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S.C. CONTINENTAL HOTELS
S.A.

MEMORIUL DE PREZENTARE
conform continutului cadru prevazut in
Anexa 5E din Legea nr 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte

publice și private asupra mediului

2019

I. Denumirea proiectului:

Proiect: D.T.A.C. – „Obtinere A.C. pentru construire hotel si dotari specific cu procedura

de autorizare demarata cu C.U 36/08.01.2019”

II. Titular:

- Numele societatii: CONTINENTAL HOTELS S.A.
- Adresa poştală:  Calea Grivitei nr.143, Sect. 1, Bucuresti 
- CUI: RO 39792933
- Nr. de ordine in registrul comertului: J8/1948/27.08.2018
- Numărul  de  telefon:  0723476009,  fax  –   şi  adresa  de  e-mail:

radu.enache@continentalhotels.ro;
- Amplasament: Bulevardul 15 Noiembrie, f.n., mun. Brasov, jud. Brasov;
- Numele persoanei  de  contact:  Epure  Sorin,  jud.Brasov,  mun.  Brasov,  str.  Octavian  Goga

nr.36, bloc 301, sc.C, et.3, ap.8,
- Director General: Radu Enache
- Proiectant general: arh. Ruxandra Fotino

Proiectant: SC BIP REAL INVEST  SRL

Faza de proiectare:   D.T.A.C+P.T.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- încadrarea proiectului în anexele la prezenta lege:  Conform Anexei nr. 2 a  Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, proiectul se
incadreaza  la punctul 10 - Proiecte de infrastructura,  lit.  b “proiecte de dezvoltare urbana,
inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice”.

- proiectul  nu  se  incadreaza  in  OUG  nr.  57/2007 privind  regimul  ariilor  natural  protejate,
conservarea habitatelor naturale,a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

- Proiectul  nu intra  sub incidenta prevederilor  art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare: 
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a) un rezumat al proiectului : 
Situaţia existentă: 
Terenul este liber de orice constructie conform extrasului CF. 
Prin contractul de vanzare cumparare, vanzatorului terenului are obligatie de a lasa terenul fara
sarcini, prin mutarea scarilor si a rampei de acces pentru persoane cu dezabilitati ale cladirii ANAF
catre  platforma de peste parcajul semisubteran (al cladirii ANAF) existente.

Situaţia propusă: 
Prin proiect se propune construirea unui imobil care va cuprinde: un parcaj subteran pe trei niveluri
pentru un total de 6 auto precum si pentru o serie de functiuni–servicii ale hotelului, receptia  un
bar de zi si un restaurant la parter, 4 sali de reuniuni la mezanin si 10 etaje pentru hotel, insumand
un numar de 152 camere.
Terenul pe care se va realiza investitia are o suprafata de 1500,00 mp.

Inaltime maxima cladire                         =       49,25 m
Suprafata construita la sol                     1                        =      603.00 mp
Suprafata desfasurata fara subsoluri                              =    7436.00 mp
Suprafata desfasurata cu subsoluri                                = 11.778.00 mp
Volumul total al cladirii inclusiv subsolurile                    = 45.804.00 mc
Volumul total al cladirii fara subsoluri                              = 27.495.00 mc

Numar maxim simultan de persoane in cladire           =    1102 (fara   subsoluri)
Numar maxim simultan de persoane  in  subsoluri        =      45
Numar de locuri de parcare in cele trei subsoluri         =      59 auto
La nivelul terenului este prevazut un parcaj pentru        =        2 auto
Suprafata totala spatii verzi  (27,84% din total teren)     =    450.00 mp 
Suprafata totala alei, platforme betonate si parcaje        =    447.00 mp
Pe terasele de peste mezanin si etajul 9 se prevad jardiniere,  precum si in parter, in zona
acceselor. 

Suprafatele construite pe niveluri sunt:

- Subsol 3 cota - 11,550  = 1447.30 mp 
- Subsol 2 cota - 8,575 = 1447.30 mp
- Subsol 1 cota - 5,600 = 1447.30 mp
- Parter cota + 0,000 =   603.07 mp
- Mezanin cota + 5,600 =   950.45 mp
- Etaj 1 cota +11,200 = 581,70 mp
- Etaj 2 cota +14,350 = 581,70 mp
- Etaj 3 cota +17,500 = 581,70 mp
- Etaj 4 cota +20,650 = 581,70 mp
- Etaj 5 cota +23,800 = 581,70 mp
- Etaj 6 cota +26,950 = 581,70 mp
- Etaj 7 cota +30,100 = 581,70 mp
- Etaj 8 cota +33,250 = 581,70 mp
- Etaj 9 cota +36,400 = 614,91 mp
- Etaj 10 cota +39,500 = 581,70 mp
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- Terasa cota +43,100 = 32,20 mp

Total suprafata desfasurata cu subsoluri (ADC) = 11.778.00 mp 
Total suprafata construita fara subsoluri (AD) =    7.436.00 mp
Suprafata construita la sol =      603.10 mp

 Volumul total inclusiv subsoluri =  45.804.00 mc
 Volumul total fara subsoluri =  27.495.00 mc

POT = 37,31 %  
CUT = 5 

Indicatori urbanistici propusi prin proiect: 
H max = 49,25 m, fata de cota carosabil in axul cladirii
Regim de inaltime: 3S + P + M + 10E + Scara evacuare terasa

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN      1500,00 mp  100%

SUPRAFATA CONSTRUITA      603,00 mp  40,20%

SUPRAFATA ALEI BETONATE SI PARCAJE      447,00 mp  29.80%

SUPRAFATA TOTALA SPATII VERZI      450,00 mp  30.00%

 
Conformarea ansamblului
In conformitate cu prevederile Normativului de siguranta a constructiilor - indicativ 

P 118/1999 - cladirea se incadreaza in tipul de cladire civila inalta, avand pardoseala ultimului nivel
folosit la 43.10 m fata de carosabilul accesibil autospecialelor de interventie ale pompierilor. 

In conformitate cu prevederile normativului  P118-99, art.  2.1.8, cladirea se incadreaza in
“gradul “” de rezistenta la foc si constituie un singur compartiment de incendiu fiind echipata cu
instalatii automate de semnalizare, precum si  de stingere cu sprinklere si cu hidranti interiori si
exteriori si coloane uscate.

In conformitate cu normativul P118-99, art. 2.1.2 se incadreaza cu:
Cladirea cu regim de inaltime = “cladire inalta,” (suprateranul) formand compartimentul I

de incendiu, prezinta risc mic de incendiu”, avand densitatea sarcinii termice sub 420 MJ/mp.
 Parcajul subteran pe trei nivele,  (subteranul)  se incadreaza tot in compartimentul I de

incendiu, prezinta “risc mare de incendiu” si are densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/mp.
In conformitate cu prevederile Hotararii  de Guvern nr. 766/97,  cladirea se incadreaza in

categoria "C" de importanta Normala.
In conformitate cu Normativul P100-1/2013 cladirea se incadreaza in clasa  de importanta

seismica.

