CURTALI ZECHER I.F.

MEMORIU DE PREZENTARE
I.
o

DATE GENERALE

Denumirea proiectului :
Construire “SPATIU DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE SI IMPREJMUIRE
TEREN”;

o

Amplasamentul proiectului, vecinatatile şi adresa obiectivului :
Nr. Cadastral 102519, Str. Campului , nr. 134 bis , loc. Osmancea, com. Mereni, jud.
Constanta
- vecinatati:
- N: teren C.L. Mereni, teren proprietate private Curtali Zacher;
- E: teren C.L. Mereni;
- S: teren C.L. Mereni;
- V : teren proprietate private Curtali Zacher, str. Campului.
- regim juridic: imobilul(terenul, Steren=3200 mp) este situat in intravilanul Comunei
Mereni, sat Osmancea, str. Campului, nr. 134 bis, Jud. Constanta si este proprietatea
CURTALI ZACHER - IF conform actelor de proprietate, respectiv Contract de Inchiriere nr.
2433/ 08.06.2018
- regim economic:
- folosinta actuala: teren intravilan cu destinatie curti-constructii. S= 3200 mp, nr.
Cadastral 102519; Terenul nu se afla in zona protejata , nu sunt interdictii de construire si
nu este in zona de interes public
- destinatia admisa: zona activitati productive si servicii ;
- se propune: construire „ Spatiu depozitare utilaje agricole si imprejmuire teren” .

II.
TITULARUL PROIECTULUI:
numele companiei: CURTALI ZACHER I.F..
adresa postala:str. Campului , nr. 134, localitatea Osmancea, com. Mereni, jud.
Constanta;
tel/fax: 0241-692 841;
reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:
CURTALI ZACHER legitimat cu CI , seria …., nr. ……, emisa de ……., la data de ……….,
avand domiciliul in Jud. ……, Mun. ……… , str. ………., nr. … , bl ……, sc.., et …, ap …, CNP
………….- administrator ;
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III.
DESCRIEREA PROIECTULUI
Un rezumat al proiectului
Proiectul analizat se refera la obtinerea acordului de mediu pentru construire «Spatiu
depozitare utilaje agricole si imprejmuire teren”, imobilul(terenul) se identifica in zona de
intravilan a comunei Mereni, jud. Constanta, strada Campului , nr. 134 bis, Nr. Cadastral
102519.
Situatia existenta:
Imobilul(terenul, cu St=3200 mp) se identifica in zona de intravilan conform
documentatiei de urbanism nr 2895/2001 faza PUG, aprobata prin Hotararea Consiliului Local
Mereni nr. 49/2001.
Situatia proiectata:
Prin construire «Spatiu depozitare utilaje agricole si imprejmuire teren » se vor realiza
spatii adecvate pentru depozitarea utilajelor agricole. Utilajele agricole depozitate nu necesita
combustibil pentru functionare . Sunt de tipul pluguri, grape, discuri, semanatori, instalatii de
stropit .
-

