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Memoriu de prezentare
(conţinut cadru conform prevederilor Ordinului nr. 135/76/84/1284 din 2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru
proiecte publice şi private)

1.

Denumirea proiectului

“ ÎMPREJMUIRE ȘI SISTEMATIZARE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA PEȘTERA, Judeţul Constanţa”.
2.

Titular

U.A.T COMUNA Pestera
Prezenta documentaţie s-a întocmit având la bază comanda U.A.T. Comuna Pestera, Judetul
Constanta, pentru realizarea investiţiei « Imprejmuire si sistematizare teren de sport in comuna
Pestera, judetul Constanta ».
3.
3.1.

Descrierea proiectului
Justificarea proiectului

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă buna desfasurare a traficului pietonal in
conditii de siguranta si confort. Se prevede astfel modernizarea acestei portiuni de teren- margine
de drum- prin amenajarea cu un sistem corespunzator traficului pietonal.
-

Obiectivele secundare ale investitiei sunt:

-

Cresterea accesibilitatii populatiei spre terenul de sport sporind interesul catre activitatile

sportive.
-

Protejarea terenului de sport

Investitia este necesara deorece va creste accesibilitatea locuitorilor catre terenul de sport
precum si crearea unui aspect arhitectural placut, dat fiind faptul ca zona supusa amenajarii este
aproape de centrul comunei.
Investitia ofera oportunitati prin :
-

Posibilitatea de finanțare din fonduri locale, conform Strategiei de Dezvoltare a comunei

Peștera, județul Constanta;

4

Galați, str. Nufărului, nr. 3, Bl S13 sc. 4. ap 66
Tel/Fax 0236708445
enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005

-

Orientarea mondială și națională de dezvoltare a localităților rurale în sensul conceptului

de Dezvoltare Durabilă.

3.2.

Rezumatul proiectului

În cadrul acestui proiect se propune realizarea unei zone pietonale precum si realizarea unei
imprejmuiri în localitatea Peștera, com. Peștera, jud. Constanta in zona terenului de sport.
Amplasamentul ce face obiectul prezentului studiu este situat pe partea dreaptă a drumului
comunal DC28.
Investiția are drept obiectiv creșterea calității vieții sociale în mediul rural, respectiv
diversificarea ofertei adresate locuitorilor comunei.
Se va executa un trotuar pietonal cu latimea de 1,20 m in spatiul verde existent intre
imprejmuirea terenului de sport si marginea partii carosabile a drumului comunal DC28.Solutia
presupune si realizare unui spatiu verde cu latimea de 1,50 m in care se vor planta arbori verzi pe
tot timpul anului cu flori precum si o rigola din beton de ciment cu placuta carosabila la marginea
acostamentului drumului comunal.Pentru traversarea celor 2 canale ce traverseaza zona pietonala
se vor realiza 2 podete din tuburi premo Ф 800 cu lungimea de 2,50 m.
Valoarea investitiei este de 211.165,26 lei
Graficul de realizare a investiţiei se prezintă anexat.
Durata de realizare a investiţiei inclusiv fazele premergătoare ale acesteia este de 2 luni.
Anul 1
Nr. Crt. Denumirea obiectului/categoriei de lucrari

luna 1
luna 2
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Organizare de santier
2 Obiect 1
Categoria de lucrari
Lucrari de constructii
Podete tubulare
Sant betonat
Trotuare pietonale
Rigola carosabila
Imprejmuire
Montaj cosuri de gunoi
Amenajare spatii verzi
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3.2.1 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora
Se va utiliza un personal redus la max 10 muncitori si doua utilaje (excavat si transport) cu
asigurarea combustibilor din statiile de distributie autorizate.
Materialele vor fi aprovizionate si aduse pe amplasament doar la punerea lor in opera.
Nu se vor utiliza amplasamente vecine ci doar amplasamentul destinat proiectului.
Se vor realiza alei pietonale cu latimea de 1,20 m cu urmatoarea structura:
-

10 cm beton de ciment C30/37

-

5 cm nisip pilonat.

-

15 cm fundatie din balast.
Pentru incadrarea aleilor pietonale se vor utiliza borduri prefabricate din beton mici de

10x15 cm pozate pe o fundatie de beton C16/20 de 10x20 cm.
Imprejmuirea propusa va avea o lungimea de 140 ml si va cuprinde si o poarta de acces
metalica dubla cu latimea de 4,00 m.
Împrejmuirea cuprinde un soclu din beton C16/20 armat cu o elevatie cu lățimea de 15 cm
grosime și înălțime de 50 cm cm fata de cota trotuarului proiectat cu stâlpi metalici din teava OL
60x40x3 mm inglobati in fundatii din beton armat de 40x40x90 cm beton pozați la 2,50 m lungime
interax si panouri din gard bordurat tip metro de 2500x1500 mm rezultand o înălțime totală
(inclusiv soclu) de 2,00 mp.Panourile de gard bordurat vor fixate de tevi rectangulare de 40x20x2
mm pozate la 40 cm una de alta.Pe panourile de gard bordurat se vor amplasa elemente
decorative din tabla neagra de 4mm vopsite in diferite culori cu motive din zona
sporturilor.Figurinele vor avea inaltimea de 1,00 m si vor fi fixate de cele 3 tevi rectangulare de
40x20x2 mm.
Soclul de beton va avea latimea de 15 cm si inaltimea de 50 cm
Pentru accesul in incinta terenului de sport se vor prevedea o poarta de acces metalica
dubla cu latimea de 4,00 m realizata din teava rectangulara si panouri de gard bordurat cu
inaltimea totala de 1,70 m.
Poarta de acces va fi realizata din profil metalic din teava OL 60x40x3 si panouri de gard
bordurat fixate cu de tevi rectangulare de 40x20x2 mm pozate la 40 cm una de alta.Se vor realiza
dou porti de acces a cate 2,00 m latime fiecare si inaltimea de 1,70 m.
În zona pietonala nou creata vor fi montate coșuri de gunoi noi, în număr de 3 bucăți, într-o
concepție unitară, în concordață cu conceptul estetic adoptat și agreat de către beneficiar. Coșurile
de gunoi vor avea finisajul din lemn (tratat pentru exterior) și metal.
6
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Pentru traversarea celor 2 canale de scurgere a apelor pluviale se vor prevedea doua
podete din beton cu tuburi premo Ф 800 cu lungimea de 2,50 m fiecare.Podetele vor avea timpane
din beton si mana curenta din teava rectangulara cu inaltimea de 1,00 m.Pentru o mai buna
scurgere a apelor pluviale se prevedea si regularizarea canalui pe zona de traversarea a podetului
prin realizarea unei forme regulate, respectiv un sant din beton C30/37 de 10 cm grosime asezat
pe un strat suport de nisip de 5 cm cu sectiune trapezoidala cu latimea fundului de 40 cm si
inaltimea de 40 cm .Santul se va prelungi 10 m in amonte iar in aval se va prelungi pana la
podetele tubulare existente.
Dealungul drumului comunal DC28 pe lungimea zonei de interes respectiv 144 ml se va
prevedea o rigola carosabila din beton de ciment acoperita cu placute carosabile.Aceasta va fi
dispusa la minim 50 cm de marginea partii carosabile.
Rigola va avea latimea totala de 75 cm si va avea placute carosabile armate de 50x30 cm si
grosime de 15 cm.
Intre trotuarul proiectat si rigola carosabila se va amenaja un spatiu verde de 1,50 m
latimea.Totodata intre trotuarul proiectat si soclul imprejmuirii se va realiza spatiu verde cu panta
spre trotuar.
Spatiul verde se va realiza din gazon insamantat .
In zona spatiului verde exista deja un numar de 6 arbori care se vor pastra, acestia fiind
arbori de conifere.Se propune plantarea a 16 arbori cu flori , solutia aleasa fiind plantarea de
arbori de matase.
3.2.2 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;
Nu este cazul
3.2.3 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Nu este cazul
3.2.4 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
Resursele naturale utilizate in proiect se limiteaza la apa, nisip si balast.
3.2.5 Metode folosite în construcţie
În conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, condiţiile geologo-tehnice
descrise

mai

sus şi caracteristicile obiectivelor proiectate, rezultă următoarele condiţii

de fundare pentru acestea:
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Pentru cele 2 podețe proiectate, fundarea se va face direct, pe stratul de material deluvial
prăfos argilos, consistent - moale descris anterior, la adâncimea impusă constructiv şi cu
respectarea adâncimii limită de îngheţ (0,90 m pentru zona studiată), prin intermediul unui strat
de material granular (piatră spartă), cu grosimea de cca. 0,40 – 50 m sub fundaţii.
Acesta se va executa prin compactare în strate elementare cu grosimea de 15.0 cm, cu
mijloace terasiere semi-mecanice.
Condiţia de calitate a compactării stratului de material granular este realizarea unei
greutăţi volumice minime pe fiecare strat, Yd min = 21,5 kN/m³ sau unui modul de deformaţie
liniară pe suprafaţa pernei – Emin = 30 000 kPa. Altfel spus, realizarea unui grad de compactare (D
%) de minim 95 – 98 %. Materialul folosit la realizarea acestui strat va avea o granulaţie continuă
şi uniformă (U> 5). Fracţiunile peste 70 mm nu vor depăşi 15-20% din volumul total.
Dacă la adâncimea executării săpăturii pentru realizarea stratului de material granular, vor
fi întâlnite zone cu umpluturi eterogene, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor
elimina în totalitate şi golul rezultat va fi completat cu material granular.
Presiunea convenţională de calcul maxim admisă pe terenul natural din zonă, prin
intermediul stratului de material granular va fi de 90 - 100 kPa.
Fundarea se va face ţinându-se cont de:


adâncimea de fundare: minim – 0,90 m față de talveg;



în lipsa unor date ce se obţin prin încercări pe teren cu placa, pentru valorile coeficientului

de pat „ks” se pot utiliza cele redate în tabelul 8.2 din NP 112 – 2014. Interpolând valorile
menţionate în respectivul tabel pentru indici de consistenţă reieşiţi din probele analizate rezultă
ks ≤ 30000 kN/m³.
Structura de rezistenţă a podețelor pietonale proiectate va fi astfel aleasă şi calculată, încât
să micşoreze sensibilitatea construcţiei la deformaţiile terenului de fundare şi să fie capabilă să
preia eventualele tasări neuniforme şi diferenţiate în timp, ale construcţiei şi implicit ale ternului
de fundare.
Dacă va fi cazul, la săpăturile privind realizarea fundațiilor celor 2 podețe se vor folosi
sprijiniri și epuismente corespunzătoare.
La proiectare, execuţie şi exploatare, se vor prevedea măsuri pentru evitarea umezirii
terenului de fundare.
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Toate umpluturile din jurul fundaţiilor sau cele aferente sistematizării pe verticală a
terenului din jurul construcţiei proiectate, se vor face cu pământ local curat, cu umiditatea optimă
de compactare, compactat corespunzător în strate subţiri de cca. 15 cm grosime, semi - mecanic.
Pentru trotuarele pietonale, fundarea se va face direct pe terenul existent în zonă. Dacă,
odată cu începerea lucrărilor de execuţie a noului sistem, se vor depistă zone umede sau cu
umpluturi eterogene (pământ negru cu resturi de cărămizi, moloz, etc.) acestea vor fi considerate
accidente subterane, se vor îndepărta în totalitatea lor sau parţial (minim 0,80 m) şi se vor
completa golurile rezultate până la cota de fundare, cu pământ galben / local curat, compactat
în strate subţiri cu grosimea de 10 – 15 cm (cu mijloace terasiere mecanice ori semi-mecanice).
Odată cu realizarea noului sistem se impun următoarele:


proiectarea cotei ± 0,00 a trotuarelor se va face la o înălțime suficientă;



realizarea unor eventuale sisteme de protecţie, etc.



realizarea de eventuale pante pentru scurgerea apelor de precipitații.
După compactarea în totalitate a terenului, se va trece la realizarea propriu-zisă a noului

sistem proiectat.
Eventualele șanțuri şi rigole ce urmează a prelua apele de precipitaţii căzute în zonă, se vor
realiza corespunzător, după compactarea terenului şi a părţilor laterale ale săpăturilor rezultate.
Urmare observaţiilor de teren şi a analizării datelor geotehnice obţinute prin execuţia
forajelor de studiu, conform NP 074 - 2014 “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru
construcţii”, pentru amplasamentul studiat rezultă următoarele:
Factorii riscului geotehnic

Descrierea

situaţiei

din Punctaj

conform Tabel A3

amplasamentul studiat

rezultat

Condiţii de teren, pct. A.1.2.1.

