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I. Denumirea proiectului: Contruire Complex Sportiv la ULBS, sat Selimbar, 

comuna Selimbar, judetul Sibiu 

II. Titularul investiției:  
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Adresa: judetul Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cod postal 550024 

Telefon: 026921779/0269218165; fax: 0269214294 

E-mail: rectorat@ulbssibiu.ro  

Site: http://ulbsibiu.ro  

Contact: Rector Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect: 
Prezenta documentatie serveste la obtinerea acordului de mediu din partea Agentiei 

pentru Protecta Mediului, necesar autorizatiei de construire, pentru Construire Complex 

Sportiv la ULBS, sat Selimbar, comuna Selimbar, judetul Sibiu, al carei beneficiar este 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. 

a) Rezumatul proiectului 

Dorința de a se construi acest Complex Sportiv vine in condițiile in care se dorește 

sprijinirea sportului de performanta si a activitatilor didactice si educative necesare in acest 

domeniu. Acest lucru se dorește a se realiza prin construirea unei infrastructuri sportive care 

sa indeplineasca standarde naționale si internaționale. 

Terenul pe care se doreste construirea acestui complex este situat in intravilanul 

satului Selimbar, comuna Selimbar, judetul Sibiu si este identificat prin carte funciara nr. 

105766, in suprafata toatal de 31.011 mp. 

Suprafața construita a complexului la sol va fi de aproximativ 15,396.60 mp, cu un 

regim de inaltime S+P+2E. 

Se dorește realizarea unui spațiu multifuncțional cu o capacitate 5016 de locuri. 

Principala destinație a spațiului va fi aceea de activitati didactice, iar ca destinații 

secundare vom avea activitati sportive, științifice, culturale. Se dorește realizarea unui 

proiect in asa fel incat acest spațiu sa poata adăposti si congrese, târguri si expoziții. 

Organizarea spațial - funcțională va urmări în primul rând modularitatea spațiului, 

astfel încât activitățile desfășurate să se poată desfășura în cele mai bune condiții conform 

funcțiunilor propuse - activități didactice și științifice, activități sportive si activități culturale. 

mailto:rectorat@ulbssibiu.ro
http://ulbsibiu.ro/


Beneficiar: Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu  
Proiect: „Complex Sportiv la ULBS, sat Selimbar, comuna Selimbar, Judetul Sibiu”  

- etapa Studiu Fezabilitate 
MEMORIU PREZENTARE 

 

63-MT-03_R01  Pag 3 din 40 

 

Având o capacitate de peste 5000 de locuri, sala dotată și echipată conform normelor 

sportive în vigoare (specifice fiecărei discipline), va putea găzdui competiții sportive 

naționale si internaționale. 

Din punctul de vedere al tipului de discipline sportive, se va încadra în categoria 

complex sportiv care permite practicarea mai multor jocuri sportive:  

- jocuri cu mingea: handbal, baschet, futsal, volei, tenis, badminton.  

- alte discipline sportive: judo, fitness, culturism.  

Se vor construi și echipa corespunzător zonele pentru publicul spectator, sportivi, 

spații administrative, spații destinate securității și organizatorilor evenimentelor, spațiile de 

depozitare și spațiile tehnice, spațiile medicale, grupuri sanitare și vestiare, circulațiile 

orizontale și verticale necesare bunei funcționări a întregului ansambu. Vor fi rezolvate 

fluxurile funcționale și operaționale în cadrul soluției, în relaii distincte, deservind zone clar 

definite. 

Spațiile de învățământ vor fi dotate cu mijloace de învățământ moderne de natura 

videoproiectoarelor, tablelor interactive, mobilier adecvat. 

Se va căuta realizarea unui spațiu cât mai flexibil astfel încât să facă față cererii mari 

de spații pentru desfășurarea unor activități nepermanente precum spectacole, conferințe, 

târguri și expoziții, etc. 

b) Justificarea necesitatii proiectului 

Necesitatea realizării obiectivului de investiții este justificată prin crearea unui pol 

sportiv dotat la standarde europene și dimensionat corespunzător desfășurării 

evenimentelor sportive specifice, atât cele cu caracter profesional cât și cele cu caracter de 

loisir/relaxare/petrecere a timpului liber într-un mod sănătos și activ. 

Oportunitatea investiției derivă din complementaritatea acesteia cu sistemul 

educațional și cu activitățile sportive ce pot fi desfășurate în cadrul obiectivului de investiție.  

Realizarea activităților didactice de educație fizică și sport din curricula universitară, 

a activităților de pregătire competițională internă și internațională la un standard de calitate 

superioară depinde direct de cantitatea și calitatea infrastructurii compusă din săli de sport 

omologate, săli de antrenamente, terenuri de sport în aer liber și săli conexe activității 

sportive. în acest context, menționăm că universitatea nu dispune de spații cu funcționalități 

dedicate educației fizice și sportului, acoperindu-și necesitățile în acest domeniu prin 

închirierea unor săli și baze sportive aparținând unor unități din învățământul preuniversitar 
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din Municipiul Sibiu și altor autorități și instituții publice, care nu răspund în toate cazurile 

unor standarde de calitate și care provoacă disfuncționalități în desfășurarea procesului 

didactic de pregătire a performanței sportive și a activităților de agrement cerute de studenții 

noștri. 

Totodată, precizăm că în Municipiul Sibiu nu există o astfel de infrastructură care să 

susțină sportul de masă și de performanță sau evenimente științifice, social - culturale de 

amploare de care să beneficieze atât studenții cât și comunitatea locală. în consecință, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu dorește să realizeze investiția „Complex sportiv la 

ULBS” constând într-o construcție care din punct de vedere funcțional, structural și 

volumetric este structurată pe mai multe corpuri de clădire, care comunică între ele și care 

conțin atât funcțiunea de bază de spații de învățământ, sală de sport și săli de antrenamente, 

cât și funcțiuni auxiliare activității sportive și didactice. 

c) Valoarea investitiei 

Pentru realizarea investitiei se estimeaza un buget necesar de 348,978,008.86 lei 

fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 58,825,686.36 lei, rezultand un total de 

407,803,695.22 lei cu TVA. 

d) Perioada de implementare propusa 

Pentru realizarea investitiei a fost preconizata o durata de executie a lucrarilor de 36 

de luni, la care se adauga perioada de garantie a lucrarilor de 12 luni. 

e) Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață 

de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) 

Atasate prezentului memoriu se regasesc planul de incadrare si planurile de situatie 

pentru obiectivul de investitie. 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). 

In momentul de fata nu exista nici un Complex Sportiv in care Universitatea Lucian 

Blaga sa realizeze activitati sportive, expozitionale sau organizatorice, mai ales unul 

dimensionat după nevoile actuale de 3500 locuri. In același timp si pentru comuna Selimbar, 

acest complex reprezintă o sursa de dezvoltare a comunei, comuna care in momentul de 

fata nu dispune de o baza moderna sportiva, mai ales la aceasta scara.   

Pe langa acest aspect, mai adaugam urmatoarele: 

- distribuirea neuniforma pe teritoriul județului a bazelor sportive;  
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- existenta unor baze sportive vechi si nedotate corespunzător;  

- insuficienta majora a bazelor sportive moderne;  

- disfunctii create in spațiul urban datorita subdimensionarii fluxurilor de circulație; 

aceste spatii nu pot gestiona fluxuri mari de circulație auto si pietonala. 

Prezenta unei unitati moderne in comuna Selimbar, in zona limitrofa a municipiului 

Sibiu care va putea sa gestioneze un flux mare de persoane fara creerea unor 

disfunctionalitati de proximitate medie sau indepartata ar constitui un avantaj imens pentru 

dezvoltarea sportului in zona. Spațiul care se dorește a se creea va putea adăposti activitati 

educaționale sportive si activitati cu caracter cultural - simpozioane, concerte, expoziții.  

Amplasamentul propus pentru realizarea Complexului Sportiv este situat in 

intravilanul satului Selimbar, comuna Selimbar, judetul Sibiu si se identifica prin carte 

funciara nr. 105766, cu o suprafata totala de 31.011 mp. Terenul se afla sub incidența Legii 

nr. 422/18.07.2001, art. 59 respectiv: pana la instituirea zonei de protecție a fiecărui 

monument istoric potrivit art. 9 se considera zona de protecție suprafața delimitată cu o raza 

de 100 m in localitățile urbane, 200 m in localitățile rurale si 500 m in afara localităților, 

masurata de la limita exterioara, de jur imprejurul monumentului. 