- Se propune: construirea urmatorului obiectiv :
- hala depozitare utilaje agricole, regim inaltime parter (h max - 12.40 m) - 1 buc, cu
Sc=1360 mp;
Hala cu regim de inaltime parter/inaltime maxima 12.40 m are functia de depozitare
utilajelor agricole. Acoperisul halei vor fi sub forma de arc autoportant din tabla cutata cu doua
articulatii si sprijin pe zid de beton. Laturile de Vest si de Est ale halei vor fi inchise cu tabla pe
structura metalica din teava rectangulara.
Accesul in hala de va fi asigurat prin laturile de Vest si de Est ale halei. Hala de
depozitarea utilajelor agricole are fundatia din beton armat cu ziduri din beton perimetrale si
pardoseala din beton elicopterizat, are urmatoarele dimensiuni lungime L=41.15 m si latime
l=30.60 m, Sc=1360 mp.
Hala pentru depozitare nu necesita echipamente de incalzire sau racordare la gaze
naturale.
Clasa constructiei: conform cu tabelul 5.1.-clasa de importanta a constructiei va fi clasa IIIconstructie de importanta normala.
Categoria de importanta: conform ordin MLPAT nr.31/N/1995- categoria D- importanta
nredusa.
Cladirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc conform P 118/99.
Suprafata totala teren=3200 mp,
Suprafata construita existent = 0 mp;
Suprafata constructie propusa=1360 mp;
P.O.T. existent =0%, P.O.T. propus =42.5%.
C.U.T. existent =0,00 , C.U.T. propus = 0,425.
Principalele lucrări ale proiectului analizat care se vor desfăşura sunt:
pregătirea terenului pentru organizare şantier;
realizare sapatura pentru turnarea fundatiilor;
realizarea grinzilor de fundare si a planseului din beton armat;
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realizare elemente structura de rezistenta din beton sau elemente metalice, montare grinzi,
stalpi de sustinere, cu elemente metalice inglobate in beton;
realizare inchiderilor, ( peretilor metalici );
montare sarpanta elemente metalice;
refacerea zonei afectate de lucrări.
Imobilul (teren, St= 3200 m2) pe care se va realiza investitia este situat in intravilanul
com . Mereni , localitatea Osmancea , jud. Constanta si este proprietate a CURTALI ZECHER
I.F. Intreprinderea familiala detine terenul in baza Contractului de inchiriere atasat.
o Pierderi pe faze de fabricaţie
Deseurile de constructii rezultate din activitatea de construirea obiectivului vor fi eliminate
de firma care va realiza lucrarile propuse.
Deşeurile municipale cumulate pe perioada executiei obiectivului, vor fi colectate în
pubele, pentru a fi preluate şi transportate de firma de salubritate.
o Scopul şi importanţa obiectivului de investiţii :
Realizarea investitiei „ Spatiu depozitare utilaje agricole si imprejmuire teren ” va
asigura conditii moderne pentru desfasurarea activitatii de prestări servicii, de stocare a utilajelor,
in localitatea Osmancea , comuna Mereni , jud. Constanta .
o Utilitatea publică şi modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului
Pentru lucrarile de construire « Spatiu depozitare utilaje agricole si imprejmuire teren »
care vor fi realizate in intravilan comuna Mereni , jud. Constanta Intreprinderea Familiala detine
Certificatul de Urbanism nr.08 din 05.07.2018, eliberat de Primaria com. Mereni, cu perioada de
valabilitate de 12 luni.
Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/ sau
alte scheme si programe:
Documentatia s-a elaborat in temeiul documentatiei de urbanism nr.2895/2001, faza PUG
si a reglementarilor documentatiei de urbanism, aprobata cu HCL Mereni nr. 49 / 2001,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
-

Bilantul teritorial: suprafata totala, suprafata construita(cladiri, accese), suprafata spatii
verzi, numar locuri de parcare(daca este cazul):
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Suprafata totala a imobilului masurata este de St= 3200 m .
Suprafata total construita propusa=1360 mp;
Suprafata parcare si circulatie auto propusa= 0 mp;
P.O.T. existent =0%, P.O.T. propus =42.5%.
C.U.T. existent =0,00 , C.U.T. propus = 0,425.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona
Alimentarea cu energie electrică
de la bransamentul existent pe teren.
Apa-canal
Terenul studiat, alaturi de terenul invecinat pe latura de Nord si Vest, fac parte dintr-o
exploatare mai mare, ambele fiind detinute de CURTALI ZECHER I.F. . Hala depozitare utilaje
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agricole este deservita din punct de vedere al utilitatilor, de dotarile aflate pe terenul invecinat ,
la adresa Strada Campului nr 134, unde se afla amenajata zona administrativa a exploatarii. In
aceasta zona, langa cantarul de cereale , pe latura spre Str . Campului sunt amenajate grupurile
sanitare, deservite de un bazin etans vidanjabil. Apa menajera este asigurata din reteaua
comunala , bransamentul fiind tot in zona administrativa , pe terenul de pe Str. Campului, nr. 134.
Din aceasta sursa se va asigura si apa necesara pe parcursul lucrarilor de executie si pe
durata de functioanre a halei .
Evacuarea apelor uzate se face in bazinul vidanjabil existent pe teren.
Obiectivul analizat nu va face nota discordanta fata de vecinatati.
Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat face parte dintr-o serie de trepte de
relief cu mici diferente altimetrice, cuprinzand si zona carstica Amzacea-Mereni ca element
specific de relief. Datorita denivelarilor mici si a pantelor line, teritoriul prezinta in cea mai
mare parte aspectul unei campii, ceea ce favorizeaza cultivarea cerealelor.
In partea de vest a teritoriului se deschide de la este spre vest valea Osmancea, care
strabate localitatea Osmancea si debuseaza in valea Negresti. Aceasta vale este inundabila la
ploi torentiale, Reteaua hidrologica de pe teritoriul comunei este foarte saraca. Apa freatica se
gaseste in general la adancimi mici variind intre 0,5-6,0 m.
Comuna Mereni este situata la nord de Valea Carasu, teren ce se afla amplasat in
Podisul Topraisar, in partea de SE a tarii, la 35km SE de Municipiul Constanta.
- Accesul în zonă - auto si pietonal din Strada Campului , de pe latura de Vest a terenului ;
- Situatii de risc
Amplasamentul analizat nu este supus alunecarilor de teren.
Inainte de punerea in functiune a obiectivului vor fi elaborate planurile de prevenire si
actiune privind :
 prevenirea si controlul poluarilor accidentale ; 