Terenuri dificile

Apa subterană, pct. A.1.2.2.

Fara epuismente

2

Importanţa construcţiei, pct. A.1.2.3.

Redusă

2

Vecinătăţi, pct. A.1.2.4.

Fără risc

1

Seismicitate

ag = 0,35 g

2

PUNCTAJ TOTAL REZULTAT

6

13

Pentru obiectivele proiectate, rezultă o încadrare în categoria geotehnică 2 căreia îi corespunde un
risc geotehnic „moderat”.
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3.2.6 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate
În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de
urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor
şi programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării acestora în
conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate.
Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, menționate
anterior, se fundamentează pe STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI.
Unul din Obiectivele generale ale strategiei este:
OG. 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor
publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive.
PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI CONSTANTA PENTRU PERIOADA 2014-2020
Obiectiv general - Creşterea competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului
Constanta, reducerea disparităţilor existente între mediul urban şi rural, în scopul creării unui
climat favorabil dezvoltării.
Obiective specifice de dezvoltare - În concordanţă cu politicile, strategiile şi programele de
dezvoltare elaborate la nivel european, naţional şi regional, se regăsește și următorul obiectiv
specific al planului:
-

Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban şi

rural, ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului.
Investiția propusă se realizează în spațiul rural, drumurile propuse a se moderniza prin
prezentul proiect fac parte din domeniul public al Comunei Peștera.
Investiția propusă este în corelare cu " Strategia de dezvoltare locala a comunei Fartanesti
,judetul Constanta " si " Strategia de dezvoltare a judetului Constanta "
Investiția propusă respectă Planul Urbanistic General aprobat.
Investiția propusă este necesară, oportună și are potențial economic.
Numărul total al populației comunei Peștera este de 3210 locuitori, conform rezultatului
final al recensământului populației și locuințelor din anul 2011.

3.2.7 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
S-au propus două variante de realizare a investiției, respectiv lucrări constând în schimbarea
materialelor la finisaje și schimbarea tipului de imprejmuire prevăzut în proiect.
10
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Opțiunea 1 :
Se propune reamenajarea zonei pietonale aferente terenului de sport in lungul drumului
comunal DC28 precum si imprejmuirea de pe aceiasi parte.
Se va executa un trotuar pietonal cu latimea de 1,20 m in spatiul verde existent intre
imprejmuirea terenului de sport si marginea partii carosabile a drumului comunal DC28.Solutia
presupune si realizare unui spatiu verde cu latimea de 1,50 m in care se vor planta arbori verzi pe
tot timpul anului cu flori precum si o rigola din beton de ciment cu placuta carosabila la marginea
acostamentului drumului comunal.Pentru traversarea celor 2 canale ce traverseaza zona pietonala
se vor realiza 2 podete din tuburi premo Ф 800 cu lungimea de 2,50 m.
Trotuare pietonale :
Se vor realiza alei pietonale cu latimea de 1,20 m cu urmatoarea structura:
-

10 cm beton de ciment C30/37.

-

5 cm nisip pilonat.

-

15 cm fundatie din balast.
Pentru incadrarea aleilor pietonale se vor utiliza borduri prefabricate din beton mici de
10x15 cm pozate pe o fundatie de beton C16/20 de 10x20 cm.
Împrejmuirea :
Imprejmuirea propusa va avea o lungimea de 140 ml si va cuprinde si o poarta de acces
metalica dubla cu latimea de 4,00 m.
Împrejmuirea cuprinde un soclu din beton C16/20 armat cu o elevatie cu lățimea de 30 cm
grosime și înălțime de 50 cm cm fata de cota trotuarului proiectat cu stâlpi din beton armat de
25x25 cm si panouri de gard din fier forjat cu dimensiunile de 2000x1600 mm.
Soclul de beton va avea latimea de 30 cm si inaltimea de 50 cm si va fi finisat cu tencuiala
minerala 0-2 mm, culoare bej tip caramida aparenta.
Pentru accesul in incinta terenului de sport se vor prevedea o poarta de acces metalica
dubla cu latimea de 4,00 m realizata din teava rectangulara si panouri de gard bordurat cu
inaltimea totala de 2,00 m.
Mobilier urban:
În zona pietonala nou creata vor fi montate coșuri de gunoi noi, în număr de 3 bucăți, într-o
concepție unitară, în concordață cu conceptul estetic adoptat și agreat de către beneficiar. Coșurile
de gunoi vor avea finisajul din lemn (tratat pentru exterior) și metal.
Podete tubulare:
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Pentru traversarea celor 2 canale de scurgere a apelor pluviale se vor prevedea doua
podete din beton cu tuburi premo Ф 800 cu lungimea de 2,50 m fiecare. Podetele vor avea timpane
din beton si mana curenta din teava rectangulara cu inaltimea de 1,00 m.Pentru o mai buna
scurgere a apelor pluviale se prevedea si regularizarea canalui pe zona de traversarea a podetului
prin realizarea unei forme regulate, respectiv un sant din beton C30/37 de 10 cm grosime asezat
pe un strat suport de nisip de 5 cm cu sectiune trapezoidala cu latimea fundului de 40 cm si
inaltimea de 40 cm .Santul se va prelungi 5 m in amonte iar in aval se va prelungi pana la podetele
tubulare existente.
Rigola carosabila
Dealungul drumului comunal DC28 pe lungimea zonei de interes respectiv 144 ml se va
prevedea o rigola carosabila din beton de ciment acoperita cu placute carosabile.Aceasta va fi
dispusa la minim 50 cm de marginea partii carosabile.
Rigola va avea latimea de 50 cm si va avea placute carosabile armate.
Spatiu verde si arbori cu flori
Intre trotuarul proiectat si rigola carosabila se va amenaja un spatiu verde de 1,50 m
latimea.Totodata intre trotuarul proiectat si soclul imprejmuirii se va realiza spatiu verde cu panta
spre trotuar.
Spatiul verde se va realiza din gazon insamantat .
In zona spatiului verde exista deja un numar de 6 arbori care se vor pastra, acestia fiind
arbori de conifere.Se propune plantarea a 16 arbori cu flori , solutia aleasa fiind plantarea de
magnolii.
Se vor realiza alei pietonale cu latimea de 1,20 m cu urmatoarea structura:
-

10 cm beton de ciment C30/37

-

5 cm nisip pilonat.

-

15 cm fundatie din balast.
Împrejmuirea cuprinde un soclu din beton C16/20 armat cu o elevatie cu lățimea de 30 cm
grosime și înălțime de 50 cm cm fata de cota trotuarului proiectat cu stâlpi din beton armat de
25x25 cm si panouri de gard din fier forjat cu dimensiunile de 2000x1600 mm.
Soclul de beton va avea latimea de 30 cm si inaltimea de 50 cm si va fi finisat cu tencuiala
minerala 0-2 mm, culoare bej tip caramida aparenta.
Opțiunea 2 (Conform Studiului de Fezabilitate):
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Se propune reamenajarea zonei pietonale aferente terenului de sport in lungul drumului
comunal DC28 precum si imprejmuirea de pe aceiasi parte.
Se va executa un trotuar pietonal cu latimea de 1,20 m in spatiul verde existent intre
imprejmuirea terenului de sport si marginea partii carosabile a drumului comunal DC28.Solutia
presupune si realizare unui spatiu verde cu latimea de 1,50 m in care se vor planta arbori verzi pe
tot timpul anului cu flori precum si o rigola din beton de ciment cu placuta carosabila la marginea
acostamentului drumului comunal.Pentru traversarea celor 2 canale ce traverseaza zona pietonala
se vor realiza 2 podete din tuburi premo Ф 800 cu lungimea de 2,50 m.
Trotuare pietonale :
Se vor realiza alei pietonale cu latimea de 1,20 m cu urmatoarea structura:
-

10 cm beton de ciment C30/37.

-

5 cm nisip pilonat.

