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4.MEMORIU DE PREZENTARE 
conform cu ANEXA 5E din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte public și private asupra mediului

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE  IMOBIL  CONFORM  HCL  NR.381/25.10.2012  –
CONSTRUIRE FRONT ESTIC P-TA AUREL VLAICU

Adresa amplasament:           strada Oituz, nr 35E, mun. Sibiu, Județul Sibiu

II. Titular

- numele companiei: SC IMOBILIARE ROYAL SRL

- adresa poștală: Str. Vale, nr. 472, com. Tilișca, jud. Sibiu

- numărul de telefon: 0742 262 438

- adresa de e-mail: office@estudio.ro;

- numele persoanelor de contact: Dana IONESCU

- responsabil pentru protecția mediului: SC IMOBILIARE ROYAL SRL

III. Descrierea proiectului:

a)    un rezumat al proiectului:  

Zona studiata este situata în intravilanul municipiului Sibiu, în afara perimetrului de protecție  a
valorilor  istorice  și  arhitectural-urbanistice;  în  partea  central-sudica  a  municipiului.  Conform CU
2450/14.10.2019 parcela este încadrată în ”UTR C- Zona centrala în exteriorul Zonei Protejate”. 

Terenul pe care urmează a se realiza lucrările este situat în intravilanul municipiului Sibiu, și
are o suprafața  de 566 mp conform C.F. nr. 110883. Orientarea terenului este S-N.  Terenul este
liber de construcții.

Parcela studiata a făcut obiectul unei documentații PUZ și RLU „Construire front estic Piața
Aurel  Vlaicu  în  Sibiu,  Piața  Aurel  Vlaicu” aprobate  cu  HCL  nr.  381/25.10.2012,  care
reglementează  principalii indicatori urbanistici, retragerile fata de imobilele invecinate, accesele și
parcarile pentru o suprafața mai mare care cuprinde o unitate teritoriala de referinta. 

Proiectul are ca scop următoarele:

-construire imobil cu funcțiunea de birouri și spatii comerciale la parter, regim de înălțime 2S+P+6E

-amenajări exterioare, alei auto și pietonale

-organizare de șantier

-realizare branșamente, rețele de incinta
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Regimul de înălțime al imobilului propus  va respecta prevederile PUZ și RLU în vigoare,
stabilit pentru a corespunde unei înălțimi maxime de 29m, și va prelua inaltimile aticelor cladirilor la
care se alipeste, fiind permisa o diferența de coa de ±1,00 m.

Imobilul propus se va amplasa pe parcela conform retragerilor reglementate prin PUZ:

- tronsonul alipit clădirii existente (Banca Raiffeisen) se va alinia la Iimita de proprietate a parcelei;

-  colțul  clădirii  dinspre  Aleea  Buia  se va alinia  la  blocul  nr.  1  și  se  va retrage de la  Imita de
proprietate cu minim 1,15 m, 3,5 m față de Imita de proprietate dinspre blocul  nr.1 (în  dreptul
tronsonului 2S+P+6E), 5,50 m față de colțul blocului nr.1.

Accesul pe parcela  respecta prevederile PUZ și RLU în vigoare ,  accesul carosabil se va
realiza din Aleea Buia pe latura nordica a parcelei, prin intermediul unei rampe auto ce coboară în
subsol. 

Conform HCL nr. 381/25.10.2012, art. 4, pct. d. și RLU aferent PUZ, sectiunea 3, punct 9,
se vor asigura locuri de parcare în parcaje subterane pe doua niveluri.  Dimensiunile reduse ale
parcelelor  impun  extinderea  parcajelor  subterane  cu  suprafete  suplimentare,  utilizate  în  baza
contractelor de concesiune încheiate cu administratia locala nr 52/14.10.2013 și 14/10.03.2021. Se
propune amplasarea a 38 locuri de parcare distribuite la subsol 1 și 2 .

BILANȚ TERITORIAL CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 381/25.10.2012 

UTILIZAREA TERENULUI EXISTENT PROPUS

mp % mp %

CONSTRUCȚII 2908,0 mp 36% 3915,6 mp 55%

CIRCULAȚII ȘI PARCAJE 3911,8 mp 49% 2286,1 mp 33%

SPATII PLANTATE 1173,0 mp 15% 869,9 mp 12%

TOTAL 7992,8 mp 100% 7090,0 mp 100%

b) - justificarea necesității proiectului:  

Oportunitatea investiției este argumentată prin documentatia de P.U.Z. „Construire front estic al
Pietei Aurel Vlaicu, Sibiu” aprobată cu HCL nr. 381/25.10.2012 și presupune unei clădiri noi care sa
închidă frontul la Piața Aurel Vlaicu.

Construirea acestui imobil  este justificată, având în vedere că amplasamentul se află într-o
zonă centrala a municipiului Sibiu, în exteriorul Zonei Protejate. 

c) - valoarea investitiei:  

Cost estimat total investiție = 5,281,309,55 lei

d) perioada de implementare propusa  

Investiția propusă se va desfășura pe o perioadă de 3 ani.
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e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de  
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Situația  existenta  și  situația  propusa  sunt  cuprinse  în  planșele  PLAN DE ÎNCADRARE ÎN
ZONA  ȘI  PLAN  DE  SITUAȚIE  anexate  prezentului  memoriu.  Suprafața  terenului  aparținând
beneficiarului are suprafața de 566 mp. 