Din ridicarea topometrica reiese ca dimensiunile parcelei sunt următoarele 201,51m 

x 153,47m x 202,67m x 153,21m. 

Pe acest amplasament se doreste amenajarea unui complex multifunctional, a carei 

principal destinatie va fi aceea de activitati didactice, iar ca destinații secundare vom avea 

activitati sportive, științifice, culturale. Se dorește realizarea unui proiect in asa fel incat acest 

spațiu sa poata adăposti si congrese, târguri si expoziții. 

Suprafața construita la sol va fi de aproximativ 15,369.60 mp si un regim de inaltime 

S+P+2E, cu o capacitate de 5016 locuri. 

Din punctul de vedere al tipului de discipline sportive, se va încadra în categoria 

complex sportiv care permite practicarea mai multor jocuri sportive:  

- jocuri cu mingea: handbal, baschet, futsal, volei, tenis, badminton.  

- alte discipline sportive: judo, fitness, culturism.  

Dimensiunile suprafețelor de joc vor fi cele omologate de federațiile respective si vor 

fi prevăzute spațiile de siguranță a jocului precum și spatiile necesare oficialilor - la nivelul 

terenului de joc astfel încât o suprafață generală a terenului sa fie cca. 60 x 40m (suprafețele 

de joc se dimensionează conform regulamentelor sportive internaționale actuale). 
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Dimensiunile spațiilor de învățământ vor fi conforme cu normativele în vigoare prin 

asigurarea unei suprafețe de minim 1,15-1,20 mp/loc în amfiteatre și în sălile de curs și de 

4,00 mp în laboratoare. 

Va fi prevăzută o sală de antrenamente adiacentă sălii principale care va fi amplasata 

la intrare ridicata de la sol cu circa 9 m, în legătură directă cu zona vestiarelor, cu dimensiuni 

maxime de 28 x 44 m (teren handball/futsal) și înălțime 12 m. 

Se vor construi și dimensiona corespunzător gradenele în sistem telescopic sau 

mobil care vor asigura cele 5016 locuri pentru publicul spectator prezent la competițiile 

sportive, locuri aparte pentru spectator VIP și reprezentanți ai presei (locuri cu măsuță de 

lucru), locuri pentru persoane cu dizabilități, iar prin deplasarea gradenelor se vor asigura 

locuri pentru activități științifice (congrese, conferințe, simpozioane) și pentru alte activități 

nesportive (gradene extensbile cu 2-3 rânduri pe 2 laturi lungi și o latură scurtă și o singură 

gradenă extensibilă cuprinsă între 16 rânduri pe o latură scurtă; prin gradena extensibilă pe 

latura scurtă se dorește ca prin retragerea ei automată să poată fi realizată o zonă de scenă 

care să asigure condițiile unui spectacol, concert, simpozion, conferință). 

Tribunele spectatorilor vor fi dispuse perimetral pe 4 laturi ale suprafeței de joc în 

funcție de soluția arhitecturală aleasa. Sectoare de gradene vor fi împărțite în blocuri de 16 

rânduri si 180 locuri. 

Dimensiunile gradenelor, poziționarea și distanțarea acestora față de teren se vor 

alcătui conform Normativului privind proiectarea sălilor de sport - indicativ NP065-02- IPCT. 

Sala se va dota cu un cub media dispus central cu 4 laturi retractabil (automat pe înălțime) 

Curba de vizibilitate, dimensionarea spatiilor adiacente funcțiunii majore, etc, se vor 

proiecta deasemenea conform aceluiași normativ. 

Se vor construi și echipa corespunzător zonele pentru publicul spectator, sportivi, 

spații administrative, spații destinate securității și organizatorilor evenimentelor, spațiile de 

depozitare și spațiile tehnice, spațiile medicale, grupuri sanitare și vestiare, circulațiile 

orizontale și verticale necesare bunei funcționări a întregului ansambu. Vor fi rezolvate 

fluxurile funcționale și operaționale în cadrul soluției, în relaii distincte, deservind zone clar 

definite. 

Spațiile de învățământ vor fi dotate cu mijloace de învățământ moderne de natura 

videoproiectoarelor, tablelor interactive, mobilier adecvat. 
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Se va căuta realizarea unui spațiu cât mai flexibil astfel încât să facă față cererii mari 

de spații pentru desfășurarea unor activități nepermanente precum spectacole, conferințe, 

târguri și expoziții, etc. 

Complexul sportiv multifuncțional - propriu-zis - va prezenta următoarea structura ca 

minim de componente:  

Spații interioare: 

- parter parcare cu o capacitate de 502 locuri dintre care 31 pentru persoane cu 

dizabilitati;  

- parter zonă tehnică (CT, post transformare, 4 depozite ALA pentru 600 de persoane, 

rezerva intangibila de apa); 

- 1 amfiteatru cu capacitate de 125 locuri;  

- 3 săli de curs cu capacitate de 70 locuri/sală;  

- 6 săli de seminar cu capacitate de 30 locuri/sală;  

- 6 săli de laboratoare cu capacitate de 30 locuri/sală;  

- 1 sală profesională de 25 locuri - 6 cabinete profesorale de 30 locuri/ cabinet;  

- sală jocuri sportive cu dimensiuni de 45 X 30m;  

- sală fitness - culturism de 400mp;  

- sală gimnastică și de sporturi de kombat de 300 mp;  

- sală de tenis de masa/ badminton de 400mp. 

Dimensiunile suprafețelor de joc (marcaj) vor fi cele omologate de federațiile 

respective si anume:  

- Baschet 28 x 15m;  

- Handball/futbal 40 x 20m;  

- Volei 18 x 9m în imediata apropiere a terenului va fi amplasată o zona mixtă - 

zonă generoasă care să permită desfășurarea activităților imediat după 

încheierea meciurilor-interviuri, declarații, poze, etc;  

Spații exterioare: 

- teren multifuncțional cu gazon (fotbal) de 90 X 50 m;  

- 2 terenuri de tenis de câmp de 40 X 20 m/ teren;  

- teren multifuncțional pentru baschet și volei de 35 X 20 m;  

- teren de handbal de 45 X 25 m;  

- pistă de atletism de 400 ml lungimea; 
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- la exterior se va prevedea o singură parcare pentru autovehicule: care de 

televiziune, zonă mașini ISU, mașini jandarmerie, autocare sportivi, presă. 

Sportivi:  

Accese, hol, "coridor murdar", zona mixtă, circulații verticale. Se vor prevedea 

vestiare pentru:  

- sportivi - se propun 7 vestiare pentru cca 25 de persoane - minim 50 mp fiecare, cu 

grupuri sanitare proprii - min. 3 toalete, min. 6 cabine de dus (min. 25mp), lavoare;  

- arbitrii - se propune 1 vestiar penru 7 persoane cu grupuri sanitare proprii amplasate 

separat de vestiarele sportivilor;  

- 2 vestiare oficiali (observatori, comisari sportivi) pentru 6 persoane, cu grupuri 

sanitare proprii amplasate separat de vestiarele sportivilor;  

- 1 vestiar pentru entertaineri pentru 6 persoane. 

Grupurile sanitare si vestiare se vor dimensiona în funcție de numărul de persoane, 

conform normativelor în vigoare atât pentru activitățile didactice cât și pentru celelalte 

activități. Coridorul curat, dispus spre terenul de joc. 

* Sala de forță - min. 70 mp cu spații adiacente pentru depozitare de cca. 8-10 mp;  

* Zona recuperare fizică - sauna, zona masaj.  

* Camera anti-doping cu dotările necesare.  

* Cabinet medical și camera de prim ajutor - grupare amplasata la nivelul terenului 

de joc în apropiere de un posibil acces al ambulanței și de teren care va cuprinde:  

- cameră consultații - diagnostic - 20 mp.  

- grup sanitar cu sas (1 WC, 1 lavoar, 1 duș).  

- stationer cu trei paturi - cca. 20 mp. 

Spațiile destinate exclusiv sportivilor și participanților direcți la disputa sportivă din 

arenă, se vor amplasa sub gradene, de preferat pe o singură latură a sălii. 