Incadrare seismica,
Din punct de vedere seismic, amplasamentul se incadreaza in clasa I de importanta seismica

conform P100-1/2013” Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectarare pentru
cladiri “(avand inaltimea maxima supraterana mai mare de 45 m).

Amplasamentul se situiaza in zona cu valoare de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag =
0,20g,  corespunzatoare  unui  interval  mediu de recurenta de 225 ani.  Aceasta  este  valoarea de
proiectare a starii limita ultime. Valoarea perioadei de control care caracterizeaza compozitia de
frecvente a miscarii seismice are, pentru acest ansamblu, valoarea Tc = 0.7 sec.
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Terenul de fundare, date geologice
 In zona amplasamentului terenul natural este relativ plan, inregistrandu-se difrente de circa

35 cm pe intreaga lungime  a strazi Gheorghe Sincai si de  cca 65 cm delungul laturilor laterale ale
terenului. 

Terenul de fundare din amplasament a fost studiat in cadrul unui studiu geotehnic de catre
S.C. Geohidro Conult SRL in martie 2019. Au fost realizate 5 foraje cu adancimi cuprinse intre 20 si
25 m cu recoltare de probe de teren. In foraje au fost efectuate incercari  in situ prin penetrari
dinamice standard ( SPT)

In urma analizei naturii probelor prelevate si a fiselor de foraj primare intocmite la realizarea
forajelor de prospectare geotehnica pentru viitoarea cladire, pentru amplasamentul studiat a fost
identificata o litologie eterogena,constituita din urmatoarele strate de pamant:
- Tip 0: umplutura compusa din materiale coezive si necoezive si bucati de caramida,strat intalnit

in grosime variabila intre 1,65m (F04)si 10,00m in (F03);
- Tip I: complet necoeziv, nisip cu pietris-la pietris nisipos, cafeniu la cenusiu, indesat la foarte

indesat, strat in grosime variabila intre 3.00m (f03) si 15,20m in (F04);
- Tip II: pachet necoeziv, nisip argilos cu pietris, pietris nisipos, cafeniu la cenusiu, mediu indesat

la indesat, cu lentile argiloase cafeni, plastic moi consistent de 1,00-2,00m grosime intalnite in
toate forajele; stratul a fost intalnit cu o grosime variabila intre 2,8m (F040 si 12,4m (F01). 
Din  punct  de vedere al  riscului  geotehnic,  amplasamentul  se  situeaza  in  categoria  de  “Risc
Geotehnic  Moderat” iar  din  punct  de  vedere  al  categoriei  geotehnice,  amplasamentul  se
situeaza in “Categoria Geotehnica 2“.

Cotele la care se afla straturile prezentate variaza in functie de forajele efectuate.
Nivelul apei subterane a fost intalnit la o adancimi cuprinse intre 15,10m si 15,70m.
Cladirea va fi fundata la adancimea de circa 13m de la cota terenului actual, in terenul de tip
I. Pentru acest teren se recomanda o presiune conventionala de baza de cca 350kPa.

Sistemul de fundare,

Sistemul  de  fundare  este  de  tip  mixt,  compus  din  pereti  mulati  si  piloti  tubati  pentru
realizarea incintei si radier general de 1.5m grosime cu piloti impus din necesitatea limitarii tasarilor
diferentiate care apar datorita conditiilor de executie  si de exploatare.

La executarea peretilor mulati va fi necesara sprijinirea cu spraituri metalice pe doua nivele
si popi de sustinere.

Avand in vedere ca sistemul constructiv este de tip cuva in cuva ,cladirea nu reazema pe
pereti mulati ai incintei iar fundarea pe radier general are descarcate directa pe teren.

      Adancimea  ultimului nivel subteran, respectiv pardoseala subsolului -3 este  la cota -

11.55m.

Adancimea cuvelor tuturor ascensoarelor este este la cota  -12.95m.

Adancimea sapaturi generale, respectiv cota de sub radierul general este -13.15m.

Adancinea radierului sub cuvele tuturor ascensoarelor este de -14.35m. 

Adancimea pilotilor de sustinere a escavatiei generale este de -21.00m.

Adancimea apei subterane in conformitate cu studiul  geotehnic efectut de 
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GEO HIDRO COLSULT SRL  in martie 2019 este de  -15.10m

Sistemul constructiv,

 Suprastructura cladirii  are in plan forma de octogon cu doua axe de simetrie.  Suprafata
etajelor 1-10 este de circa 580 mp. 

Cele trei subsoluri care adapostesc functiunile de parcare, spatii tehnice, vestiare personal,
bucatarii si anexele acestora ocupa practic intreaga suprafata a terenului in suprafata de 1451 mp
fiecare  din  cele  3  nivele,  inconjurate  de  peretii   de  structura  de  cca  30  cm si  pereti mulati ai
sistemului de fundare.

Mezaninul are o suprafata in extindere de cca 950 mp pentru a cuprinde cele patru sali de
reuniuni in suprafata de circa 150 mp fiecare.

Structura de rezistenta a cladirii este integral din beton armat.
Din punct de vedere seismorezistent structura verticala este alcatuita cu un nucleu central

cuprinzand cele doua scari si  lifturile necesare, formata din pereti de 40cm si 50cm grosime pe
contur  si  de  30cm in  interior  pentru compartimentare.  Nucleul  central  are  forma de patrat  cu
laturile de 9,10m si este rotit fata de peretii fatadei principale cu 45 grade. Peretii celor patru fatade
principale, de pe laturile scurte ale octogonului sunt alcatiti din diafragme din beton armat de 50 si
40cm grosime cu bulbi de 50cm la capete.

In planul fatadelor conturul octogonului este format din grinzi de fatada cu sectiunea de
30x70 sau 90 cm rezemate pe bulbii diafragmelor de fatada.

Planseele de nivel sunt dale groase de 25 cm rezemate pe diafragmele nucleului central si pe
diafragmele si grinzile de fatada.

Structura verticala supraterana se continua si pe inaltimea celor trei subsoluri pana la radier.
In subsol apar pereti de contur de 30 cm grosime realizati cu un rost de 5cm din polistiren fata de
pereti mulati ai incintei rost in care se va executa si o hidroizolare verticala.

Planseele suprastructuri din afara octogonului cu deschideri mai mari si incarcari mai mari au
o grosime de 30 cm.

Conformarea cladirii,
Cladirea de tip “cladire inalta“,  este conformata 3S+P+M +10E+ scara de evacuarede pe

terasa superioara. Aceasta scara este obligatorie cladirea fiind incadrata cu regim de clarire  inalta.

