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Memoriu de prezentare
(conținut cadru conform prevederilor Ordinului nr. 135/76/84/1284 din 10
februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private)

I.

Denumirea proiectului

Centrul de Excelenta – Carmen Silva – pentru servicii educationale, culturale si recreative
integrate si imbunatatirea spatiilor publice urbane in Eforie Sud, Județul Constanța.
II.

Titular

Orașul Eforie, județul Constanța, reprezentată prin primar ȘERBAN ROBERT-NICOLAE.
III.
3.1.

Descrierea proiectului
Necesitatea investiției

Orasul Eforie este situat pe fasia de litoral dintre Marea Neagra si lacul Techirghiol, la
aproximativ 19 km de municipiul Constanta. Orasul este alcatuit din doua statiuni: Eforie Nord si
Eforie Sud.
Orasul Eforie s-a dezvoltat ca oras turistic si este recunoscut international ca centru de
tratament pentru diferite actiuni pe baza de metode naturale, fiind una dintre cele mai vechi
statiuni balneare de pe litoralul romanesc.
La nivel social, se remarcă necesitatea creării unui punct de întâlnire și petrecere a timpului liber
în zonă prin crearea de locuri de petrecere a timpului liber, precum și un cadru plantat propice
pentru promenadă și relaxare.
Crearea unor astfel de spații care să asigure tinerilor, copiilor, varstnicilor și persoanelor cu
dizabilități spații de petrecere a timpului liber în condiții de siguranță, cât și amenajarea unor
zone care să fie o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de varstă, va contribui la pastrarea și
îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor.
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Ca urmare a acestor constatari, pentru a se crea conditiile adecvate activitatilor ce se vor
desfasura in viitor, s-a propus construirea unui parc, ale carui elemente de proiectare sa fie
conform normelor europene in vigoare.
Prin creearea CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SILVA – PENTRU SERVICII
EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE se propune reducerea excluziunii
socio-spaţiale sau sociale a locuitorilor, mai ales a celor ce fac parte din grupurile vulnerabile,
reducerea abandonului şcolar, dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber,
îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile. Tototdata se doreste
îmbunătăţirea ofertei educaţionale prin realizarea in cadrul acestui centru o biblioteca media.
Pentru petrecerea timpului liber se doreste amplasarea in incinta centrului a doua terenuri de
squash.
Functiunea predominanta va fi cultural-recreativa si va avea in componenta spatii educationale,
spatii recreative unde se pot practica diferite sporturi, spatii expozitionale, spatii pentru
workshopuri sau brainstorming, spatii pentru petrecerea timpului liber si loisir.
Ansamblul este completat cu spaţii de tranziţie între interior şi exterior, dimensionate
corepunzator.
Spatiile pentru destindere, oaze de linişte si relaxare în aer liber completeaza ansamblul, astfel
încât acesta, situat într-o zonă de atracţie şi afluenţă, să devină un pol urban de calitate, cu rol
polarizator de înalt interes cultural şi social.
Referitor la infrastructura rutiera, principalele probleme intampinate de reteaua de strazi sunt:
calitatea slaba a acestora, sistemul deficitar de marcare stradala. De asemenea, una dintre cele
mai importante probleme o constituie lipsa de infrastructura (modernizari si largiri de strazi),
aceasta resimtindu-se mai ales in sezonul estival.
Obiectivul general al proiectului il contituie cresterea calitatii vietii in zona vizata si
accesibilizarea obiectivelor statiunii, prin reabilitarea infrastructurii urbane, respectiv repararea
si modernizarea unui numar de 8 strazi din Statiunea Eforie Nord.
Proiectul va contribui la cresterea gradului de atractivitate si accesibilitate a orasului Eforie, prin
imbunatatirea conditiilor de circulatie auto si pietonala, prin asigurarea scurgerii apelor pluviale,
precum si prin realizarea unei infrastructuri moderne de amplasare a cablurilor aferente
diferitelor retele de utilitati: telecomunicatii, energie electrica, etc.
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3.2.

Localizarea proiectului

Proiectul analizat va fi dezvoltat în intravilanul Orașului Eforie, oraș situat în partea estică a
județului Constanța.
Investiția ce face obiectul acestui proiect va fi amplasată în JUD. CONSTANTA, ORAS EFORIE,
LOC. EFORIE SUB, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 80.
Terenul pe care se face investiția este proprietate domeniului public al Orasului Eforie in baza
legii 18/1991, legii 213/1998, legii 215/2001, Hg 904/2002 si figureaza in inventarul
domeniului public al Orasului la pozitia 2 si pozitia 1.
Amplasamentul are o suprafata de 2.412 mp si este localizat in localitatea Eforie Sud, str. Mihai
Viteazu nr 80 nr. Cadastral 103 881.

Figură 1 -. localizarea proiectului
VECINĂTĂȚI AMPLASAMENT:


Nord: propr. privat



Sud: Str. Mihai Eminescu
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Vest: str. Progresului



Est: str. Mihai Viteazul

CIRCULAȚII ȘI ACCESE:
Accesul la amplasament se va realiza din strada mihai Viteazu cu care se invecineaza terenul la est.

Figură 2 . Localizare proiect in localitate
3.3.

Situația existentă

Pe amplasament in prezent exista urmatoarele constructii:
Denumire
Suprafata
construita mp
C1
Cladire internat scolar P+1 E
652
C2
Constructie anexa P+1E
20
C3
Constructie anexa P
14
C4
Constructie anexa P
10
C5
Constructie anexa P
4
C6
Constructie anexa P
30
C7
Constructie anexa P
12
C8
Constructie anexa P
25
C9
Constructie anexa P
52

Suprafata
desfasurata mp
1304
40
14
10
4
30
12
25
52
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C10
C11

Constructie anexa P
Constructie anexa P
TOTAL

48
44
911

48
44
1583

Pentru realizarea proiectului un prim obiectiv va fi desfiintarea corpului C1 cu suprafata
construita de 652 mp si desfasurata 1304 mp, restul constructiilor de la C2 la C11 de vor
desfiinta prin grija beneficiarului in asa fel incat la inceperea lucrarilor pentru infiintarea
CENTRUL DE EXCELENTA – CARMEN SILVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE
SI RECREATIVE INTEGRATE terenul sa fie liber de constructii.
Cladirea Internatului este o constructiie parter si etaj, cu o alcatuire structurala din zidarie
portanta partial combinata cu centuri alcatuite din profile metalice inglobate in zidarie. Executia
cladirii a fost realizata in baza unui proiect in perioada anilor 1920. Cladirea are forma literei U
cu lungimea bazei de 35 m si lungimea celor doua corpuri laterale de cate 22.0 m. Scara de acces
la etaj este amplasata in zona centrala a cladirii.
Acoperisul cladirii este realizat pe structura de lemn, cu sarpanta sprijinita pe zidurile
perimetrale exterioare si zidurile interioare ale etajului. Invelitoarea este realizata din placi de
azbociment ondulat cu pante catre exterioarul perimetral al cladirii. Exceptie face zona din
fatada posterioara a corpului din dreapta unde este un fronton. Inaltimea libera a parterului este
de 3.43 m in zona camerelor de locuit si de 4.30 m in zona fostei Sali de mese. Inaltimea libera a
etajului este de 4.33 m.
Parterul este structurat astfel:
1. Hol intrare si Casa scarii
2. Hol longitudinal central parallel cu fatada principalasituat de o parte si de alta a casei scarilor
3. Camera de cazare in stanga si indreapta casei scarilor si a holului
4. Hol central, parallel cu fatada laterala dreapta cu camera de cazare de o parte si de a alta
5. Sala de mese situate in zona fatadei laterale dreapta cu acces din holul longitudinal central
Etajul este structural astfel:
1. Hol longitudinal central, parallel cu fatada principala situate de o parte si de alta a casei
scarilor
2. Camere de cazare in stanga si in dreapta casei scarilor si a holului
3. Hol central, paralele cu fatada laterala dreapta, cu camera de cazare de o parte si de alta
4. Terase circulabile pe toata lungimea fatadei principale si laterale dreapta
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Din ansamblu constructiei face parte centrala termica cu regim de inaltime demisol si un corp
separate, cu regim de inaltime parter si etaj. Centrala termica este situate in curtea interioara a
cladirii si cu acces din interiorul acesteia din scara principala. Corpul de cladire separate are
dimensiuni in plan de 4,50mx4,50m iar la nivelul etajului exista o pasarele de legatura intre
acesta si tajul corpului lateral stanga.
Structura este alcatuita din pereti din zidarie de caramida cu ziduri de 37,5 cm grosime la
exterior si de 25 cm grosime la zidurile exterioare. Sistemul constructiv al parterului este de tip
mixt, constituit din pereti structurali de zidarie cu compartimentarea deasa si local cu
compartimentarea de tip sala. Compartimentarea de tip sala este prezenta in zona fostelor Sali
de clasa si in zona salii de mese.
Sistemul constructiv al etajului este tot de tip mixt constituit din pereti structurali de zidarie cu
compartimentarea deasa si local cu compartimentare de tip sala.
Planseul peste parter, in zona salii de mese cu deschiderea maxima de 8.50 m este alcatuit din
grinzi principale cu cate doua profile metalice fiecare, amplasate la interax de 4,15 m. Acestea
sunt rezemate pe stalpii centrali din zidarie portanta, cu sectiunea in forma de " T " si pe zidurile
longitudinale portante. Pentru preluarea sagetilor grinzilor metalice principale au fost realizati
stalpi din profile metalice amplasati la jumatatea deschiderii de 8.50 m. Planseul peste etaj este
alcatuit in intregime din grinzi de lemn, rezemate pe ziduri portante. Scara de acces este alcatuita
pe inaltimea parterului din beton armat, iar pentru accesul in pod, scara este alcatuita din lemn
Fundatiile sunt alcatuite din zidarie de piatra bruta legata cu mortar, cu latimi de minim 60 cm,
avand in vedere grosimea zidurilor de la exterior.
Structura centralei termice este realizata din fundatii de piatra, zidarie de caramida, planseu de
beton si sarpanta cu învelitoare din placi de azbociment ondulat.
Corpul de cladire separat, cu regim de inaltime parter si etaj are structura asemanatoare cladirii
principale si anume:
- fundatii din zidarie de piatra
- ziduri din caramida plina cu grosimea de 25 cm
- planseu peste parter si peste etaj din grinzi de lemn
- sarpanta de lemn cu învelitoare de azbociment ondulat.
Sistemul structural al ansamblului cladirii are in componenta elementele dimensionate
corespunzator cunostintelor din perioada de proiectare si executie.
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Conform normelor în vigoare, durata de functiune a acestui tip de constructie este de 70 de ani,
cu efectuarea reparatiilor capitale, la un interval minim de 25 de ani. Constructia are o vechime
apreciata de cca. 90 de ani. La data efectuării controlului calitativ prin inspecţie vizuala odată cu
efectuarea releveelor construcţiei s-a constatat o comportare structurala buna in timp, aceasta
nefiind afectata semnificativ de actiunea severa a seismelor din ani 1940, 1977, 1986·si 1990,
dar se constata anumite deficiente sau defecte la elementele de constructie si care tin de
neîndeplinirea tuturor cerintelor esentiale stipulate de Legea Calitatii in Constructii. Elementele
referitoare la cerinta esentiala „rezistenta si stabilitate" prezinta neconformitati si deficiente
nesemnificative la anumite elemente de structura dupa cum urmeaza:
-constructia a fost alcatuita si dimensionata conform normelor in vigoare la data proiectarii cand
amplasamentul se afla catalogat într-o zona cu seismicitate redusa, fara a-i fi conferite astfel
toate masurile de conformitate prevazute de normele actuale (vezi absenta samburilor din
zidariile portante).
-eliminarea celor trei stalpi de metal, din sala de mese, in zona centrala a grinzilor principale a
condus la aparitia unor sageti importante ale grinzilor metalice, element ce a condus la fisurarea
zidurilor de la etaj, amplasate pe aceste grinzi.
-pasarela de legatura intre corpul de cladire separat si corpul de cladire din stanga, realizata din
beton armat, prezinta zone cu stratul de acoperire al armaturii desprins si un grad avansat de
coroziune al acestora.
-elemente componente ale sarpantei de lemn sunt local afectate de factorul timp, prin
deformari sau actiunea umezelii;
Elementele care tin de cerinta esentiala „siguranta in exploatare" prezinta deasemenea
deficiente si se refera la:
-deteriorarea locala a tencuielilor de la peretii exteriori si socluri care se pot desprinde si cadea;
-deteriorarea burlanelor si jgheaburilor de scurgere ce permit infiltratii la fatade;
-tasari locale ale trotuarelor;
-deterioarea si neetansarea învelitorilor , permitand infiltratii în pod;
-deteriorari accentuate ale tamplariilor si finisajelor interioare si exterioare.
Elementele care tin de cerinta esentiala „izolatii termice si hidrofuge" prezlnta deteriorari, fiind
vizibile infiltratii pe toata suprafata cladirii la parapetii teraselor circulabile, in special in zona
scurgerilor. Ferestrele si usile din lemn sunt deteriorate si neetanse
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Avand in verere ca lucrarile de consolidari si refaceri ale cladirii sunt mult mai mari decat
valoarea de înlocuire a imobilului, daca alte considerente decat cele economice nu impun
pastrarea constructiei, atunci se recomanda adoptarea solutiei minimale, adica
desfiintarea constructiei prin demolare.
Dupa demolare pe terenul liber se poate incepe proiectul de realizare a Centrului de excelenta.
La nivel social, se remarcă necesitatea creării unui punct de întâlnire și petrecere a timpului liber
în zonă prin crearea de locuri de petrecere a timpului liber, precum și un cadru plantat propice
pentru promenadă și relaxare.
Crearea unor astfel de spații care să asigure tinerilor, copiilor, varstnicilor și persoanelor cu
dizabilități spații de petrecere a timpului liber în condiții de siguranță, cât și amenajarea unor
zone care să fie o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de varstă, va contribui la pastrarea și
îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor.
Pe de alta parte in urma studiilor efectuate se constata ca strazile prezinta o stare tehnica
necorespunzatoare care afecteaza in mod negativ conditiile de circulatie atat din punct de vedere
al sigurantei, cat si din punct de vedere al confortului si vitezei de circulatie.
Structura rutiera existenta se compune de la caz la caz din imbracaminte bituminoasa,
imbracaminte din beton de ciment, pietruire cu balast sau piatra sparta. Strazile pietruite
prezinta degradari de tip gropi sau fagase, cu frecventa medie, iar cele din balast contaminat cu
pamant sau umpluturi sunt innoroite. Strazile cu imbracaminte bituminoasa prezinta un grad
mediu de uzura fara degradari srtucturale, iar cele din imbracaminte din beton de ciment au
degradari reprezentate de decolmatare rosturi, fisuri, rupturi de colt, dezgradinare material.
Situatia descrisa defineste o stare de degradare medie pentru strazile cu imbracaminte
bituminoasa si rea pentru strazile cu imbracaminte din beton de ciment sau pietruite
Aceasta stare impune necesitatea realizarii unor lucrari de modernizare adecvate.
Strazile studiate in cadrul prezentului proiect sunt urmatoarele:
-