Tribune:  

- VIP - cca. 186 locuri;  

- Sponsori/oficiali - cca. 60 locuri;  

- Media/presa - cca. 60 locuri cu dotările specifice și amplasate în vecinătatea 

centrului media si a sălii de conferințe;  

- Aparținători - oficiali, echipe, voluntari - cca. 480 locuri;  

- Public - cca. 4230 locuri. 
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Toate tribunele vor fi prevăzute cu intrări separate pentru fiecare categorie în parte 

și zonele specifice vor fi izolate una de cealaltă. La fiecare intrare se vor instala birouri de 

primire pentru primirea și orientarea spectatorilor. 

Public: 

- Accese, pentru circa 5.000 persoane (1m -1 ușa/100 spectatori).  

- Foyere, cca. 0,30 - 0,50 mp/persoana. 

- Garderobe, cca. 0,30 ml tejghea/persoana (7 x cârlige/1 m cuier).  

- Grupuri sanitare pe sexe, pentru 2.000 femei și 3.000 bărbați,  

* Dotări femei -1 scaun WC/15pers., 1 lavoar/30pers.  

* Dotări barbați -1 scaun WC/25-30pers., idem pisoare, 1 lavoar/35-40pers. 

Se vor prevedea locuri pentru persoane cu dizabilități amenajate în tribunele sălii și 

în grupurile sanitare conform normelor în vigoare. 

Accesele la gradene se vor dimensiona conform P118/99; se vor proiecta: scări, 

coridoare, vomitorii, circulații în lungul, sau în paralel cu gradenele - conform normelor în 

vigoare, ascensoare, rampe și ascensoare pentru handicapați. 

Activități culturale 

Expoziții și târguri - se vor putea organiza în funcție de caracterul și dimensiunea 

evenimentului în zona terenului de joc s i a spatiilor inchise - foayere. 

Concerte, festivaluri, evenimente cu celebrități - se pot organiza în spațiul terenului 

de joc - cu posibilitatea extinderii și în spațiul sălii de antrenament; în acest spațiu, în funcție 

de tipul spectacolului se poate amplasa o scenă împreună cu echipamentul necesar, 

spectatorii putând sta în picioare în jurul scenei sau pe scaune suplimentare amplasate pe 

suprafața de joc. 

Simpozioane și manifestiri științifice și sociale - în funcție de caracterul lor și numărul 

de participanți, se vor putea organiza în zona terenului de joc și a spatiilor închise - foaiere, 

săli de conferințe. 

Spații complementare:  

> Centrul media - minim 100 locuri cu dotările specifice;  

> Sala de conferințe - minim 100 locuri;  

> Spații protocol- acces VIP cu circulație separată și grup sanitar separat;  

> Birou media - minim 12 persoane; dotat cu mese, scaune, acces internet;  

> Birouri angajați sala - cca. 30 mp;  
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> Birouri administrative, angajați sală, voluntari, staff echipe;  

> Zone alimentație publică;  

> Comerț, expo cu accese din foyere și holuri, mici magazine de 15-20 mp, fan shop, 

materiale sportive, suveniruri, expo trofee, foto, etc;  

> Cabine vânzare bilete;  

> Centru de acreditare;  

> Spălătorie pentru echipament sportiv dotată cu mașini industriale de spălat și spațiu 

uscătorie/călcătorie:  

> Depozit pentru echipe;  

> Depozit administrativ;  

> Spații tehnice pentru media, audio-video, securitate și PCI;  

> Simpozioane și manifestiri științifice și sociale  

> Anexe: depozite, ateliere intretinere, centrala termica, ventilație, camera panouri 

electrice, hidrofor, bazin rezerva apă, etc;  

Exterior: platforme și rampe, spații verzi, plantații, amenajari și decorațiuni florale, 

mobilier urban, arhitectura minora, grupuri statuare, semnale, împrejmuiri, etc; 

Spații tehnice: 

> cabine regie tehnica;  

> cabine transmisiuni sportive - radio, TV, presa:  

> cabina de proiecție;  

> supraveghere video;  

> birou paza - dotat cu priza ș i acces la internet;  

> camera pompe;  

> parcarea va fi dimensionată conform normativelor în vigoare și va fi împărțită pe 

categorii de utilizatori: public spectator; persoane VIP; oficiali; sportivi, persoane cu 

dizabilități; personal de serviciu; autocare (public, sportivi separat). 

Specifice sălii de joc: 

> Suprafața de joc specifica baschet - parchet;  

> Suprafața de joc specifica handbal - covor;  

> Tabela de marcaj electronică (două bucăți) și/sau videobox;  

> Utilare cu panouri pentru baschet (inclusiv sistem 24 secunde cu semnal vizual), porti 

pentru handbal și futsal, fileu și suport pentru volei. 
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Sisteme tehnice: 

- Internet Wireless - Televiziune prin cablu cu circuit înch is disponibilă în vestiare;  

- Panou de afișare LED color la interior de 9'x20' (afișarea digitală a scorului). 

Accesele în complexul sportiv vor fi separate pe categorii: 

> sportivi/ oficiali;  

> angajați sala/personal administrativ;  

> public;  

> media;  

> persoane VIP;  

> persoane cu dizabilitati fizice. 

Vor fi amplasate noduri de circulație verticala compuse din scări dimensionate 

corespunzător pentru evacuarea la nivelul solului in caz de incendiu a tuturor persoanelor, 

min. 2 lifturi pentru public/nod de circulație, 1-2 lifturi persoane cu dizabilităti. In funcție de 

necesitățile evenimentelor desfășurate în sala, dotările și spațiile menționate pot fi 

suplimentate, în limita spațiului existent și a legislației actuale. 

Structura de rezistentă 

Sistem structural special destinat susținerii închiderii si acoperirii sălii de sport. 

Sistem structural obișnuit destinat susținerii gradenelor sălii de sport și 

compartimentelor curente ce formează ansamblul spațial al construcției. 

Materiale:  

- metal, structura speciala.  

- beton, structura pe cadre. 

Instalații 

Vor fi asigurate instalațiile și dotările necesare bunei desfășurări a activităților din 

interiorul sălii de sport și spațiilor adiacente precum și în exteriorul acesteia:  

> instalații electrice, si de curenti slabi, inclusiv PSI;  

> instalații sanitare, 

> instalații de ventilație climatizare,  

> instalații de încălzire.  

Finisaje interioare 

Pardoselile interioare vor fi finisate cu materiale specifice funcțiunii încăperii pe sape 

autonivelante slab armate. Grupuri sanitare vor fi finisate cu faianța. 
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Atât pereții interiori, cat si tavanele vor fi tencuite cu tencuiala driscuita, apoi se va 

aplica un strat de glet si stratul final de vopsea lavabila. 

Golurile exterioare vor fi prevăzute cu o tamplarie PVC, cu sticla termopan low-e. 

Usa de intrare va fi realizata din tamplarie PVC, cu sticla termopan low-e, culoare 

maro sau tip „cortina”. 

Acolo unde este nevioie se va monta tamplarie - usi si ferestre cu rezistenta la foc. 

Finisaje exterioare 

Tamplaria va fi realizata din PVC sau sistem tip „cortina”. Pereții de zidărie vor fi 

tencuiti driscuit, prevazuti cu termoizolatie 10cm vata bazaltica si zugrăviți cu vopsea 

lavabila. Acoperișul va fi de tip terasa finisat cu straturi specifice. 

Accesele propuse - scările, rampele si podestele vor fi realizate din beton armat si 

finisate cu gresie de exterior antiderapanta sau metalice si vopsite antiderapant. 

Din punct de vedere al echipării si dotării clădirii, imobilul va trebui sa fie dotat cu 

elemente moderne corespunzătoare funcțiunii propuse. 

 
Elementele specifice caracteristice proiectului propus: 
– profilul și capacitățile de producție 

Profilul intregului ansamblu este unul multifunctional, fiind atat legat de domeniul 

sportiv cat si educational, cultural, s.a. 

Nu exista capacitate de productie. 

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după 

caz) 

Nu exista fluxuri tehnologice intrucat nu exista activitati de productie.  

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul 

investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea 

Nu exista procese de productie.  

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

Nu exista procese de productie.  