-

15 cm fundatie din balast.
Pentru incadrarea aleilor pietonale se vor utiliza borduri prefabricate din beton mici de

10x15 cm pozate pe o fundatie de beton C16/20 de 10x20 cm.
Împrejmuirea :
Imprejmuirea propusa va avea o lungimea de 140 ml si va cuprinde si o poarta de acces
metalica dubla cu latimea de 4,00 m.
Împrejmuirea cuprinde un soclu din beton C16/20 armat cu o elevatie cu lățimea de 30 cm
grosime și înălțime de 50 cm cm fata de cota trotuarului proiectat cu stâlpi metalici din teava OL
60x40x3 mm inglobati in fundatii din beton armat de 40x40x90 cm beton pozați la 2,50 m lungime
interax si panouri din gard bordurat tip metro de 2500x1500 mm rezultand o înălțime totală
(inclusiv soclu) de 1,70 mp.Panourile de gard bordurat vor fixate de tevi rectangulare de 40x20x2
mm pozate la 40 cm una de alta.Pe panourile de gard bordurat se vor amplasa elemente
decorative din tabla neagra de 4mm vopsite in diferite culori cu motive din zona sporturilor
Soclul de beton va avea elavatia cu latimea de 15 cm pe si inaltimea de 50 cm si si va fi
incastrat 50 cm in teren.Acesta va fi finisat cu tencuiala minerala 0-2 mm, culoare bej tip caramida
aparenta.
Pentru accesul in incinta terenului de sport se vor prevedea o poarta de acces metalica
dubla cu latimea de 4,00 m realizata din teava rectangulara si panouri de gard bordurat cu
inaltimea totala de 1,70 m.
Mobilier urban:
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În zona pietonala nou creata vor fi montate coșuri de gunoi noi, în număr de 3 bucăți, într-o
concepție unitară, în concordață cu conceptul estetic adoptat și agreat de către beneficiar. Coșurile
de gunoi vor avea finisajul din lemn (tratat pentru exterior) și metal.
Podete tubulare:
Pentru traversarea celor 2 canale de scurgere a apelor pluviale se vor prevedea doua
podete din beton cu tuburi premo Ф 800 cu lungimea de 2,50 m fiecare.Podetele vor avea timpane
din beton si mana curenta din teava rectangulara cu inaltimea de 1,00 m.Pentru o mai buna
scurgere a apelor pluviale se prevedea si regularizarea canalui pe zona de traversarea a podetului
prin realizarea unei forme regulate, respectiv un sant din beton C30/37 de 10 cm grosime asezat
pe un strat suport de nisip de 5 cm cu sectiune trapezoidala cu latimea fundului de 40 cm si
inaltimea de 40 cm .Santul se va prelungi 5 m in amonte iar in aval se va prelungi pana la podetele
tubulare existente.
Rigola carosabila
Dealungul drumului comunal DC28 pe lungimea zonei de interes respectiv 144 ml se va
prevedea o rigola carosabila din beton de ciment acoperita cu placute carosabile.Aceasta va fi
dispusa la minim 50 cm de marginea partii carosabile.
Rigola va avea latimea totala de 75 cm si va avea placute carosabile armate de 50x30 cm.
Spatiu verde si arbori cu flori
Intre trotuarul proiectat si rigola carosabila se va amenaja un spatiu verde de 1,50 m
latimea.Totodata intre trotuarul proiectat si soclul imprejmuirii se va realiza spatiu verde cu panta
spre trotuar.
Spatiul verde se va realiza din gazon insamantat .
In zona spatiului verde exista deja un numar de 6 arbori care se vor pastra, acestia fiind
arbori de conifere.Se propune plantarea a 16 arbori cu flori , solutia aleasa fiind plantarea de
arbori de matase.
Se vor realiza alei pietonale cu latimea de 1,20 m cu urmatoarea structura:
-

10 cm beton de ciment C30/37.

-

5 cm nisip pilonat.

-

15 cm fundatie din balast.
Împrejmuirea cuprinde un soclu din beton C16/20 armat cu o elevatie cu lățimea de 15 cm

grosime și înălțime de 50 cm cm fata de cota trotuarului proiectat cu stâlpi metalici din teava OL
60x40x3 mm inglobati in fundatii din beton armat de 40x40x90 cm beton pozați la 2,50 m lungime
14
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interax si panouri din gard bordurat tip metro de 2500x1500 mm rezultand o înălțime totală
(inclusiv soclu) de 1,70 mp.Panourile de gard bordurat vor fixate de tevi rectangulare de 40x20x2
mm pozate la 40 cm una de alta.Pe panourile de gard bordurat se vor amplasa elemente
decorative din tabla neagra de 4mm vopsite in diferite culori cu motive din zona sporturilor
Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)
În cadrul Opțiunii 1 (variantei constructive nr. 1), sistemul constructiv ales pentru
imprejmuire este cu soclu si stalpi din beton armat si panouri din fier forjat. Costurile pentru acest
sistem constructiv sunt ridicate.
În cadrul Opțiunii 2 (Conform Studiului de Fezabilitate), sistemul constructiv ales
pentru imprejmuire este cu stapli metalici si panouri de gard bordurat.
Se recomanda Optiunea 2 datorita costurilor mai scazute.
Luându-se în considerare avantajele tehnice multiple, costurile de realizare a investiţiei,
costurile de exploatare pe durata normată de viața/durata de amortizare a investiției, impactul
asupra mediului și condițiile dificile de execuție datorită solului din zonă, s-a ajuns la concluzia că
varianta elaborată de către proiectant este cea potrivită din punct de vedere tehnico-economic
pentru realizarea acestei investiţii, variantă în măsură să răspundă cerinţelor actuale ale
beneficiarului, ale locuitorilor comunei Peștera din Județul Constanta.
3.2.8 Alte autorizatii cerute in proiect
- Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire
- Extras de carte funciară
- Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
- Studiu geotehnic și/ sau studii de analiză și de stabilitate a terenului
-

studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

-

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru

creșterea performanței energetice;
Nu este cazul.
-

studiu de trafic și studiu de circulație;
Nu este cazul.

-

raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii pentru obiectivele de

investiții a căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
Nu este cazul.
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-

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și

peisagere;
Nu este cazul.
-

studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

-

studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
Nu este cazul.

3.3.

Localizarea proiectului
Judetul Constanta este situat intre Dunare (la vest) si Marea Neagra (la est) in provincia

istorica Dobrogea. La nord este vecin cu judetul Tulcea iar la sud cu Bulgaria.
Comuna Peştera este situată in partea central, nord-vestică a judeţului Constanţa, la linia de
fractură Ovidiu-Camena-Hârşova, respectiv la sud de Valea Carasu; la 55 Km, de Municipiul de
reşedinţă Constanţa, la 14Km de Medgidia şi la 18Km sud-est de Cernavodă. Având ca vecini: la
nord Mircea Vodă, la nord-est Municipiul Medgidia, la sud-vest Rasova, la est Ciocârlia la sud-est
Cobadin iar la sud Deleni. Zona în care este situată comuna este locul de intâlnire a cinci văi, fiind
colinară după aspect dar cu o altitudine între cotele 8-150 metri.
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Caracteristici specifice zonei
Morfologie
Din punct de vedere morfologic amplasamentul cercetat este situat în partea
centrală a județului, la limita dintre unitățiile de relief majore – Podișul Dobrogei
Centrale și a Dobrogei de Sud.
Aceaste subunitati de relief sunt formate dintr-o serie de câmpuri ce coboară în
trepte către zona de luncă. Identificam o succesiune de coline și văi domoale orientate
de

regulă

nord – sud, cu o pondere scăzută a versanților și o creștere a

suprafețelor inter-fluviale. Zona în care este situată comuna este locul de intâlnire a cinci
văi, fiind colinară după aspect dar cu o altitudine între cotele 8-150 metri. Se pot
recunoaște două unități geologice structurale, distincte, care sunt separate de linia
Capidava-Ovidiu. Astfel spre nord se vorbește de Dobrogea Centrală iar la sud de
Dobrogea de sud, fiind o arie mai înaltă a platformei moesice.
Geologie
zona studiată face parte din unitatea structurală majoră a Dobrogei Centrale Limita cu
cea a Dobrogei de Sud.
Formaţiunile

soclului

(“masiv”

central-dobrogean)

aparţin

unor

cicluri

geotectonice precambriene. Acestea predomină în structura spaţiului centraldobrogean. Deşi în zona litoralã propriu-zisã nu se întâlnesc toate elementele
constitutive şi semnificative ale unitãţii geostructurale majore (Masivul CentralDobrogean), în prezentarea care urmeazã vom face referiri şi la acestea.
În alcătuirea soclului se deosebesc două unităţi cu caractere petrofaciale bine
distincte. Aceste unităţi se delimitează printr-o discordanţă stratigrafică şi de
metamorfism. Astfel, se individualizează, ca primă unitate, grupa şisturilor
cristaline mezometamorfice, iar cea de-a doua include formaţiunea şisturilor verzi.
Hidrografie
Elementelor cadrului natural al Dobrogei, cu precădere cele de ordin geologic,
geomorfologic şi climatic, au imprimat reţelei hidrografice şi regimului hidrologic al
cursurilor de apă, anumite particularităţi. Sectorul central al Dobrogei prezintă o reţea
hidrografică relativ bine organizată, cu caracter radial şi regim de scurgere permanent
(cu excepţia organismelor de mici dimensiuni).
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Apele subterane se împart în ape freatice, adică primul orizont de ape subterane
cu nivel hidrostatic liber și variabil, care au ca suport stratul impermeabil din apropierea
suprafeței terestre și ape de adâncime, cantonate în depozite friabile dar intercalate între
state impermeabile, fapt ce face ca acestea să se mai numească și captive. Principalele
elemente care definesc regimul apelor subterane sunt: energie de relief foarte slabă,
regim climatologic deficitar și valori mici ale scurgerii specifice.
În ceea ce privește apele subterane (freatice) zona cercetată se caracterizează
prin prezenta la adâncimi mai mari de 6,00 m, a unei pânze de apă subterană cu nivel
hidrostatic variabil pe verticală, sezonier.
Clima
Prin localizarea în partea centrală a Dobrogei, în unitatea de relief Podişul Casimcei şi în
proximitatea Mării Negre, arealul studiat se încadrează în climatul de dealuri joase cu
influenţe pontice. Temperatura medie în zona Dobrogei centrale se apropie de valoarea
de 12°C, cu mici variaţii în funcţie de relief şi vegetaţie. Poziţionarea în apropiere de
Marea Neagră conferă o amplitudine mai mică a variaţiilor de temperatură, atât diurne,
cât şi sezonieră. Media amplitudinii temperaturii medii anuală multianuale, este situată
între 21 - 22°C. Data trecerii temperaturii medii zilnice peste 0°C este, în general
reprezentată de 1 – 11 februarie. Valorile precipitaţiilor medii multianuale indică faptul
că zona vestică primeşte o cantitate puţin mai mare de precipitaţii faţă de cea estică.
Numărul mediu anual de zile cu precipitaţii este, în această zonă, cuprins între valorile
de 95 – 100 zile. Numărul mediu anual de zile cu ninsoare este între 20 – 25 zile, iar
numărul mediu anual multianual de zile cu strat de zăpadă este sub 30, având, în
general, o grosime mai mică de 50 cm.
Vara, durata de strălucire a Soarelui este de 10-12 ore/zi, iar temperatura la
suprafaţa plajei poate ajunge până la 45 0C, însă brizele marine, bogate în aerosoli
atenuează arşiţa zilelor toride. valoarea radiaţiei solare, directe şi difuze, este de circa
184,1 Kcal/cm2 /an; Umiditatea aerului înregistrează valori minime vara 74 % şi valori
maxime iarna 89 %, valoarea medie anuală fiind de 80 %.
Presiunea atmosferică este relativ ridicată oscilând între 758-764 mmHg. Data
medie a primului îngheț este 16 noiembrie, iar a ultimului îngheţ este 29 martie.
Zona comunei Aliman se încadrează in climatul temperat, caracteristic zonei
18
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Dobrogei, si care rezultă datorita poziționării ei pe glob, respectiv la jumătatea distanței
dintre pol şi ecuator.
Iernile sunt mai blânde decât în restul tarii, fapt explicat prin pătrunderea maselor
de aer cald dinspre Marea Neagră.
Vara, aceleași mase de aer, sunt umede si răcoroase. Vânturile dominante ale zonei
sunt Crivățul in perioada iernii şi Austrul pe perioada verii, numit în popor si „traistă
goală", deoarece este un vânt secetos care creează vârtejuri de praf ca nişte mici
cicloane. Iarna, vanturile bat predominant dinspre nord-est si sud-vest si vara dinspre
sud-est, uneori dinspre nord.
Temperatura medie anuală este de +10 - +11 °C, cu extremele înregistrate de - 25
°C în iarna anului 1941 şi + 40 °C, în vara caniculară a anului 1998. Ca si considerații
generale, iernile se caracterizează ca fiind aspre si uscate, iar verile ca fiind aride.
Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS-ului 6054/ ’77 este de 1,00 m.
Încărcările date de zăpadă, conform CR 1-1-3 / 2012, încadrează arealul cercetat
în zona de calcul a valorii caracteristice date de încărcările de zăpadă pe sol sk = 2,5
kN/m².
Încărcările date de vânt conform CR 1-1-4 / 2012 fac referire la, valorile de
referință ale presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurenţă de 50 ani,
pentru zona studiată este de qb = 0,60 kPa.
Aspecte climatologice: Topoclimat dunărean, cu temperatură medie anuală în
jur de 110C, precipitaţii medii anuale de 469,7 mm/an. Regimul eolian este influenţat de
Fluviul Dunarea prezentând brize de zi şi de noapte asemănătoare celor din zona
litorală.Dacă, odată cu începerea lucrărilor de execuţie a unui noului sistem rutier, se vor
depista zone umede sau cu umpluturi eterogene (pământ negru cu resturi de cărămizi,
moloz, etc.) acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor îndepărta în
totalitatea lor sau parţial (minim 0,80 m) şi se vor completa golurile rezultate până la
cota de fundare, cu pământ galben/local curat, compactat în strate subţiri cu grosimea
de 10 – 15 cm, cu mijloace terasiere mecanice.
Amplasamentul ce face obiectul prezentului studiu este situat pe partea dreaptă a
drumului comunal DC28.
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Terenul pe care se propune intervenția este situat în intravilanul comunei
Pestera, localitatea Pestera județul Constanta și este proprietatea U.A.T Comuna Pestera
conform HCL nr 46/26.08.2008 si este situat pe strada Izvorului nr 15.
Intreaga suprafata (inclusiv terenul de sport ) are suprafata de 8941 mp avand numarul
cadastral si nr carte funciara 101955.
Terenuleste intravilan cu destinatie curti constructii conform Certificat de Urbanism nr
18 din 26.08.2018.
Elemente de bilant teritorial:
Suprafata propusa pentru amenajare : 502,00 mp din care:
o Suprafata trotuare pietonale = 170,00 mp
o Suprafata ocupata de spatiu verde = 260,00 mp
o Suprafata ocupata de rigola carosabila = 72,00 mp.
Vecinătățile terenului sunt :
- la Nord : Teren de sport;
- la Est :