STRADA DR. CLIMESCU

-

STRADA EMINESCU

-

STRADA ETERNITATII

-

STRADA TALAZULUI

-

STRADA ALBATROSULUI

-

STRADA PELICAN

-

STRADA ORIZONTULUI
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STRADA PESCARILOR

-

Tabel nr 1 Strazile propuse pentru reabilitare/modernizare
Nr
crt
1
2

3
4
5

6
7

8

Denumire strada
STRADA DR.
CLIMESCU
STRADA
EMINESCU

STRADA
ETERNITATII
STRADA
TALAZULUI
STRADA
ALBATROSULUI

STRADA
PELICAN
STRADA
ORIZONTULUI

STRADA
PESCARILOR
TOTAL

Nr cadastral

Nr. Lot

105233

Suprafata
–investitie-mp4511

105352
105364
105350
105349
105355
105354
106157
105817
105979
105962
105956

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot 1

1188
2675
1247
1225
1261
2878
6328
5637
1847
1354
2512

105968

Lot 2

835

106014

993

105966

Lot 1

894

105957

Lot 2

1309

106086

Lot 3

2089

105965

Lot 1

1534

Situatia existenta

Imbracaminte bituminoasa
Imbracaminte bituminoasa
Imbracaminte bituminoasa
Imbracaminte bituminoasa
Imbracaminte bituminoasa
Imbracaminte bituminoasa
Imbracaminte bituminoasa
Imbracaminte bituminoasa
Imbracaminte bituminoasa
Pietruita
Pietruita
Piatra sparta in amestec cu
praf argilos
Piatra sparta in amestec cu
praf argilos
Piatra sparta in amestec cu
praf argilos
Piatra sparta in amestec cu
praf argilos
Piatra sparta in amestec cu
praf argilos
Piatra sparta in amestec cu
praf argilos
Piatra sparta in amestec cu
praf argilos

40.317

Ca solutie de modernizare pentru strazile studiate se recomanda realizarea unei nivelete a
drumului care sa asigure scoaterea acestuia de sub influenta apei si evitarea degradarilor
datorate fenomenului de inghet-dezghet si realizarea infrastructurii de cabluri modern care sa
elimine impactul vizual negativ actual datorat retelelor prin cablu existente pe stalpi si sa ofere
posibilitatea dezvoltarii ulterioare a diferitelor tipuri de retele de utilitati prin cablu:
telecomunicatii, alimentare cu energie electrica, etc.
3.4.

Descrierea proiectului propus

Proiectul propune cateva componente
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-

Construirea centrului de excelenta

-

Amenajari exterioare

-

Modernizare drumuri

Proiectul propune revitalizarea zonei studiate transformând-o într-un punct de interes public
introducând noi obiecte de arhitectura. Proiectul are ca scop creearea, prin acesta cladire a unei
noi funcțiuni ce reînprospătează zona cât și orașul. Astfel construcția trebuie să se identifice cu
cadrul natural. Legăturile dintre oraș, apă, activitatea economică, de sănătate și locuitori pot fi
redate prin acest proces urban cu rezultatul remodelării spațiului, transformarea modului de
relaționare a locuitorilor și actorilor economici cu orașul. La nivel urban, se înscrie în sit prin
diversele amenajări care permit atât accesul, pietonal și auto, cât și crearea unor zone de
promenadă și destindere a utilizatorilor.
Propunerea porneste de la determinantii locali cat si din tema de proiectare propusa. Conceptul
este acela de a oferi o deschidere cat mai mare spre oras alaturi de integrarea si punerea in
valoare a topografiei sitului.
Accesul pe amplasament se face din Strada Mihai Viteazu. Se dezvolta un ax vizual compozitional
perpendicular cu strada. Conceptul este acela de a oferi o deschidere cât mai mare spre oraș.
Circulatiile se divizeaza in circulatii ale autoturismelor si circulatia persoanelor care vor folosi
centrul. Se creeaza un acces pentru autovehicule si o parcare in alvelola din zona de est a
amplasamentului.
Forma volumului si dispunerea acestuia preia forma amplasamentului si creeaza o piateta cu rol
de primire a utilizatorilor cu zone de odihna si zone verzi.
Volumul este compus din doua volume dispuse perpendicular.

In ansamblu compozitia

volumului este una orizontala care are o un corp mai inalt ce adaposteste zona pentru activitati
sportive.
Accesul in corpul cladirii se face printr-o piateta.
Volumul este acoperit cu o coaja din panouri realizare din beton aparent ransforsat cu fibra de
sticla cu grosimea de 13mm in culorile de gri, alb contrastat de partea vitrata. Volumul ce
adaposteste functiunea destinata squash-ului este placat cu placi de fibrocement culore albastra.
Soluția propusă nu este ca o frontieră între mediul construit propus și cel existent ci un spațiu
interstițial ce creează o ambianță de centralitate puternică făcând permeabilă natura fațadei în
compoziție cu planul orizontal dat de desfasurarea orasului. Toate acestea se însumează într-un
loc omogen, cu personalitate proprie în care simbioza dintre natural și construit se
Centrul de Excelenta – Carmen Silva – pentru servicii educationale,
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materializează într-un concept. Din punct de vedere functional acesta se distinge in 3 mari zone
principale: parterul general unde se face accesul principal si etajele descrise de zona pentru
practicarea sporturilor indoor si zona de mediateca.
Construcția propusă va avea forma de „L” cu următoarele caracteristici:
- dimensiunile:
- funcțiunea:

pe latura lunga 40. 10 m, pe latura scurta 31.15 m
Centrul De Excelenta – Carmen Silva – Pentru Servicii Educationale,

Culturale si Recreative Integrate
- regim de înălţime: S/D+P+1E+2 si 3 E retras
- H atic:

9,80 m/ 17,90m, 6.60 m

- H liber

3.20 m, 2,675m, 9.20m

Suprafete pentru calcularea indicilor urbanistici:
Aria construită:

aprox.Ac = 785,45mp

Aria desfasurata:

aprox. Ad =1323,70 mp

Amenajari exterioare
pentru a se crea conditiile adecvate activitatilor ce se vor desfasura in viitor, s-a propus
construirea unui parc, ale carui elemente de proiectare sa fie conform normelor europene in
vigoare. Amenajarea este conceputa conform cerintelor normelor in vigoare, cu spatiile necesare
desfasurarii tuturor activitatilor legate de educatie si petrecere a timpului liber, asigurandu-se
un confort sporit si o arhitectura noua, care va duce la infrumusetarea edilitara a zonei.
Prin sistematizarea pe verticală a terenului din amplasament se urmăreşte crearea unor
pante transversale in jurul constructiei, care sa asigure indepartarea rapida a apelor meteorice
de la constructie spre exterior.
Se vor realiza trotuare de protectie a clădirii cu o panta de minim 2% realizate din beton
armat. Racordul dintre suprafata orizonatala a trotuarului de protectie si suprafata verticala a
soclului va fi dintr-un cordon de bitum ce se va urmari si se va corecta in fiecare an.
Trotuarul de protectie si accesul pietonal se prevede a se executa cu urmatoarea structura :
-

10 cm beton de ciment C30/37

-

5 cm nisip
Pentru accesul pe amplasament se va realiza o piateta ce va avea rolul de spatiu de tranziţie

între interior şi exterior. Piateta se va pava cu pavele autoblocante. Se vor amplasa banci pentru
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odihna, corpuri de iluminat ambiental si se vor planta arbori si arbusti ce vor sustine frontal
stradal.
Spatiul verde va fi alcatuit din gazon tip rulou si va avea suprafata de 441,3 mp.
Se va amenaja un acces carosabil pe latura de sud catre o parcare cu 11 locuri.
Accesul carosabil se racordeaza la drumul existent, pe latura de est si se executa cu
urmatoarea structura :
-

20 cm imbracaminte din beton de ciment rutier BcR 4,0

-

2 cm nisip pilonat + hartie kraft

-

20 cm fundatie de balast

-

Perna loess

Bilant suprafete amenajate:
Arie carosabil:

416,45 mp

Arie parcare:

142,15 mp

Arie spatiu verde:

441,3 mp

Arie trotuar de protectie si piateta:
Suprafata trepte de acces:

568,7 mp

57,95 mp

Parcarea va fi dotata cu separator de hidrocarburi pe sistemul de colectare a apelor pluviale.
Se va realiza o împrejmuire a amplasamentului pe laturile de sud, est, nord.
Imprejmuirea va avea un soclu de 0.60 din zidarie si tencuiala decorativa de culoare alb si
se va completa cu profile metalice dreptungiulare asezate orizontal .
Modernizare drumuri
Lucrarile propuse a fi realizate pentru zonele supuse modernizarii / reabilitarii includ
urmatoarele categorii:
-

Excavatii pentru fundatii;

-

Asigurarea capacitatii portante la nivelul patului de fundare;

-

Montarea bordurilor;

-

Executia structurii rutiere.