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 

Toate utilităţile vor fi asigurate prin racordarea la reţelele existente din proximitatea 

amplasamentului investiţiei (apă, electricitate, canalizare, gaz natural). 
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Alimentarea cu energie electrică şi distribuţia 
Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un racord nou, acesta facand 

obiectul unui contract distinct semnat intre Beneficiarul investitiei si furnizorul de 

electricitate. 

Tabloul electric principal al imobilului (TGD) va fi alimentat prin intermediul unui cablu 

trifazic montat ingropat. Poziţionarea tabloului principal se va face ţinând cont de 

posibilităţile de intervenţie rapidă în caz de avarie/defect pe care acest tablou le impune. 

Reţeaua de distribuţie interioară se realizează după schema de tip TN-S, în care 

conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la postul de 

tabloul electric până la ultimul punct de consum. Alimentarea tabloului se va face cu 

conductor de tip CYY-F  montat în tub de protectie de tip IPEY. 

Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum s-a realizat în 

funcţie de  încărcarea lor, pe baza curentului de calcul. Protecţia circuitelor electrice se va 

asigura prin intermediul unor întrerupatoare automate cu protecţie diferenţială la intrarea în 

tablouri, conform articolului nr. 4.1.29 din normativul I7 de caracteristici pentru prize si  

pentru iluminat şi au fost determinate în funcţie de curentul de calcul şi curentul maxim 

admis. 

Prizele trifazate au fost dimensionate pentru toate utilajele ce necesita alimentare 

trifazica in functie de necesarul de putere. 

Protecţia contra electrocutării se realizează prin legare la nul de protecţie. Tabloul 

general si tablourile de nivel, se vor lega la priza de pământ. S-au prevăzut tablouri electrice 

ce se vor monta in camerele tehnice electrice special prevazute pe fiecare nivel, dotate cu 

întrerupatoare automate. 

Instalatii de panouri fotovoltaice 
 Se propune montarea de panouri fotovoltaice care să asigure necesarul de energie 

zilnic pentru iluminatul interior în toată perioada anului, dar şi parţial pentru consumul de 

energie electrică utilizată pentru alimentarea corpurilor de răcire-climatizare de tip aer 

condiţionat în timpul verii; sistemul instalat se propune cu o putere de 1000 kWh. Panourile se 

vor dispune la nivelul acoperişului şi se vor orienta cat mai posibil spre Sud-Est pentru 

asigurarea unei eficienţe ridicate.  
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Instalatii sanitare 
 Grupurile sanitare vor avea amenajate sisteme de susţinere rabatabile pentru 

persoanele cu handicap, conform planurilor. 
 Proiectul de instalații sanitare va cuprinde următoarele lucrări: 

- Instalații de alimentare cu apă; 

- Instalații de preparare si distribuție a apei calde; 

- Instalații de canalizarea a apelor uzate din interiorul clădirii; 

- Instalatii de panouri solare nepresurizat cu tuburi vidate si boiler incorporat. 

Alimentarea cu apa rece potabila 
Alimentarea cu apa se va face de la rețeaua publica de alimentare cu apa potabila a 

localității printr-un record nou. Distribuția se va realiza pe fiecare grupă de consumatori 

interni prin racorduri interne. 

 Alimentare cu apa calda menajera 

Alimentarea cu apa calda menajara se va realiza prin intermediul unor centrale 

termice pe gaze naturale amplasate într-o încăpere care respectă prevederile normativelor 

P118-99 și I13-2015. 

De asemenea, se propune montarea unui sistem de panouri solare cu boiler capabil 

să asigure un debit mediu anual de consum la o temperatură de 60oC. 

Instalații de stingere cu apă 
Instalaţia de hidranţi interiori 

In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea 

a II-a, „Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013, art. 4.1 pentru cladiri inchise de sport 

cu capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori s-au prevăzut instalaţii de 

hidranţi interiori. Hidranţii interiori vor fi amplasaţi in concordanta cu cerinţele art. 4.5 din 

P118/2-2013, in locuri vizibile si uşor accesibile in caz de incendiu. 

Rezerva intangibila de incendiu este pastrata in rezervorul de incendiu amplasat in 

exteriorul cladirii, cu acces autospecialelor de pompieri, dotata cu statie de pompare. 

Instalaţia de hidranţi exteriori 

Echiparea tehnică a clădirii, cu hidranţi de incendiu exteriori, se va realiza, in 

conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, 

„Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013, art 6.1 pentru cladiri inchise de sport, cu 
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capacitatea de primire mai mare de 300 de persoane este obligatory echiparea cladirii cu 

hidranti exteriori. 

Reteaua de hidranti exteriori s-a dimensionat conform normative P118/2-2013, anexa 

nr. 7, volumul compartimentului de incendiu mai mare de 50000 rezulta debitul de 25 l/sec. 

Alimentarea cu apa a retelei de hidranti exteriori se va face din rezerva proprie de apa, 

pentru hidranti exteriori. 

Instalaţia de sprinklere 

Echiparea tehnică a clădirii, cu sprinklere, se va realiza in conformitate cu Normativul 

privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, „Instalatii de stingere”, indicativ 

P118/2-2013, art 7.1 pentru cladiri inchise din categoria de importanţa B, cu densitatea 

sarcinii termice mai mare de 420Mmp este obligatorie echiparea cladirii cu sprinklere. 

Canalizarea menajera se va realiza astfel: 
 Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi evacuate gravitațional 

prin curgere liberă la căminele de canalizare situate in incinta si la limita de 

proprietate si de aici în rețeaua de canalizare exterioara stradala; 

 Coloanele vor fi executate din tuburi și piese de legătură din PP pentru canalizare si 

racordurile de la obiectele sanitare s-au prevăzut constructiv cu dimensiunile și 

pantele normale prevăzute în STAS 1795-87. 

Apele provenite din ploi si topirea zapezii: 
 Apele provenite din precipitatii sau topirea zapezilor de pe suprafata 

acoperisurilor si a suprafetelor amenajate din incinta amplasamentului vor fi 

colectate cu ajutorul jgheaburilor/canalelor deschise/rigolelor/guri de 

scurgere/sifoane si vor fi evacuate cu ajutorul conductelor/burlanelor 

interioare, parte integranta a retelei de canalizare a apelor pluviale. 

Apele provenite de pe suprafata parcarii aferente cladirii: 
 Apele provenite de pe suprafata parcarii aferente cladirii, deoarece exista 

riscul de a antrena hidrocarburi in apa de ploaie, scurgerea se va face prin 

guri de scurgere gravitational catre separatorul de hidrocarburi ce are rolul de 

aducere la calitatea impusa de normativul NTAP 001. 

Instalații de panouri solare nepresurizat cu tuburi vidate si boiler incorporat 
Panou solar nepresurizat compact cu tuburi vidate si boiler incorporat din inox. 

Panourile solare apa calda menajera cu functionare in intervalul martie-octombrie. 
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Principiul de functionare: 

Panoul solar nepresurizat cu boiler incorporat se bazeaza pe fenomenul de incalzire 

prin convectie naturala a apei in interiorul tuburilor vidate - principiul termosifon - bazat pe 

diferenta de densitate a agentului termic. Prin tuburile vidate circula apa care se incalzeste 

si se ridica in partea superioara a rezervorului (boiler solar), iar apa rece din partea inferioara 

a rezervorului coboara in tubul vidat de sticla inlocuind-o pe cea calda care urca. Procesul 

decurge in mod continuu in perioada cand panoul solar absoarbe radiatia solara. 

Panou solar nepresurizat necesita montaj la o inaltime mai mare decat cea a 

consumatorilor pentru a dispune de presiune in instalatie. 

Pe timp de iarna trebuie sa se goleasca apa din sistemul solar nepresurizat deoarece 

exista posibilitatea de inghet si sa se sparga tuburile vidate. 

Instalatii de alimentare cu gaze naturale 
Postul de reglare – măsurare se va situa la intrare în incinta. Din postul de reglare 

măsurare, după regulator, se va executa o ramificatie din care va porni conducta ce 

alimentează cladirea. 

Proiectul de bransare a incintei la sistemul de gaze naturale face obiectul unui alt 

contract ce va fi dezvoltat in etapa urmatoare de proiectare. 