Limitele și vecinatatile sitului studiat sunt:

la nord:  Aleea Buia

la sud:  construcție existenta lipita pe limita de proprietate, Banca Raiffeisen

la est:  teren liber de construcții și imobil locuințe P+1

la vest: Piața Aurel Vlaicu, teren liber de construcții 

Conform  PUZ  aprobat  prin  HCL  381/2012  și  contracte  de  concesiune  52/14.10.2013  și
14/10.03.2021 se concesionează suprafața de 161 mp necesara realizării parcărilor în subsol.

Caracteristicile constructiei propuse:

- funcțiunea: mixta _ birouri, spatii comerciale

- dimensiunile maxime la teren: 15.57 m x 36.81 m

- S teren= 566 mp;

- S teren concesionat =161 mp

- regim de înălțime propus : 2S+P+6E 

- H.max cornișă propus  22,00m=+455,70 / H.max cornișă conform PUZ: 2  2,5  0 m  =+456.70

- H.max coama propus   25.1  2  m  =+458.80 / H.max coama conform PUZ: 25.  4  2 m  =+459.62

- AC propus = 476.15 mp

- ACD subteran propus =1404.30 mp

- ACD suprateran propus =3257.05 mp

- ACD total =4661.35 mp

f) o  descriere  a  caracteristicilor  fizice  ale  intregului  proiect,  formele  fizice  ale  
proiectului,(planuri,clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.):

Proiectul are ca scop construirea unui imobil cu funcțiunea de birouri și spatii comerciale la
parter, regim de înălțime 2S+P+6E, amenajări exterioare, alei auto și pietonale și organizarea de
șantier.

Imobilul propus se va amplasa conform PUZ aprobat, astfel:

- tronsonul alipit clădirii existente (Banca Raiffeisen) se va alinia la Iimita de proprietate a parcelei;

-  colțul  clădirii  dinspre  Aleea Buia  se va alinia  la  blocul  nr.  1  și  se va retrage de la  Iimita de
proprietate cu minim 1,15 m, 3,5 m față de Iimita de proprietate dinspre blocul  nr.1 (în dreptul
tronsonului 2S+P+5E), 5,50 m față de colțul blocului nr.1.
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Clădirea va avea forma rectangulară, cu structură mixtă, din cadre și zidării portante, cu fundații
de tip radier, planșee din b.a. și acoperișuri tip terasă. 

Arhitectura  imobilului  propus  va  fi  de  factură  modernă,  minimalistă,  cu  finisaje  exterioare
contemporane, placaje de piatră naturală, hpl. Închiderile exterioare vor fi realizate mixt, din pereți
tip cortină, respectiv zidărie în anumite zone. Ferestrele din zidării  vor fi din tâmplării  din Al/  cu
geam termopan.

Accesul  auto  pe  parcela  se  va  realiza  din  Aleea  Buia  pe  latura  nordică  a  parcelei,  prin
intermediul unei rampe auto ce coboară în subsol. La subsol 1 și 2 se vor realiza 38 de locuri de
parcare.

Accesul pietonal se va realiza din gangul amplasat pe latura sudica a imobilului și de pe latura
vestica pentru spatiile comerciale amplasate la parter.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție:

Nu este cazul, nu este o investiție destinata producției.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Nu este cazul, nu este o investiție destinata producției.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției,
produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:

Nu este cazul, nu este o investiție destinata producției.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

Execuția  lucrărilor  va implica  utilizarea  de materii  prime specifice  activităților  de construcții
clădiri: nisip, piatra sparta,beton de ciment, armaturi din otel-beton, blocuri de cărămidă sau b.c.a,
hidroizolații, termoizolații, tâmplărie de lemn sau PVC, tencuieli și zugrăveli interioare și exterioare,
pardoseli ceramice și parchet, instalații sanitare, termice, electrice.

Combustibilul necesar utilajelor de lucru (motorina) va fi asigurat prin societăți de profil (stații de
combustibil), fără a necesita depozite temporare pe amplasament.

Pentru funcționarea imobilului se va folosi energie electrica, gaz, apa obținute prin racord la
rețeaua existenta.

Evacuarea apelor uzate se va face în rețeaua de canalizare existenta

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

 Alimentarea cu apa: din rețeaua  publica existenta de apa.

 Alimentarea cu energie electrica: din rețeaua publica existenta de curent electric.

 Alimentarea cu gaz: din rețeaua publica existenta de gaz.
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 Rețea de canalizare: rețeaua publica existenta de canalizare.

Racordarea la utilități se va face după finalizarea lucrărilor de rezistenta, arhitectura și instalații
interioare. În perioada de execuție a lucrărilor  se vor asigura utilitățile pe organizare de șantier,
urmând ca după iîncheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se vor încheia și
contractele cu furnizorii de utilități – alimentare cu apa, canalizare, gaz, energie electrica, telefonie,
internet.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

Refacerea  amplasamentului  după  construire  se  va  realiza  conform  proiectului  tehnic  de
execuție.