Proprietate privata;

- la Sud : Drum comunal DC28;
- la Vest : Proprietate privata.
INVENTAR DE COORDONATE STEREO 70
1 303462.6836 749737.0587
2 303456.5851 749743.7052
3 303447.6917 749754.4886
4 303425.8477 749779.7114
5 303412.4703 749793.8225
6 303400.9539 749805.9563
7 303383.0501 749824.3911
8 303364.6177 749844.7432
9 303356.0185 749851.4837
10 303341.5424 749856.7122
11 303330.5161 749847.8987
12 303336.1384 749842.0673
13 303336.8278 749841.3513
14 303340.8065 749837.3256
15 303352.3558 749825.1458
16 303353.0739 749824.3261
17 303358.1246 749819.0499
18 303352.4887 749813.4425
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19 303358.8626 749805.7928
20 303365.1678 749811.6334
21 303374.908 749801.4283
22 303375.5805 749800.7244
23 303379.6766 749796.5274
24 303380.3045 749796.0119
25 303380.6827 749795.7115
26 303381.0789 749796.2102
27 303384.1512 749793.0671
28 303383.9312 749792.691
29 303384.8232 749791.6059
30 303387.533 749788.641
31 303395.0914 749780.7771
32 303395.7069 749780.1719
33 303401.2164 749774.5543
34 303401.2906 749774.5256
35 303403.3804 749772.2975
36 303407.857 749767.8496
37 303408.5489 749767.0795
38 303413.2164 749762.0265
39 303421.0197 749754.0494
40 303426.8084 749748.0611
41 303427.5229 749747.2674
42 303436.1539 749738.2969
43 303431.2241 749733.6145
44 303437.6674 749726.084
45 303442.2874 749730.639
46 303443.0704 749731.2406
47 303450.6351 749723.4851
48 303457.383 749730.595
49 303460.2366 749733.6078
Amplasamentul, care face obiectul prezentei documentaţii face parte din domeniul
public al comunei Pestera şi este liber de orice sarcini.
In zona comunei Pestera sunt prezente situri arheologice conform Repertoriului
Arheologic National mentionate in tabelul de mai jos :
Cod RAN

Denumire

Tip

Cronologie

62716.05

Tumulii 5 şi 6 de la Peştera-km 167+500-167+700. Situl se
află la V de Medjidia, de la Drumul Judeţean 222 Medgidia Peştera. Pe terasa înaltă din dreapta văii Carasu a
Canalului Dunăre - Marea Neagră.

necropolă
tumulară

Epoca
bronzului
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62716.07

Valul mic de pământ de la Peştera-km 169+800-171+000.
Situl se află la V de Medjidia, de la Drumul Judeţean 222
Medgidia - Peştera. Pe terasa înaltă din dreapta văii Carasu
a Canalului Dunăre - Marea Neagră.

val de pământ

Epoca romană

62716.06

Tumulul 3 de la Peştera-km 168+600-169+100. Situl se
află la V de Medjidia, de la Drumul Judeţean 222 Medgidia Peştera. Pe terasa înaltă din dreapta văii Carasu a
Canalului Dunăre - Marea Neagră.

necropolă
tumulară

Epoca
bronzului

62716.04

Situl arheologic de la Peştera - Dealul Guran. terasa Văii
Guran, la NV de sat

locuire

Paleolitic

62716.03

Situl arheologic de la Peştera - Peştericile. în zona de NNE a
satului, la baza Dealului Peştera

locuire în
peşteră

Eneolitic,
Paleolitic

62716.01

Aşezarea paleolitică de la Peştera - dealul Peşterica. cca. 12
km SV de Medgidia, NE satului Peştera

aşezare
deschisă

Paleolitic

62716.02

Cariera de silex de la Peştera

carieră de
piatră

Neolitic

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural
Asa cum s-a mentionat potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata și
publicata în Monitorul Oficial și Repertoriului Arheologic National terenul nu se afla în
raza de protecție a niciunui Monument Istoric, sit arheologic și nu este inclus în Arii
Protejate sau în Repertoriul Arheologic National.
Distantele interventiei proiectului pana la cele mai apropiate situri sunt de circa 300 m
fata de punctul 1 si circa 500 m fata de punctul 2.
Punct 1 :
La cca. 4 km nord de sat, muchia dealului Amzali-Bair
Tip sit: Val de pământ - Valul mic de pământ, este întrerupt între Peştera şi Valea
Dacilor, pe o lungime de 3,5 km, apoi continuă pe teritoriul comunei Valea Dacilor spre
ESE. Val de pământ; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
Punct 2:
Cod RAN

6271602

Nume

Cariera de silex de la Peştera
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Figură 1 Distanta de la zona proiectului la cele mai apropiate situri arheologice
Tinand seama de distanta pana la respectivele puncte, natura lucrarilor si
categoria redusa de interventie nu este nicio posibilitate de impact asupra siturile
mentionate.
Pe teritoriul comunei Pestera se afla aria protejata ROSCI0353 – Pestera Deleni
Situl se afla in extravilanul localitatii iar cea mai apropiata distanta a proiectului fata de
zona protejata este de 405 m.
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Figură 2 localizarea proiectului fata de aria protejata ROSCI0353 Pestera Deleni
3.3. Situaţia existentă
Terenul pe care se propune intervenția este situat în intravilanul comunei Pestera,
localitatea Pestera județul Constanta și este proprietatea U.A.T Comuna Pestera.
Zona pietonala adicaenta acestor obiective este constituita dintr-o poteca de
pamant si spatiu verde. Zona estea traversata si de doua canale de scurgere a apelor
pluviale ce fac acceul pietonilor in zona greu accesibil.Imprejmuirea terenului de sport
de pe partea adiacenta drumului comunal DC28 este partial degradata si total inestetica
fiind realizata dintr-un soclu de beton si elevatie din plasa metalica.
3.4. Descrierea proiectului propus
Etapa I. - Realizarea organizării de şantier
Lucrarea prpopriuzisa fiind de amploare foarte redusa, cu o perioada de desfasurare
foarte mica si cu un personal de maxim 10 lucratori nu va necesita o organizare de
santier ampla ci doar o suprafata mica din zona amplasamentului proiectului (terenul de
sport) fara a afecta zonele invecinate.
Lucrările proiectate nu necesită utilități. Energia electrică va fi asigurată în
organizarea de șantier prin racordarea din rețeaua existentă.
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Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza în cadrul grupurilor sanitare
mobile (toalete ecologice) ce vor fi amplasate în cadrul organizării de șantier.
Necesarul de apă potabilă va fi asigurat de către contractorul serviciilor de
construcție.
Prin lucrarile de amenajare a trotuarului nu sunt afectate dotarile de retele edilitare (
iluminat, alimentare cu apa, retele telefonice).
Inainte de inceperea lucrarilor, odata cu predarea amplasamentului, beneficiarul
impreuna cu constructorul va convoca la teren detinatorii tuturor retelelor edilitare
existente in zona(cable electrice, telefonice, conducte de alimentare cu apa, gaze, etc.)
pentru recunoasterea traseelor, luându-se masuri pentru protejarea eventual devierea
acestora în scopul evitarii deteriorarii lor si asigurarii lucrului fara pericol de accidente.
Exploatarea drumurilor nu necesită instalații de forță, iluminat, apă, canalizare
etc.
Principalele condiții necesare pentru amenajarea unei organizări de șantier sunt:
- distanţe mici de transport pentru materialele aprovizionate;
- situarea cât mai aproape de centrul de greutate al lucrării;
- posibilităţi de asigurare cu costuri minime a utilitatilor (apa, electricitate);
- situarea în zone care să afecteze cât mai puţin viaţa şi activitatea localnicilor.
Pentru realizarea proiectului va fi necesară o organizare de şantier pe
amplasamentul destinat proiectului analizat, iar lucrările de organizare ce se vor
desfăşura vor cuprinde:
- construcţii, utilaje şi echipamente ale antreprenorului care să-i permită satisfacerea
obligaţiilor de execuţie şi calitate precum şi cele privind controlul execuţiei;
- asigurarea tuturor materialelor, instalaţiilor şi dispozitivelor, sistemelor de control
necesare execuţiei în conformitate cu prevederile din proiect şi normativele în vigoare.
În cadrul organizării de şantier lucrările identificate se referă la:
-

stabilirea baracamentelor;

-

modul de desfăşurare a circulaţiei pe durata de execuţie a lucrărilor;

-

modul de depozitare al materialelor folosite;

-

numărul de utilaje de construcţie necesar;
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-

instruirea personalului angrenat în realizarea lucrărilor.