 regulamentele de intretinere si operare a instalatiilor tehnologice;
 planurile de prevenire si combatere a incendiilor ; 


 regulamentele si instructiunile de protectie a muncii specifice locurilor de munca. 

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.
Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura :
Dovada titlului asupra imobilului , teren si/sau constructii, sau , dupa caz, extrasul de
plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi , in
cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata)
- Documentatie Tehnica Autorizare Constructie;
- Perioada de execuţie a proiectului analizat va fi de max.12 luni de la obţinerea tuturor
avizelor.
- Timpul şi programul de funcţionare
Funcţionarea obiectivului se va derula dupa un program specific activitatii.
IV. SURSE DE POLUARE ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 1.
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PROTECTIA CALITATII APELOR
Sursele de ape uzate si compuşii acestor ape 
Sursele de poluare a apei asociate perioadei de construcţie a depozitului de utilaje sunt:
- Activităţile igienico-sanitare ale personalului.
- Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor administrative aferente organizării de
şantier.
Pentru organizarea de santier vor fi folosite grupurile sanitare existente in incinta .
Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca
se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.
Funcţionarea depozitului nu necesită apă tehnologică, ca urmare nu vor rezulta ape uzate.
Există posibilitatea poluării apei cu produse petroliere în cazul scurgerilor accidentale de
ulei de la motoarele utilajelor.
Apele pluviale potential curate datorita sistematizarii pe verticala a amplasamentului,
sunt colectate prin pante pentru a fi dirijate in zona libera a amplasamentului.
Apele pluviale nu se constituie intr-o sursa de poluare a solului sau a freaticului.
Impactul functiunii de depozitare utilaje agriclor, prezentate in cadrul obiectivului,
asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona in conditiile respectarii
instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.
2. PROTECTIA AERULUI
Generalitati
Orice substanta sau produs care, folosit in cantitati sau concentratii aparent nepericuloase,
prezinta un risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri material (deci pot fi explozive,
oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corosive, iritante, mutagene sau radioactive) se desemneaza
drept substanta periculoasa.
Din punct de vedere ecologic, exista deosebiri destul de importante intre diverse categorii
de poluanti. Astfel se deosebesc:
 noxe care dauneaza direct organismului uman, ca de exemplu oxizii de azot, oxizii de
sulf, monoxidul de carbon, precum si unele metale grele; 

 noxe care actioneaza direct asupra vegetatiei, ca de exemplu dioxidul de sulf şi
combinatiile dintre Cl si H2 ; 

 noxe care stau la baza formarii de acizi, ca de exemplu SO2, SO3, NO si NO2, ce
determina formarea ploilor acide si distrugerea padurilor; 

 noxe care devin factori importanti in declansarea efectului de sera al pamantului sau care
contribuie la distrugerea stratului de ozon. 