Activitățile  de dezafectare  de pe amplasamentul  lucrărilor  și  al  organizării  de șantier  după
terminarea execuției sunt următoarele:

- utilajele și orice echipamente mecanice se vor retrage la terminarea lucrărilor, de preferință pe
măsura ce nu mai sunt utilizate, prin grija și răspunderea contractorului.

- va fi curățat amplasamentul de resturi și materiale de construcție.

Soluțiile și masurile de dezafectare nu presupun tehnologii, echipamente și condiții de protecție
speciala, ci numai de tipul celor care au fost menționate cu condiția ca ele sa fie corect realizate,
controlate și recepționate în mod strict de beneficiar.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul auto pe parcela se va realiza din strada Oituz. Accesul  pietonal  pe parcela se va
realiza din Piața Aurel Vlaicu și de pe str. Oituz. În momentul de fata amplasamentul este accesibil
atât din str. Oituz, cât și din Piața A. Vlaicu, prin urmare nu se vor realiza modificări.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

În etapa de construcție se vor utiliza:

- lemn: pentru cofraje, elemente temporare, etc.;

- pietriș (diverse sorturi) pentru amenajarea căilor de acces, aleilor, platformelor, etc.;

- apă: pentru prepararea betoanelor ce urmează a se realiza direct pe amplasament.

- pământ: pentru rambleieri și nivelări;

În etapa de funcționare nu sunt preconizate a se utiliza resurse naturale.

- metode folosite în construcție:

Se vor folosi elemente și metode care sa fie cat mai prietenoase cu mediul înconjurător.

Realizarea lucrărilor de construcție / montaj / amenajări se va face în condițiile respectării:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

-  Regulamentului  privind  conducerea  și  asigurarea  calității  în  construcții  -  aprobat  prin  HG nr.
261/1994
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Pentru realizarea lucrărilor prevazute în proiect sunt necesare următoarele operațiuni :

1. Lucrări de terasamente - cuprind lucrările pentru sistematizarea pe verticala:

a) Săpătura pana la cota de fundare. Săpaturile pe limitele de proprietate se vor realiza
sprijinit, sprijinirea relativizându-se cu pereți din piloți de beton armat sau pereți mulați de beton
armat. Aceasta se va executa înainte de începerea săpaturilor, în baza unui proiect de sprijinire.

b) Umplutura + compactare – pregătirea patului în vederea așternerii pernei de piatra

2. Lucrări de armare, cofrare și betonare

3. Lucrări de arhitectura

4. Lucrări de instalații sanitare, termice, electrice, telefonie internet

5. Lucrări pentru asigurarea siguranței circulației – semnalizarea pe timpul execuției și semnalizarea
definitiva.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere
și folosire ulterioară:

La construire se vor avea în vedere limitarea zonei afectate de șantier pe perioada execuției.
Se  preconizează  ca  etapa  constructivă  să  se  deruleze  pe  o  perioadă  de  aproximativ  36 luni.
Execuția  se  va  realiza  cu  firme  specializate  respectând  normativele  în  vigoare  și  tehnologiile
disponibile.

Punerea în funcțiune se va realiza după efectuarea în bune condiții a lucrărilor prevazute în
proiectele tehnice.

Exploatarea nu este limitată în timp, urmând a se derula activități de comerț și servicii pe un
termen nelimitat;  în  această  etapă sunt  prevăzute a se  desfășura acțiuni  de întreținere  a unor
obiective punctuale.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul propus nu este direct legat/condiționat de realizarea unor alte proiecte.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu  au  existat  alte  variante  pentru  amplasarea  imobilului,  întrucât  terenul  pentru  execuția
acestuia este proprietatea beneficiarului. La amplasarea organizării execuției s-a luat în considerare
realizarea și dezafectarea acesteia cu costuri minime.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de
locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect:

Nu este cazul.
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IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul. Ampalsamentul este liber de construcții.

V. Descrierea amplasării proiectului

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea
impactului  asupra  mediului  în  context  transfrontalieră,  adoptată  la  Espoo  la  25 februarie  1991,
ratificată prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul.

-  localizarea  amplasamentului  în  raport  cu  patrimoniul  cultural  potrivit  Listei  monumentelor
istorice,  actualizată,    aprobată  prin  Ordinul  ministrului  culturii  şi  cultelor  nr.    2.314/2004  ,  cu  
modificările ulterioare, şi  Repertoriului  arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului  nr.
43/2000   privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de  
interes naţional, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare;  

Nu este cazul.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale
mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:

-- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente
acestuia:

Zona studiata este situata în intravilanul municipiului Sibiu, în afara perimetrului de protecție  a
valorilor  istorice și  arhitectural-urbanistice;  în partea centrala a municipiului,  în zona pieței  Aurel
Vlaicu, la intersecția str. Oituz cu aleea Buia. 