Lucrarile propuse vor asigura:
-

Realizarea suprastructurii pe toata suprafata partii carosabile;

-

Realizarea trotuarelor si amenajarea rampelor de urcare-coborare pentru persoanele cu

dizabilitati;
Centrul de Excelenta – Carmen Silva – pentru servicii educationale,
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-

Realizarea semnalizarii orizontale si verticale pentru siguranta circulatiei.

-

Realizarea infrastructurii de cabluri subteran;

Ca solutie de modernizare pentru toate aceste strazi se recomanda realizarea unei nivelete a
drumului care sa asigure scoaterea acestuia de sub influenta apei si evitarea degradarilor
datorate fenomenului de inghet-dezghet
Configuratie sistem rutier
Prin realizarea investitiei se vor efectua lucrari pentru reabilitarea

sistemului rutier

prevăzut pentru partea carosabilă pana la asigurarea urmatoarei configuratii:
- 4 cm strat superior de uzura, de tipul MASF16 (SMA 16 50/70), mixtură asfaltică
stabilizată, conform SR EN 13 108 – 5;
- 5 cm strat inferior de legatura din beton asfaltic deschis cu criblură, de tipul BAD 22,4 (EB
22,4 leg 50/70), conform SR EN 13 108 – 1;
- piatra sparta, 0 – 63 mm în stratul de baza în grosime medie de 15 cm;
- strat de fundare, balast sau piatra 20- 25 cm dupa caz
Deasemenea, in cadrul proiectului sunt propuse lucrari care vizeaza trotuarele si spatiile verzi,
lucrari de semnalizare rutiera, precum si lucrari de ridicare la cota a caminelor de vizitare.
Lista si cantitatile de lucrari specifice fiecarei strazi se vor elabora in functie de situatia
existenta in teren si de datele relevate de studiul geotehnic si de expertiza aferenta
Descrierea lucrarilor de constructie Centru de excelenta
Cladirea centrului de excelenta va avea subsol, parter si trei etaje (etaj 3 partial, retras).
-

SUBSOLUL corespunde zonei pentru adapostul de protectie civila necesar acestui tip de

functiune.
DEMISOLUL corespunde zonei tehnice aferente instalatiilor si echipamentelor necesare pentru
incalzire, ventilatii, climatizare, energie electrica.
-

PARTERUL corespunde zonei pentru accesul publicului în CENTRUL DE EXCELENTA –

CARMEN SILVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE
ce se face printr-un hol- foaier, în cadrul căruia se vor amplasa standuri pentru informatii,
pliante, afişe, publicaţii. In legătură directă cu holul se vor afla grupurile sanitare pentru public.
Holul va asigura legături către principalele zone funcţionale ale clădirii. Tot la parter, la nord, se
afla zona de filtru sanitar-vestiarele cat si terenurile de squash. La sud se afla zona
adminsitrativa compusa dintr-un birou si doua spatii de depozitare
Centrul de Excelenta – Carmen Silva – pentru servicii educationale,
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- ETAJUL 1 corespunde zonei de mediateca destinata pentru imbunatatirea ofertei educationale
pentru cresterea nivelului de educatie al populatiei. In acest spatiu se pot organiza zone de
studiu, workshop si/sau brainstorming dar si prezentari sau conferinte pe teme de utilitate
publica organizate de actorii locali care au ca scop dezvoltarea orasului(ong-uri, structure
administrative etc). Mediateca va fi organizata in mai multe spatii : biblioteca virtuala, sala
proiectii documentare si filme, Sala studiu workshop si/sau brainstorming, o sala pentru un
dezvoltarea unui cerc literar si un atelier foto/pictura.
ETAJ 2 corespunde zonei pentru practicarea activitati crossfit.
ETAJ 3 corespunde zonei pentru practicarea activitati crossfit..
Tabel nr 2 descriere cladire Centru
DENUMIRE ZONĂ

SUPRAFATĂ [mp]

S01

ADAPOST ALA

83.70

S02

HOL+CS

19.30

S03

SAS

6.30

S04

GRUP SANITAR

6.75

S05

DOTARI, UNELTE PENTRU DEBLOCARE/SALVARE

4.05

S06

SPATIU TEHNIC

282.70

S07

HOL+CS

38.20

Subsol

TOTAL SUBSOL/DEMISOL

441.00

Parter
P01

HOL FOAIER

189.95

P02

BIROU ADMINISTRATIE

30.25

P03

DEPOZITARE

11,95

P04

HOL

5.25

P05

DEPOZITARE

6.80

P06

HOL+CASA SCARII

19.35

P07

HOL

32.65

P08

GRUP SANITAR F

14.90

P09

HOL

4.05

P10

GRUP SANITAR B

11.90
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P11

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI

3,90

P12

HOL

10.80

P13

GRUP SANITAR

7.20

P14

GRUP SANITAR

6.95

P15

VESTIAR B

20.30

P16

DEPOZITARE

3.80

P17

VESTIAR F

13.90

P18

HOL

29.55

P19

HOL

100.55

P20

TEREN SQUASH

62.40

P21

TEREN SQUASH

62.40

TOTAL PARTER

647.75

Etaj 1
E01

BIBLIOTECA VIRTUALA SI AUDIOBOOK

122.70

E02

HOL+CASA SCARII

19.35

E03

SALA PROIECTII

52.00

E04

DEPOZITARE

11.95

E05

SALA WORKSHOP

23.85

E06

HOL

8.75

E07

GRUP SANITAR

3.90

E08

GRUP SANITAR F

9.20

E09

GRUP SANITAR B

9.80

E10

SALA CERC LITERAR

33.45

E11

ATELIER FOTO/PICTURA

22.20

E12

DEPOZITARE

6.35

E13

DEPOZITARE

9.60

E14

HOL+CASA SCARII

18.10

TOTAL ETAJ 1

351.20

Etaj 2
E01

HOL+CASA SCARII

18.10

E02

SALA CROSSFIT

165.30
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TOTAL ETAJ 2

183.40

Etaj 3 - partial
E01

HOL+CASA SCARII

18.10

E02

SALA CROSSFIT

165.30

TOTAL ETAJ 3

183.40

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ

1806.75 mp

Sistemul constructiv- Rezistenta suprastructura si infrastructura
Structura de rezistenţă a constructiei se compune din cadre de beton armat (centuri, stâlpi,
grinzi, rigle) cu placa din beton armat la cota ±0,00. Planşeul peste etaje va fi din beton armat.
Infrastructura constructiei este formată din fundaţii continue , alcătuite din elevatii si
talpi din beton armat de clasa C16/20. Fundaţiile sunt dipuse după două direcţii principale
ortogonale, amplasate sub sirurile de stâlpi.
La nivelul cotei ±0.00m se va realiza o pardoseală de 20 cm grosime, din beton C12/15
slab armat cu plase sudate. Placa de la subsol va fi aşezată pe teren prin intermediul unui strat de
pietriş, sort 7-16, pentru ruperea capilarităţii şi un strat termoizolant din polistirent extrudat.
Intre aceste straturi se va aşeza o membrană impermeabilă din PVC( sau folie PVC).
Închiderile exterioare şi compartimentări interioare
Închiderile perimetrale exterioare pentru constructia propusa vor fi din zidarie BCA de 25 cm
grosime placate cu termoizolatie din vata bazaltica de 10 cm. Compartimentarile interioare se
vor realiza din pereti din zidarie de BCA de 10-15 cm grosime.
Tâmplăria interioară și exterioară va fi din aluminiu cu geam termoizolant – culoare gri.
Pentru protecţia termică minimă pe timp friguros se vor lua în vedere prescripţiile conform cu
Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Normativ
privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005,
aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005,
care se referă la economia de energie termică.
Finisajele exterioare
La exterior, pereţii din zidărie de BCA vor fi placați cu plăci rigide din vata bazaltica de 10 cm. Se
va realiza o fatada ventilata cu inchideri din panouri realizare din beton aparent ransforsat cu
fibra de sticla cu grosimea de 13mm in culorile de gri, alb. Pentru volumul ce adaposteste
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terenurile de squash fatada ventilata se va inchide cu placi de fibrocement culoare albastra.
Finisajul va avea clasa de combustie A2-s1, d0 conform EN 13501-1.
Pentru pereţii exteriori se propun finisaje care oferă condiţiile unei întreţineri eficiente şi
uşoare. În acelaşi timp se urmăreşte un aspect estetic corespunzător, o punere în lucru uşoară şi
posibilitatea de realizare a operaţiilor periodice de reînnoire, fără a afecta celelalte finisaje sau
elemente de construcţie specifice functiunilor destinate activitatilor social-educative.
Toate materialele de pe faţadele sunt rezistente la foc minim 15 min.
Soclul se va finisa cu tencuiala decorativa culoare gri aplicata pe un strat de termoizolatie din
polistire extrudat de 5 cm.
Treptele de acces si terasele aferente accesului si evacuarilor vor fi placate cu granit fiamat
antiderapant culoare gri.
Acoperișul și învelitoarea
Acoperișul va tip sarpanta necirculabila cu straturi termo si hidroizolatoare necesare.
Acoperisul se va izola cu termoizolatie cu grosimea de 12 cm cu un coeficient de transfer
termic 0,187 W/mk. Preluarea apelor pluviale se va face prin intermediul unui strat de pietris si
a unui strat de geotextil si va fi dirijat catre pluviale.
Cosurile de fum (pentru centrala termica, seminee, sobe) si ghene de instalatii
Cosul de fum va respecta normele in vigoare. Conductele și ghenele de instalaţii se vor dispune şi
realiza astfel ca să fie protejate la şocuri, coroziune, incendiu şi să nu constituie căi de propagare
a fumului şi incendiilor.
3.5.