Instalatia de utilizare gaze naturale se execută cu materiale recomandate în 

conformitate cu prescriptiile tehnice mentionate în cap. 9 din NTPEE/2008. 

Conductele de gaze se montează aparent pe pereti la o distantă de acestia de 2-5 cm 

fixându-se prin brătări de sustinere STAS 3932, sau dibluri cu coliere, ce vor fi montate la o 

distantă de maximum 3,0 m una de alta. Fată de tavane, se va respecta aceeasi distantă, 

asigurându-se pozitia unui montaj convenabil si estetic. 

Robinetele se vor monta în locuri usor accesibile pentru manevrare. 

Dacă la capătul conductei nu este racordat imediat tronsonul următor, acesta va fi 

prevăzut cu dop din otel, chiar dacă este prevăzut cu robinete. 

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția 

investiției;  

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic 

de executie, iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi. 

Activitatile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor 

speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, 
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nevertebrate protejate sau nu. Investitia nu modifica dinamica resurselor speciilor de pesti 

si nu afecteaza spatiile pentru adaposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de 

migrare ale pasarilor. 

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 
Accesul la teren se realizează din Aleea Monumentului si CN151. In imediata 

apropiere se afla Shopping City Sibiu si drumul național DN1. 

Se va proiecta o rețea fluida de accese auto si pietonale pentru a se evita creerea de 

ambuteiaje si un acces facil la clădire si terenurile de sport propuse. 

– resursele naturale folosite în construcție și funcționare; 
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica un consum minim 

de energie si apa pe intreg ciclul de viata. 

Materialele utilizate in constructia acestora: 

− provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat si pot fi reutilizate; 

− genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare; 

− au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul 

natural; 

− isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la 

necesitati viitoare; 

− asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori. 

Pentru ca o cladire sa fie sustenabila trebuie sa permita modificari si adaptari 

ulterioare in functie de necesitatile actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie sa asigure 

confortul ocupantilor si toate acestea la costuri cat mai scazute in exploatare. 

Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp din cauza modului de exploatare, este 

esentiala monitorizaiea cladirilor pe intreg ciclul de viata, dar si educarea comunitatii in 

scopul intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe. Contextul actual 

privind sustenabilitatea resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata pentru 

stimularea dezvoltarii unui mediu sigur si sanatos pentru comunitate.  

Potentialul pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului se gaseste in 

modul de utilizare al resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor etc) 

din perspectiva consumului de resurse si a poluarii. 

– metode folosite în construcție/demolare; 
Metodele folosite in constructia cladirii propuse nu prezinta tehnologii speciale. 
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 În execuţie se vor admite numai materiale, instalaţii şi echipamente care sunt 

agrementate tehnic în ţara noastră şi sunt însotite de certificate de calitate. 

La executarea lucrărilor de construcţii se vor respecta normele de tehnica securităţii 

muncii, conform cu prevederile din Normativul Republican de Protecţia Muncii împreună cu 

modificarile dispuse de ordinele 39 si 10/97 precum si a tuturor dispozitivelor in vigoare 

specifice activitatii de constructii la data executarii lucrarii.  

Atenţie deosebita se va acorda lucrului cu utilajele de excavat sau de ridicat, in 

vecinatatea liniilor electrice precum si eventualelor cabluri sau conducte descoperite in 

momentul efectuarii excavatiilor. In acest ultim caz pentru identificarea lucrarilor descoperite 

în timpul săpării se va opri activitatea şi se va chema proiectantul la punctul de lucru.  

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

Faza la care se afla proiectul este de studiu de fezabilitate si va avea intocmit proiect 

pentru faza D.T.A.C. care va fi depusa la Primaria Comunei Selimbar, iar dupa obtinerea 

Autorizatiei de construire, urmeaza procedura de scoatere la licitatie a lucrarii in vederea 

intocmirii proiectului tehnic pe specialitati si executia lucrarilor, conform proiectului elaborat 

si aprobat de catre beneficiar. 

– relația cu alte proiecte existente sau planificate;  
Nu este cazul. 

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 
Proiectul va fi implementat sub forma pusa la dispozitia Beneficiarului de catre CNI, 

urmand ca aceasta sa fie usor adaptata la particularitatile amplasamentului. 

– 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); 

Avand in vedere domeniul de activitate (sportiv) nu este cazul aparitiei unor activitati 

ce pot produce diferite surse de poluare. In cazul in care acestea vor aparea, se va avea in 

vedere protectia mediului specific pentru fiecare activitate in parte. 

 – alte autorizații cerute pentru proiect. 
Avize/acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism: 

• Aviz alimentare apa si canalizare (Serviciul Selimbar); 

• Aviz alimentare apa si canalizare (Serviciul Sibiu); 
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• Aviz alimentare gaze naturale; 

• Aviz alimentare cu energie electrica; 

• Aviz telefonizare; 

• Aviz salubritate; 

• Aviz infrastructura Serviciul public de gospodarie comunala Selimbar; 

• Certificat nomenclatura stradala; 

• Aviz securitate la incendiu; 

• Aviz sanatatea populatiei; 

• Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana; 

• Aviz Ministerul Culturii si Identitatii Nationale; 

• PV receptie avizat OCPI. 

 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară 

a terenului; 
Pe teren nu sunt intabulate construcții ce necesită a fi demolate. 

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 
Terenul este liber de constructii.  

– metode folosite în demolare: 
Terenul este liber de constructii. 

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 
Terenul este liber de constructii. 

– alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, 
eliminarea deșeurilor) - Terenul este liber de constructii. 

V. Descrierea amplasării proiectului: 
Terenul, în suprafaţă de 31.011 mp, situat în intravilanul judetului Sibiu, comuna 

Selimbar, sat Selimbar, numar carte funciara nr. 105766 si este proprietate: 

- a Statului Roman - Domeniul Public, cota 1/1;  

- a Ministerului Apărării Naționale - cu drept de administrare imobil de sub A1 prin 

Dispozitia nr. 10148/1964 emis de Consiliul Superior al Agriculturii;  

- a Ministerul Educației si Cercetării pentru Universitatea Lucian Blaga Sibiu - drept 

de administrare prin Act normativ nr. 222/19.03.2020 emis de Guvernul Romaniei, Act 
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administrativ nr. A3789 din 05.05.2020 emis de Ministerul Apararii Nationale UM 01512 si 

Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru Universitatea Lucian Blaga, Act administrativ nr. 

A3788/05.05.2020 emis de Ministerul Apararii Nationale UM01512 si Ministerul Cercetarii 

pentru Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 

Terenul se afla sub incidența Legii nr. 422/ 18.07.2001, art.59. 

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

Nu este cazul. 

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

Terenul se afla sub incidența Legii nr. 422/ 18.07.2001, art.59, la o distanta de 115,95 

m aflandu-se troita de la Selimbar – monument. 

– 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; 

– Folosinta actuala: teren intravilan liber de constructii;  

– Folosinta planificata: complex sportiv multi-functional. 

• politici de zonare și de folosire a terenului – nu exista interdictii permanente sau 

temporare de construire, destinatia este zona de parcuri complexe sportive; 

• arealele sensibile – nu este cazul. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182265
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182266
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/53576
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/53576
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/154941
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– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi 
prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de 
proiecție națională Stereo 1970 

Coordonate geografice pentru amplasament si inventar coordonate al punctelor: 

Nr. Pct. 
Coordonate pct. de contur 

Lungimi laturi 
Coordonate 

geografice X (m) Y (m) 

1000 474878.177 435540.066 153.468 45°25′9.01″N 
24°40′38.707″E 

1001 475004.444 435452.836 202.673 45°25′6.201″N 
24°40′44.532″E 

1002 475116.974 435621.398 153.454 45°25′11.676″N 
24°40′49.678″E 

1003 474990.064 435707.665 201.515 45°25′14.455″N 
24°40′43.824″E 

S masurata = 31011.00 mp  P = 711.109 m 

 
– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

Nu este cazul unor variante alternative ale proiectului.  
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VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 
proiectului, în limita informațiilor disponibile: 

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

a) protecția calității apelor: 

Pentru faza de executie se vor impune urmatoarele masuri: 

- se va asigura amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzatoare 

(toalete ecologice) pentru muncitori, acestea fiind descarcate periodic de o firma 

specializata care vor fi luate dupa finalizarea lucrarii; 

- se va interzice spalarea utilajelor si vehiculelor in perimetrul proiectului; 

- Pentru evitarea poluarii stratului freatic nu se vor depozita carburanti in 

apropierea santierului, intretinerea utilajelor nu se va realiza in santier, ci numai 

in baza de productie a constructorului sau in service. 

