să
se ia măsuri speciale pentru protectia faunei, florei terestre si acvatice. Zona analizata
este la o distanta de peste 8 km de arealele natural protejate de interes comunitar si
avifaunistic si activitatea de șantier, nu va avea influență asupra culoarelor de migratie a
pasarilor.
Pe perioada șantierului din cauza transportului materialelor necesare si a compactarii
cu utilaje care fac zgomot, o parte dintre speciile de păsări vor fi înlocuite de altele care
sunt deja obisnuite cu acest gen de activitate si care se hranesc cu resturi alimentare
(pescarus, ciori, vrabii, etc.). Pe perioada executiei este posibil sa se reduca numarui de
indivizi din unele specii sensibile la praf, uscăciune, zgomot. Acest efect este temporar
si va dura pana la inchiderea partiala sau totala a santierului. Dupa inchidere, este
preconizata revenirea la compozitia numerica aproximativ similara situatiei initiale. Se
apreciaza ca schimbarile negative prognozate, nu vor determina efecte cu caracter
definitiv asupra florei și faunei terestre care să însemne disparitia totala a unora din
speciile existente in zona. Măsurile de protectie a florei și faunei pentru perioada de
construcție se iau din faza de proiectare și organizare a lucrărilor; astfel:
- Suprafelele de teren ocupate temporar in perioada de constructie trebuie limitate
judicios la strictul necesar.
- Pentru evitarea accidentelor in care, pe langă oameni pot fi implicate și animale,
constructorul va prevede bariere fizice care să oprească accesul in locuri periculoase sau
expuse.
- Traficul de șantier și funcționarea utilajelor se limitează Ia traseele și programul de lucru
specificat.
- Se evită depozitarea necontrolată a deseurilor ce rezultă în urma lucrărilor,
respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritățile locale pentru
protectia mediului.
- inainte și in fazele de execuție, se vor elimina speciile invazive prezente pe
amplasament;
- limitarea accesului personalului de lucru in împrejurimile amplasamentelor,
- limitarea lucrului la orele stricte de program,
- limitarea la maximum a utilizării utilajelor doar in orele de program stabilit de lucru
pentru a nu deranja fauna Iocală;
- este interzisă desfășurarea lucrărilor pe tipul nopții;
- Organizarea de șantier va fi amplasata în zona limitrofă, Ia o distanta de peste 8 km fata
de ariile naturale protejate;
- la terminarea lucrarilor, terenul pe care va fi amplasata Organizarea de santier va suferi
un proces de refacere si va fi redat folosinței inițiale;
- realizarea unei infrastructurii adecvate, necesare unei gestionări corespunzătoare a
deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;
- evitarea poluărilor accidentale și interzicerea deversării deșeurilor de orice natură;
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- pe perioada executarii lucrarilor constructorul va institui un sistem propriu de
automonitorizare a activității din punct de vedere al protecției mediului.
- Lucrările se vor executa fără a intra in zone strict protejate, fara a afecta biodiversitatea
și peisajul din zonă.
- Personalul care va desfășura lucrările de execuție va fi instruit asupra măsurilor de
protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilitălilor care le revin, precum și a condițiilor
care trebuiesc respectate prin Avizul de mediu;
- Se interzice orice evacuare de reziduuri solide și lichide în apele de suprafață sau in
arealele naturale protejate;
- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite,
amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului și a
apelor de suprafață;
- Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin
producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației
privind protectia mediului aflate in vigoare;
- Stabilirea încă din faza de proiectare a traseelor optime de deplasare a utilajelor;
În concluzie, Iuând in considerare sursele de poluare și emisiile de poluanti
produse în timp de activitățile antropice existente în zonă, contaminarea cu
poluanții specifici generați de activitatea de execuție a lucrărilor aferente investiției
HALA DEPOZITARE CEREALE C1, GRUP SANITAR C2, CANTAR, PLATFORME,
FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE TEREN va fi nesemnificativă.
4.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public
Identificarea obiectivelor de interes public, distanța fată de așezările umane,
respectiv față de monumente istorice și arhitecturale, alte zone asupra cărora
există instituit un regim de restricție, zone de interes traditional, etc.