Etapa II – Realizarea zonei pietonale si a imprejmuirii
Se va executa un trotuar pietonal cu latimea de 1,20 m in spatiul verde existent
intre imprejmuirea terenului de sport si marginea partii carosabile a drumului comunal
DC28.
Solutia presupune si realizare unui spatiu verde cu latimea de 1,50 m in care se
vor planta arbori verzi pe tot timpul anului cu flori precum si o rigola din beton de
ciment cu placuta carosabila la marginea acostamentului drumului comunal.Pentru
traversarea celor 2 canale ce traverseaza zona pietonala se vor realiza doua podete din
tuburi premo Ф 800 cu lungimea de 2,50 m.
Trotuare pietonale :
Se vor realiza alei pietonale cu latimea de 1,20 m cu urmatoarea structura:
-

10 cm beton de ciment C30/37.

-

5 cm nisip pilonat.

-

15 cm fundatie din balast.
Pentru incadrarea aleilor pietonale se vor utiliza borduri prefabricate din beton
mici de 10x15 cm pozate pe o fundatie de beton C16/20 de 10x20 cm.
Împrejmuirea :
Imprejmuirea propusa va avea o lungimea de 140 ml si va cuprinde si o poarta de
acces metalica dubla cu latimea de 4,00 m.
Împrejmuirea cuprinde un soclu din beton C16/20 armat cu o elevatie cu lățimea
de 15 cm grosime și înălțime de 50 cm cm fata de cota trotuarului proiectat cu stâlpi
metalici din teava OL 60x40x3 mm inglobati in fundatii din beton armat de 40x40x90 cm
beton pozați la 2,50 m lungime interax si panouri din gard bordurat tip metro de
2500x1500 mm rezultand o înălțime totală (inclusiv soclu) de 2,00 mp.Panourile de
gard bordurat vor fixate de tevi rectangulare de 40x20x2 mm pozate la 40 cm una de
alta.Pe panourile de gard bordurat se vor amplasa elemente decorative din tabla neagra
de 4mm vopiste in diferite culori cu motive din zona sporturilor
Soclul de beton va avea latimea de 15 cm si inaltimea de 50 cm si va fi finisat cu
tencuiala minerala 0-2 mm, culoare bej tip caramida aparenta.
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Pentru accesul in incinta terenului de sport se vor prevedea o poarta de acces
metalica dubla cu latimea de 4,00 m realizata din teava rectangulara si panouri de gard
bordurat cu inaltimea totala de 2,00 m.
Mobilier urban:
În zona pietonala nou creata vor fi montate coșuri de gunoi noi, în număr de 3
bucăți, într-o concepție unitară, în concordață cu conceptul estetic adoptat și agreat de
către beneficiar. Coșurile de gunoi vor avea finisajul din lemn (tratat pentru exterior) și
metal.
Podete tubulare:
Pentru traversarea celor 2 canale de scurgere a apelor pluviale se vor prevedea
doua podete din beton cu tuburi premo Ф 800 cu lungimea de 2,50 m fiecare.Podetele
vor avea timpane din beton si mana curenta din teava rectangulara cu inaltimea de 1,00
m.Pentru o mai buna scurgere a apelor pluviale se prevedea si regularizarea canalui pe
zona de traversarea a podetului prin realizarea unei forme regulate, respectiv un sant
din beton C30/37 de 10 cm grosime asezat pe un strat suport de nisip de 5 cm cu
sectiune trapezoidala cu latimea fundului de 40 cm si inaltimea de 40 cm .Santul se va
prelungi 5 m in amonte iar in aval se va prelungi pana la podetele tubulare existente.
Rigola carosabila
Dealungul drumului comunal DC28 pe lungimea zonei de interes respectiv 144
ml se va prevedea o rigola carosabila din beton de ciment acoperita cu placute
carosabile.Aceasta va fi dispusa la minim 50 cm de marginea partii carosabile.
Rigola va avea latimea de 50 cm si va avea placute carosabile armate.
Spatiu verde si arbori cu flori
Intre trotuarul proiectat si rigola carosabila se va amenaja un spatiu verde de
1,50 m latimea.Totodata intre trotuarul proiectat si soclul imprejmuirii se va realiza
spatiu verde cu panta spre trotuar.
Spatiul verde se va realiza din gazon insamantat .
In zona spatiului verde exista deja un numar de 6 arbori care se vor pastra,
acestia fiind arbori de conifere.Se propune plantarea a 16 arbori cu flori , solutia aleasa
fiind plantarea de matase.
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3.5. Caracteristicile impactului potenţial
Întreaga activitate de execuție a lucrărilor pentru realizarea proiectului implică
utilizarea unui număr restrâns de utilaje (unele lucrări de săpătură se vor executa
manual), organizarea de șantier, depozite temporare de materiale, precum și o
concentrare de efective umane. Toate aceste activități constituie surse potențiale de
poluare a factorilor de mediu: apă, aer și sol.
Se apreciază ca activitățile propuse prin proiect vor constitui o sursa de poluare
fonica locala, nivelul de zgomot generat neputând depăși limitele stabilite de STAS
10009 - 88 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot" pentru nivelul
de zgomot la limita funcționala: 65 dB(A).
Emisiile de poluanți se vor produce doar pe o perioadă restrânsă de timp, mai
exact pe perioada de realizare a rezervoarelor estimată la max doua luni și numai în
perioada de zi.
Impactul potențial asupra apei
Influența activităților specifice proiectului asupra calității apelor de suprafață și
subterane din zonă este considerată a fi redusă, activitățile specifice proiectului
generând doar ape uzate menajere ce vor fi gestionate corespunzător prin toalete
ecologice.
În ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic datorită prezentei
organizării de șantier, a utilajelor de construcție, se apreciază că și aceasta va fi redusă,
deoarece nu se vor depozita carburanți pe amplasament, alimentarea si întreținerea
echipamentelor /utilajelor se va realiza doar în spatii amenajate.
Impactul potențial asupra aerului
Execuția lucrărilor (ex. săpături) constituie o sursă de emisii de praf (pulberi
sedimentabile și pulberi în suspensie).
Funcție de specificul activităților ce se vor desfășura pentru proiectul analizat
activitățile generatoare de impact sunt:
 Activități desfășurate în cadrul organizări de șantier
 Activități desfășurate în amplasamentul lucrărilor (săpături, etc).
 Traficul aferent autovehiculelor de transport.
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Impactul local asupra calității aerului, va avea un caracter temporar, fiind limitat
la perioada de desfășurare a lucrărilor de construcție specifice proiectului și numai în
perimetrele ce pot dezvolta astfel de emisii (zone de săpătură).
Impactul potențial asupra solului și subsolului
Proiectului nu îi este asociat un impact potențial asupra solului, direct sau prin
intermediul mediilor de dispersie a poluanților.
Impactul potențial asupra peisajului
Lucrările de amenajare zona pietonala si imprejmuire va aduce schimbări zonei si
imaginii stradale producand o imbunatatire majoră a peisajului existent.
Impactul potențial asupra populației
Impactul principal asupra zonei de intravilan generat ca urmare a implementării
proiectului ca urmare a obiectivelor acestuia nu va afecta zonele locuite.
Circulația utilajelor de transport la și de la punctul de lucru, va constitui sursa
temporara de disconfort pentru populația locuitoare a zonei pentru perioada de lucru.
Impactul este produs în principal de sursele deja menționate de poluanți ai aerului și de
zgomotul suplimentar indus de utilajele în funcțiune. Acest impact este temporar
producându-se numai pe perioada de construcție a lucrărilor (perioada de zi).
In plus impactul asupra populatiei in perioada functionarii amenajarii va fi unul
pozitiv prin cresterea gradului de accesibilitate la zona terenului de sport, posibilitatea
unui trafic pietonal in conditii civilizate si posibilitatea preluarii in bune conditii a apei
pluviale din zona.
4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia
poluanţilor în mediu
4.1. Protecția calităţii apelor
Activitatile nu se desfasoara in apropierea nici unei ape de suprafata.
Având în vedere faptul că zona nu este sensibilă din punct de vedere al poluării apei,
natura lucrărilor nu presupune utilizarea de substanţe şi preparate chimice periculoase,
lucrarile sunt reduse ca suprafata si timp de realizare, nu sunt produse ape tehnologice,
activitatile se desfasoara „in uscat” se apreciaza un impact nesemnificativ asupra
factorului de mediu apa.
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4.1.1 Sursele de poluanți pentru ape
Sursele de poluare din perioada de amenajare cu incidență asupra resurselor de
apă pot fi următoarele:
-excavarea pământului;
-circulația vehiculului care var transporta materiale de construcție și muncitorii;
-funcționarea defectuoasa a utilajelor (excavator de mici dimensiuni și mașina de
tăiat asfalt);
Astfel, lucrările de excavații pot determina poluarea apelor de suprafața cu
particule de dimensiuni mici. Accidental este posibil ca unele produse precum
carburanții sau uleiurile, sau alte produse folosite în construcții în faza lichida să se
scurgă din recipientele de depozitare.
Acestea pot accidental ajunge să afecteze calitatea apei dacă se realizează
următoarele activități:
-spălarea utilajelor sau a autovehiculelor în spații neamenajate;
-repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei în spații neamenajate;
-remobilizarea unor surse subterane, antropogene, de poluare a apei prin lucrările
de excavații;
-stocarea combustibililor în depozite în spații neamenajate sau recipiente
improprii.
Traficul vehiculelor va genera emisii ale unor poluanți gazoși (NOx, CO, SOx,
compuși din hidrocarburi, particule în suspensie etc.). În același timp, vor rezulta
particule din frecarea dintre suprafața drumului și a roților vehiculelor. Toate acestea
vor fi spălate de precipitații și depozitate pe sol, în apa subterană sau în corpurile de apă
de suprafața.
Activitatea muncitorilor implicați în realizarea lucrărilor este la rândul ei
generatoare de poluanți cu impact potențial asupra apelor de suprafață și subterane,
deoarece:
-

produce deșeuri menajere care, depozitate în locuri necorespunzătoare pot fi
antrenate de ape sau pot produce levigat care să afecteze apa subterană;
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-

evacuările de ape fecaloid-menajere, pot și ele să afecteze calitatea apelor, dacă
toaletele sunt improvizate.
Alimentarea cu apă a muncitorilor angrenați, se va realiza prin intermediul

recipientelor îmbuteliate.
În același timp activitățile de tip șantier, depozitele intermediare (vrac) de
materiale de construcții (în special pulverulente) sunt spălate de apele pluviale,
particulele fine fiind antrenate către terenurile adiacente, iar o parte din ele pot ajunge
în cursurile de apă datorită morfologiei locale a terenului care are o influență deosebită
în disiparea poluanților în zonă.