Atat pe perioada de executare a lucrarilor, cat si pe perioada de functionare a 

obiectivului, nu se va produce poluarea panzei freatice deoarece se vor utiliza produse 

biodegradabile pentru igienizarea spatiilor (existente intr-o gama variata pe piata). 

 Dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale 

freaticului, deoarece prin activitatea de depozitare nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta 

mediul inconjurator.  

Ca masura de siguranta s-a prevazut montarea unui separator de hidrocarburi pe 

reteaua de canalizare pluviala pentru curatarea apei inainte ca aceasta sa fie deversata in 

sistemul de colectare a apelor meteorice. 

b) protecția aerului: 

Pentru faza de executie, sursele de poluanti pentru aer sunt surse fugitive constituite 

din: pulberi sedimentabile generate de manevrarea solului decopertat si a materialelor de 

constructie, gaze de ardere cu continut de CO, NOx, SO2 provenite de la autovehiculele de 

transport materiale de constructii. 

Masuri:  

- manevrarea corecta a solului vegetal decopertat;  

- umectarea, in perioadele lipsite de precipitatii a suprafetelor drumurilor de acces 

si a platformelor de lucru;  
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- utilizarea de mijloace de transport si a utilajelor performante, in scopul respectari 

concentratiilor limita – imisii, specifice gazelor de ardere provenite de la surse 

mobile (CO, NOx, SO2).  

Din punct de vedere al protectiei aerului, mediului si al sanatatii si securitatii in munca 

activitatile nu prezinta factori de risc crescut in exploatare.  

Nu se dezvoltă surse de poluare a aerului, in desfăşurarea activitătii de mai sus, 

neproducând noxe peste limitele acceptate de Normativele în vigoare. 

Astfel, emisiile zilnice de substanțe poluante în aer nu au impact semnificativ asupra 

calității aerului. 

 
c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

In perioada de executie: 

- Sursele de zgomote si vibratii sunt produse numai pe timpul constructiei de 

exploatarea utilajelor si anexelor ce se manevreaza in incinta santierului precum 

si de la mijloacele de transport; 

- Reducerea zgomotului produs de utilajele respective se poate realiza in limite 

admisibile prin intretinerea in stare buna de functionare a lor. 

- Zgomotele nu pot afecta zonele locuite aflate la distanta.  

Măsurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţii asociate, vor 

consta în implementarea de tehnici şi proceduri de control adecvate şi in programe de 

întreţinere pentru echipamentele folosite, pentru încadrarea emisiilor acustice în limite 

normale, operaţionale pentru zone industriale.  

Masuri:  

- incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat 

disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada.  

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor 

de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul 

clădirilor. 

- se admite punerea în funcţiune numai a echipamentelor care poartă marcajul 

C.E. şi indicaţia nivelului de putere acustică garantat.  
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Apreciem ca faţa de imprejurimi, impactul zgomotului si al vibraţiilor este nesemnificativ 

si nu va afecta negativ populaţia din zona in perioada de functionare. 

 In perioada de functionare activitatea se desfasoara cu respectarea limitelor impuse 

pentru zgomot de prevederile legislatie in vigoare.  

Pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau 

vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare. Se apreciază că față de împrejurimi 

impactul zgomotului și al vibrațiilor este moderat și nu va afecta negativ populația din zonă. 

 
d) protecția împotriva radiațiilor: 

Atat in procesul tehnologic specific pentru constructia proiectata, cat si in exploatarea 

obiectivului nu se utilizeaza surse de radiatii. 

 
e) protecția solului și a subsolului: 

Geografic Comuna Șelimbăr este amplasată în Podișul Transilvaniei avînd un relief 

deluros și fiind străbătută de apele râului Cibin, Hârtibaciu și de pârâul Seviș. Comuna se 

prezintă sub forma unei suprafețe aluviale întinsă, nivelată prin spălarea formațiunilor 

terțiare aparținând bazinului Transilvaniei. 

Fundamentul geologic al spațiului depresionar peste care se extinde teritoriul 

administrativ al comunei Selimbar este alcătuit din șisturi cristaline (identificate prin foraje 

la o adâncime de 1500 m) și este acoperit cu o cuvertură groasă alcătuită din depozite 

sedimentare mio-pliocene și cuaternare. 

Amplasamentul cercetat face parte din zona de terasa a paraului Sevis, fiind un teren in 

panta ușor descendenta spre paraul Sevis, fiind stabil, favorabil executării de construcții. 

Din punct de vedere geologic, zona terasei superioare prezintă o stratificatie uniforma si 

orizontala: sub stratul de sol vegetal si umplutura de pamant argilos, urmeaza pachetul de 

argile prăfoase, plastic-vartoase, sub care spre adâncime apar depozite de pietrișuri cu 

nisipuri si bolovanisuri, îndesate. 

În perioada de construcție acțiunile produse asupra subsolului sunt temporare, 

manifestându-se prin ocuparea pe o perioadă limitată a unor suprafețe de teren pentru 

organizarea de șantier.  

Forme de acțiuni posibile asupra subsolului: 

- degradarea fizică a solului și subsolului pe arii adiacente obiectivului analizat; se  
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apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor și refacerea  

acestei arii; 

- perturbarea minoră a structurii geologice prin realizarea unor lucrări de excavații  

pentru pozarea lucrărilor subterane; 

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

relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului; 

- surpări de maluri, eroziuni datorate neprotejării corespunzătoare a lucrărilor de 

excavații realizate, pentru pozarea rețelei de canalizare pluvială; 

Impacturile potențiale ale activităților de construcție asupra subsolului și apei subterane 

sunt similare celor pentru sol, necesitând aceleași tipuri de măsuri pentru controlul lor, care 

vor minimiza amploarea fenomenelor de contaminare. 

Atat pe perioada de executare a lucrarilor de construire, cat si pe perioada de functionare 

a obiectivului, nu se va produce poluarea solului, deoarece:  

- depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special 

amenajat, deseurile fiind astfel preluate de firma de salubritate cu care 

beneficiarul are incheiat contract;  

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini / utilajele care sunt in stare 

optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor 

petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini. 

Respectarea prevederilor proiectului și monitorizarea din punct de vedere al protecției 

mediului constituie obligația factorilor implicați pentru limitarea efectelor adverse asupra 

soluluiși subsolului în perioada execuției obiectivului. 

Dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale 

solului, deoarece prin activitatea de depozitare nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta 

mediu inconjurator.  

Se apreciază ca nu vor interveni schimbări în calitatea și structura solului și subsolului, 

decât în cazul unor deversări accidentale și a neintervenției la timp a celor abilitați. 

Ca o masura de protectie a solului si subsolului in perioada de exploatare, pentru 

îmbunătățirea calității apelor meteorice care spală parcarea, înainte de deversarea lor în 

rețeaua de canalizare orășenească, se va amplasa un separator de hidrocarburi. 
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f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

Prin obiectivul ce urmează a fi executat nu se prevede un impact semnificativ negativ 

asupra florei si faunei din zona, deoarece: 

- Nu sunt afectate mlaştini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protecţiei 

conform prevederilor OUG 195/2005 modificata şi completată prin OUG 

164/2008;  

- Nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante incluse in Cartea 

Roşie.  

- Nu se modifica prin lucrările executate compoziţia autohtona a speciilor de plante 

aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din 

ecosistem. 

 Impactul noxelor emise în orice situaţie meteorologică posibilă, se înscrie în limitele 

stabilite prin normativele în vigoare, concentraţiile rezultate în zonele de interes (care 

trebuie protejate) fiind mult mai mici decât concentraţiile maxime admise prin reglementările 

în vigoare. 

 
g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, 

istoric sau cultural.  