 Surse de poluare: 
Sursele de poluare a aerului in timpul realizarii proiectului:
- nu sunt relevante. Toate lucrarile de constructii se vor realiza folosind metode de
constructie moderne, zonele de lucru vor fi protejate de perdele de protectie care vor retine si
limita emisiile necontrolate de praf, pulberi care apar in timpul realizarii lucrarilor de constructii.
Emisiile de pulberi in timpul realizarii lucrarilor de realizarea proiectului, vor fi locale si reduse,
fara a avea impact asupra vecinatarilor.
 Sursele de poluanţi pentru aer in timpul functionarii obiectivului: 
- nu sunt relevante. Activitatea de depozitare a utilajelor agricole este periodica, de regula
se desfasoara in perioada dintre campaniile agricole de primavara si toamna.
3
 Poluanţi evacuati în atmosferă [mg/m ] si [ g/s ]
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Nu este cazul.
Avand in vedere activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului proiectat
consideram ca impactul asupra factorului de mediu, aer este nesemnificativ.
3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR
Sursele de zgomot din cadrul obiectivului analizat sunt:
- În timpul realizării obiectivului
Sursele de zgomot în timpul realizării obiectivului vor fi de la sculele electrice portabile
folosite la lucrarilor de realizarea constructiilor.
Impactul zgomotului in timpul realizarii proiectului din cadrul obiectivului analizat, va fi
redus si local.
- După darea în folosinţă a obiectivului
Sursele de zgomot după darea în folosinţă a obiectivului sunt: traficul auto din incinta
societatii.
- Nivelul de zgomote si vibratii produse

Zgomotul generat de mijloacele auto care tranziteaza perimetrul va fi redus si local, astfel
la limita incintei nivelul de zgomot nu depaseste 65 dB(A) conform STAS 10009/88.
In acest context putem afirma ca, din punct de vedere al zgomotului, activitatea care se va
desfasura in cadrul perimetrului analizat nu se constituie intr-un factor de risc pentru vecinatati.
4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR
În cadrul obiectivului analizat, atât în perioada de realizarea proiectului cât şi după punerea
în funcţiune nu se vor utiliza substanţe sau materiale radioactive.
5. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI
Poluanţii care ar putea afecta calitatea factorului de mediu sol pot fi:
În faza de şantier:
 uleiuri tehnice provenite de la utilajele tehnice folosite în faza de şantier; 
Lucrarile de constructie si organizarea de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete
minime de teren. La terminarea lucrarii, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin
refacere la circuitul functional initial.
După punerea în funcţiune a obiectivului:
In cadrul obiectivului analizat se vor realiza spatii pentru colectarea selectiva a deseurilor,
folosind dotari specifice.
Obiectivul analizat, in conditii normale de functionare nu poate sa produca o poluare
potenţial semnificativă a solului şi subsolului.
6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE
Nu este cazul.
Terenul pe care se va realiza investitia ,,Spatiu depozitar eutilaje agricole si
imprejmuire teren ” , face parte din categoria curti-constructii, se identifica in zona de intravilan
a Comunei Mereni , jud. Constanta.
7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES
PUBLIC
 Distantele fata de obiectivele protejate
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Constructia popusa se afla in localitatea Osmancea , din com Mereni, Jud. Constanta.
Terenul este in proprietatea CURTALI ZACHER I.F., o intreprindere familiala care are
ca activitate principala : ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE (CULTURA VEGETALĂ
COMBINATĂ CU CREŞTEREA ANIMALELOR) .
Terenul are ca vecini, în conformitate cu Planul de Incadrare în Zonă, teren domeniu
public privat, respectiv:
- N: teren C.L. Mereni, teren proprietate private Curtali Zacher;
- E: teren C.L. Mereni;
- S: teren C.L. Mereni;
- V : teren proprietate private Curtali Zacher, str. Campului.
Terenurile învecinate sunt proprietate a domeniului public (drumuri locale) si teren
proprietate domeniu public privat, fata de care au fost respectat distantele minime de protectie
impuse de normativele tehnice de constructie si executie 003/04/00.
8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT
Sursele de deşeuri în faza de reorganizare a amplasamentului sunt următoarele:

deşeuri municipale provenite de la muncitori constructori – cod 20 03 01 – 0.02 tone; 

 deşeurile rezultate din activitatea de realizarea structurii din beton armat, sa - cod 17 01
01 (cca.1 mc) 

 deseuri metalice din activitatea de realizarea constructiilor metalice – cod 17 04 07 - 0.1
tone
vor fi gospodărite de către societatea care va realiza lucrarile de constructie, vor fi
colectate selectiv pentru a fi valorificate si/sau eliminate prin firme abilitate.
Deşeurile rezultate din activitatea spatiului sunt:
- deşeuri municipale amestecate (cod 20 03 01)
cca.0,200 t/an;
- deseuri de la utilajele agricole din dotare
 anvelope uzate (cod 16 01 03) -ocazional
 filtre uzate (cod 16 01 07*) - ocazional
 ulei uzat (cod 13 02 05*) - ocazional
;
 Modul de gospodărire
Deşeurile municipale rezultate in faza de santier, vor fi colectate în ecopubele, stocate
temporar in zona special amenajata de unde sunt ridicate de firma de salubrizare specializată.
Pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile se va organiza un spatiu cu dotari
tehnice necesare pentru colectatea selectiva a deseurilor.
Din activitatea curenta a unor spatii de depozitare utilaje agricole rezulta, deseuri specifice
recilabile.
Deseurile municipale(cod 20 03 01) sunt colectate în europubele, pentru a fi periodic
preluate cu mijloacele auto specializate ale firmei de salubritate, conform contract, se factureaza
lunar.
Deseurile de la utilajele agricole din dotare se vor colecta selectiv, separat pe categorii,
constituindu-se in deseuri reciclabile si vor fi valorificate catre unitati abilitate conform cu
legislatia in vigoare.
Deşeuri valorificate: anvelope uzate , filtre uzate, ulei uzat vor fi valorificate prin
societati specializate autorizate.
Deseurile rezultate din activitatea de intretinere si reparare curenta a utilajelor agricole
care sunt in garantie, sunt preluate de societatea care asigura service-ul acestor utilaje.
Deseuri eliminate: deşeurile municipale amestecate sunt preluate de societăţi autorizate
de salubritate, pe bază de contract, in vederea eliminării prin depozitare.
Modul de transport al deşeurilor se va realiza prin firme autorizate numai cu mijloace de
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transport autorizate. Transportul deşeurilor nepericuloase rezultate din procesul tehnologie se va
face cu respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi
nepenemoase pe teritoriul României
Pentru predarea deseurilor industriale reciclabile nepericuloase si/sau periculoase catre
firme abilitata societatea va completa Anexa 3 formularul de incarcare-descarcare a deseuri
nepericuloase, conform cu prevederile H.G. 1061/2008.
Evidenta gestiunii deseurilor se va realiza conform cu prevederile cuprinse in H.G. nr.856/
2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

9. GOSPODĂRIREA
SUBSTANŢELOR
ŞI
PREPARATELOR
CHIMICE
PERICULOASE
 Substanţe toxice
Nu este cazul. 


Modul de gospodarire 

Nu este cazul. 

V.
PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Urmărirea calităţii şi supravegherea factorilor de mediu trebuie să fie o preocupare
permanentă şi în continuă perfecţionare. Monitorizarea la nivelul societăţii trebuie să fie
organizată ca o activitate obligatorie pentru:

monitorizarea tehnologică ; 