Utilități

Apa menajeră va fi asigurată de la sistemul stradal aflat pe strada Mihai Viteazu. Canalizarea apei
se va face la sistemul stradal aflat pe strada Mihai Viteazu.
Preluarea apelor pluviale se va face prin sistemul pluvial catre reteaua de canalizare a orasului
existent in zona. Parcarea va fi dotata cu separator de hidrocarburi pe sistemul de colectare a apelor
pluviale.
Incalzirea apei menajere si a agentului termic se va realiza cu o centrala cu combustibil gazos.
Asigurarea conexiunii la utilitati (apa potabila si canalizare) se va face prin grija si pe cheltuiala
Beneficiarului Final pana la data efectuarii investitiei. Aceste activitati nu fac parte din
prezentul proiect.
Energia electrică se va asigura printr-un bransament la reteaua stradala.
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Obtinerea Avuzului Tehnic de Racordare (A.T.R.) si asigurarea cu energie electrica a
obiectivului se va face prin grija si cu eforturile proprii Beneficiarului Final pana la data
efectuarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentul
furnizorului de energie electrica din zona.Aceste activitati nu fac parte din prezentul proiect
In conditiile in care beneficiarul promoveaza realizarea unor lucrari de retele edilitare (instalatii
electrice, instalatii de gaze naturale canalizare, ape menajere si pluviale), aceste lucrari se vor
efectua anterior interventiei la structura carosabila pentru a se evita structura carosabila nou
creata dupa realizarea acesteia. Proiectele / proiectul de retele se va corela cu proiectul de
sistematizare al strazilor.
Ca masura obligatorie se va asigura un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale
functional prin rigole si/sau santuri cu asigurarea scurgerii catre emisar, lucrari care vor face
obiectul unui proiect separat.
3.6.

Încadrarea lucrărilor în clasa de importanță

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI - CLADIRI
Categoria de importanta “C” conform HG766/1997 cu completarile ulterioare



HG675/2002


Clasa de importanta, conform P100/2013 = III



În conformitate cu codul privind încarcarile cu zapada, amplasamentul se situeaza în

zona caracterizata printr-o greutate de referina a stratului de zapada de 2.50kN/m2.
În conformitate cu normativul CR1-1-4-2012 privind încarcarile din vânt,



amplasamentul se situeaza în zona caracterizata printr-o presiune de referinta a vântului de 0.60
kPa, având intervalul mediu de recurenta IMR = 50 ani.
ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI – DRUMURI
Categoria de importanta “C” – constructive de importanta normal - conform Legii nr.



177/2015 si a HG nr. 766/1997 si Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998
Documentatia tehnica necesara realizarii investitiei va cuprinde lucrari de aducere a



drumurilor la parametrii coresounzatori clasei tehnice IV si a categoriei de importanta “C”, cu
respectarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, pentru a se asigura desfasurarea in conditii de
confort si siguranta a traficului.
3.7.

Dotări și materii prime
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3.7.1. Materii prime
In cadrul proiectului „Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publică în
scopul creşterii competitivităţii destinaţiilor turistice în staţiunea Eforie Sud” vor fi utilizate
următoarele materii prime:


Cofraje, armaturi, fier beton;



Bca, tencuieli, materiale finisaje.



Lemn, astereala, tamplarie;



Hidro si termo izolatie;



Balast, pietris, ciment;



Beton de ciment și beton asfaltic / mixtura asfaltică - nu se vor prepara pe amplasamentul

proiectului, ele se vor prepara în instalații specializate și vor fi transportate cu mijloace de
transport specifice de la stații de betoane din zona punctului de lucru.
Prefabricate din beton Materiale prefabricate de beton vor fi



fabricate conform

dimensiunilor stabilite și vor putea fi aduse din locații unde există fabrici specializate.
Emulsia cationică pentru amorsare straturi bituminoase, vopseaua și diluantul pentru



marcaje vor fi aduse pe amplasamentul proiectului în recipiente etanșe din care vor fi descărcate
în utilajele de lucru specifice aplicării lor.
3.7.2. Energie și combustibili
Energia electrică necesară desfășurării activităților de construcție, funcționării organizării de
șantier, dar și operării anumitor instalații va fi asigurată prin branșament de la instalațiile
electrice din zonă sau prin generatoare electrice.
Alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto,
ori de cate ori va fi necesar (exclusiv pentru utilaje de dimensiune redusa de la fronturile de
lucru). Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având
făcute reviziile tehnice.
3.8.

Perioada de implementare

Perioada de realizare a proiectului analizat, este estimată la maxim 24 luni, începând de la data
atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor.
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Perioada de serviciu estimata conform Catalogului pentru mijloace fixe este de minim 25
ani, timp in care se vor efectua lucrarile de intretinere curente si periodice, precum si reparatii
curente realizate in baza unui plan de intretinere si mentenanta, conform legislatiei in vigoare.
3.9.

Impactul potențial

Proiectul propus este în domeniului public, iar din punct de vedere juridic în administrația
primăriei orașului Eforie.
Întreaga activitate de execuție a lucrărilor pentru realizarea proiectului implică utilizarea unui
număr de utilaje (wolla, compactor, autobasculantă, excavator), 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.
Emisiile de poluanți se vor produce doar pe o perioadă relativ restrânsă de timp, mai exact pe
perioada de realizare a proiectului estimată la 24 luni (chiar daca perioada de realizare a
proiectului pare a fi mai mare lucrarile vor fi executate pe loturi, zone astfel incat impactul sa
ramana in limite joase).
3.9.1.

Impactul potențial asupra apei

Principalele surse potențiale de poluare a apei în timpul realizarii proiectului sunt următoarele:
- excavarea pământului;
- demolarea constructiei C1;
- manevrarea materialelor de construcție, în special a betoanelor şi acoperirilor asfaltice;
- circulația vehiculelor care vor transporta materiale de construcție şi muncitorii;
- traficul utilajelor de construcții;
- amplasamentul ales pentru organizarea de șantier.
Astfel, lucrările de excavații pot determina poluarea apelor de suprafața cu particule de
dimensiuni mici. Manipularea materialelor de construcție determina emisii specifice de anumiți
compuși chimici care, prin intermediul apelor pluviale, vor ajunge şi în albia apelor din zona.
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 spaţii neamenajate;
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-

repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei în spaţii neamenajate;

-

remobilizarea unor surse subterane, antropogene, de poluare a apei prin lucrările de

excavaţii;
-

stocarea combustibililor în depozite în spaţii neamenajate sau recipiente improprii.

Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanţi gazoși (NOx, CO, SOx, compuşi din
hidrocarburi, particule în suspensie etc.). În același timp, vor rezulta particule din frecarea dintre
suprafața drumului şi a roților vehiculelor. Toate acestea vor fi spălate de precipitații şi
depozitate pe sol, în apa subterană sau în corpurile de apă de suprafața.
În categoria surselor potențiale de poluare a apelor trebuie inclusă şi poluarea accidentala
rezultata din posibilele accidente de circulaţie în care sunt implicate cisterne care transporta
substanțe periculoase.
Activitatea salariaţilor din cadrul organizării de şantier este la rândul ei generatoare de poluanţi
cu impact potențial asupra apelor de suprafață și subterane, deoarece:
 produce deşeuri menajere care, depozitate în locuri necorespunzătoare pot fi antrenate de
ape sau pot produce levigat care să afecteze apa subterană;
 evacuările de ape fecaloid-menajere aferente atât organizărilor de şantier, pot şi ele să
afecteze calitatea apelor, dacă toaletele sunt improvizate.
Alimentarea cu apă a angajaţilor angrenaţi, 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 influenţă deosebită în disiparea poluanţilor în zonă.
Principala forma de poluare a corpurilor de apa de suprafața, ca urmare a exploatării drumurilor,
se va produce în perioadele cu precipitații, prin spălarea particulelor şi a altor compuși solubili
depuși temporar pe suprafața drumului. Astfel, apele pluviale colectate de-a lungul drumului
sunt principala sursa de poluare. În anotimpul ploios, mai ales în perioadele de precipitații
abundente, suprafața drumului şi a taluzurilor de umplutura acumulează o cantitate de apa care
este dirijata spre santurile şi canalele laterale ale drumului.
Problemele care pot apărea la "prima ploaie" sunt legate de spălarea suprafețelor încărcate cu
substanțe poluante, precum: reziduuri de carburant nears, din gazele de eșapament, reziduuri
rezultate din uzura, (în special la frâne puternice), reziduuri metalice din uzura vehiculelor,
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scurgeri de uleiuri şi unsori minerale, reziduuri din uzura stratului carosabil. Iarna pot exista de
asemenea substanțe folosite pentru înlăturarea poleiului, precum şi produsele solide sau lichide
care se împrăștie pe drum în urma accidentelor.
Poluanţii transportați de apa din precipitații se scurg în canalele/danturile laterale şi apoi sunt
evacuați în apele de suprafața traversate de drumul analizat.
În caz de accidente, principala şi uneori singura măsura de minimizare a riscurilor de poluare a
apelor constă din rapiditatea de adoptare a masurilor de limitare a dispersiei şi de colectare a
scurgerilor de poluant.
Influența activităților specifice proiectului asupra calității apelor de suprafață și subterane din
zonă este considerată a fi redusă, proiectul neintersectându-se cu cursuri de apă.
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 relativ redusă, deoarece nu se
vor depozita carburanți pe amplasament, organizarea de șantier va fi dotată cu toalete ecologice,
întreținerea echipamentelor și a utilajelor se va realiza doar în spatii amenajate.
3.9.2.

Impactul potential asupra aerului

Execuția lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa
de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în
motoarele utilajelor, cat și a mijloacelor de transport folosite.
Activitatea de modernizare a infrastructurii publice poate avea, temporar (pe durata execuției),
un impact local asupra calității atmosferei.
Funcție de specificul activităților ce se vor desfășura pentru modernizarea celor 2 artere rutiere
activitățile generatoare de impact sunt:


Activități desfășurate în cadrul organizări de șantier



Activități desfășurate în amplasamentul lucrărilor (modernizarea sistemului rutier, a

lucrărilor de artă, a canalelor de colectare a apelor pluviale, etc).


Traficul aferent utilajelor de construcție.

In general activitatea de constructie cladiri si modernizare a infrastructurii rutiere reprezintă o
importantă sursă de poluare

a atmosferei cu pulberi, putând avea un impact temporar

substanțial asupra calității aerului din zona amplasamentului.
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Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor sunt asociate în principal cu manipularea pământului
excavat, cu manevrarea altor materiale, precum şi cu construirea în sine a unor facilitați
specifice.
Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul
activității, de operațiile specifice şi de condițiile meteorologice dominante. O mare parte a
acestor emisii este generata de funcționarea echipamentelor şi de traficul autovehiculelor de
lucru în amplasamentul construcției.
Natura temporară a lucrărilor de construcție le diferenţiază de alte surse nedirijate de praf, atât
în ceea ce privește estimarea, cât şi controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de reabilitare a unui
tronson de drum existent consta într-o serie de operații diferite, fiecare cu durata şi potențialul
propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din amplasamentul unei construcții au
un început şi un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o faza la alta a
procesului de construcție. Aceste particularităţi le diferențiază de marea majoritate a altor surse
nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual ușor de
evidenţiat.
Execuția lucrărilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații, ceea ce
conduce la apariția unor surse de poluanţi caracteristici motoarelor cu ardere interna. În plus,
aprovizionarea cu materiale de construcție necesar a fi puse în opera implica utilizarea de
autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanţi caracteristici motoarelor cu
ardere interna.
Regimul emisiilor acestor poluanţi este, ca şi în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul
activității şi de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o zi la alta, de la
o faza la alta a procesului.
Impactul local asupra calității aerului, datorat realizării diferitelor loturi de stradă modernizată,
va avea un caracter temporar, fiind limitat la perioada de desfășurare a lucrărilor de construcție
a loturilor respective.
3.9.3.