Conform  CU 2450/14.10.2019,  parcela libera de construcții,  se încadrează în UTR C, Zona
centrala în exteriorul Zonei Protejate, având folosința actuala curți construcții.

Construcțiile alipite amplasamentului (pe latura sudica a acestuia) sunt afectate de funcțiuni
administrativ  și  financiar-bancare,  precum  și  de  funcțiuni  culturale  (cinematograf).  În  imediata
vecinătate a amplasamentului se afla alte construcții cu funcțiunea de locuire.

Prin  PUZ aprobat cu HCL nr. 381/25.10.2012 se propune închiderea frontului estic la Piața
Aurel  Vlaicu,  prin  realizarea  a  doua  construcții  ce  vor  avea un  aspect  arhitectural  și  dotări
corespunzătoare funcțiunilor posibile, respectiv funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare,
funcțiuni  comerciale,  funcțiuni  de cult,  funcțiuni  de cultură,  funcțiuni  de învățământ,  funcțiuni  de
sănătate,  funcțiuni  sportive,  funcțiuni  de  turism  cu  caracter  intraurban,  funcțiuni  aferente
infrastructurii  de  transport  public,  locuințe,  servicii  aferente  zonelor  de  locuințe  (servicii  de
proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Regimul  de  înălțime  va  fi  conform  planșei  Reglementari  urbanistice,  stabilit  pentru  a
corespunde unei înălțimi maxime de 29m.

Clădirea de colt de de la intersecția bdl. Mihai Viteazu, cu Piața Aurel Vlaicu a fost construita
conform AC 917/2013
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Amplasarea parcelei studiate: extras din Planșa "Reglementări Urbanistice" – PUG Sibiu
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Amplasarea parcelei studiate: extras din Planșa "Reglementări Urbanistice" – PUZ ”Construire
front estic Piața Aurel Vlaicu în Sibiu”. 
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Perspective la nivelul străzii cu volumetria propusa și relația cu vecinătățile
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-- politici de zonare și de folosire a terenului:

Destinația terenului este stabilita prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate:
PUZ în vigoare și CU 2450/14.10.2019, parcela este încadrata în ”UTR C Zona centrala în exteriorul
Zonei Construite Protejate”. 

Utilizarea  propusa  a  terenului  este  de  funcțiuni  administrative,  funcțiuni  financiar-bancare,
funcțiuni  comerciale,  funcțiuni  de cult,  funcțiuni  de cultură,  funcțiuni  de învățământ,  funcțiuni  de
sănătate,  funcțiuni  sportive,  funcțiuni  de  turism  cu  caracter  intraurban,  funcțiuni  aferente
infrastructurii  de  transport  public,  locuințe,  servicii  aferente  zonelor  de  locuințe  (servicii  de
proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

-- arealele sensibile:

Terenul studiat nu face parte din areale protejate.

-- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de
vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie naționala Stereo 70

Coordonatele amplasamentului sunt prezentate în anexa desenată, pe planul de situație.

Punctele de contur ale parcelei în sistem de proiecție națională Stereo 1970 sunt:

     nr. pct     X [m]     Y [m]

             1                                        476317,368                     433969,774  
             2                                        476294,625                     433963,288  
             3                                        476282,240                     433959,650  
             4                                        476286,070                     433945,080  
             5                                        476300,772                     433948,940  
             6                                        476321,577                     433954,780  

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu s-a luat în considerare alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în
limita informaţiilor disponibile:

A)  Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în
mediu

      În vecinatate nu există agenți cu degajări de noxe sau alte elemente
incompatibile cu funcțiunea propusă. Terenul studiat este aproximativ plan și
nu prezintă riscuri naturale de mediu.

     De asemenea, terenul nu figurează în lista siturilor contaminate de pe teritoriul
administrativ al Municipiului Sibiu.
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a) Protecția calității apelor:   

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pentru  execuția  investiției  se  va  folosi  apa  din  rețeaua zonala prin branșament local, iar
apa rezultata va fi evacuata în rețeaua de canalizare. Din procesul de construire nu vor rezulta
substanțe care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimează un impact nesemnificativ asupra
factorului de mediu apa.

Pentru prevenirea și controlul poluării apelor în perioada de construcție antreprenorul va realiza
organizarea de șantier corespunzătoare din punct de vedere al facilităților și al protecției factorilor
de mediu.

În faza de functionare apa menajera va fi evacuata în rețeaua de canalizare. 

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Din zona de staționare a autovehiculelor, apa uzată pluvială se va trece printr-un separator de
hidrocarburi, se va epura și apoi evacua la rețeaua publică. Din zona de preparare a hranei de la
nivelul  parterului  (dacă  este  cazul),  apa  menajeră  rezultata  se  va  trece printr-un  separator  de
grăsimi, se va epura și apoi se va evacua la canalizarea publică.

b) Protecția aerului:   

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți; 

In faza de execuție sunt generate în aer următoarele emisii de poluanți: pulberi din activitatea
de manipulare a materialelor de construcție, și din tranzitarea zonei de șantier și gaze de ardere
provenite din procese de combustie.