monitorizarea factorilor de mediu . 
Monitoringul tehnologic are rol şi de înregistrare şi prelucrare a datelor pe fluxuri
tehnologice, coroborate cu monitorizarea mediului de muncă, prin determinări periodice la locul
de muncă, în vederea luării din timp a măsurilor necesare .
Monitoringul factorilor de mediu este interdependent de monitorizarea tehnologică şi se
va organiza ca o activitate de sine stătătoare.
VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI
- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care
transpun legislaţia comunitară (Directiva IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă,
Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor, etc.)
Proiectul analizat intra sub incidenta H.G. nr. 445/ 2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr.II , pct.1, lit.aAgricultura, silvicultura şi acvacultura a) proiecte pentru restructurarea exploatatiilor agricole.
Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul
ariilor natural protejate , conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare .
VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
- Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:
In perimetrul unde se vor realiza lucrarile proiectului analizat, se va delimita un spatiu
unde muncitorii vor stoca deseurile rezultate din constructii, materialele de constructii si
echipamentele de lucru, se vor identifica zonele unde muncitorii pot fi expusi la accidente.
Beneficiarul va pune la dispozitia executantului un spatiu corespunzator, pentru
depozitarea materialelor, unde vor fi stocate tempoar materialele de constructii care vor fi folosite
in lucrarile de realizare a proiectului . Spatiu administrativ , grupul sanitar si vestiarul vor fi
organizate pe terenul invecinat , cu numarul cadastral 100378, de la adresa Str . Campului , nr.
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134, localitatea Osmancea, com. Mereni, jud. Constanta.
Terenul studiat, alaturi de terenul invecinat pe latura de Nord si Vest, fac parte
dintr-o exploatare mai mare, ambele fiind detinute de CURTALI ZECHER I.F. . Hala
depozitare utilaje agricole este deservita din punct de vedere al utilitatilor, de dotarile aflate pe
terenul invecinat , la adresa Strada Campului nr 134, unde se afla amenajata zona administrativa
a exploatarii. In aceasta zona, langa cantarul de cereale , pe latura spre Str . Campului sunt
amenajate grupurile sanitare, deservite de un bazin etans vidanjabil. Apa menajera este asigurata
din reteaua comunala , bransamentul fiind tot in zona administrativa , pe terenul de pe Str.
Campului, nr. 134
In vederea executarii lucrarilor prevazute in proiect, constructorul trebuie sa cunoasca
temeinic prevederile tuturor documentatiilor, legilor si actelor normative in vigoare care se refera
la problemele de tehnica securitatii si protectia muncii. Se va face periodic instructaj la locul de
munca privind protectia muncii .
- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:
Lucrarile de realizarea a proiectului analizat sunt temporare, realizandu-se pe o suprafata
restransa, se vor folosi metode de constructie moderne.
Lucrarile de realizarea proiectului va determina un impact local si redus, fata de
vecinatati.
- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:
In organizarea de santier sunt interzise de asemenea:
- folosirea unor dotari tehnice electrice portabile care prezintă un grad ridicat de uzură;
- depozitarea/stocarea materialelor de constructie noi, al utilajelor(sculelor) si al sacilor
cu deseurile rezultate din demolari, pe alte suprafete de pe amplasament decat cele stabilite de
comun acord cu beneficiarul.

In perioada de realizare a proiectului, se vor tine cont de urmatoarele componente:
- deseurile rezultate din activitarea de constructii, vor fi colectate selectiv si vor fi
preluate periodic de firma care realizeaza lucrarile din proiect.
- constructorul va avea obligatia de a respecta nivelul maxim de zgomot admis,
activitatea se va desfasura numai in timpul zilei, se vor limita pe cat posibil emisiile necontrolate
de praf, se va pastra curatenia in spatiile de lucru, pentru a limita impactul produs de lucrarile
care trebuie realizate in cadrul proiectului asupra vecinatatilor.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE/ RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI
- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la
încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale
- se va actiona in conformitate cu prev ederile cuprinse in planul de prevenirea poluarilor
accidentale;
Aspecte referitoare la finalizarea lucrarilor de relizarea proiectului:
- constructorul la receptia finala a lucrarilor trebuie sa predea spatiile prevazute a fi
realizate in proiect, fara deseuri specifice rezultate din activitatea de constructii si fara resturi de
materiale de constructie care au fost folosite in realizarea proiectului. Toate dotarile tehnice
specifice folosite in realizarea proiectului vor fi de asemenea preluate in totalitate de constructor.
IX. XE
9