Subsolurile, destinate parcajului, cuprind si o serie de spatii tehnice si adapostul de protectie
civila,  vestiarele personalului,  spatiile necesare bucatariei restaurantului  cu anexele respective si
spatiul  pentru  preluarea  gunoiului  intregi  cladiri.  Adapostul  de  protectie  civila este  situat  in
subsolul 3 al cladirii  si ocupa o suprafata de 149.65mp. A fost luat in considerare si faptul ca in
perioadele de razboi, cladirea este prevazuta a fi folosita restrans. Adapostul are o capacitatea de
preluare a intregului personal administrativ al hotelulu, adica un numar de 45 salariati  si un numar
de 105 clienti,  considerand 50% ocuparea hotelului cu un numar de 30 camere duble si 45 camere
single.
 Accesul este prevazut  dinspre parcarea din subsolul 3 printr-un sas si  are doua iesiri  in caz de
necesitate de tip “saritura de lup”. Sunt prevazute instalatiile de filtro ventilatie necesare.. Pereti
aferenti zonei adapostului de protectie civila sunt prevazuti cu grosimea de 40 cm catre zona de
parcare si  catre iesirile de siguranta.  Catre zonele perimetrale ale amplasamentului  acestia sunt
prevazuti de 30 cm fiind dublati de pereti mulati cu grosimea de 60 cm. Au fost prevazute grupuri
sanitare de tip uscat cu camere tampon la legatura cu adapostul propriuzis. 
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Parcarea subterana pe cele trei niveluri de tip “P1”in conformitate cu NP127/2009 are o

capacitate totala de 59 auto, dispuse 13 in subsolul 3, 28 in subsolul 2 si 18 in 
subsolul  1.Numarul locurilor de parcare respecta HGnr.525/1996 avand cate 4 locuri de parcare
pentru fiecare 10 camere de cazare. Accesul catre parcaj se va face prin doua ascensoare auto,unul
pentru  intrare  si  unul  pentru  iesire  auto.  Circulatia  interioara  a  autovehiculelor  fiind  rezolvata
circular in toate cele trei nivele de subsol ceace conduce la o lesnicioasa posibilitate de folosire a
ascensoarelor. Acesul  dinspre circulatia orasului  si  catre aceasta se face in mod direct la nivelul
parterului din platforma ce inconjoara cladirea.

In subsolul 1 este delimitat un loc pentru persoane cu handicap care are acces direct catre
nodul de circulatie verticala cu ascensorul special, fara intersectarea circulatiei auto.

La nivelul terenului sunt 2 locuri de parcare.
Total general locuri de parcare = 61
Evacuarea in caz de necesitate este prevazuta a se realiza prin cele doua scari, de acces din

nucleul central catre si dinspre subsolurile 1, 2 si respectiv 3, legate spre exterior in cadrul parterului
prin intermediul holului central. Pentru interventia pompierilor este destinat unul din ascensoarele
clientilor cu legatura catre toate nivelurile. De asemenea un al doilea ascensor pentru clienti este
destinat persoanelor cu handicap.

 Parcajul este dotat cu instalatii de desfumare in caz de incendiu, de evacuare a noxelor, de
iluminat,  statii  de  pompare  a  apelor  de  pe  pardoseala  cu  trecere  printr-un  separator  de
hidrocarburi,  precum si  instalatie de stingere cu hidranti si  sprinklere,  cu statie de pompare cu
rezerva de apa pentru sprinklere de 150mc si pentru hidranti de 200 mc. Desfumarea se va realiza
prin  evacuari  directe  catre  exterior  din  fiecare  nivel  subteran  prin  ghene  speciale  spre  terasa
superioara a cladiri. 

In subsolul 1 se afla o centrala termica pe gaze, in afara volumului cladiri inalte,un post de
transformare cu acces direct din exterior prin trape pentru utilaje si personal specializat. Centrala
termica din subsolul  1 si  grupul electrogen de securitate amplasat in subsolul  2 au acces direct
pentru utilaje si  ventilare, in cazul  centralei  termice pe gaze si  pentru preluarea unei eventuale
explozi print-o curte de lumina  adosata acestora.

Postul  de  transformare  este  prevazut  pentru  preluarea  de  medie  tensiune  de  catre
beneficiar. Tabloul electric general si tabloul de securitate de incendiu sunt amplasate in subsolul 3
al ansamblului.

In subsolul 3 se afla amplasata statia de pompe pentru apa menajera si rezervorul de apa
menajera,  statia de pompe si  rezervoarele pentru hidranti si  pentru sprinclare.Statia de pompe
pentru securitatea la incendiu (respectiv pompele pentru instalatia de sprinklere si pentru instalatia
de hidranti interiori si  exteriori) are un acces direct din exterior printr-o trapa dispusa la nivelul
parterului  in  exteriorul  volumului  cladirii  inalte.  Rezervorul  de  apa  pentru  hidrantii  interiori  si
exteriori are o capacitate de 200mc., iar cel de sprinklere de 150mc.

La subsolul 1 a fost amplasata depozitarea gunoiului care va fi preluata catre exterior prin
pubele  de  mare  capacitate,  selective,  ce  vor  fi  transportate  catre  exteriorul  parterului  prin
intermediul carucioarelor pe rotile si apoi prin intermediul ascensoarelor auto.

Accesul  personalului  hotelier  se  face  prin  subsolul  1  unde  sunt  amplasate  si  vestiarele
organizate pe sexe,cu grupuri sanitare formate din dusuri, wc uri si lavoare de unde dupa echiparea
corespunzatoare se pot distribui catre toate nivele fara intersectarea cu parcajul auto subteran, prin
intermediul nucleul central de circulatie.

Deasemenea la subsolul 1 se afla si incaperile anexa ale restaurantului.
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A fost organizata preluare alimentelor neprocesate cu o masina ce va putea stationa fara sa
impienteze  circulatia  auto  a  parcarii.  Aprovizionarea  cu  alimente  respecta  fluxul  tehnologic
obligatoriu prevazut in normele in vigoare. Astfel alimentele vor intra spre depozitare, apoi spre
prepararile de carne, peste, legume si apoi spre bucataria calda si rece.
In imediata legatura cu accesul de aprovizionare este prevazut spatiu pentru spalarea oualelor si
frigider  pentru  depozitarea  acestora.In  planuri  a  fost  indicata  pozitia  frigiderelor  de  depozitare
specializata pentru toate alimentele care intra in procesul de preparare si pentru cele care se vor
stoca ca semipreparate. In buna organizare a fluxurilor de circulatie a fost urmarit a se realiza o lipsa
totala de intersectare a acestora unde conform normelor aceasta nu este permisa.  Se precizeaza ca
pentru acesta investitie nu a fost  prevazut  nici  patiserie  si  nici  cofetarie.Aceste  produse se vor
achizitiona din exterior. Alimentele gata preparate vor fi preluate catre oficiul salii de restaurant sau
oficiul salilor de reuniuni prin intermediul unui monte plats cu capacitate de 300 Kg.

La subsolul 1 pot fi concomitent maximum 25 persoane;
La subsolul 2 pot fi concomitent maximum 12 persoane;
La subsolul 3 pot fi concomitent maximum 8 persoane;
Total: 45 persoane in zona subterana.