Impactul potențial asupra solului și subsolului

Perioadei de modernizare a infrastructurii rutiere îi este asociat un impact potențial asupra
solului, direct sau prin intermediul mediilor de dispersie a poluanților.
Formele de impact identificate în această perioadă pot fi:


Apariția fenomenelor de eroziune a solului;
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Modificări calitative și cantitative ale circuitelor geochimice locale;



Fenomene de poluare produse accidental;

În general impactul asupra solului depinde de natura terenurilor adiacente. Efectele impactului,
strict locale, pot fi la originea unor modificări ale condițiilor de scurgere a apelor la suprafața
terenului (datorită fenomenelor de tasare și de convergență). În zonele unde astfel de riscuri
sunt reale se vor lua măsuri de evitare a tasării solului de către utilaje pe terenurile învecinate
infrastructurii rutiere modernizate.
Potenţialele efecte de poluare pe perioada activităţilor desfăşurate în etapa de construcție pot fi
generate de următoarele activităţi:
-

managementul defectuos al deşeurilor generate în faza modernizare/reabilitare a

drumurilor;
-

accidente tehnologice în funcţionarea utilajelor folosite la lucrările de amenajare și

construcție;
-

emisii cu depunere a poluanţilor rezultați de la funcţionarea autovehiculelor şi

utilajelor implicate în activitatea de construcție;
În etapa de realizare a investiţiei se poate menţiona că pentru obiectivele propuse sunt
prevazute variante de construcţie etapizată pe zone de lucru.
Etapizarea presupune un număr redus de operaţii tehnologice, cantităţi mai mici de materiale de
construcţie clasice.
În acelaşi timp, perioada de realizare a construcţiei se reduce considerabil, ca şi personalul
executant necesar. Întreaga execuţie a lucrărilor pentru realizarea proiectului propus implică
activitatea unui parc divers de utilaje, organizarea de şantier, depozite temporare de materiale,
precum şi o concentrare de efective umane.
În etapa de construcţii, în cadrul OS se vor utiliza doar construcţii uşoare tip baracă pentru
depozitarea unor materiale de construcţii şi a unor echipamente şi unelte utilizate la aceasta
etapă. Pentru personalul angrenat în implementare proiectului se vor monta toalete ecologice.
În concluzie, activităţile desfăşurate în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, au un impact
direct redus asupra poluării chimice a solului
Impactul imediat datorat lucrărilor de execuţie, respectiv deplasări de utilaje, excavări de
suprafaţă va fi un impact local şi temporar. El nu se va manifesta pe întreg arealul analizat, ci
zonal, în lungul zonei de lucru ce urmează a se moderniza, temporar şi punctiform şi nu pe toată
perioada de execuţie a lucrărilor de modernizare a drumurilor.
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3.9.4.

Impactul potențial asupra biodiversității

Zona obiectivelor propuse pentru constructie si modernizare nu străbat habitate naturale, și nu
traversează arii protejate de interes național și comunitar.
Se considera ca ecosistemele naturale nu vor resimți pierderi de biodiversitate prin
intensificarea ulterioara a traficului rutier
Habitatele de interes conservativ nu sunt identificate în zona analizată. Lucrările propuse prin
prezentul proiect nu pot afecta habitatele de interes conservativ .
Prezenţa speciiilor de mamifere si amfibieni de interes conservativ nu sunt semnalate în zona
analizată -preponderent rezidenţială, aceasta neoferind condiţii propice.
Pentru reabilitarea drumurilor nu sunt necesare lucrări de defrișare a vegetației din zona
analizata. 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
reabilitare.
Lucrările de reabilitare a drumurilor nu vor conduce la intensificarea factorilor de stres asupra
ecosistemelor deja afectate de activităţile antropice.
3.9.5.

Impactul potential asupra peisajului

Implementarea proiectului va îmbunătăți pozitiv calitatea peisajului urban al orașului Eforie,
avand un impact puterni pozitiv asupra structurii urbane.
După finalizarea lucrărilor zonele afectate de organizarea de santier vor fi readuse la stadiul
iniţial şi reintroduse în peisajul natural al zonei. În urma modernizării drumurilor nu vor rezulta
alte structuri supraterane noi, în afara celor existente.
3.9.6.

Impactul potențial asupra populației

Proiectul propune reducerea excluziunii socio-spaţiale sau sociale a locuitorilor, mai ales a celor ce fac
parte din grupurile vulnerabile, reducerea abandonului şcolar, dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a
timpului liber, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile.
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Proiectul creeaza un punct de întâlnire în zonă prin crearea de locuri de petrecere a timpului
liber, precum și un cadru plantat propice pentru promenadă și relaxare.
Proiectul asigura tinerilor, copiilor, varstnicilor și persoanelor cu dizabilități spații de petrecere
a timpului liber în condiții de siguranță, amenajarea unor zone cu o priveliște relaxantă tuturor
categoriilor de varstă, ce va contribui la pastrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a
locuitorilor.
Impactul principal asupra zonei de intravilan al orașului Eforie în care se execută obiectivele se
produce în timpul execuției lucrărilor.

Impactul se manifestă prin creșterea timpilor de

parcurgere a loturilor drumurilor în lucru, ambuteiaje, etc.
Circulația intensă a utilajelor de construcție la punctele de lucru, devierea și restricționarea
temporară a circulației rutiere, etc. vor constitui surse temporare de disconfort pentru populația
locuitoare sau care activează în arealul studiat. 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.
Se apreciază ca activitățile de reabilitare/modernizare a infrastructurii rutiere propuse prin
proiect vor constitui o sursa de poluare fonica locala, nivelul de zgomot generat putând depăși în
anumite perioade de lucru limitele stabilite de STAS 10009 - 88 "Acustica urbana - Limite
admisibile ale nivelului de zgomot" pentru nivelul de zgomot la limita funcționala: 65 dB(A).
Lucrările de reabilitare a drumurilor pot reprezenta surse de vibrații datorita utilizării de
vibratoare electromecanice sau cu aer comprimat şi executării lucrărilor cu utilaje şi
echipamente specifice.
Chiar daca vor exista surse de vibrații pe amplasamentul analizat, mai ales în cazul utilizării
utilajelor grele, în sistemul rutier exista straturi intermediare, care au şi rol de rupere a
vibrațiilor. Din acest motiv, nu se considera necesar să se tina seama de problema apariției unor
niveluri de intensitate a vibrațiilor peste cele admise de Ordinul Ministeriului Sănătăţii nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei
În același timp, având în vedere caracteristicile activităţilor analizate în prezenta lucrare, precum
şi faptul ca lucrările se vor desfășura pe tronsoane, iar pe fiecare tronson lucrările vor dura
perioade scurte de timp, nu au fost prevăzute prin proiect masuri de diminuare a impactului
vibrațiilor
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IV.

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

în mediu
În ceea ce privește problemele de protecția mediului, vor fi prevăzute măsuri obligatorii pentru
executantul lucrării astfel încât să se preîntâmpine degradarea factorilor de mediu. În acest sens
se vor aplica măsuri pentru:


protejarea apelor , solului și subsolului în zonele adiacente obiectivului de lucru;



restrângerea pe cât posibil a spațiului de depozitarea materiilor prime pe suprafețe

rațional dimensionate, lângă obiectivul de execuție;
excedentele de materiale rezultate în urma săpăturilor, vor fi transportate și depozitate,



conform acordurilor încheiate cu beneficiarul, în locuri special amenajate (rampe de deșeuri sau
terenuri scoase din folosință și având această destinație) cu respectarea principiilor ecologice.
Se disting două tipuri de poluanți:


Pe perioada modernizării infrastructurii de utilitate publică, care ar putea crea efecte

locale pe termen scurt (de natură temporară);


În timpul perioadei de exploatare, care ar putea crea efecte pe termen lung (de natură

permanentă).
4.1.

Protecția calității apelor

Amplasamentul destinat realizării proiectului nu cuprinde canale, corpuri de apă de suprafață
proiectul nefiind realizat în vecinătatea unor corpuri permanente de apă curgătoare sau
stătătoare.
Principalele cursuri de apă situate în vecinătatea amplasamentului proiectului sunt Marea
Neagră, Lacul Techirghiol și balta Tuzla.
Surse de poluanți pentru ape în perioada de execuție/modernizare:
Principalele surse de poluare a apelor în faza de constructie sunt reprezentate de:


tehnologiile de modernizare a infrastructurii rutiere propriu-zise;



utilajele terasiere și cele de transport;



activitatea umană.

Lucrările specifice proiectului constituie principalele activități cu potențial impact direct asupra
apelor de suprafață și subterane.
Mișcările de terasamente prevăzute în proiect au în vedere excavarea și depozitarea unor
cantități de pământ. Aceste depozite pot fi antrenate de apa meteorică.
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Figură 3 - Hidrografia in zona amplasamentului
Ca urmare a precipitațiilor, taluzurile pot fi spălate de scurgerile de suprafață care antrenează
fracțiuni de material sau mase de pământ. Deoarece lucrările de excavare și pregătirea zonei se
vor executa în uscat, cu depozitarea locală a materialului rezultat din săpături, riscul poluării
apelor de suprafață și subterane va fi minim.
Utilajele terasiere și de transport
Modul de lucru, vechimea utilajelor și starea lor tehnică sunt elemente care pot provoca în
timpul execuției lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere locale, poluări ale apelor.
Principalii poluanți sunt carburanții reprezentați de motorina și uleiurile de motor. 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.