4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate
prevăzute
Nu sunt necesare instalaţii de epurare sau pre-epurare a apelor uzate deoarece din
activitatea care se propune a se desfăşura prin proiect nu se vor genera ape uzate
tehnologice ci doar menajere, iar regimul de generare al acestora este redus si impactul
este diminuat prin folosirea unei toalete ecologice
Măsuri de diminuare a impactului


execuţia amenajării terenului în etape, cu respectarea timpilor tehnologici

necesari si graficului de lucru;


realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din

precipitaţii;


întreţinerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de

piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanţi etc.) numai în locuri special
amenajate/autorizate;


este interzisă mentenanţa utilajelor pe amplasamentul analizat;



manipularea materialelor, a pământului decopertat se va face astfel încât

să se evite antrenarea lor prin apele de precipitaţii către cursurile de apă;


Minimizarea utilizării materialelor de construcţie în afara zonei destinate

şantierului


utilizarea de toaleta tip cabine ecologica pe toată perioada proiectului;
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apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice și predate către

operatori specializați.
4.2. Protecţia aerului
Având în vedere faptul că zona nu este sensibilă din punct de vedere al poluării aerului,
natura lucrărilor nu presupune utilizarea de substanţe şi preparate chimice periculoase,
lucrarile sunt reduse ca suprafata si timp de realizare se apreciază că poluarea aerului în
această perioadă are un caracter local, manifestându-se doar în zona de constructie
rezervoare, iar impactul va fi redus.
4.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi
Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de amenajare zona pietonala sunt
asociate în principal cu manipularea pământului excavat, cu manevrarea altor materiale,
precum și cu construirea în sine a facilitaților specifice.
Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de
nivelul activității, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice dominante. O
mare parte a acestor emisii este generata de funcționarea echipamentelor și de traficul
autovehiculelor de lucru în zona amplasamentului.
Natura temporară a lucrărilor de construcție le diferenţiază de alte surse
nedirijate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor.
Execuția lucrărilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de
operații, ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanți caracteristici motoarelor cu
ardere interna. În plus, aprovizionarea cu materiale necesare a fi puse în opera implica
utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanți
caracteristici motoarelor cu ardere interna.
Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent
de nivelul activității și de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de
la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.
Ca urmare, modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrările de
execuție a construcțiilor utilizat și recomandat în tarile dezvoltate (Agenția Europeana
de Mediu - EEA, Agenția de Protecția Mediului a SUA - USA EPA) se bazează pe luarea în
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considerare a lucrărilor în ansamblu, care se executa pe întreaga arie implicată sau, după
caz, pe porțiuni ale acestei arii, fără a se urmări în detaliu planul de execuție pentru
proiectul unei anumite construcții.
Realizarea investiției propuse implică, în perioada de execuţie:
-

lucrări de amenajare OS:
lucrări cuprinzând manipulări de pământ (săpături, fundatii,
umpluturi);

-

lucrări colaterale
traficul auto de lucru.

4.2.2 Instalaţiile pentru reţinerea și dispersia poluanţilor în atmosferă.
Nu sunt necesare instalatii special pentru reţinerea și dispersia poluanţilor în
atmosferă.
Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer
În perioada de execuţie a lucrărilor, prin clauze contractuale se vor stabili următoarele
acţiuni:


Măsuri organizatorice;



Utilaje performante privind emisiile și zgomotul;



Umectări în perioada uscata pentru limitarea prafului în atmosferă;



Prevenirea accidentelor cu pierderi de poluanţi;



Realizarea lucrărilor pe etape;



Amenajarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor în zona amplasamentului

terenului, organizarea colectării periodice și transportul spre eliminare/valorificare a
deşeurilor rezultate.
-

Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă

condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se efectuează periodic pe toată
durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în ţară.
-

Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte

nivelul de monoxid de carbon și concentraţiile de emisii în gazele de eşapament și vor fi
puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.
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-

Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face numai în staţii de

alimentare carburanţi.
-

Transportul materialelor, materiilor prime și a pământului excavat se va face pe

cât posibil cu autovehicule acoperite.
4.3.

Protecţia solului şi a subsolului

Accidental, solul şi subsolul poate fi contaminat prin scurgeri de produse petroliere
(motorină, ulei) de la utilaje/mijloace de transport. Având în vedere caracteristicile
solului şi procesul de constructie care se va desfăşura pe amplasament, care implică
utilizarea de utilaje care corespund legislaţiei în vigoare, apreciem că nu se produce
poluarea solului, nici pe amplasament, şi nici în vecinătăţi.
4.3.1 Surse de poluare a solului şi subsolului generate în perioada de
execuţie
Potențialele efecte de poluare pe perioada activităților desfășurate în etapa de
realizare a proiectului pot fi generate de următoarele activități:
-

un managementul defectuos al deșeurilor generate în faza de construcție;

-

accidente tehnologice în funcționarea utilajelor folosite la lucrările de
executare lucrări de construcție;

-

emisii cu depunere a poluanților rezultați de la funcționarea autovehiculelor
și utilajelor implicate în activitatea de construcție.

Potențialele efecte semnificative asupra solului în perioada de realizare lucrări se
manifestă fie direct, fie indirect, prin intermediul mediilor de dispersie. Tipurile de
poluare accidentală menționate mai sus pot determina modificarea următoarelor
caracteristici ale solului:
-

modificări ale pH-ului solului;

-

impurificarea solului cu hidrocarburi, local în zona amplasamentului unde se
realizează lucrările;

-

degradare fizică prin compactarea solului.

În etapa de realizare a investiției se poate menționa că pentru realizarea
proiectului se prevad variante de construcție etapizată pe zone de lucru.
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Etapizarea presupune un număr redus de operații tehnologice, cantități mai mici
de materiale de construcție clasice și implicit cantități mult mai mici terasamente care
rezulta din aceste activități. În acela și timp, perioada de realizare a construcției se
reduce considerabil, ca și personalul executant necesar.
Întreaga execuție a lucrărilor pentru realizarea racordării implică activitatea unui
parc redus de utilaje, depozite temporare de materiale, precum și o concentrare de
efective umane.
Ținând cont de cele prezentate rezultă că în faza de realizare a proiectului,
poluarea solului intervine prin degradare fizică, respectiv prin compactare și
perturbarea structurii geologice prin realizarea unor lucrări de excavații și sistematizare
pe verticală a terenului.
Poluarea chimică a subsolului poate fi generată de:
depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultate din
activităţile de modernizare a drumurilor de exploatare: depozitarea necorespunzătoare,
direct pe sol, a deşeurilor rezultate din activitatea analizată poate determina poluarea
solului şi a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spălarea acestor deşeuri de
către apele de precipitaţii;
depunerea pulberilor şi gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a
utilajelor şi spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în subteran;
scăpări accidentale sau neintenţionate de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe
chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora.
În concluzie, activitățile desfășurate în perioada de execuție a lucrărilor au un
impact direct redus asupra poluării solului. Impactul imediat datorat lucrărilor de
execuție, respectiv deplasări de utilaje, excavări de suprafață va fi un impact local și
temporar.
În perioada de exploatare lucrările proiectate nu au un impact negativ asupra
solului şi subsolului, ci dimpotrivă, un impact pozitiv prin stoparea eroziunilor şi a
limitării efectelor de degradare a drumului actual în urma unor ploi torenţiale
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4.3.2 Lucrările și dotările pentru protecţia solului și a subsolului.
Nu sunt necesare lucrari si dotari speciale pentru protectia solului si subsolului ci
doar utilizarea unui set de masuri de reducere / eliminare a impactului
În tabelul de mai jos sunt prezentate măsurile necesare pentru diminuarea
impactului lucrărilor asupra solului și subsolului în perioada de execuție a lucrărilor de
amenajare.
Tabelul 1: Măsuri de diminuare a impactului
Tip de activitate
Măsuri de diminuare a impactului
/acțiune
In perioada de execuție
Executarea lucrărilor de Depozitarea provizorie a solului excavat pe suprafețe cât mai
reduse.
săpare/excavare
Stocarea carburanților se va face în rezervoarele utilajelor,
Alimentare cu
autovehiculelor. Pentru evitarea producerii de accidente pe
carburanți.
amplasament este interzisa depozitarea produselor petroliere.
Deșeurile rezultate din activitatea personalului implicat în
realizarea obiectivului se vor colecta în recipiente metalice
etanșe/pubele amplasate în spații special amenajate Periodic
Depozitarea deșeurilor deșeurile vor fi transportate de operatorul de salubritate
autorizat, conform contractului încheiat.
Nu se vor depozita deșeuri periculoase pe amplasamentul
proiectului.
Utilajele și autovehiculele utilizate în etapa de construcție a
proiectului se vor verifica periodic pentru a constata eventualele
defecțiuni și a preîntâmpina eventualele poluări accidentale.
Poluări accidentale
Se vor utiliza materiale absorbante în caz de poluări accidentale
cu produse petroliere.
4.4.Protectia împotriva zgomotului şi vibrațiilor
In ceea ce priveşte impactul nivelului de zgomot produs de autovehicule în timpul
executarii lucrarilor, se apreciază că acesta va fi la fel de redus ca si cel produs de
circulaţia autovehiculelor pe drumul comunal alaturat .
Se estimează că sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat, având în
vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp. Nivelul
zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor
transporta materialele se va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier,
crescând însă frecvenţa de apariţie a acestuia, datorită creşterii intensităţii traficului.
36

Galați, str. Nufărului, nr. 3, Bl S13 sc. 4. ap 66
Tel/Fax 0236708445
enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005

Toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile HG nr. 1.756/2006
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente
destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
Activităţile aferente realizarii proiectului se încadrează categoria locurilor de
muncă în spaţiu deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de
Sănătatea şi Securitatea Muncii, care prevăd ca limită maximă admisă la locurile de
muncă cu solicitare neuropsihică şi psiho-senzorială normală a atenţiei 87 dB (A) nivel
acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. La această valoare se poate adăuga
corecţia de 10 dB(A) în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil
egale).
4.4.1 Sursele de zgomot și de vibrații
Sursele principale de zgomot sunt reprezentate de
-

Activitatea de amenajare a terenului

-

Transport si incarcare /descarcare materialelor cu mijloacele auto.

-

Instalatiile de debitare;

-

Lucrari de finisare etc.

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în surse de
zgomot şi vibraţii fixe şi surse de zgomot mobile. Sursele de zgomot şi vibraţii fixe sunt
reprezentate de activităţile curente desfăşurate pe amplasamentul analizat: manevră şi
transport:
-

Bobcat cu cupa excavare si incarcare Lw ≈ 85dB(A);

-

autobasculante cu capacitatea de 10t Lw ≈ 90 dB(A).