Parterul  va cuprinde holul de receptie al clientilor hotelului, cu biroul si micul depozit de
bagaje,  un grup sanitar pe sexe pentru clienti, un bar de zi cu anexele necesare acestuia, si sala
restauranturantului la care a fost prevazut un al doilea rand de grupuri sanitare pe sexe. Pentru bar
a fost realizata o intrare separate din exterior pentru aprovizionarea cu  bauturilor, un spatiu pentru
depozitarea bauturilor prevazuta cu camera frigorifica si frigidere, un spalator de pahare legate de
sala restaurantului si zona barului de zi.

 Legat de accesul direct din exterior a fost prevazuta si incaperea cu tablorile electrice de
securitate ale serviciului de pompieri.

Pentru aprovizionarea oficiului de mic dejun este prevazut deasemenea un acces direct din
exterior direct legat de acesta, unde se vor prelua alimentele refrigerate necesare. Acest spatiu este
legat si de zona din subsol de preparare alimente prin monte plats-ul cu capacitate 300kg si prin
ascensorul de 320kg necesar circulatiei personalului de deservire a acestor spatii. 

Sala  restaurantului  este  legata  direct  cu  doua  terase  exterioare  orientate  catre  fatada
posterioara a cladirii unde se afla organizat spatiul verde.  

La parter pot fi concomitant maximum 180 persoane.

Circulatia vericala a cladirii dispune de doua scari cu latimea de 1,40m cu sistem de aport
aer si desfumare, prevazute cu sasuri desfumate; doua ascensoare pentru persoane de capacitate
13 persoane din care unul pentru personae cu handicap si unul pentru interventia pompierilor.

Din circulatia nucleului  central  este  organizata  si  legatura  cu o camera de serviciu  si  cu
ascensorul de serviciu cu o capacitate de 6 persoane – 480kg.

Cele doua ascensoare ale clientilor, persoanelor cu handicap si de interventie a pomierilor
sunt legate de cele trei subsoluri de parter, mezanin si cele 10 niveluri de cazare. Una din cele doua
scari este legata  si de terasa hotelului.Toate cele trei ascensoare sunt de tip “mono space” adica au
zona motoarelor inclusa in volumul puturilor.

La nivelul terasei legat de scara de evacuare catre terasa, sa prevazut si incaperea ceruta
obligat pentru serviciul STSului in suprafata de 3,65mp. Aceasta este separata de spatial scari printr-
un sas de 3mp. 
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Circulatia verticala a cladirii se realizeaza prin cele doua scari, dispuse in X, cu latimea utila
de  140cm  (latimea  constructiva  de  1,40m   prevazuta  in  norme  pentru  cladiri  inalte  cu  sali
aglomerate),  pentru  cate  2  fluxuri  de  circulatie,  cu  legatura  directa  de  evacuare  prin  holul
parterului, cu sasurile aferente.

Cele doua scari cu sasurile aferente si cele doua ascensoare sunt accesibile din holul central
de nivel. Cele doua scari sunt presurizate si au prevazuta trapa de evacuare a fumului la nivelul
terasei.

Mezaninul  cuprinde patru sali de reuniuni, fiecare cu o capacitate de circa 140 persoane,
legate  direct  de  foaierul  central  care  dispune  si  de  terasa  din  fatada  principala,  foaier  unde
debuseaza scarile de evacuare si cele doua ascensoare pentru clienti si cel de serviciu si unde se afla
si grupurile sanitare respective. Toate salile de reuniuni au  posibilitate de a fi unite pentru a avea o
singura sala cu o capacitate marita. In legatura directa cu foaierul care leaga cele patru sali se afla si
un oficiu de etaj pentru deservirea cu alimente legat prin monte-plats- ul restaurantului.

La mezanin pot fi concomitent 520 persoane. Se va respecta organizarea de evenimente in
cele 4 sali in ideea respectarii capacitatii maxime.

Mezaninul dispunand pentru evacuare de cele doua scari din nucleul central cu un total de 4
fluxuri  de  evacuare  si  are  prevazute  si  doua  scari  exterioare  metalice  pentru  evacuare  cu  o
capacitate de inca 4 fluxuri care debuseaza in curtea din spatele hotelului. Astfel pentru mezanin se
asigura evacuarea pe 8 fluxuri  pentru cele 520 persoane.

Etajele de la 1 la 10 sunt prevazute numai pentru camerele de cazare ale hotelului insumand
un numar de 152 camere. Camerele de cazare sunt organizate in jurul nucleului central de circulatie
verticala cu cele doua scari, doua ascensoare pentru clienti, ascensorul de serviciu, camera de serviu
si ghena principala de instalatii de desfumare a subsolurilor.

Camerele de cazare sunt organizate cate 16 pe nivelurile 1-8 si 10 dispunand doua cate doua
de o ghena de instalatii sanitare si climatizare. La etajele 1 si 2 si 3 s-au prevazut cate 1 camera
pentru persoane cu handicap, in comunicare cu o camera standard. Suprafetele camerelor sunt de
circa 18mp. Grupurile sanitare ale camerelor au dusuri, chiuvete si wc-uri separate. Toate camerele
dispun si de climatizare.

La etajul 9 al cladiri sunt organizate 8 apartamente cu livinguri cu canapea pentru eventual o
a treia persoana, cu terase mari cu vedere panoramic a orasului, un grup sanitar suplimentar, legate
de dormitoarele cu pat dublu si grupuri sanitare identice celorlalte camere.

La etajele 1-6, avand o inaltime maxima de 28m in raport cu terenul, pe fatada principala s-a
organizat si un acces lesnicios pentru interventia pompierilor.

La etajele de cazare pot fi concomitent cate 40 persoane/nivel.

Terasele  cladirii.  In  terasa  peste  etajul  10 debuseaza  cele  doua scari.  Pe  aceasta  terasa
superioara  sunt  montate  ventilatoarele  deservind  hotelul  si  cilerul.  Peste  terasa  generala  este
prevazuta si o coperina partiala la cota superioara de +47.60 m in raport cu parterul adica in cota
absoluta de 617,05.

 Inchiderile  perimetrale,  respectiv  fatadele  cladiri,  prevazute  din  punct  de  vedere  al
securitati la incendiu EI 15’-A1,A2-S1,d0, vor fi executate cu vitraje, cu tamplarie de aluminiu, cu
rupere de punte termica si geam termopan si zone pline cu izolatie termica si placaje de gresie in
sistem fatade ventilate.
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Performantele fatadelor impreuna  cu  dotarile  tehnice,  prevazute  in  proiect,  conduc  la
realizarea unei cladiri  ce va presupune intre altele si  un consum de energie redus  in raport cu
cladirile standard. 