Pentru perioada de funcționare a obiectivului, sursele de emisii de CO2 si vapori de apă sunt
centralele de climatizare și grupurile electrogene de avarie. 

- instalațiile pentru retinerea și dispersia poluanților în atmosferă:

In vederea protecției aerului în perioada de construcție se vor respecta următoarele masuri:

- contractorul va utiliza utilaje tehnologice moderne, nepoluante, cu emisii reduse de noxe, verificate
și inspectate periodic; 

- dacă vor fi activități care produc mult praf, acestea vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic;

- se vor umecta periodic suprafețele în vederea împiedicării emisiilor de pulberi;

Pentru limitarea emisiilor în atmosferă a poluanților aerului pentru perioada de funcționare a
obiectivului se recomandă a se monta filtre pe coșurile de evacuare a gazelor emise de sursele de
emisie.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:   

- sursele de zgomot și de vibrații; 
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In faza de execuție sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de acțiunile propriu-zise de
munca  mecanizata  cat  și  de  traficul  auto  din  zona  de  lucru.  Aceste  activități  au  un  caracter
discontinuu, fiind limitate în general numai pe perioada zilei.  Se vor respecta zilele de odihna legale
și intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei.

In  cadrul  funcționarii  imobilului  nu  se  produc  zgomote  și  vibrații  care  sa  aibă  un   impact
semnificativ asupra factorului de mediu zgomot și vibrații. 

d) - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:   

Se vor respecta zilele de odihnă legale și intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei pentru
a limita zgomotele și vibrațiile.

Asigurarea izolării la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125-2005 privind
proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și  a tratamentelor acustice în clădiri.

e) Protecția împotriva radiațiilor:   

- sursele de radiații;

Nu exista surse generatoare de radiații în faza de execuție sau funcționare.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

f) Protecția solului și a subsolului:   

- sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice; 

Sursele de poluare a solului în cadrul amplasamentului studiat, în timpul execuției lucrărilor, pot
fi următoarele: 

▪ Depozitarea si manipularea diferitelor materiale și deșeuri industriale:

- Transport, încărcare, descărcare ale materialelor necesare lucrărilor ;

- Depozitarea ambalajelor/deșeurilor materialelor folosite;

▪ Circulația / traficul autovehiculelor și utilajelor necesare pentru executarea lucrărilor;

▪ Scurgeri  accidentale de carburanți/ulei  din autovehiculele/utilajele necesare executării  lucrărilor
proiectate.  În  acest  caz  se  folosesc  lavete  și  material  absorbant  (nisip,  rumeguș,  etc.).  Dacă
pierderile accidentale de carburant/ulei au loc direct pe sol sau pe drumurile de acces, se va folosi
materialul  absorbant  și  ulterior,  după  colectarea  acestuia,  (dacă  este  cazul)  solul  se  va
decoperta/decapa, până se va ajunge la stratul de pământ curat, neinfestat. Materialele absorbante
și solul infestat/poluat se vor colecta în recipiente speciale, etichetate si se vor transporta, pentru
eliminare, la societăți autorizate. 

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:
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In perioada de execuție, se vor lua următoarele masuri pentru protecția solului și subsolului :

-  impunerea  antreprenorului  de  a  realiza  organizarea  de șantier  corespunzătoare  din  punct  de
vedere al facilităților și al protecției factorilor de mediu;

-  alimentarea cu carburanți  a  mijloacelor  de transport  se va realiza  doar  în  stații  de  distribuție
carburanți;

-  colectarea selectiva a deșeurilor  rezultate și  evacuarea lor periodica (în funcție  de natura lor)
pentru eliminare sau valorificare către societăți autorizate, ținând cont de prevederile legislației în
vigoare; 

- amplasarea de toalete ecologice;

- întreținerea și  funcționarea la parametrii  normali  ai  mijloacelor  de transport,  utilajelor  de lucru,
astfel încât sa fie eliminată posibilitatea generării de poluanți.

- asigurarea unui stoc de substanțe absorbante pentru produse petroliere și mijloace de intervenție
rapida în caz de deversări accidentale.

Protecția solului  și a subsolului  se va realiza prin betonarea aleilor auto și pietonale și prin
refacerea și întreținerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etanșare a instalațiilor exterioare
pentru eliminarea pierderilor ce ar putea destabiliza solul.

Constructiile  hidroedilitare,  rețeaua de canalizare  și  căminele de canalizare  se vor executa
conform  proiectelor  de  specialitate,  cu  materiale  specifice  hidrofuge,  eliminând  posibilitatea  de
contaminare a solului. 

g) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:   

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

În zonă nu se află areale sensibile, parcuri sau rezervatii naturale.