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în
funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă
orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de
ecranare.
Din măsurători, efectuate pe amplasament, din activitati similare, nivelul de zgomot
definit, în zona utilajelor, la o distanţa de 10 – 15 m, în condiţii de funcţionare normală,
prezintă valori de:
-

60 – 90 dB(A) pentru zona de acţiune a mijloacelor auto;

-

70 – 75 dB(A) pentru zona de acţiune a utilajului de excavare
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4.4.2 Amenajările și dotările pentru protecţia împotriva zgomotului și
vibraţiilor
Nu sunt necesare lucrari si dotari speciale pentru protectia împotriva zgomotului
și vibraţiilor ci doar utilizarea unui set de masuri de reducere / eliminare a impactului
Se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie și a
mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului
datorita apropierii de zonele de locuinţe, se vor impune măsuri pentru reducerea
zgomotului și vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unui autovehicul de gabarit
redus;
In perioada propusă pentru amenajarea zonei pietonale, pentru a nu se crea
probleme de disconfort pentru populaţia din zonă datorită zgomotului de la utilajele
folosite, se va respecta programul de lucru care se va impune de către Autoritatile
Locale;
In zona frontului de lucru se vor lua toate măsurile pentru respectarea
prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate referitoare
la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
Toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu
amortizoare de zgomot;
Echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
In timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor, maşinile vor avea
motoarele oprite pentru a nu crea disconfort asupra locuinţelor din vecinătatea
obiectivului.
Având în vedere că principalele surse de zgomot şi vibraţii provin de la utilajele ce
vor deservi la implementarea obiectivelor din prezentul memoriu, recomandăm ca
acestea să fie verificate periodic, corespunzând normelor în vigoare.
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4.5. Protectia împotriva radiațiilor
În cadrul obiectivului analizat în prezentul memoriu tehnic nu se vor folosi surse
de radiații.
Nu pot rezulta în condiții normale de operare şi în situația actuala surse de
radiații pentru personalul ce va lucra sau pentru populație.
4.6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice
Amplasamentul proiectului este încadrat în categoria curți construcții. Amplasamentul
se află situat în afara ariilor naturale protejate, rezervații naturale, parcuri naturale, arii
naturale de interes comunitar. Aceste arii sunt situate la distanțe mari de zona
amplasamentului, lucrarile neinfluențând în nici un fel structura și funcțiile acestora
(vezi fig 2).
Situl de imposranta comunitara ROSCI 0353 – Pestera Deleni se afla la minim 405 m fata
de zona proiectului.
Zona studiata este în mare parte afectata datorita activităţilor antropice intense
ceea ce a condus treptat la ruderalizarea accentuata a vegetației şi la sărăcirea structurii
naturale a fitocenozelor, respectiv la dominarea asociațiilor de buruieni. Datorita
activităţilor antropice intense zona nu prezintă interes din punct de vedere conservativ.
Pentru executia proiectului nu sunt necesare lucrări de defrișare. Totuși va fi
necesară îndepărtarea vegetației în zonele din imediata vecinătate a drumurilor, însa
acest lucru va avea un impact neglijabil asupra biodiversității. Este posibil ca vegetația
să fie afectata de organizarea de șantier, însa având în vedere perioada pe care vor fi
realizate lucrările, precum şi deplasarea frontului de lucru, acest lucru va avea un impact
neglijabil asupra biodiversității.
Se considera ca ecosistemele naturale nu vor resimți pierderi de biodiversitate
prin lucrările de amenajare.
Lucrările de amenajare nu vor conduce la intensificarea factorilor de stres asupra
ecosistemelor deja afectate de activităţile antropice.
Se poate concluziona ca perioada de amenajare induce impact negativ, neglijabil
asupra biodiversitatii (fara a afecta in niciun fel aria protejata) dar a cărui durata este
limitata.
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Ecosistemele prezente în zona sunt specifice vegetației terenurilor marginilor de
drum, vegetație ruderală. Zona studiată luată în calcul ocupă o suprafaţă de aproximativ
502 mp,
4.8. Protectia așezărilor umane şi a altor obiective de interes public
Componentele cele mai importante ale impactului negativ generat de realizarea
investiţiei propuse, se manifestă doar într-o perioada scurta de cca 6 saptamani.


prezenţa organizării de şantier care provoacă întotdeauna un disconfort populaţiei

riverane, marcat prin zgomot, concentraţia de pulberi, prezenţa utilajelor în mişcare;


posibile conflicte de circulaţie datorită autovehiculelor care transportă materialele

de construcţii.
Distanta pana la cel mai apropiat imobil locuit este foarte redusa la cca 10 m
Dintre sursele potențiale de poluare ce pot afecta temporar așezările umane în
timpul execuției lucrărilor de consolidare, se enumeră: emisiile de praf, noxe gazoase
(CO, NOx, SO2), zgomot și vibrații.
Locuitorii din zonele imediat adiacente pot fi afectați prin expunerea la eventuali
poluanti generati de lucrările din timpul fazei de constructie, însa aceasta se limiteaza la
o perioada foarte scurta de timp, iar impactul este redus pana la un nivel nesemnificativ
de catre masurile de reducere.
Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier suplimentar datorat
proiectului nu va determina situații de impact asupra sănătatii populației.
Obiectivele proiectului nu constituie un risc pentru aşezările umane şi pentru
alte obiective de interes public
Limitele maxime admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din
punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/1988, care
prevede la limita incintei valoarea maximă de 65 dB, iar în ceea ce priveşte amplasarea
clădirilor de locuit, aceasta se face astfel încât nivelul zgomotului să nu depăşească
valoarea de 50 dB (măsurat la 2 m de faţadă, în exteriorul clădirii), în conformitate cu
STAS 6161/3-89.
Pentru intervalul orar 7:00 – 22:00, Ordinul MS 536/1997 impune aceeaşi
valoare limită admisibilă, pentru intervalul 22:00 – 6:00, Ordinul impune o valoare
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maximă admisibilă de 40 dB. Limita maxim admisă la locurile de muncă pentru
expunere zilnică la zgomot este de 87 dB (A).
De mentionat este si activitatea impusa prin proiec de amenajare a spatiului
verde
Intre trotuarul amenajat si rigola carosabila se va amenaja un spatiu verde de 1,50
m latimea. Intre trotuarul proiectat si soclul imprejmuirii se va realiza spatiu verde cu
panta spre trotuar. Spatiul verde se va realiza din gazon insamantat .
In zona spatiului verde exista deja un numar de 6 arbori care se vor pastra (fara
relocare) si se vor planta inca 16 arbori cu flori.
4.8.1

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările

umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra
cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc
In zona amplasamentului proiectului nu sunt identificate obiective de interes public
respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit
un regim de restricţie, zone de interes tradiţional
Terenul nu se afla în raza de protecție a niciunui Monument Istoric, sit arheologic
și nu este inclus în Arii Protejate sau în Repertoriul Arheologic National.
Distantele interventiei proiectului pana la cele mai apropiate situri sunt de circa 300 m
fata de punctul 1 si circa 500 m fata de punctul 2. (vezi fig nr 1)
Punct 1 :
La cca. 4 km nord de sat, muchia dealului Amzali-Bair
Tip sit: Val de pământ - Valul mic de pământ, este întrerupt între Peştera şi Valea
Dacilor, pe o lungime de 3,5 km, apoi continuă pe teritoriul comunei Valea Dacilor spre
ESE. Val de pământ; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
Punct 2:
Cod RAN

6271602

Nume

Cariera de silex de la Peştera
În ceea ce privește obiectivele construite, trebuie făcuta precizarea ca o parte din

emisiile de poluanţi sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciază ca, indiferent de
intensitatea traficului, concentrațiile de SO2 şi NOx se situează în grupa A de agresivitate.
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Totodată traficul auto este responsabil de prezenţa particulelor slab solubile, care
determina încadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pana la agresiv. Se
apreciază ca în perioadele caracterizate de umezeala ridicata a aerului atmosferic (în
principal sezonul rece), acțiunea acestor particule poate fi considerata agresiva.
Contribuția poluanţilor emişi (gaze şi particule agresive) în perioada de
construcție la creșterea ratelor de coroziune a construcțiilor şi instalațiilor este minora.
4.8.2

Lucrările, dotările și măsurile pentru prevenirea și protecția

așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public
De mentionat ca totalitatea masurilor de reducere a impactului asupra factorilor
de mediu descrise anterior au un efect similar de protectie a asezarilor umane si / sau de
interes public.
În afara respectării reglementărilor naţionale cu privire la organizările de şantier,
se pot adăuga următoarele recomandări pentru protejarea populaţiei:
-depozitarea materialelor pe şantierul de construcţie trebuie să se facă astfel încât
să se creeze bariere acustice în direcţia aşezărilor umane;
-distribuţia activităţilor pe şantierul de construcţie trebuie studiată astfel încât
activităţile producătoare de zgomot să fie izolate;
-sistemul de absorbţie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreţinut
periodic;
-utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de
zgomot/vibraţiilor cât mai mic;
-se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare;
-se va dirija traficul din zona şantierului astfel încât să se asigure fluenţa
circulaţiei şi să se evite aglomerările de autovehicule în zonele de lucru, iar în zonele de
racordare cu alte drumuri se vor lua masuri pentru devierea temporara a traficului;
-în perimetrul construit, iluminarea lucrărilor de construcţii se va face astfel încât
să nu afecteze nici populaţia şi nici traficul din zonă;
-punctul de lucru va utiliza dotarile si echipamentele PSI de pe amplasament
necesare intervenţiei în caz de incendiu;
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4.9 Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament
Pe perioada de realizare a proiectului se impune colectarea selectiva a deșeurilor,
pe categorii și valorificarea acestora prin firme autorizate.
Se va tine o evidenta stricta a tuturor deșeurilor gestionate. Colectarea selectiva
micșorează cantitatea de deșeuri menajere depozitata în pubele, aici urmând a fi
depozitate numai deșeurile de natură organică, biodegradabile.
Se va asigura introducerea în circuitul economic al deșeurilor valorificabile.
Pentru depozitarea deșeurilor în incinta organizării de șantier se va amenaja un spațiu
pentru amplasarea containerelor de colectare a deșeurilor (OS va utiliza spatiul déjà
existent pentru amplasarea containerelor de colectare a deșeurilor). Pentru transportul
deșeurilor generate se vor utiliza contractele existente ale fabricii, cu societăți autorizate
care sa preia/valorifice sau să elimine deșeurile generate.
Surse de deșeuri în perioada de execuție:


activitățile execuției lucrărilor pentru realizarea proiectului si anume

-

excavare;

-

amenajare rigola si subtraversare cu tuburi premo;

-

executie fundatii soclu gard si perna pentru zona pietonala;

-

montaj panouri gard si poarta acces;



activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier.