Capacitatea maxima a cladirii,

Parterul poate cuprinde maximum  180 persoane.
Mezaninul poate cuprinde maximum  520 persoane.
Etajul 1-10 pot cuprinde maximum    40 persoane/nivel
Terasa superioara poate cuprinde maximum     2 persoane. 

Total in suprateran maximum 1102 persoane
Total in subteran (subsol1,2,3) 45 persoane

  Peretii despartitori din tubul central pentru departajarea scarilor si ascensoarelor sunt din
beton armat cu grosimi de 30cm, pereti de zidarie 12,5 cm si pereti usori din gips carton pentru
delimitarea camerelor de serviciu sau a sasurilor.

 
Ghenele de instalatii  din nodul  cental  sunt din beton armat sau din zidarie de caramida

compartimentate pe functiuni, toate avand indicate rezistentele la foc in functie de tipul de instalatii
cuprins si de compartimentarea la nivelul planseelor. 

Ghenele de instalatii ale zonei de cazare sunt compartimentate cu pereti din gips carton cu
rezistenta la foc de 90 minute si compartimentate la nivelul planseelor.

Finisajele vor corespunde functiunilor respective, cerintelor de calitate stabilite in Legea nr.
10/1995, precum si  a comportarii  cladirii  privind siguranta la foc si  prevederilor reglementarilor
tehnice in vigoare.

Regimul juridic:
Terenul este situat în intravilanul mun. Brasov, are suprafaţa de 1500 mp si se afla in proprietatea

privata  a  S.C.  CONTINENTAL  HOTELS  S.A. conform  extras  CF  nr.  126464,  nr.  cad.  126464 şi

Certificatului de Urbanism nr.36 din 08.01.2019 emis de Primãria Municipiului Brasov pentru Epure

Sorin si Certificatului de Urbanism nr.3459/04.11.2019 pt. investitia  Obtinere A.C. pentru construire

hotel si dotari specific cu procedura de autorizare demarata cu C.U 36/08.01.2019”

Regimul economic:
Categoria de folosinta a parcelei este de teren categoria curti_constructii.
Destinatia conform PUD – Construire hotel,  corelare accese carosabile,  b-dul  15 Noiembrie f.n.,
aprobat  cu  HCL  nr.  441  /2013,  cu  prelungirea  valabilitatii  cu  HCL  nr.  429/2015  si   nr.406  din
25.08.2017 este: hotel 

Regimul  tehnic:  Destinatia zonei  este  de  functiuni  publice,  hotel  si  parcaje  subterane  aferente

acestuia cf.  CU  nr.  36  din  08.01.2019  eliberat  de  Primãria  Municipiului  Brasov  si  C.U  nr

3459/04.11.2019 Obtinere A.C. pentru construire hotel si dotari specific cu procedura de autorizare

demarata cu C.U 36/08.01.2019”
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Pentru strada 15 Noiembrie -  strada Gheorghe Sincai,  este  permisa realizarea unei  investitii  cu
respectarea parametrilor Pot= 70% si CUT = 5
In cadrul PUD-ului s-a prezentat un procent pentru zonele verzi amenajate de 21.52%.

Reglementari si indici:
P.O.T. maxim admis este de = 70%,
C.U.T. maxim admis este de = 5
Regim de inaltime: 2S + P + M + 10E + Etehnic

Alinierea  prezentata  in  cadrul  PUD-ului  este  de 9.5m in  raport  cu axul  strazii  Gheorghe  Sincai.
Datorita  sistemului  constructiv al  celor  trei  subsoluri  cu incinta  de pereti mulati alinierea zonei
supraterane a investitiei se va realiza cu o retragere suplimentara de 86 cm in raport cu cei 9.5m.
In cadrul PUD-ului s-a prezentat un procent pentru zonele verzi amenajate de 21.52%.
Se vor respect normele sanitare de insorire. 

Parcari:
Parcajul auto subteran de tip P1, va avea o capacitate totala de 59 auto, dispuse in urmatorul mod: 

- 13 auto in subsolul 3; 
- 28 auto in subsolul 2; 
- 18 auto in subsolul 1; 
- 2 locuri la nivelul terenului.

Numarul total general este de 61 locuri de parcare.

Spatii verzi:
Suprafata totala de spatii verzi prevazuta in proiect este de 450.00 mp ceea ce reprezinta 30.00%
din totalul terenului. Pe terasele de peste mezanin si etajul 9 se prevad jardiniere, precum si la
nivelul parterului in zona acceselor .

b) justificarea necesităţii proiectului – potentialul de dezvoltare comerciala a zonei centrului
Civic a mun. Brasov coroborat cu potentialul turistic al jud. Brasov; 
Construirea de noi obiective asigura dezvoltarea in ansamblu a zonei, inclusiv din punct de vedere
economic, zona fiind destinata construirii de cladiri cu regim mare de inaltime.
 
c) valoarea investiţiei: 12.000.000 Euro

d) perioada de implementare propusă:   cca.36 luni  , cu drept de prelungire in conformitate cu
legislatia in vigoare.  
e)  planşe reprezentând limitele amplasamentului  proiectului,  inclusiv orice suprafaţă de teren
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) – anexate la dosar;
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,
clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele):
Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul şi capacităţile de producţie: nu este cazul
– descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) -  nu

este cazul;
– descrierea  proceselor  de  producţie  ale  proiectului  propus,  în  funcţie  de  specificul

investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea –  nu este cazul
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– materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: 
Proiectul  propune  realizarea  unor  finisaje  de  bună  calitate  care  să  confere  un  aspect  agreabil
interioarelor şi care să asigure o rezistenţă corespunzatoare la uzură.
Pardoselile  propuse  ţin  seama  de  destinaţia  încăperilor  şi  de  necesităţile  beneficiarului,
propunându-se  folosirea unor  pardoseli reci - gresie ceramic si pardoseli calde – parchet.
Pentru  zonele  de  acces  si  circulatie  orizontala/verticala  s-au  prevazut  pardoseli
antiderapante.Iluminatul  de  siguranta  pentru  evacuare  pe  holuri  si  coridoare  va  fi  de  20%  din
iluminatul  normal;  iluminatul  de  siguranta  pentru  evacuarea  pe  scari  va  fi  egal  cu  nivelul
iluminatului normal. Luminatul normal presupune protectia impotriva riscului de accidentare din
cauza luminii necorespunzatoare, si pentru caile de circulatie aferente cladirilor de locuit este intre
75÷100lx pentru holuri si coridoare si 50 ÷75lx pentru scari.
– racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: 

Alimentarea cu apa a hotelului se va realiza printr-un bransament din reteaua orasului. Debitul de
apa rece de calcul aferent obiectelor sanitare este de 4,02 l/s, iar debitul de apa calda de calcul  este
de 3,18 l/s.
Sursa de apã: Alimentarea cu apă potabila a hotelului se va realiza din conducta de distributie OL De
200  mm  existenta  in  b-dul  15  Noiembrie  sau  din  conducta  OL  De  200  mm  din  b-dul  M.
Kogalniceanu. Conducta de bransare se va dimensiona conform debitului de apa aprobat si se va
executa din PEHD –Pn 10 atm.
Presiunea de serviciu in conducta de apa este de cca. 4 atm. Functie de regimul de inaltime aprobat
al cladirii, se va studia necesitatea utilizarii  unei instalatii locale de ridicare a presiunii- Statia de
hidrofor va ramane in intretinerea si exploatarea proprietarului hotelului
Instalaţii de captare:  - nu este cazul .