Lucrările aferente HALA DEPOZITARE CEREALE C1, GRUP SANITAR C2, CANTAR,
PLATFORME, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE TEREN se vor derula în intravilanul
localității. ln localitate nu sunt obiective turistice.
Starea de sanatate a populatiei este buna, neexistând elemente speciale de evidentiat.
 Lucrările, dotările și măsurite pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor
protejate și/sau de interes public
În zona afectată de lucrări nu sunt obiective protejate și/sau de interes public.
Schimbari in utilizarea terenurilor ca urmare a implementarii proiectului
Nu vor exista schimbări în utilizarea terenurilor ca urmare a implementarii proiectului.
IV.8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament
 Tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate
În timpul perioadei de construcție rezultă în mod uzual urmatoarele tipuri de deseuri, care
sunt nepericuloase și care se codifica in conformitate cu Lista cuprinzând deseurile,
prevazuta in anexa nr. 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea Iistei cuprinzand deseurile, inclusiv deșeurile periculoase, deseuri din
constructii (cod 17) considerate nepericuloase, resturi de lemn (cod 17 02), pămant si
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pietre din excavatii (cod 17 05), materiale de constructie (cod 17 09), alte amestecuri de
deseuri nespecificate (cod 17 09).
Acestea vor fi vor fi depozitate în containere metalice de 4 mc, si apoi transportate fie de
constructor, fie de operatorul zonal de deseuri la depozitul zonal de deseuri. De
asemenea, mai pot rezulta ca deseuri menajere nepericuloase: deseuri biodegradabile
produse de activitatea umana (cod 20 01 08), de WC-urile ecologice ale organizarii de
santier (cod 20 03 04), etc. ln perioada de executie, vor mai rezulta si o serie de deșeuri
din material lemnos, etc. Cantitatea acestor deseuri tehnologice depinde de tehnologia
de executie a constructorului. Ele trebuie depozitate temporar in conditii de siguranta
pentru mediu si trebuie expediate labaza de productie a constructorului sau trimise direct
la unitati specializate in vederea valorificarii lor. După darea în exploatare a lucrărilor, in
mod normal nu mai apar deseuri. Toate deseurile care apar în faza de exploatare
trebuiesc colectate pe categorii de deseu, in spatii adecvate si transportate la depozitul
zonal de deseuri sau valorificate.


Modul de gospodărire a deșeurilor și asigurarea condițiilor de protecție a
mediului
ln perioada de executie a lucrarilor la HALA DEPOZITARE CEREALE C1, GRUP
SANITAR C2, CANTAR, PLATFORME, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE TEREN se
vor produce deșeuri inerte din materiale folosite pentru realizarea lucrărilor (lemn de la
cofraje, pietris, nisip, etc).
.
IV.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
ln tehnologia de construire a obiectivelor nu se preconizeaza ca se va lucra cu substante
toxice si periculoase. Nu este cazul sa se realizeze lucrări de gospodărire a substantelor
si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de
mediu si a sănătătii populatiei. Combustibili necesari functionarii utilajelor vor fi
aprovizionati direct de la statiile de distributie a carburantilor.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Nu este cazul sa se realizeze dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanti în
mediu.
VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directivacadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) Cadrul legal de
referinţă: nu este cazul.
VII. Lucrări necesare organizării de santier:
Executantul lucrăilor proiectate va avea responsabilitatea realizarii lucrărilor organizării de
santier care vor consta in amenajarea unui spatiu de depozitare a materialelor de
constructii.
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VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de
accidente și/sau la încetarea activitătii, în măsura în care aceste informatii sunt
disponibile:
Suprafeţele de teren ocupate de obiectele tehnologice se împrejmuiesc şi se
sistematizează la cotele din proiect, iar pe perimetrul interior al incintelor se plantează –
acolo unde este navoie – perdea verde, arbuşti ornamentali sau/şi pomi fructiferi.
IX. ANEXE – PIESE DESENATE
Plan de încadrare în zonă,
Plan de situație;

Întocmit,
Ing. Deacu Florin
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