Activitatea umană
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Activitatea salariaților din cadrul organizării de șantier 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;
 evacuările de ape fecaloid-menajere aferente atât organizărilor de șantier, pot și ele să
afecteze calitatea apelor, dacă toaletele sunt improvizate.
Alimentarea cu apă a angajaților angrenați, se va realiza prin intermediul recipientelor
îmbuteliate.
Surse de poluanți pentru ape în perioada de exploatare
In perioada de exploatare a infrastructurii rutiere modernizate nu se vor produce ape uzate
tehnologice și menajere.
Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin șanțurile proiectate și se vor descărca în rețeaua
hidrologica locală a orașului Eforie.
Măsuri de diminuare a impactului
Măsuri de protecție a apelor în perioada de realizare a proiectului:
 execuția amenajării terenului în etape, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari;
 realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitații;
 întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri,
alimentarea cu carburanți etc.) numai în locuri special amenajate/autorizate;
 este interzisă mentenanța utilajelor pe amplasamentul;
 manipularea materialelor, a sterilului, a pământului decopertat se va face astfel încât să se
evite antrenarea lor prin apele de precipitații către cursurile de apă;
 utilizarea de toalete tip cabine ecologice pe toată perioada proiectului;
 apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice și predate către operatori
specializați.
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 doar la perioada de
construcţie/modernizare.
Canalizare pluviala
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Apele pluviale (convenţional curate) căzute pe teren se infiltrează gravitaţional în terenurile
adiacente sau se scurg gravitaţional către şanţurile/rigolele din zona. În zonă proiectului există
reţea de canalizare.
Tabel nr. 3 - Măsuri diminuare pentru factorul de mediu apă
Măsuri de diminuare
Măsuri de diminuare a eroziunii solului și
transport de sedimente prin crearea unui sistem
de drenare a apelor pluviale urmând linia pantelor
naturale
Limitarea zonelor decopertate durata de expunere
a solului
Reabilitarea și stabilizarea progresivă a zonelor
afectate pentru a preveni eroziunea
Minimizarea utilizării materialelor de construcție
în afara zonei destinate șantierului
Asigurarea de toalete ecologice și amplasarea
acestora la distanță față de zonele de drenaj a
apelor pluviale
Eliminarea periodică a apelor uzate menajere
Verificarea periodică a utilajelor ce deservesc
amplasamentul analizat, pentru a remedia
eventualele
pierderi/scurgeri
de
produse
petroliere
4.2.

Fază de implementare
Amenajare Lucrări
de
Operare
teren
construcție
√

√

√

√

√

-

-

√

-

-

√

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

Protecția aerului

Sursele de poluanți pentru aer (poluanți atmosferici);
Sursele mobile de poluare a atmosferei sunt utilajele și autovehiculele care se deplasează în
zonă. O activitate mai intensa se poate constata în perioadele de primăvară și toamnă în special.
Poluanții principali asociați acestor surse sunt reprezentați de: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi
de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compuși organici volatili și condensabili
(inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – substanțe cu potențial cancerigen), metale grele.
Sursele de poluare identificate în timpul execuției lucrărilor:
În perioada realizării lucrărilor pentru proiectul analizat, principalele surse de poluare a
aerului sunt:
 mijloacele de transport (traficul generat de aprovizionarea cu materiale de construcție,
transvazare, excavare, compactare, evacuarea deșeurilor rezultate de pe amplasament);
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 lucrările de construcție propriu-zise.
Proiectul tehnic cuprinde măsuri de protecție a calității aerului pe parcursul realizării lucrărilor
utilizându-se aparatură și utilaje a căror stare de funcționare se va conforma prevederilor
specifice.
Organizarea de șantier
În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, activitățile de șantier au impact potențial asupra
calității atmosferei din zonele de lucru reprezentând o sursă de emisii de pulberi, iar pe de altă
parte, sursa de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate)
în motoarele utilajelor și execuției lucrărilor de modernizare.
Beneficiarul se obligă să asigure la limita organizării de şantier următoarele utilităţi necesare:
energie electrică şi apă potabilă în conformitate cu anexa C capitolul 5 articolul 5.6 din cadrul
“Normelor metodologice privind conţinutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al
documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor publice”.
Investitorul trebuie să pună la dispoziţia antreprenorului (în cazul în care nu s-a convenit altfel),
fără plată, următoarele:


suprafeţele necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier.



căile de acces rutier

Emisiile de pulberi, care apar în timpul execuției lucrărilor proiectate, sunt asociate săpăturilor,
punerea în operă a materialelor de construcție, precum și altor lucrări specifice.
Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul
activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. Natura temporară a lucrărilor
de construcție conduce la o cantitate redusă de emisii specifice acestor lucrări.
Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor sunt reprezentate de
utilajele, echipamentele de construcție și operațiile implicate în realizarea proiectului.
Poluarea specifică activității utilajelor și circulației vehiculelor se poate estima după urmează:


consumul de carburanți (substanțe poluante: NOx, CO2, CO, particule materiale din

arderea carburanților etc.);


aria pe care se desfășoară aceste activități (substanțe poluante – particule materiale în

suspensie și sedimentabile), distanțele parcurse (substanțe poluante - particule materiale
ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).
Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori:


nivelul tehnologic al motorului;
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puterea motorului;



consumul de carburant pe unitatea de putere;



capacitatea utilajului;



vârsta motorului/utilajului;



dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

Este evident faptul că emisiile de poluanți scad cu cât performanțele motorului sunt mai
avansate, tendința în lume fiind de fabricare a motoarelor cu consumuri cât mai mici pe unitatea
de putere și cu un control cât mai restrictiv al emisiilor.
Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de execuție a proiectului sunt reduse în timp și
afectează doar aria destinată realizării proiectului.
Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe
șantierul de construcții, în particular și pentru lucrările proiectate.
Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe
poluante - NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele
parcurse (substanțe poluante – particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor de
acces).
Poluarea specifica datorată amplificării circulației autovehiculelor în zonă, în perioada de
realizare a proiectului este redusă, traficul fiind deviat sau reorganizat în perioada execuției
lucrărilor.
Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă
Nu sunt necesare instalații suplimentare pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă
in perioada de realizare a obiectivelor proiectului.
În perioada de execuție a lucrărilor, prin clauze contractuale se vor stabili următoarele acțiuni:


Măsuri organizatorice;



Inspecția zilnică a locației;



Utilaje performante privind emisiile și zgomotul;



Umectări în timpul verii pentru limitarea prafului în atmosferă;



Prevenirea accidentelor cu pierderi de poluanți;



Realizarea lucrărilor pe etape;



Amenajarea spatiilor de depozitare a deșeurilor în zona organizării de șantier,

organizarea colectării periodice și transportul spre eliminare/valorificare a deșeurilor rezultate.
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Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer în perioada de executie
În afara măsurilor tehnice de reducere a poluării aerului mai sus prezentate, titularul activității
va respecta o serie de măsuri care vor reduce emisiile specifice și disconfortul cauzat în perioada
de construcție/modernizare:


Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în perioada de

execuție a lucrărilor de modernizare aferente proiectului sunt surse libere, deschise. Ca urmare,
nu se poate pune problema unor instalații de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului
impurificat/gazelor reziduale.


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

condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata
utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în țară.


Lucrările de organizare a șantierelor trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări

moderne, care să reducă emisiile de noxe în aer, apă și pe sol. Concentrarea lor într-un singur
amplasament este benefică diminuând zonele de impact și favorizând o exploatare controlată și
corectă.


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

monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune
numai după remedierea eventualelor defecțiuni.


Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face numai în stații de

alimentare carburanți.


Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic,

sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor aflate sub acțiunea utilajelor de lucru sau
a drumurilor de acces, în special a celor nepavate.


Drumurile de șantier vor fi permanent întreținute pentru a se reduce dispersia pulberilor

în atmosferă.


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

posibil cu autovehicule acoperite.


După finalizarea lucrărilor, recomandăm readucerea zonelor afectate pe cât posibil la

starea inițială.


Se recomandă monitorizarea calității aerului în perioadele excesiv de secetoase și cu

vânturi în vederea ținerii sub control a poluării produse ca urmare a antrenării materiilor în
suspensie.
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Din punct de vedere al calității aerului în zona proiectului trebuie respectate prevederile STAS
12574/87 - Aer din zone protejate:
Tabel nr. 4 - Concentrația maximă admisibilă – pulberi sedimentabile - STAS 12574/87
Concentrația

Substanță poluantă

maximă

admisibilă, ng/m2/lună

Pulberi sedimentabile

17

Metoda de analiză
STAS 10195-75

Tabel nr. 5 - Măsuri de diminuare a aerului
Fază de implementare

Măsuri de diminuare
Limitarea zonelor decopertate pe durata de
expunere a solului
Reabilitarea

și

stabilizarea

progresivă

a

zonelor afectate pentru a preveni eroziunea.
Umectarea zonelor de lucru pentru reducerea
pulberilor antrenate de vânt.
Restricționarea traficului în zona de lucru și
impunerea limitelor de viteză
Verificarea

periodică

a

utilajelor

echipamentelor de lucru

și

Amenajare

Construcție

Operare

√

√

-

-

√

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

Nu sunt necesare masuri de protecție ale aerului prevăzute pentru perioada de exploatare a
obiectivelor proiectului din orașul Eforie.
4.3.

Protecția solului și a subsolului

Surse de poluare a solului și subsolului generate în perioada de execuție
Potențialele efecte de poluare pe perioada activităților desfășurate în etapa de construcție pot fi
generate de următoarele activități:


Un managementul defectuos al deșeurilor generate în faza modernizare/reabilitare

drumuri


accidente tehnologice în funcționarea utilajelor folosite la lucrările de amenajare și

construcție;
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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 modernizare se manifestă fie
direct, fie indirect, prin intermediul mediilor de dispersie.
Formele de impact potențial asupra solului ce pot fi identificate în perioada de realizare a
lucrărilor de construcție în cazul unor poluări accidentale sunt:
poluarea chimică accidentală cu deversare directă pe sol a carburanților sau uleiurilor



(produse petroliere);
modificări calitative ale solului sub influența lucrărilor de construcție – prin amestecul



straturilor (sol vegetal cu pământ de umplutură);
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 de construcție;
degradare fizică prin compactarea solului.



În etapa de construcții, în cadrul OS se vor utiliza doar construcții ușoare tip baracă pentru
depozitarea unor materiale de construcții și a unor echipamente și unelte utilizate la aceasta
etapă. Pentru personalul angrenat în implementare proiectului se vor monta toalete ecologice.
Sursele de poluare a subsolului se manifestă mai ales în perioada de demolare/constructie
cladiri si modernizare a infrastructurii rutiere, acțiunile produse asupra subsolului sunt
temporare, manifestându-se prin ocuparea pe o perioadă limitată a unor suprafețe de teren
pentru organizările de șantier sau adiacente.
Principalele efecte potențiale asupra structurii și caracteristicilor fizice și chimice ale subsolului
se pot manifesta prin:


degradarea fizică a solului pe arii adiacente obiectivelor analizate; se apreciază o perioadă

scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor și refacerea zonelor limitrofe;


deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru – posibilitate

relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului;
Poluarea chimică a subsolului poate fi generată de:
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depozitarea necontrolată și pe spații neamenajate a deșeurilor rezultate din activitățile de

modernizare: depozitarea necorespunzătoare, direct pe sol, a deșeurilor rezultate din activitatea
analizată poate determina poluarea solului și a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin
spălarea acestor deșeuri de către apele de precipitații;


depunerea pulberilor și gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a utilajelor și

spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în subteran;


scăpări accidentale sau neintenționate de carburanți, uleiuri, ciment, substanțe chimice

sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora.
În concluzie, activitățile desfășurate în perioada de execuție a lucrărilor proiectate, au un impact
direct redus asupra poluării chimice a solului caracterizat doar prin situații accidentale .
În perioada de exploatare a obiectivelor proiectului nu este sesizat un impact negativ asupra
solului și subsolului.
4.4.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Proiectul este situat în zonele rezidențiale, locuințe colective, instituții și servicii a orașului
Eforie, creând prin natura zgomotului și vibratiilor un nivel de disconfort al populației din
vecinătate.
Sursele de zgomot și vibrații generate
Etapa de realizare a obiectivelor va genera zgomot și vibrații prin activitățile propriu-zise
(inclusiv manipularea materialelor de construcții utilizate.), și prin transportul materialelor, care
se va suprapune peste fondul existent. Realizarea proiectului implică folosirea de utilaje de masă
mare, care, prin deplasarile lor, provoacă zgomot și vibrații. La aceste utilaje se adaugă
autocamioanele, care au o masă mare chiar când circulă fără încărcătură.
Totuși pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite în
construcții și numărul acestora într-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind
nivelurile de zgomot și distanțele la care acestea se înregistrează.
Utilajele folosite și puteri acustice asociate:


buldozere Lw ≈ 115 dB(A);



încărcătoare Wolla Lw ≈ 112 dB(A);



excavatoare Lw ≈ 117 dB(A);



compactoare Lw ≈ 105 dB(A);



finisoare Lw ≈ 115 dB(A);
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basculante Lw ≈ 107 dB(A).