4.9.1 Tipul și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate
Deșeurile generate în perioada de amenajare sunt considerate deșeuri inerte:
deșeuri de pământ și materiale excavate, deșeuri municipale amestecate (deșeuri
menajere).
Tipurile de deșeuri rezultate din activitatea analizată pe perioada de construcţie
și funcţionare:
20 03 01 - deșeuri municipale amestecate;
20 01 01 hârtie și carton;
20 01 02 sticlă;
20 01 39 materiale plastice;
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20 01 40 metale;
17 05 04 - pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;
17 04 09 – amestecuri de deseuri din constructii;
17 04 07 - deșeuri metalice;
17 02 01 – lemn
4.9.2 Modul de gospodărire a deşeurilor.
Deşeurile generate pe perioada de derulare a proiectului se vor colecta selectiv,
in containere amplasate in zona OS si anume: menajere, hartie, carton, PET-uri, resturi
de mâncare sau produse ambalate;
Printre măsurile cu caracter general ce trebuie respectate în vederea asigurării
unui management corect al deșeurilor produse în perioada de execuție a lucrărilor de
realizare a depozitului de ulei se numără:
-

Alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă

opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;
-

Evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de

stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;
-

Transportul tuturor deșeurilor se va face conform managentului deseurilor

-

Deșeurile se vor gestiona conform cu HG 856/2002, evidentiindu-se și cantitățile

de deșeuri rezultate;
4.9.3 Concluzie privind impactul prognozat din generarea, managementul şi
eliminarea deşeurilor
Prin modul de gospodărire, deşeurile rezultate din cadrul invesţiei nu vor
constitui surse de poluare zonală şi nu vor afecta personalul sau populaţia din zonă.
Având în vedere faptul că firma va lua toate măsurile necesare pentru eliminarea
sau limitarea impactului asupra mediului, prin managementul deşeurilor, nu se
preconizează un impact direct şi semnificativ asupra factorilor de mediu, ci doar un
impact indirect prin eliminarea acestor deşeuri de către firmele specializate: cea de
salubrizare prin depozitarea definitivă şi cele specializate în valorificarea/eliminarea
celorlalte tipuri de deşeuri.
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Tabel nr 2 Managementul deseurilor
Denumire deșeu*

Pământ şi pietre, altele decât cele
specificate la 17 05 03
Deseuri metalice
Lemn
Amestecuri de deseuri din
constructii
Deșeuri municipale amestecate
Hartie
Sticla
Plastic
Metal

Cantitate
Starea
generata
Cod deșeu*
Tip de stocare
fizica
[kg]
Activitatea de realizare a depozitului de ulei

Managementul deșeurilor
Valorificata/
Eliminata/ destinatia
destinatia

500

S

17 05 04

VN

55
20

S
S

17 04 07
17 02 01

RM
RP

R4/Vr
R1/Vr

30

S

17 09 04

CT

R5/Vr

S
S
S
S
S

Activitatea personalului OS
20 03 01
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40

RP
RP
RP
RP
RM

60
5
10
5
10

D1/DO

D5/DO
R4/Vr
R12/Vr
R12/Vr
R4/Vr
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Figură 3 : Schema flux de gestionare a deșeurilor

Materiale de construcție

Pământ și pietre
17 05 04
Deşeuri de lemn
17.02 01
Ciment,
Balast,
Nisip, armaturi,
Apă
Tuburi premo
Placute
carosabile
Panouri gard fier
forjat
Lemn
Arbori , gazon

Deșeuri
reutilizate

Depozit de
deșeuri

Hârtie și carton
20 01 01

Imprejmuire
și
sistematizare
teren de
sport în
comuna
Peștera

Sticlă;
20 01 02

Deșeuri
reciclabile

Materiale plastice
20 01 39

Centre
autorizate
de reciclare

Metale
20 01 40
Deșeuri metalice
17 04 07

Deșeuri menajere
20 03 01

Deșeuri
eliminate

Depozit
autorizat de
deșeuri

46

Galați, str. Nufărului, nr. 3, Bl S13 sc. 4. ap 66
Tel/Fax 0236708445
enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005

4.10. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
Pe amplasament nu se vor depozita substanțe și preparate chimice periculoase. Alimentarea
cu carburanți a utilajelor se va realiza de la stații specializate/autorizate pentru distribuția
carburanților, iar service-ul utilajelor se va realiza în service-uri specializate/autorizate.
5.

Prevederi pentru monitorizarea mediului
Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători și determinări

periodice ale poluanților caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru factorii de mediu apă,
aer, sol și populație.
Monitorizare este foarte importantă mai ales pentru perioada de execuție deoarece
constituie mecanismul care permite verificarea eficienței măsurilor adoptate pentru reducerea
impactului datorat activității de racordare la sistemul de alimentare cu energie electrica a locului de
consum permanent imobil locuințe unifamiliale cu 3 apartamente, asupra mediului. O schemă de
monitorizare bine stabilita va servi următoarelor scopuri:
-

Detectarea erorilor în execuția, funcționarea sau întreținerea lucrărilor;

-

Evaluarea modului în care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea

impactului negativ pe termen lung.
Se apreciază că măsurile de diminuare a impactului propuse, împreună cu obligația
antreprenorului de a respecta legislația de mediu în vigoare sunt suficiente pentru impacturile
identificate pentru perioada de amenajare.
În perioada executării lucrărilor de amenajare monitorizarea va trebui sa vizeze gestionarea
deșeurilor

rezultate

(cantitate,

tip,

codificare

conform

HG

856/2002,

mod

de

valorificare/eliminare);
5.1 Factorul de mediu apă
Monitorizarea în perioada de realizare a proiectului va avea în vedere următoarele aspecte:
-

verificarea respectării normelor de funcționare ale utilajelor pe perioada de construcție a
investiției analizate;
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-

monitorizarea managementului apelor uzate provenite din activitatea lucratorilor prin
vidanjarea corespunzătoare a toaletei ecologice și încadrarea în parametri NTPA
001/2002 de evacuare a apelor uzate;

5.2 Factorul de mediu aer
În perioada de construcţie beneficiarul va trebui să respecte parametrii impuşi de STAS
12574/87 şi Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
5.3 Factor de mediu sol şi subsol
Nu este necesar un program de monitorizare a acestui factor, în condiții normale de
intervenție asupra amplasamentului studiat Se vor verifica periodic vehiculele și utilajele vor fi
astfel întreținute și folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul.
5.4 Factor de mediu biodiversitate
Se va asigura o supraveghere permanentă a perimetrului proiectului pentru sesizarea
eventualelor incidente care ar putea influenţa populaţia, fauna sau flora şi raportarea imediată a
acestora pentru luarea măsurilor de corecţie şi prevenire.
Nu se considera necesare acțiuni speciale de monitorizare
5.5 Așezări umane și a sănătății populației
Nu este necesra monitorizarea.
Realizarea masurilor de diminuare a impactului asupra tuturor factorilor de mediu si in special
reducerea pulberilor în suspensie și a pulberilor sedimentabile, precum și a zgomotului va permite
diminuarea eventualului impact asupra asezarilor umane si a sanatatii populatiei.
În perioada de construcție beneficiarul va trebui să respecte parametrii impuși de STAS 12574/87
și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător precum și STAS 10009/87 și OMS
119/2013.

6. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative
naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directivacadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)
Nu este cazul.
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7.

Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier se face pe terenul de sport intr-o zona de acces facil
Pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:
-

magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

-

punct PSI;

-

WC ecologic;

Pentru a permite desfăşurarea fără întrerupere a lucrărilor se impune executarea unor lucrări
pregătitoare şi asigurarea mijloacelor materiale şi umane.
Principalele condiții necesare pentru amenajarea unei organizări de șantier sunt:
 distanţe mici de transport pentru materialele aprovizionate;
 situarea cât mai aproape de centrul de greutate al lucrării;
 posibilităţi de asigurare cu costuri minime a utilitarilor (apa, electricitate);
 situarea în zone care să afecteze cât mai puțin viața şi activitatea localnicilor.
In perioada execuției lucrărilor de modernizare se vor lua următoarele masuri organizatorice:
 amenajarea corespunzătoare a drumurilor de acces la frontul de lucru, utilizându-se pe cât
posibil drept cale de rulare pentru utilaje traseul actual al drumului;
 elaborarea unor grafice de lucru, care să tina cont de timpii de rulare şi de punere în opera a
materialelor preparate în exterior (betoane), pentru sincronizarea programelor de lucru ale bazelor
de producție cu cele ale utilajelor din amplasamentul drumului; Scopul acestei acțiuni este
reprezentat de eliminarea posibilității rebutării șarjelor de material deja preparat
 asigurarea pazei şi securității utilajelor şi instalațiilor din frontul de lucru;
 asigurarea utilajelor necesare unor bune desfășurări a lucrărilor.
Conform legislației subsidiare, organizarea de șantier constituie atribuția şi răspunderea
Antreprenorului General în acest sens, constructorului ii va reveni obligația de a reda terenurile
ocupate temporar la forma inițiala
8.. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau
la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
La finalizarea lucrărilor de amenajare a zonei pietonale se vor executa lucrări de refacere a
solului, pe tot traseul inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul zonei desemnate în
terenul de sport.
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Se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada executării
racordării.
În cazul apariţiei accidentelor neprevăzute datorate antreprenorului și la terminarea
lucrărilor de racordare vor fi raportate către Comisariatul Judeţean al Gărzii de mediu și vor fi
remediate pe cheltuiala acestuia pentru readucerea amplasamentului la starea iniţială.
Intre trotuarul amenajat si rigola carosabila se va amenaja un spatiu verde de 1,50 m latimea.
Totodata intre trotuarul proiectat si soclul imprejmuirii se va realiza spatiu verde cu panta spre
trotuar. Spatiul verde se va realiza din gazon insamantat .
In zona spatiului verde exista deja un numar de 6 arbori care se vor pastra (fara relocare). Se
vor planta 16 arbori cu flori.
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Anexe
Certificat de Urbanism
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Plan de incadrare in judet
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Plan de incadrare in zona
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Plan de situatie
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Fisa sitului ROSCI 0353 – Pestera Deleni
1.IDENTIFICAREA SITULUI
Tip K
Codul sitului ROSCI0353
Data completării 201101
Legături cu alte situri Natura 2000:

ROSPA0001 (Aliman - Adamclisi)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Peştera - Deleni
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data propunerii ca sit SCI 201101
2. LOCALIZAREA SITULUI
Longitudine 28.026667
Latitudine 44.110000
Suprafață (ha) 2508.10
Altitudine (m)
Minimă 26.00
Maximă 149.00
Medie 92.00
Regiunea administrativă
Județ
Pondere (%)
RO023 - Constanţa
100.00
Regiunea biogeografică
Stepică
3. INFORMATII ECOLOGICE
Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei
de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B bună, C - considerabilă
Populație
Evaluarea sitului
Cod

Nume

Residentă

Migratoare
Reproducere Iernat Pasaj

Spermophilus
P
citellus
Mesocricetus
2609
P
newtoni
4. DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului
Clase de habitat
pondere in %
1335

Evaluare
globală

Populație Conservare Izolare
C

B

B

B

C

B

B

B
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Clase de habitat
pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate
100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Peşteră situată în apropierea limitei regiunii biogeografice stepice la contactul cu
regiunea biogeografică a Mării Negre, reprezentând habitat specific speciei Mesocricetus newtoni.
Calitate si importanță Habitat caracteristic speciei de interes conservativ - Mesocricetus newtoni.
Vulnerabilitate Turism.
6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA
Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată
Activități și consecințe în interiorul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă
Cod
Intensitate % din sit Influență
140 - Păşunatul B
90.00 0
Activități și consecințe în jurul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă
Cod
Intensitate % din sit Influență
100 - Cultivarea A
0.00 -
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