Proiectul  propus  nu  intra  sub  incidenta  art.28  din  Ordonanta  de  urgența  a  Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor  naturale, a florei  sia
faunei  sălbatice,  aprobata  cu  modificari  și  completari  prin  Legea  nr.49/2011,  cu  modificarile  și
completarile ulterioare.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 și 54 din Legea apelor 107/1996, cu modificarile
și completarile ulterioare.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor
protejate:

Nu este cazul.

h) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:  

-  identificarea obiectivelor  de interes public,  distanța față de așezările umane, respectiv față de
monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție,
zone de interes tradițional etc.:
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In zona nu se afla monumente istorice și de arhitectura, sau alte obiective de interes public,
fata de care sa existe vreun regim de restricție.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de
interes public:

Nu este cazul.

i) Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:   

- tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate; 

Deșeurile  rezultate  din  procesul  de  construire  cuprind  resturi  inerte  precum:  pământ  din
excavații,  pietriș,  material  lemnos și  resturi  metalice,  ambalaje  hârtie,  etc.  Aceste deșeuri  vor fi
colectate în containere specifice de unul din operatorii locali specializați în salubritate. Colectarea se
realizează prin predarea deșeurilor către societăți specializate autorizate, pe baza contractelor de
preluare încheiate cu acestea. 

Din  activitatea  desfășurată  la  faza  de  funcționare  a  obiectivului  de  investiții  vor  rezulta
următoarele categorii de deșeuri, respectiv: 

- deșeuri menajere: se vor colecta și se vor depozita în pubele amplasate în spațiul tehnci
destinat  gestionării  deșeurilor,  și  se  vor  colecta  de  către  compania  de  salubritate  cu  care
beneficiarul are încheiat contract de salubrizare

-  deșeuri  reciclabile  (hârtie/carton,  sticlă/metal,  plastic);  se  vor  colecta  separat  de  cele
menajere și se vor preda unităților autorizate în vederea valorificării acestora, în baza contractelor
cu  compania de salubritate.

Categorii de deșeuri generate în timpul exploatării:

20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)
20 01 01 hârtie şi carton
20 01 02 sticlă
20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine
20 01 11 textile
20 01 25 uleiuri şi grãsimi comestibile
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 99 alte fracții, nespecificate
20 02 01 deşeuri biodegradabile
20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile

20 03 alte deşeuri municipale
20 03 01 deşeuri municipale amestecate
20 03 99 deşeuri municipale, fãrã alta specificaţie

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Deşeurile din construcţii, vor fi preluate de firma de salubritate autorizate conform contractului
atașat. Materialele revalorificabile (fier și alte metale, lemn, sticla) vor fi selectate și valorificate de
către beneficiar. 
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Prima opțiune este prevenirea producerii de deșeuri prin alegerea, încă din faza de proiectare,
a celor mai bune tehnologii. Dacă evitarea producerii de deșeuri nu este întotdeauna posibilă, atunci
trebuie minimizată cantitatea de deșeuri generată prin reutilzare, reciclare și valorificare energetică.

Astfel, colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora contribuie la reducerea
cantității  de  deșeuri  ce  sunt  eliminate  prin  depozitare.  Etapa  de  eliminare  a  deșeurilor  trebuie
aplicată numai după ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, în mod responsabil, astfel
încât să nu producă efecte negative asupra mediului. 

- planul de gestionare a deşeurilor;

Pentru  realizarea  eficientă  şi  organizarea  optimă  a  colectării  şi  transportului  deşeurilor  şi
materialelor  reciclabile  se  va  avea  în  vedere  alegerea  unui  sistem  adecvat  de  colectare.  Se
recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile
de deşeuri generate. 

Deșeurile  rezultate  din  procesul  de  construire  cuprind  resturi  inerte  precum:  pământ  din
excavații,  moloz, pietriș, material lemnos  și resturi metalice, ambalaje hârtie, etc. Aceste deșeuri
vor  fi  colectate  în  containere  specifice  de  unul  din  operatorii  locali  specializați  în  salubritate.
Colectarea se realizează prin predarea deșeurilor către societăți specializate autorizate, pe baza
contractelor de preluare încheiate cu acestea. 

În urma funcțiunii de locuire rezultă următoarele deșeuri: deșeuri din hârtie  și carton; deșeuri
din sticlă și metal, deșeuri ambalaje de polistiren și folie PVC; deșeuri menajere.

Deșeurile  menajere se vor  depozita  în europubele  amplasate  într-un spațiu  tehnic  destinat
gestiunii  deșeurilor  amplasat  în  imobilul  propus,  de  unde  vor  fi  evacuate  periodic  de  firme
specializata în salubritate, cu care s-a încheiat un contract prealabil. 

Depozitarea  resturilor  reciclabile  se  va  face  în  cadrul  spațiului  tehnic  destinat  gestiunii
deșeurilor, în containere individuale, diferențiate pentru fiecare material reciclabil  și se vor stabili
termene de ridicare cu o firmă specializată în acest sens.

j) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:   

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

Specificul  lucrărilor  propuse nu presupune gestionarea substanțelor  și  preparatelor  chimice
periculoase în perioada de demolare, construcție și exploatare.

-  modul  de gospodărire  a substanțelor  și  preparatelor  chimice periculoase și  asigurarea
condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației:

În cadrul procesului de construire nu sunt folosite substanțe și preparate chimice periculoase
care să afecteze factorii de mediu.

În  cadrul  funcțiunilor  propuse  prin  proiect  nu  sunt  folosite  substanțe  și  preparate  chimice
periculoase care să afecteze factorii de mediu.
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B)  Utilizarea  resurselor  naturale,  în  special  a  solului,  a  terenurilor,  a  apei  şi  a
biodiversităţii.