Pentru nivelul de zgomot generat pe amplasamentul analizat, va trebui să respecte valorile limită
ale indicatorilor de zgomot impuse prin Ordinul Ministeriului Sănătății nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, după cum
urmează:


în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AewT), să

nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50dB,


în perioada nopții între orele 2300 – 700, nivelul de presiune acustică continuu echivalent

ponderat A(AeqT), să nu depășească 45dB și curba de zgomot Cz 40dB;


65 dB(A) - STAS 10009 - 88 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de

zgomot" pentru nivelul de zgomot la limita funcțională.
Măsuri de diminuare a impactului asupra populației și sănătății publice
Obiectivele privind reducerea expunerii populației la zgomot și la substanțe poluante sunt
îndeplinite prin măsurile considerate pentru factorii de mediu zgomot, apă și aer.
Zgomotul din timpul lucrărilor va proveni în principal de la utilajele folosite în activitatea de
reabilitare a infrastructurii rutiere, camioanele pentru transportul materialelor și deșeurilor
generate și alte echipamente folosite în construcții.
Producerea zgomotului trebuie eliminată oriunde este posibil. Aceasta se poate obține prin
schimbarea metodei de construcție sau de lucru. Acolo unde acest lucru nu este posibil, zgomotul
trebuie redus.
Protecția proprietăților învecinate dar și a lucrătorilor față de zgomot, prin luarea unor măsuri
tehnico-organizatorice, presupune trei pași:


combaterea zgomotului la sursă;



adoptarea de măsuri de protecție colectivă, incluzând și organizarea muncii;



folosirea mijloacelor individuale de protecție a auzului.

Măsurile de combatere la sursă includ:


utilizarea de utilaje care emit mai puțin zgomot;



evitarea impactului metalului pe metal;



efectuarea întreținerii preventive: pe măsură ce piesele componente se uzează nivelul

de zgomot poate crește.
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În afară de măsurile luate pentru combaterea la sursă, pot fi întreprinse diverse acțiuni pentru
reducerea expunerii la zgomot a tuturor persoanelor susceptibile de o asemenea acțiune.
Măsurile colective includ:
izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot și restricționarea accesului în



zonele respective;
organizarea lucrului în așa fel astfel încât timpul petrecut în zonele zgomotoase să fie


limitat;

planificarea activităților producătoare de zgomot, astfel încât desfășurarea acestora să



afecteze un număr cât mai mic de lucrători;


utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea sunetelor reflectate;



combaterea zgomotului și a vibrațiilor care se propagă prin sol, prin utilizarea unor

măsuri de amortizare (dale flotante);
implementarea unor programe de lucru prin care se ține sub control expunerea la


zgomot.

Constructorul va acționa pentru minimizarea zgomotului și vibrațiilor produse de către
operațiile de construire. Aceasta se va face în conformitate cu Standardul românesc SR
10009/1988, respectând următoarele cerințe:


toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de

zgomot și vor fi menținute într-o stare bună de funcționare;


toate compresoarele vor fi modele “zgomot redus”, echipate cu protecții acustice care

vor fi puse în funcțiune de fiecare dată când mașina este utilizată, și toate echipamentele de
percuție vor fi echipate cu amortizoare de zgomot de tipul recomandat de fabricant;


mașinile și echipamentele care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite în intervalul în

care nu se lucrează;


se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot în timpul nopții.

Constructorul va avea în vedere, permanent, respectarea prevederilor din Ordinul Ministrului
Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul
de viață al populației.
Având în vedere că principalele surse de zgomot și vibrații 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.

Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.
4.6.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Nu sunt prezente ecosisteme terestre și acvatice în cadrul amplasamentului proiectului.
Proiectul analizat se află în intravilanul orașului Eforie, pe domeniul public al primăriei.
Amplasamentul proiectului „Centrul de Excelenta – Carmen Silva – pentru servicii educationale,
culturale si recreative integrate si imbunatatirea spatiilor publice urbane in Eforie Sud” nu se
suprapune cu situri Natura 2000 sau arii de importanță națională.
După cum se poate observa din figurile de mai jos zona analizată nu se suprapune cu perimetrele
ariilor naturale protejate, natura lucrărilor efectuate în cadrul proiectului neavând vreo influență
negativă asupra obiectivelor de conservare specifice ale acestora: habitate naturale, specii de
floră și faună de interes comunitar.

Figură 4 - Distanta de la amplasament pana la ROSCI0197 si ROSPA0076
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Figură 5 -.Distanta de la amplasament pana la ROSPA0061
Măsurile necesare diminuării impactului asupra biodiversităţii locale în faza de realizare
a obiectivului:


aplicarea unui management corespunzător al activităţilor desfăşurate, atât în perioada

efectuării lucrărilor cat şi a organizării de şantier;


pe parcursul executării lucrărilor se va asigura supravegherea strictă a activităţilor

pentru a evita pierderile de combustibili, uleiuri, ape uzate în mediul acvatic;


exploatarea echipamentelor trebuie să se facă în condiţii de maximă securitate,

respectând normele de exploatare prevăzute de cartea tehnică. în aceste condiţii riscul unui
accident de amploare poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu
hidrocarburi, minimă;


se recomandă ca lucrările proiectului să se desfăşoare etapizat în spaţiul desemnat,

pentru eliminarea extinderii efectelor negative asupra calităţii mediului şi implicit asupra
comunităţilor de organisme acvatice.


interzicerea capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor de mamifere, avifaună şi reptile de

către personalul angrenat în implementarea obiectivului analizat;


desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului analizat pe suprafeţele strict necesare;



respectarea căilor de acces stabilite (existente sau nou create);



se va realiza o inspecţie periodică a amplasamentului în faza OS pentru a fi semnalaţi

eventualii indivizi captivi involuntar.


stropirea cu apa a drumurilor de serviciu şi a platformelor de șantier după necesitați,

pentru a preveni emisiile de particule
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reabilitarea suprafețelor pe care vor fi desfășurate organizările de șantier şi a celor

limitrofe drumurilor


eliminarea conforma a deșeurilor



folosirea speciilor de plante native şi locale în vederea renaturării zonelor degradate, în

perioada de reabilitare


prevenirea deteriorării suprafeței învecinate în vederea evitării pierderii si/sau afectării

habitatelor floristice şi faunistice din zonele limitrofe
În ceea ce priveşte efectele asupra biodiversităţii locale în etapa de modernizare a drumurilor,
impactul este în general tranzitoriu, fiind generat în special de lucrările de şantier (ocuparea
anumitor suprafeţe, zgomot etc.).
Având în vedere măsurile de diminuare a impactului asupra biodiversităţii în zonă, care reduc
stresul şi afectarea semnificativă a componentelor de mediu, la minim posibil, considerăm că
măsurile menţionate mai sus sunt cele mai potrivite în situaţia realizării proiectului
Lucrările prevăzute prin proiect, nu afectează în nici un fel structura habitatelor naturale și de
interes comunitar și populațiile speciilor de flora și fauna, inclusiv speciile cu statut de
conservare atât timp cât se respectă recomandările privind reducerea impactului asupra
factorilor de mediu.
Implementarea proiectului analizat avea un impact nesemnificativ asupra speciilor de păsări din
zonă deoarece:


obiectivele proiectului și natura lucrărilor efectuate nu prognozează un impact

semnificativ prin scăderea numărului de indivizi, deranjarea zonelor de cuibărire, de hrănire, de
zbor asupra speciilor menționate în anexele OUG 57/2007 și în Anexa I a Directivei Consiliului
2009/147/EC;


implementarea proiectului nu va influența culoarele de zbor, proiectul propus

neconstituind o barieră în migrația speciilor;


lucrările constructive adoptate se vor desfășura cu respectarea graficului de execuție și cu

utilizarea tuturor utilităților OS adiacente;


având o mobilitate ridicată speciile de păsări se vor retrage în zone liniștite din

vecinătatea proiectului.
În urma evaluării proiectului în raport cu obiectivele de conservare a ariilor naturale
protejare, concluzionăm:
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lucrările proiectate nu au ca efect, distrugerea sau alterarea habitatelor și a speciilor de



floră și fauna specifice ariilor naturale protejate învecinate;
nu au loc modificări ale compozițiilor de specii sau ale resurselor speciilor de plante cu



importanță economică ca urmare a execuției lucrărilor specifice proiectului;
lucrările ce se execută nu modifică sau reduc spațiile pentru adăposturi de odihnă, hrană,



creștere pentru faună.
4.7.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Implementarea proiectului va conduce astfel la îmbunătățirea performanțelor operaționale ale
infrastructurii de turism la nivelul stațiunii Eforie Sud în vederea asigurării viabilității financiare
și operaționale.
Ca urmare a obiectivelor proiectului nu sunt afectate obiective de interes public, zone locuite, etc
în cadrul orașului Eforie. Proiectul va îmbunătăți semnificativ confortul turiștilor ce vizitează
stațiunea.
Locuitorii din zonele imediat adiacente vor fi afectați prin expunerea la atmosfera poluata
generate de lucrările din timpul fazei de construcție, însa pe perioada foarte scurta de timp cu
ocazia realizării lucrărilor de reabilitare în localitate.
Perioada de reabilitare nu va implica riscuri ieșite din comun asupra infrastructurii prezente, în
proiect fiind prevăzute lucrări de mutare şi de protecție a acestora.
Contribuția poluanţilor emişi (gaze şi particule agresive) în perioada de construcție la creșterea
ratelor de coroziune a construcțiilor şi instalațiilor este minora.
Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat după terminarea lucrărilor de
reabilitare şi în viitor nu va determina situații critice de sănătate a populației.
Adoptarea în legislația naționala a viitoarelor Directive EU privind emisiile de la autovehicule va
conduce la diminuarea concentrațiilor de poluanţi în aerul ambiental.
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. 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)
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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 perimetrele construite, iluminarea lucrărilor de construcţii se va face astfel încât să nu

afecteze populaţia şi traficul din zonă;
-

punctele de lucru vor fi dotate cu echipamente PSI necesare intervenţiei în caz de

incendiu;
Proiectul de investiţie nu va avea influenţe majore asupra caracteristicilor demografice şi a
populaţiei din zonă, astfel încât aceasta nu suferă modificări sau schimbări majore în urma
punerii în aplicare a acestuia.
În condiţii normale de funcţionare a activităţii din cadrul proiectului, riscul declanşării unor
accidente cu impact asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei este minim.
Pe amplasamentul de dezvoltare a proiectului nu se afla monumente istorice conform
datelor din Lista Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, si nici
situri arheologice conform Repertoriului Arheologic National.
Cele mai apropiate situri din Repertoriul Arheologic sunt :
A –Arhiva Repertoriul Arheologic Al României a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" :
Punct 1.