Evacuarea  apelor  uzate  menajere  pluviale  se  va  face  in  colectorul  de  canalizare  Dn 1000  mm
existent  in  b-dul  15  Noiembrie  sau  in  colectorul  de  canalizare  ov.  600/900  mm  din  b-dul  M.
Kogalniceanu. Evacuarea apelor pluviale se va realiza in sistem controlat.
Caminele de vizitare aferente bransamentelor de apa si canalizare se vor amplasa la distanta de 1 m
de limita de proprietate, in incinta imobilului.

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua furnizorului de energie electrica a orasului
Brasov, prin intermediul unui post de transformare preluand medie tensiune catre beneficiar.
Distributia de energie electrica aferenta postuluide transformare va fi de 400 V+ Neutru+Conductor
de protectie; distributie de tip TNC pana la tabloul general si TNS de la acesta.
Postul de transformare va avea in componenta un transformator de 630 kVA
Tabloul  electric  general  TEG va  fi  racordat   de  la  postul  trafo  prin  intermediul  unui  BMPT,  iar
tensiunea de alimentare va fi de 400/230v-50Hz.
Puterea instalata pe tabloul electric general va fi de Pa=1263,78KW,iar absorbita de Pa=416,65KW. 

Alimentarea cu gaze naturale
Centrala termica este prevazuta din doua cazane de pardoseala, functionand cu combustibil gazos
cu o putere termica de 400 KW fiecare la temperatura agentului termic de 80 grade C/60 grade C.
Cazanele vor fi ehipate cu dispozitive de siguranta si control.
Puterea termica a centralelor termice este prevazuta de 800 KW.
Toate echipamentele din tara sau din import, cu randament de ardere de 90% cu emisi reduse de
substante  poluante  (Nox<50mg/kWh,  CO<10mg/kWh)   respectand   valorile  limita  impuse  de
normele privind protectia mediului.
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Necesarul de gaz pentru dimensionarea instalatiei de alimentare cu gaze naturale este de  80,60
Nmc/h.

Iluminatul exterior al  ansamblului  si  fatadelor va fi realizat  cu sisteme moderne si  performante
tehnic.

Apararea impotriva inundatiilor:  Terenul studiat nu se afla in zona inundabila.

    –    descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei –
Intreaga  proprietate  se  va  amenaja  conform  planului  de  situatie.  Suprafeţele  neocupate  de
construcţii  sau amenajari  vor  fi amenajate ca spatii  verzi  in sistem peisajer  cu plante  perene si
gazon, cu arbuşti si arbori decorativi.

 –     căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Accesul  principal  in  cladire  se  face  dinspre  strada  Gheorghe  Sincai,  atat  pentru  aprovizionare,
salariati si clientii hotelului cat si pentru restaurantul din parter si salile de reuniuni de la mezanin.
Accesul catre parcajul de la nivelul subsolului 1,2 3, se realizeaza cu un ascensor auto pentru intrare
si un ascensor auto pentru iesire pentru toate cele 59 locuri de parcare, deasemenea dinspre strada
Gheorghe Sincai.
Accesul pentru servicii, pentru aprovizionarea si pentru evacuarea gunoiului sunt dispuse in subsolul
1 deservite cu autovehicule prin circulatia parcajului.
Alinierea  prezentata  in  cadrul  PUD-ului  este  de 9.5m in  raport  cu axul  strazii  Gheorghe  Sincai.
Datorita  sistemului  constructiv al  celor  trei  subsoluri  cu incinta  de pereti mulati alinierea zonei
supraterane a investitiei se va realiza cu o retragere suplimentara de 86 cm in raport cu cei 9.5m.
Alinierea  prezentata  in  cadrul  PUD-ului  este  de 9.5m in  raport  cu axul  strazii  Gheorghe  Sincai.
Datorita  sistemului  constructiv al  celor  trei  subsoluri  cu incinta  de pereti mulati alinierea zonei
supraterane a investitiei se va realiza cu o retragere suplimentara de 86 cm in raport cu cei 9.5m.

– resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare– nu este cazul;
– metode folosite în construcţie/demolare – nu este cazul;
– planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere

şi folosire ulterioară – nu este cazul;
– relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

In vecinatatea amplasamentului se afla in derulare proiecte de construire a altor 2 imobile cu 
regim mare de inaltime (2S+P+M+6E+Etehnic, 2S+P+M+13E+Etehnic), conform PUZ aprobat si 
imobil in curs de construire conform PUD aprobat si A.C.

Vecinatati: -    in nord, la rost cu parcajul semisubteran al cladiri ANAF;
- in sud, cu terenul in liber de constructii;
- in est, la aliniere cu strada Gheorghe Sincai;
- in vest, cu teren verde si teren carosabil pentru parcari.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – nu este cazul, deoarece pentru 
acest amplasament a fost aprobat PUD;

– alte activităţi 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, creşterea numărului
de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)– nu este cazul;

– alte autorizaţii cerute pentru proiect: 
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– Certificat de urbanism nr. 36 din 08.01.2019 eliberat de Primaria Municipiului Brasov prin care
au fost solicitate avize/acorduri de specialitate. 

– actului de vanzare cumparare cu Incheiere de Autentificare nr.257 din 28.02.2019 terenul in
suprafata  de  1500.00mp  in  B-d.  15  Noiembrie,  Brasov,   judetul  Brasov.  In  contractutul  de
Vanzare Cumparare se specifica ca vanzatorul Epure Sorin a obtinut Certificatul  de Urbanism
nr.36.din 08.01.2019.

– Extrasul de Carte Funciara nr.126464, numar cadastral 12646 -UAT BRASOV.
– Aviz de principiu favorabil pentru alimentarea cu apa si conditionat pentru evacuare ape uzate

menajere si pluviale nr.1165/19.06.2019 emis de Compania Apa Brasov SA;
– PUD – Construire hotel, corelare accese carosabile, b-dul 15 Noiembrie f.n., aprobat cu HCL nr.

441 /2013, cu prelungirea valabilitatii cu HCL nr. 429/2015 si  nr.406 din 25.08.2017 
– Planşe  si planul de situatie. 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
- Pentru  implementarea  proiectului  nu  sunt  necesare  lucrari  de  demolare,  deoarece

amplasamentul pe care se va construi hotelul este liber de orice constructie si este plan. 
 