Solul vegetal de pe amplasament se va depozita şi va fi utilizat în cadrul operaţiunii de refacere
a amplasamentului.

Resursele  naturale  folosite  pe  perioada  de  realizare  a  proiectului  vor  consta  în  agregate
minerale, piatră brută, piatră spartă, nisip care vor fi achiziționate din surse autorizate. Impactul
proiectului asupra resurselor naturale este unul redus.

Pentru execuția și funționarea investiției se va folosi apa din rețeaua zonală prin branșament
local, iar apa rezultată va fi evacuată în rețeaua de canalizare.

VII.  Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi  afectate în mod semnificativ de
proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială 
speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii 
aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi 
vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre 
aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen 
scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Proiectul propus nu are un impact semnificativ asupra populației, nici a sănătății umane, sau a
faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității
aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și
asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

Proiectul  propus  nu  intra  sub  incidenta  art.28  din  Ordonanta  de  urgența a  Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor  naturale, a florei  sia
faunei  sălbatice,  aprobata  cu  modificari  și completari  prin  Legea  nr.49/2011,  cu  modificarile  și
completarile ulterioare.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 și 54 din Legea apelor 107/1996, cu modificarile
și completarile ulterioare.

Pe perioada de execuție a lucrărilor impactul potențial este redus, limitat în spațiu (numai pe
terenul în suprafață aflat în proprietate și în folosința conform contract de concesiune de 566 mp) și
limitat în timp (numai pe durata execuției imobilului).  

Pentru  durata  funcționarii  obiectivului,  impactul  asupra  mediului  va  fi  de  asemenea redus,
specific activităților aprobate prin reglementările de urbanism.

În  perioada  de  exploatare/operare  a  investiției  propuse,  potențialul  impact  negativ  asupra
factorilor de mediu poate fi rezultat strict ca urmare a unor situații accidentale locale. Pentru aceste
cazuri se apreciază o probabilitate mica de apariție, iar impactul negativ are un efect temporar, cu
magnitudine redusa, pe termen scurt și reversibil.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);
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Nu exista posibilitatea unui impact asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului
etc pe perioada de funcționare a obiectivului.

- magnitudinea și complexitatea impactului:

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului:

Lucrările de realizare a investiției se vor desfășura cu respectarea normelor specifice impuse,
utilajele vor fi omologate, verificate și autorizate să execute lucrările propuse.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului:

Lucrările  de realizare a investiției  vor  fi  efectuate cu respectarea normelor  în  vigoare și  în
termenii stabiliți.  Durata lucrărilor va fi de  36 luni,  impactul fiind local și pe termen scurt asupra
factorilor de mediu.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protecție și control a lucrărilor de construcție astfel încât sa se
asigure protecția mediului înconjurător conform legislației în vigoare.

- natura transfrontalieră a impactului:

Nu este cazul.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul
emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea
emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în
vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

Eventualul impact asupra mediului înconjurător al lucrărilor proiectate nu va produce deteriorări
semnificative ale factorilor de mediu (se vor încadra în limitele admise), acțiunea asupra acestora
fiind locală și temporară. 

IX.Legătura  cu  alte  acte  normative  şi/sau  planuri/programe/strategii/documente  de
planificare:

(A)  Justificarea  încadrării  proiectului,  după  caz,  în  prevederile  altor  acte  normative
naţionale  care  transpun  legislaţia  Uniunii  Europene:  Directiva  2010/75/UE  (IED)  a
Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  din  24  noiembrie  2010  privind  emisiile
industriale  (prevenirea  şi  controlul  integrat  al  poluării),  Directiva  2012/18/UE  a
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Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de
accidente  majore  care  implică  substanţe  periculoase,  de  modificare  şi  ulterior  de
abrogare  a  Directivei  96/82/CE a  Consiliului,  Directiva  2000/60/CE  a  Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică
comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat
pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19
noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

(B)  Se va menţiona  planul/programul/strategia/documentul  de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Organizarea  de  șantier  pentru  lucrările  solicitate  se  va  asigura  în  incinta,  fără  a  afecta
proprietățile vecine și rețele edilitare existente. 

Pe durata șantierului, în interiorul parcelei vor fi asigurate:

 vestiarele pentru muncitori  într-o baraca temporara special amenajata.

 grupul sanitar ecologic mobil.

 cabina de supraveghere/paza pe durata desfășurării șantierului.

 depozitele de materiale și moloz necesare construcției.

 branșament provizoriu electric.

 branșament  provizoriu apa.

 remiza PSI dotata cu materialele și uneltele necesare.

- localizarea organizării de șantier:

Toate  lucrările,  inclusiv  amplasarea  construcțiilor  provizorii  se  vor  realiza strict  în  limita
proprietății  beneficiarului  și  a  suprafetei  concesionate,  fără  a  împiedica  circulația  carosabila  și
pietonala din zona. Zona de intervenție va fi împrejmuită pe toate laturile cu plasa de protecție.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Executantul lucrărilor are obligația de a asigura curățenia în șantier, pe întreaga durata, pe
baza evaluării incluse în contract.