Lângă băile Movila.
Tip sit: Descoperiri izolate
Descoperiri:

1.0.0.1

Amfore - Fragmente dintr-o amforă mare romană şi o amforă romană târzie.;
datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; Colecţia dr. Slobozeanu
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1.0.0.2

Fragmente arhitectonice - Peste 50 de fragmente arhitectonice, printre care un
capitel aparţinând unei basilici creştine. Netzhammer le datează în sec. IV p. Chr.;
datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V-VI p. Chr; cultura: Neprecizată

B-

REPERTORIUL ARHEOLOGIC NATIONAL (RAN)

Cod RAN

60464.01

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)

CT-I-s-B-02656

Nume

Situl arheologic de la Eforie Sud

Județ

Constanţa

Unitate administrativă

Oraş Eforie

Localitate

Eforie Sud

Reper

în sudul localităţii

Categorie

locuire civilă

Tip

aşezare

Data ultimei modificări a fişei

11.11.2009

Figură 6 - Distanta de la amplasament pana la situl arheologic A
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Figură 7 - Distanta de la amplasament pana la situl arheologic B
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. 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.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Tipurile și cantitățile de deșeuri rezultate din activitatea analizată pe perioada de
construcție:
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Deoarece activitatea de realizare a obiectivelor proiectului nu este una de producție, singurele
tipuri de deșeuri ce ar putea rezulta, în perioada de modernizare/reabilitare sunt cele menajere
și din ambalaje, deșeuri de construcție, deșeuri electrice și electronice.
Operațiunile de întreținere și reparații a utilajelor ce vor deservi la implementarea obiectivelor
prevăzute în prezentul proiect se vor efectua în afara perimetrului, la ateliere specializate, care
vor colecta deșeurile specifice acestei activități.
Tipurile și cantitățile de deșeuri rezultate din activitatea analizată pe perioada de
executie:


pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (cod deșeu 17.05.04)



materiale de construcţie cu conţinut de azbest 17 06 05*



resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07



beton 17 01 01



caramizi 17 01 02



fier si otel 17 04 05



amestecuri metalice (17 04 07) –



materiale plastice 17 02 03 –



lemn 17 02 01



stical 17 02 02



asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 (17.03.02)



deşeuri amestecate de materiale de construcție (cod deșeu 17.09.04) deșeuri municipale

amestecate 20 03 01 –;


deșeuri de ambalaje (15 01 01 - ambalaje de hârtie și carton, 15 01 02 - ambalaje de

materiale plastice, 15 01 03 - ambalaje de lemn, 15 01 06 - ambalaje amestecate.) –
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Tabel nr. 6 - Managementul deșeurilor

Denumire deșeu*
Pământ şi pietre, altele decât cele
specificate la 17 05 03
Materiale izolante cu conţinut de
azbest
Resturi de balast, altele decât cele
specificate la 17 05 07
Beton
Fier si otel
Lemn
Sticla
Plastic
Cabluri
Amestecuri de deşeuri de la
construcţii şi demolări
Asfalturi, altele decât cele
specificate la 17 03 01

Cantitate
Starea
generata
Cod deșeu*
Tip de stocare
fizica
[t/an]
Activitatea de executie a proiectului
5

S

17 05 04

5

S

17 06 05*

12
S
S
S

125

S

Deșeuri municipale amestecate
Hartie
Sticla
Plastic
Metal

VN

D1/DO

17 05 08

5
3
2
1
2
1

10

Managementul deșeurilor
Valorificata/ Eliminata/
destinatia
destinatia

S

17 01 01
17 04 05
17 02 01
17 02 02
1702 03
17 04 11

CT
RM
RP

R5/Vr
R4/Vr
R1/Vr

RP

R12/Vr

17 09 04

CT

R5/Vr

17 03 02
Activitatea personalului OS
S
20 03 01
S
20 01 01
S
20 01 02
S
20 01 39
S
20 01 40

RP
RP
RP
RP
RM

V - valorificare; E - eliminare; R – rămas în stoc;
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Figură 8 - Schema flux a deseurilor pe perioada de executie a proiectului
Beton 17 01 01

Valorificatori
autorizati

Caramizi 17 01 02

Deșeuri
reciclabile

Fier si otel 17 04 05
Executie
obiective
Centru de
excelenta

Plastic 1702 03
Lemn 17 02 01
Sticla 17 02 02
Cabluri 17 04 11
Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi
demolări 17 09 04

Resturi de balast, altele decât cele specificate la
17 05 07
Asfalturi, altele decât cele specificate la 17
03 01

Materiale de
constructie

Deșeuri
eliminate

Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la
17 05 04

Materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 06 05*
Personal OS

Amplasament
deşeuri
periculoase

Hârtie și carton 20 01 01
Deșeuri
reciclabile

Metalice 20 01 40

Amplasament
pentru stocarea
temporară a
deşeurilor
nepericuloase
provenite din
activitățile de
construcții

Materiale plastice 20 01 39

Valorificatori
autorizati

Sticlă 20 01 02
Deșeuri municipale amestecate 20 03 01
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La sfârșitul săptămânii se vor afecta 2 ore pentru curăţenia fronturilor de lucru, când se vor
elimina toate elementele care au devenit deşeuri.
4.9.

Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Substanțele toxice şi periculoase care se vor utiliza in realizarea proiectului pot fi: carburanții
(motorina) şi lubrifianții necesari funcționarii utilajelor, mixtura asfaltica.
Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar.
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfecta stare de funcționare, având făcute
reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa după
fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri
hidraulice şi de transmisie.
In cazul în care vor fi necesare operații de întreținere sau schimbare a acumulatorilor auto,
acestea nu se vor executa în șantier, ci într-un atelier specializat, unde se vor efectua şi
schimburile de anvelope.
Mixtura asfaltica nu se va prepara pe amplasament, ea se va prepara în instalații specializate şi
transportata cu mijloace de transport specifice.
V.

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 reabilitare/modernizare
deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficienței măsurilor adoptate pentru
reducerea impactului modernizării drumurilor de exploatare 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 construcție.
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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;
monitorizarea managementului apelor uzate provenite din OS prin vidanjarea



corespunzătoare a toaletelor ecologice și încadrarea în parametri NTPA 001/2002 de evacuare a
apelor uzate;
în perioada de exploatare se generează ape uzate menajere ce sunt colectate în toalete



ecologice.
5.2.

Factorul de mediu aer și zgomot

Pentru faza de construcție se recomandă să se realizeze monitorizarea pulberilor în suspensie și
a pulberilor sedimentabile, precum și a zgomotului.
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..
5.3.

Factor de mediu sol și subsol

Se va asigura o supraveghere permanentă a amplasamentului analizat pentru sesizarea
eventualelor incidente care ar putea influenta poluarea solului. Se vor verifica periodic
vehiculele și utilajele vor fi astfel întreținute și folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil
să nu contamineze solul.
VI.

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative

naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru
apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)
Nu este cazul.
VII.

Lucrări necesare organizării de șantier:

Organizarea de șantier se face pe un teren aparținând investitorului stabilit de beneficiar
împreuna cu constructorul (in zona cladirii C1) și cuprinde construcții și instalații ale
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constructorului, echipate cu mijloace la alegerea lui și care sa-i permită satisfacerea obligațiilor
și relațiilor cu beneficiarul, precum și cele privind controlul și calitatea execuției.
Pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:
magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori și depozitare


scule;


container birouri;



punct PSI;



platou depozitare utilaje;



WC ecologic;

Se vor trasa pe teren amplasamentul constructiilor, drumurile de acces, spatiile destinate
antreprenorului și subantreprenorilor, magazii, depozite.
Se vor organiza depozitele de materiale, materii prime și deșeuri:
platforme pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din reabilitare insfrastructură



rutieră, balastului, nisipului, asfaltului uzat, prevăzute cu șanțuri perimetrale pentru colectarea
pierderilor
zone betonate, acoperite și împrejmuite pentru stocarea/depozitarea temporară a



uleiurilor, vopselelor, diluanților, emulsiei pentru mixtura asfaltică, deșeurilor colectate selectiv
etc.
Pentru a permite desfășurarea fără întrerupere a lucrărilor de construcții, se impune executarea
unor lucrări pregătitoare și asigurarea mijloacelor materiale și umane.
Lucrări pregătitoare:


se identifică amplasamentului provizoriu al organizării de șantier conform planului de

trasare;


se realizează aprovizionarea cu materiale și piese, în cantitățile și de calitatea cerută prin

proiect, astfel încât să se asigure începerea și continuitatea lucrărilor;


se asigură utilajele și dispozitivele de mică mecanizare necesare;



se asigură forța de muncă specializată;

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.
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Având în vedere aceste condiții se poate aprecia ca activităţile şi construcțiile de organizare de
șantier nu se vor dezvolta pe traseul drumului.
In perioada execuției lucrărilor de modernizare se vor lua următoarele masuri organizatorice:


marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului în vederea respectării cu strictețe a

perimetrului afectat construcției;


amenajarea corespunzătoare a drumurilor de acces la fronturile 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, mixtura asfaltica), 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, ținând cont de sensibilitatea zonelor;


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 ca amplasament, soluții, dotări şi pentru aceasta va fi nevoie de un
proiect. în acest sens, constructorului ii va reveni obligația de a obţine


certificatele de urbanism pentru lucrările proprii;



toate avizele şi acordurile pentru acestea;



autorizație de construire pentru lucrările provizorii, daca este cazul;



si în final de a reda terenurile ocupate temporar la forma inițiala cu amenajările stabilite

de organele competente.
Se interzice depozitarea materialelor și circulația autovehiculelor sau utilajelor de șantier pe
terenurile adiacente.
VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente
și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:
Constructorul are obligația reconstrucției ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate
și

situate

de-a

lungul

traseului

celor

doua

artere

rutiere

propuse

pentru

reabilitatre/modernizare (organizare de șantier, loturi proiect).
O atenție specială se va acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea lucrarilor de
depozitare materiale și deșeuri rezultate:
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limitarea la minimul necesar a suprafeței ocupate;



refacerea zonelor verzi afectate;

Vor fi acoperite cu sol vegetal şi însămânțate cu gazon toate acostamentele noi şi terenurile
adiacente, afectate de lucrări.
Prin caietele de sarcini se vor impune masuri de management corespunzător:
-

datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale,

se va executa curăţarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier.
-

utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de

monoxid de carbon şi concentrațiile de emisii în gazele de eșapament şi vor fi puse în funcțiune
numai după remedierea eventualelor defecțiuni.
-

se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere,

pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor şi
aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice.
-

procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se

va urmări o umectare mai intensa a suprafețelor.
-

la sfârșitul săptămânii se va efectua curățirea fronturilor de lucru, eliminându-se toate

deşeurile.
Anexe


Certificat de urbanism;



Planuri de incadrare in zona;



Planuri de situatie;



Coordonate geografice (STEREO 70) ale proiectului
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