V. Descrierea amplasării proiectului:
- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – 

Amplasamentul proiectului/proiectul nu intra sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului
asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin
Legea nr. 22/2001;
- 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 

Amplasamentul proiectului/proiectul nu intra sub incidenta prevederilor legislative mentionate.
- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale

mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:
    • folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente
acestuia : conform CU, anexat
    • politici  de  zonare  şi  de  folosire  a  terenului  :  conform “CONSTRUIRE  HOTEL,  CORELAREA
ACCESELOR CAROSABILE“ bulevardul  15 Noiembrie f.n.  Brasov,  aprobat  cu Hotararea Consiliului
Local nr. 406 din 25.08.2017:
P.O.T. maxim admis este de = 70%,
C.U.T. maxim admis este de = 5
    • arealele sensibile: - nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 
vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970: - 
Amplasamentul se incadreaza in coordonatele mentionate pe planul de situatie.
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- detalii  privind  orice  variantă  de amplasament  care  a  fost  luată  în  considerare  -  deoarece
amplasamentul a fost studiat la faza de Plan Urbanistic de Detaliu nu a fost necesara  luarea in
considerare a altor amplasamente.

 
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita
informaţiilor disponibile:
       A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

1. Protectia calitatii apelor:  - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:  Sursa
de  poluanti pentru  apa  subterana  sau  de  suprafata,  pentru  sol  si  subsol  o  pot  constitui  apele
menajere si/sau cele provenite de pe parcari, incarcate cu produse petroliere, in situatia in care nu
sunt evacuate controlat, atat in faza de construire cat si dupa darea lor in folosinta.
Evacuarea apelor pluviale:  
In cazul acestei investitii, fiind vorba de evacuarea la canalizarea orasului a apelor pluviale de pe
platforma cladirii, a fost prevazuta preluarea apelor printr-un decantor de hidrocarburi iar pentru
apele de pe pardoseala celor trei niveluri de parcare deasemeni prin intermediul unui decantor de
hidrocarburi amplasat in subsol.
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua centralizata de canalizare centralizata.
Apele uzate provenite dela restaurantul hotelului, vor fi preluate de un separator de grasimi si apoi
deversate in canalizarea orasului.

– staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:
Pentru  preepurarea  apelor  pluviale,  inainte  de  descarcarea  in  colectorul  de  canalizare,  vor  fi
montate decantoare de hidrocarburi.

2. Protectia aerului:- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;
In perioada de construire:
Posibilele sursele de poluare a aerului în faza de execuţie a proiectului sunt reprezentate de: 

 emisii  de  pulberi  şi  noxe  rezultate  în  urma  realizarii  construcţiilor  (organizare  de  şantier):   In
perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, este posibil ca activităţile din şantier sa aiba un impact
asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru reprezentand o sursa de emisii de praf, iar pe de altă
parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) în
motoarele  utilajelor  şi  execuţiei  lucrărilor  de  construcţie  (sudură,  debitare,  prelucrări  metalice,
polizare, etc.).  Emisiile de praf,  care apar în timpul  execuţiei  lucrărilor  proiectate,  sunt asociate
săpăturilor,  punerea  în  operă  a  materialelor  de  construcţie,  precum  şi  altor  lucrări  specifice.
Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul
activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice. Natura temporară a lucrărilor de
construcţie conduce la o cantitate redusă de emisii specifice acestor lucrări. 

Estimarea emisiilor DE PULBERI IN SUSPENSIE  asociate activitatilor care se incadreaza in categoria
de  activitati  NFR  2.A.5.b.ii.-  Table  3.3  –  Construction  and  demolition  -  NON-Residential
construction –  In conformitate cu Ghidul „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook
2016 – partea B, 
Algoritmul de calcul:
Epoluant = Sconstruita X FEpoluant

 Epoluant= Emisia poluantului
 Sconstruita= Suprafata construita
FEpoluant= Factor al emisiei specific poluantului
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Conform Tablului 3.3. din EMEP/EEA guidebook 2016  – partea B,  
-PM10, PM2.5 si totalul particulelor in suspensie –TSP , avand urmatorii factori de emisie:
FETSP = 3,3  kg/m2/an
FEPM10 = 1,0  kg/m2/an
FEPM2.5 = 0,1  kg/m2/an
TSP = Totalul de particule in suspensie.
PM10 = particule cu dimensiunea de aproximativ 10µm;
PM2.5 = particule cu dimensiunea de aproximativ 2.5µm;

Calculul poluanti in faza de construire
Sconstruita  propusa = 630 mp 
Durata de construire : cca. 9 luni  = 0,75
ETSP= 630 m2 X 3,3 kg/m2/an X 0,75an = 1559,25  kg
EPM10 = 630 m2 X 1,0 kg/m2/an X 0.75an = 472,50 kg
EPM2.5= 630 m2 X  0,1 kg/m2/an X 0.75an = 47,28 kg

 emisii de noxe de la utilajele implicate în activităţile de construcţie : Sursele principale de poluare a
aerului, specifice execuţiei lucrărilor sunt reprezentate de utilajele, echipamentele de construcţie şi
operaţiile de sudură, polizare, de bitare, prelucrări metalice implicate în realizarea proiectului.
            - emisii de gaze de eşapament datorate transportului materiilor prime/produselor finite şi a
personalului : Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după
urmează : 

- consumul de carburanţi (substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non
metanici, particule materiale din arderea carburanţilor etc.); 

-  aria pe care se desfăşoară aceste activităţi  (substanţe poluante – particule materiale în
suspensie şi sedimentabile), distanţele parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în
aer de pe suprafaţa drumurilor). 
Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori: nivelul
tehnologic  al  motorului;  puterea  motorului;  consumul  de  carburant  pe  unitatea  de  putere;
capacitatea utilajului; vârsta motorului/utilajului; 

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluării. 
Este evident faptul că emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai

avansate, tendinţa în lume fiind de fabricare a motoarelor cu consumuri cât mai mici pe unitatea de
putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisiilor. 
          Se estimeaza că emisiile în aer pe perioada de execuţie a proiectului sunt reduse în timp şi
afectează doar aria destinată realizării proiectului.