Daca in timpul lucrarilor prevazute (decapari sau excavari) se vor descoperi vestigii 

arheologice sau alte bunuri de patrimoniu, lucrarile vor fi intrerupte si vor fi anuntate 

autoritatile locale, precum si Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National (in 

maxim 72 ore). 

 
h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

Principalele deşeuri generate în perioada de construcţie şi întreţinere a obiectivului, sunt 

materiale rezultate din decopertari, din săpături si din reamenajarea cladirii existente pentru 

a corespunde cerintelor impuse de proiect.  

Deşeurile - vor fi depozitate în pubele amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi 

ridicate periodic de societatea de salubritate (pe bază de contract). 
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Deseurile metalice se vor valorifica prin unităţi de colectare specializate. 

Deseurile de ambalaje: ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la 

unitatile de colectare autorizate spre valorificare. 

Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile H.G. nr. 349 / 2001. 

Evacuarea gunoiului se va realiza periodic, catre groapa de gunoi cea mai apropiata, de 

catre firma de salubritate cu care beneficiarul va avea incheiat contract.  

Deseurile rezultate in urma activitatii de depozitare se vor colecta separat, in containere 

speciale si se vor transporta la firme specializate pentru colectarea si valorificarea unor 

astfel de deseuri.  

Deseurile provenite din construcţii, rezultate in urma lucrarilor de construire a cladirii 

propusa, vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul are incheiat contract, iar 

materialele valorificabile (fier, lemn) vor fi depozitate separat.  

Deseurile se vor stoca selectiv in conditiile impuse de legislatia in vigoare.  

In perioada de functionare, deseurile identificate pe parcursul desfasurarii activitatii vor 

fi codificate conform Anexei 2 a HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, incluse 

in evidenta gestiunii deseurilor si valorificate/ eliminate conform prevederilor legale 

corespunzatoare fiecarui tip de deseu.  

Deseuri stocare temporar:  

- menajere – in europubela  

- spat metalic feros  

- deseuri feroase - in containere speciale  

- deseuri de la sudura - in containere speciale  

- uleiuri hidraulice sintetice - stocat in butoi 

- ambalaje de hartie/ carton - sunt stocare in container  

- ambalaje de plastic - sunt stocare in container  

Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea 

genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri.  

Se vor pastra evidente cu privire la cantitatile valorificate (conformare cu prevederile HG 

nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje). 
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i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

În perioada de executie a lucrarilor, atât combustibilii cat si uleiurile sunt stocate in 

rezervoarele utilajelor. Pe amplasament nu sunt depozitate uleiuri si combustibili. 

Vopselurile sun depozitate in ambalajele proprii intr-un spațiu asigurat, in care sunt 

depozitate si ambalajele rezultate de la utilizarea acestora pana la predarea către o firma 

specializata in vederea eliminări. Nu sunt utilizate vopseluri care contin solventi. 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare.  

Antreprenorului care va realiza executia lucrarilor ii revine sarcina depozitarii si folosirii 

in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, antreperenorul va tine o evidenta 

stricta a acestor materiale.  

Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice periculoase, vor fi 

depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, 

reciclare sau incinerare.  

În timpul executiei lucrarilor, constructorul are obligatia sa ia toate masurile pentru 

reducerea noxelor eliminate la alimentarea si functionarea utilajelor.  

Dupa terminarea lucrarilor se vor elimina din zona lucrarii toate materialele ramase în 

urma executiei. 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității. 

Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp din cauza modului de exploatare, este 

esentiala monitorizaiea cladirilor pe intreg ciclul de viata, dar si educarea comunitatii in 

scopul intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe. Contextul actual 

privind sustenabilitatea resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata pentru 

stimularea dezvoltarii unui mediu sigur si sanatos pentru comunitate.  

Potentialul pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului se gaseste in 

modul de utilizare al resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor etc) 

din perspectiva consumului de resurse si a poluarii. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 
proiect:  
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 impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială 

speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 

sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului 

cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, 

patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura 

impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu 

și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ): 

În cadrul derulării etapelor de lucru ce se realizează in vederea realizarii lucrarilor 

solicitate, rezultă următoarele aspecte de mediu împreună cu impactul pe care îl generează 

asupra mediului: 

- funcţionarea şi întreţinerea utilajelor şi a autoutilitarelor vor produce poluare 

fonica moderata, emisii de noxe in aer. Se va da mare atentie la interetinerea 

acestora in vederea limitarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau de combustibil 

pe sol care pot polua solul si apa. Se apreciază că lucrările de execuție nu 

afectează calitatea apei pe zona de lucru, decât eventual pe timpul execuției, 

parametrii de calitate fizico-chimici, biologici și bacteriologici ramânând în limitele 

admise. 

- pe toata durata de realizare a lucrarilor de executie exista exista riscul poluarii 

solului din cauza urmatoarelor activitati: stocarea, manipularea şi utilizarea 

neadecvată a materiilor prime pe amplasament, lipsa controlului şi a reciclării şi 

eliminării deşeurilor, gestiunea necorespunzătoare a substanţelor chimice şi 

periculoase, în special a uleiurilor, lubrifianţilor şi a carburanţilor; 

- fauna este temporar perturbată doar pe timpul execuției lucrărilor, fără efecte 

majore. Cantitățile și debitele de poluanți emiși în atmosferă și posibil a fi evacuați 

accidental în apa de suprafață nu vor putea influența calitatea vegetației și faunei 

din zonă; cu alte cuvinte impactul se va limita doar la perimetrul studiat fară a fi 

afectate condițiile de viață ale speciilor din zonă. Deoarece amplasamentul pe 

care urmeaza a se realiza investitia se afla intr-un mediu fara specii protejate sau 

valoroare, la realizarea investitiei propuse nu prognozam un impact negativ 

asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zona. 
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- se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei 

autovehiculelor necesare lucrarilor de executie, dar acestea au un caracter izolat 

si frecventa redusa;  

- natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat 

si minima asupra vecinatatilor.  

Astfel, activitatea care se desfasoara pe amplasamentul studiat nu va avea impact 

negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor 

materiale, calitatii si regimului calitati al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, 

peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre 

aceste elemente. 

 extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) 

Impactul va avea caracter local izolat, deoarece lucrarile de executie se vor limita la zona 

in care este amplasat proiectul. 

 magnitudinea și complexitatea impactului;  

Nu este cazul 

 probabilitatea impactului; 

Poate exista un impact redus asupra solului în cazul în care deșeurile nu sunt colectate 

și depozitate sau în cazul în care vor exista scurgeri accidentale de produse petroliere. 

Pentru evitarea acestui impact se vor prevedea în proiect măsuri de colectare, de 

valorificare selectivă a deșeurilor și utilizarea de utilaje moderne și verificate periodic. 

 durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 

Nu este cazul 

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

- transportul materialelor de constructii se va face cu mijloace de transport 

adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea împrastierii acestor materiale;  

- depozitarea deseurilor se va realiza in containere metalice acoperite, iar 

transportul acestora se va face cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea 

împrastierii;  

- pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului;  

- se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental, in orice conditii 

atmosferice;  



Beneficiar: Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu  
Proiect: „Complex Sportiv la ULBS, sat Selimbar, comuna Selimbar, Judetul Sibiu”  

- etapa Studiu Fezabilitate 
MEMORIU PREZENTARE 

 

63-MT-03_R01  Pag 32 din 40 

 

- sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare care nu 

genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon. 

 natura transfrontalieră a impactului. 

Nu este cazul 
 

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

Beneficiarul acordului de mediu are obligaţia de a respecta limitele privind calitatea 

factorilor de mediu conform actelor legislative in vigoare. 

Monitorizarea factorilor de mediu este recomandat sa se realizeze in perioada de 

execuţie a lucrarilor. 

Conform Ordonatei de urgenta aparuta in MO al Romaniei, partea I, nr. 

808/3.XII.2008, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

195/2005 privind protectia mediului, publicata in MO partea I, nr. 1.196/2005, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, antreprenorul general si beneficiarul au 

urmatoarele obligatii: 

• sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii 

factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de 

prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice, 

daca autoritatea competenta de protectia mediului solicita; 

• sa asigure intreţinerea şi reviziile periodice ale instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor 

tehnologice din dotare; 

• sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, 

• rezultatele monitorizării, trebuiesc raportate în forma adecvată, stabilită de autoritatea 

de protecţie a mediului si la termenele solicitate de acesta. 