Prin  masurile  propuse  și  printr-o  buna  organizare  de  șantier,  impactul  asupra  mediului  se
reduce  semnificativ.  O  buna  organizare  de  șantier,  alegerea  metodelor  optime  de  execuție,
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colectarea deșeurilor  menajere produse, va creste gradul de asigurare al securității  personalului
muncitor și va elimina riscul de îmbolnăvire al acestora. De asemenea, durata redusa estimata de
execuție reduce la minim impactul posibil. 

- surse de poluanți și instalații pentru retinerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în
timpul organizării de șantier:

Utilajele și autovehiculele folosite la realizarea lucrărilor proiectate sunt surse temporare de
poluare fonică și praf.

Nu se evacuează ape uzate, substanțe toxice, care să altereze calitatea mediului.

Toate  emisiile  rezultate  de  la  utilajele  implicate  în  lucrările  de  organizare  de  șantier  vor
respecta regulamentele și legislația de protecția mediului din Romania.

Nivelul  de  zgomot  pe  perioada  lucrărilor  se  încadrează  în  cel  admisibil  nefiind  necesară
protecție specială.

Materialele  utilizate  pentru  organizarea  de  șantier  sunt  inerte  și  nu  generează  un  impact
negativ asupra mediului/biodiversității.

Colectarea și depozitarea deșeurilor se va asigura conform normelor de igiena în vigoare astfel
încât să se îndeplinească condițiile impuse de protecția mediului. 

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:

Beneficiarul și executantul vor respecta prevederile legislației în vigoare referitoare la protecția
mediului.

Dotări prevăzute:

▪ Amenajare grup sanitar ecologic – WC ecologic cu bazin interschimbabil,  pentru muncitorii  din
șantier (prin contract cu o firmă specializată autorizată);

▪ Autovehiculele folosite pentru realizarea lucrărilor, vor avea inspecția tehnică efectuată prin stații
de Inspecție Tehnică autorizate;

▪ Depozitarea deșeurilor (menajere și material absorbant folosit) se va realiza astfel încât acestea
să nu fie sub influența precipitațiilor, pentru a evita infiltrațiile de poluanți în sol;

▪ Deșeurile rezultate din execuție vor fi colectate în containere specifice și îndepărtate de unul din
operatorii locali specializați în salubritate, în urma unui contract cu antreprenorul/beneficiarul.

Pe toată  durata  lucrărilor  se  vor  asigura  măsurile  necesare  pentru  diminuarea  și  protecția
împotriva degajărilor de praf. Schelele vor fi prevăzute pe toată înălțimea cu plase antipraf.

Se vor asigura măsurile necesare pentru ca nivelul  de zgomot în zona de lucru și în afara
acesteia să se încadreze în limitele admise de legislația în vigoare. În timpul execuției lucrărilor de
construire propuse nu se vor utiliza substanțe toxice și periculoase, nu se va afecta calitatea solului,
nu se vor produce noxe în atmosferă, radiații sau vibrații periculoase.

Pentru organizarea de șantier se delimitează spațiul de depozitare temporară a molozului și a
materialelor  valorificabile,  urmând  ca  materialele  valorificabile  să  fie  predate  proprietarilor  în
vederea valorificarii, iar molozul să fie preluat de către firma de salubritate contractata.
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Încărcarea, transportul,  preluarea și  tratarea/eliminarea finală a deșeurilor  rezultate în urma
lucrărilor de construire vor fi executate cu respectarea H.G. 1061/2008 si H.G. 856/2002.

La ieșirea din șantier, în dreptul accesului auto, se va amplasa platforma/rampa de spălare cu
rigole  laterale  pentru  curățarea  autovehiculelor  care  ies  din  șantier.  Apa  necesara  provine  din
rețeaua existenta (racordata la rețeaua urbană). 

XI. 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:

-  lucrările  propuse  pentru  refacerea  amplasamentului  la  finalizarea  investiției,  în  caz  de
accidente și/sau la încetarea activității:

Se reface terenul afectat de săpaturile pentru fundație și de organizarea, de șantier, aducându-
se la  starea inițiala.  Lucrările  de refacere  a  amplasamentului  se  vor  realiza  conform cerințelor
proiectului tehnic de execuție și proiectului de amenajare a parcelei.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

În cazul poluării accidentale a mediului se va anunța Agenția de Mediu pentru monitorizarea
surselor  de  poluanți  și  calității  factorilor  de  mediu,  până  la  îndepărtarea  cauzelor  emisiilor  de
poluanți în mediu.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:

După finalizarea  lucrărilor  de execuție,  toate  instalațiile  temporare  se vor  dezafecta.  După
terminarea investiției vor fi îndepărtate toate deșeurile rezultate în timpul execuției.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Terenul se va readuce cat mai mult posibil la situația inițială anterior începerii construirii.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a
utilizării suprafețelor.

Semnătura și stampila Data:

arh. Octavian Ciotlaus 17.02.2020

arh. Eleonora Dulău
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