• la cererea autorităţii de protecţie a mediului sa va asigura diminuarea, modificarea sau 

încetarea activităţii poluatoare, după caz, a factorilor de mediu. 
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Monitorizarea calităţii factorilor de mediu se va realiza la cererea autorităţilor 

competente de protecţia mediului, în puncte de prelevare stabilite de acestea şi pentru 

indicatorii specificaţi în documentaţia de solicitare.  

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

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 
naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a 
Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul 
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare 
și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și 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 și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive, și altele) 
 Nu este cazul. 

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

Documentatia proiectului a fost intocmita pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conținutul 

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi 

lucrări de intervenţii şi a normativelor şi legislaţiei în vigoare, precum: 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind 

calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare; 

• Horărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările 

și completările ulterioare; 

• Horărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de 

muncă; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu 

afecțiuni dorso-lombare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de 

securitate și/sau de sănătate la locul de muncă cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și 

amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 
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• Ordinul nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu; 

• Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările 

ulterioare;  

• Ordinul nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de 

către ISC a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate 

din fonduri publice; 

• Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 486/2007 

și al Inspectoratului general al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 500/2007 pentru 

aprobarea Procedurii privind emitearea acordului de către Inspectoratul de Stat în 

Construcții – I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, cu modificările 

și completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare 

privind securitatea la incendiu și protecție civilă; 

• „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, 

indicativ P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- acestea fiind doar o parte din legislatia utilizata la intocmirea proiectului. 
 

X. Lucrări necesare organizării de șantier: 

-  descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; 
 Organizarea de şantier cade în sarcina constructorului. Lucrările, măsurile, 

echipamentele şi dotările de şantier vor fi cele specifice lucrărilor de construcţii inginereşti 

exterioare liniare, de tipul lucrărilor hidroedilitare. 

 Lucrările de organizare a şantierului specifice acestui obiectiv de investiţie se 

caracterizează prin: amplasare pe terenuri cu destinaţie publică, terenuri proprietate de stat 

ori – temporar – terenuri proprietate privată pentru care s-au obţinut acordurile de ocupare, 

trecere şi/sau de lucru din partea deţinătorilor, desfăşurare pe lungimi mari, în „benzi” de 

lucru înguste sau foarte înguste, efectuare lucrări cu utilaje de construcţii de gabarit mare 

în proximitatea căilor rutiere publice, sau chiar pe drumuri publice, cu necesare măsuri de 
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semnalizare, deviere a circulaţiei sau restricţii de viteză,  puncte de lucru într-una sau în mai 

multe locaţii concomitent, cu schimbări foarte dese de amplasament, posibilităţi limitate de 

racordare sau imposibilitatea racordării organizării de şantier şi/sau a punctelor de lucru la 

sistemele de utilităţi edilitare (apă, electricitate ş.a.), posibilităţi foarte reduse de amenajare 

la punctul(punctele) de lucru a magaziilor, depozitelor, ţarcurilor de materiale, necesitatea 

depozitării/aşezării materialelor de pus în operă şi a materialelor rezultate din excavaţii pe 

terenuri învecinate, uneori chiar în zone carosabile (pe termen scurt), necesitatea / 

posibilitatea terminării, recepţionării şi punerii în funcţiune a lucrărilor pe parcurs (pe 

tronsoane funcţionale). 

 Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor pe şantier (D.T.O.E.), ca şi Proiectul 

tehnologic specific obiectivului vor fi adaptate de Constructor – ţinând seama de 

caracteristicile lucrărilor inginereşti exterioare liniare – la prevederile Proiectului tehnic (P.T. 

+ C.S.) şi condiţiile concrete din teren (amplasamente, gospodării edilitare existente, 

vecinătăţi, condiţii de avizare, condiţionări de execuţie în spaţii obligate, timp şi anotimp, 

program şi schimburi de lucru, dotare tehnică proprie, dimensionare formaţii de lucru 

ş.a.m.d.). 

 Toate lucrările sau intervenţiile care implică şi participarea terţilor (deţinători de utilităţi, 

administratori, proprietari, vecini) vor fi planificate de Investitor şi Constructor în consens cu 

reprezentanţii/delegaţii autorizaţi de aceşti deţinători, iar efectuarea lucrărilor se va face 

numai cu asistenţă de specialitate sau în prezenţa acestora. 

 Siguranţa depozitării materialelor, paza bunurilor şi măsurile asiguratorii rămân în grija 

constructorului. 

- localizarea organizării de şantier;  
 Depozitele, magaziile, şoproanele şi ţarcurile de şantier vor fi amenajate, de regulă, în 

variante constructive provizorii, din elemente de inventar, pe amplasamente puse la 

dispoziţie de Administraţia publică locală în baza unor înţelegeri contractuale cu 

Constructorul.  

 Punctele fixe de organizare a şantierului vor fi instalate in interiorul obiectului studiat în 

care pot fi asigurate utilităţile de electricitate şi apă la vestiare şi unde sunt posibilităţi de 

acces auto nestânjenit. 

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 
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Lucrările necesare organizării de şantier vor fi de mică amploare, fără impact negativ 

semnificativ asupra mediului.  

După dezafectarea punctelor de organizare a şantierului amplasamentele vor fi readuse 

la starea iniţială prin grija Constructorului şi sub supravegherea administraţiei publice locale. 

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 
poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; 

 Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor 

sunt surse temporare depoluare fonică, praf, emisii și vibrații. 
- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

- Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse 

de utilajele de construcţii; 

- Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune 

condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, 

facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar); 

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel 

de operaţii; 

- Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice; 

- Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică 

să nu corespundă normelor legale; 

- Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor. 
 

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. 

La finalizarea lucrarilor de constructii / montaj a investitiei nu sunt necesare lucrări 

speciale de refacere a amplasamentului / lucrari de reconstructie ecologica. 

Pe durata constructiei si functionarii normale a obiectivului propus prin proiect acesta nu 

va afecta flora si fauna locala si ca urmare nu sunt necesare lucrari de reconstructie 

ecologica. 

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări 

accidentale;  
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Nu este cazul 

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației; 

Nu este cazul 

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 

terenului. 

Nu este cazul deoarece prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la 

finalizarea execuției investiției terenul va fi readus la starea inițială. 

 

XII. Anexe - piese desenate: 
1. 63-GA-01 – Plan de încadrare în zonă; 

2. 63-GA-02 – Plan de situație – Situatie existenta; 

3. 63-GA-03 – Plan de situație – Situatie proiectata; 

4. 63-GA-04 – Plan de situație – Plan parter 

5. 63-GA-05 – Plan de situație – Situatie supanta 2/1 

6. 63-GA-06 – Plan de situație – Situatie supanta 2/2 

7. 63-GA-07 – Plan de situație – Situatie Etaj 1 

8. 63-GA-08 – Plan de situație – Situatie Etaj 2 

 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință 

geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic 

conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970. 

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202496
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202496
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/127715
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c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar 

în zona proiectului; 

Nu este cazul. 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar 

pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Nu este cazul.  

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria 

naturală protejată de interes comunitar; 

Nu este cazul. 

g) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 

Nu este cazul. 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, 
memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de 
management bazinale, actualizate: 

1. Localizarea proiectului: 

Amplasamentul pe care urmeaza a se construi Complexul Sportiv este situat in satul 

Selimbar, comuna Selimbar, judetul Sibiu, C.F. 105766. Comuna Selimbar este amplasata 

in Podisul Transilvaniei si este strabatuta de apele raului Cibin, Hartibaciu si de paraul Sevis.  

Pentru amplsamentul studiat: 

 Bazinul hidrografic: Olt 

 Cursul de apa: paraul Sevis, cod cadastral VIII.80; 

 Corpul de apa (de suprafata/subteran): - 

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 

suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică 

a corpului de apă - nu este cazul. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 

precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz – nu este cazul.. 
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XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în 
considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în 
conformitate cu punctele III-XIV. 
Au fost luate in considerare criteriile mentionate (caracteristicile proiectelor, 

amplasarea proiectelor, tipurile si caracteristicile impactului potential). 

 

Intocmit,  

Dipl. Ing. Niculescu Razvan 

 

S.C. Kat Concept Design S.R.L. 

Niculescu-Stefanescu Cristina-Maria  