In perioada de exploatare a investitiei:
In urma implementarii proiectului , sursele posibile de poluare a aerului şi emisii de poluanţi

în perioada de exploatare a proiectului ar putea fi: instalatiile de incalzire a hotelului prin emisii de
gaze  şi  pulberi  :  SO2,  CO,  NOx,  pulberi  totale;  Poluantii  rezulta  din  asigurarea  conditiilor  de
microclimat si igenico sanitare
Calculul emisiilor de OXIZI DE AZOT  asociate din folosirea alternativa a celor doua centrale termice
de 400 kW si un necesar de gaze naturale de 80,60 Nmc/h.
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In conformitate cu Ghidul „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 – partea B,
Table  3-36  “Tier  2  emission  factor  for  NON-Residential  sources,  medium sized  (  >50kWth to  <
1MWth) boilers burning natural gas”:

Algoritmul de calcul:
Epoluant = (Cconsum an x Pputere calorica gaz metan x FEpoluant) / 1.000.000
Epoluant = Emisia poluantului
Cconsum an = Consumul de resurse estimat pe an
Pputere calorica = Puterea calorica a centralei termice
FEpoluant= Factor al emisiei specific poluantului 
Cf. tabel 3-36 
*Factori de emisie: 73 g/GJ 
*Consum mediu centrala/an= 150.000 mc gaz ( estimativ)
*Putere calorica a gazului =8500 ( estimativ)
*Energia: 150.000 x 8.500 x 4,19 x 10(-6)= 5342,25 Gj
*Emisia pentru centrale: 5342,25 x 73= 389984,25  g  = 390 kg

-   instalaţiile  pentru  reţinerea  și  dispersia  poluanţilor  în  atmosferă:  -  cos  certificat  conform
legislatiei in vigoare, cu inaltime de peste 50m. 

In perioada de construire:

- sursele  de  impurificare  a  atmosferei  asociate  activităţilor  care  vor  avea  loc  în
perioada  de  execuţie  a  proiectului  sunt  surse  libere,  deschise,  ca  urmare,  nu  se  poate  pune
problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor
reziduale;
La executarea proiectului se vor respecta urmatoarele masuri:

- vehiculele de transport,  vor corespunde condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile
tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării lor;

- lucrările de organizare a şantierelor trebuie să fie corect concepute şi executate, cu
dotări moderne, care să reducă emisiile în aer, apă şi pe sol;

- concentrarea lucrarior de organizare de santierse va realiza într-o zona determinata,
in interiorul amplasamentului, fapt care favorizeaza o exploatare controlată şi corectă; 

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul
de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune
numai după remedierea eventualelor defecţiuni, cu societati autorizate;

- alimentarea cu carburanţi  a mijloacelor de transport se va face numai în staţii  de
alimentare autorizate;
In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, in perioada
realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii:

- utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa, etc.) cu care se vor  acoperi materialele
folosite precum si pamantul excavat, pana la reutilizarea sau transportarea lui;

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in
zona de lucru .

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a indepartat stratul vegetal, la
finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf ;
- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie
sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;
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- curatarea vehiculelor care ies de pe santier;
- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;
In perioada de exploatare a investitiei:
- incalzirea hotelului va fi asigurata cu ajutorul a doua centrale termice alimentate gaz metan, cu

puterea  de  400  kW  fiecare;  centrala  va  fi  inspectata  periodic  astfel  incat  sa  se  asigure
respectarea prevederilor legislative privind emisiile.

Alegerea acestei solutii de incalzire s-a bazat pe in principal pe: 
- Se  va  realiza  o  izolare  termica  a  imobilului  cu  polistiren  de  10  cm,  ceea ce  va  conduce  la

consumuri mai reduse de gaze naturale pentru incalzirea fiecarui spatiu.    
- Evacuarea gazelor arse de la CT se va face la o inaltime cat mai mare care sa permita dispersia

lor mai buna in atmosfera.
- Pentru  reducerea  impactului  asupra  mediului  a  acestor  constructii  si  reducerea  poluarii  si

emisiilor, pentru incalzire se utilizeaza centrale termice ce au un grad redus de poluare.
- Se propune evacuarea noxelor din parcajul subteran si fumul unui eventual incendiu catre terasa

superioara de peste etajul 10 a cladirii.  
- Evacuarea aerului din zona de preparare a restaurantului din subsolul -1 a fost prevazuta catre

terasa superioara de peste etajul 10.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: -  sursele de zgomot şi de vibraţii;
In perioada de construire sursele de zgomot şi vibraţii pot fi generate de:
- autovehicule în timpul aprovizionării cu materiale de construcţie; 
- utilajele de sistematizare a terenului; 
- lucrări în cadrul organizării de şantier. 
- a doua sursă principală de zgomot şi vibraţii în şantier este reprezentata de circulaţia mijloacelor
de  transport.  Pentru  transportul  materialelor  (pământ,  balast  etc.)  se  folosesc  basculante  /
autovehicule grele, cu sarcina cuprinsă între câteva tone si pana la 30 tone.
-  amenajările și dotările pentru protecţia împotriva zgomotului și vibraţiilor – 
In perioada de construire:

- limitarea  traseelor  străbătute  si  a  orelor  de  lucru  de  către  autovehiculele  de
transport utilaje şi materiale de construcţie; 

- folosirea  utilajelor  de  lucru  conform  cu  volumul  şi  caracteristicile  activităţilor
desfăşurate; 

- buna funcţionare a utilajelor folosite;
- oprirea motoarelor autovehiculelor in situatia in care stationeaza o perioada mai mare de timp

in santier (ex. descarcarea elementelor prefabricate, a elementelor de pavaj, etc.).
- Se  protejează  pentru  o  mai  bună  izolare  fonică  şi  termică  cu  polistiren  expandat  care  va

funcţiona ca izolant termic şi fonic.  Activitatile desfasurate in aceasta cladire nu produc un nivel
ridicat de zgomot.  Cladirea este situata la distante mari fata de alte cladiri si  se vor  monta
perdele izolante de arbori. 

S-a avut in vedere prevederea de atenuatori si utilajele silentioase si capsulate in spatiile tehnice
sau pe terasele cladiri.  Vibratiile  ce  ar  putea aparea din  amplasarea utilajelor  se  vor  prelua de
asemenea si prin postamenti si atenuatori speciali.

4. Protectia impotriva radiatilor: - sursele de radiaţii: la realizarea proiectului nu vor fi utilizate
materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiaţii;
    –  amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul;
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    5. Protecţia solului şi a subsolului:
 -  sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;
- Din punct  de vedere al  riscului  geotehnic,  amplasamentul  se  situeaza  in  categoria  de “Risc

Geotehnic  Moderat”  iar  din  punct  de  vedere  al  categoriei  geotehnice,  amplasamentul  se
situeaza in “Categoria Geotehnica 2“.

- Executarea excavatiei la cota generala -12.65m, impune realizarea unei incinte din pereti mulati
perimetrali  etansi  avand rolul  de sprijinire a  pamantului  pe durata executarii  excavatiei  si  a
lucrarilor de infrastructura.  

- Sustinerea peretilor incintei se face cu sprijiniri interioare metalice pe doua nivele cu caracter
provizoriu. 

Atat in perioadade construire cat si in perioada de functionare a investitiei posibile surse de poluare
a solului:

- scurgerile accidentale de carburanţi de la autovehiculele şi utilajele care tranzitează
zona în perioada de amenajare/exploatare a investitiei - probabilitate redusă; 

- gestionarea necorespunzatoare a deseurilor generate pe amplasament;
- gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate menajere;

- Principalul  impact  asupra solului  în perioada de execuţie este consecinţa ocupării
temporare de teren pentru realizarea parcării, organizarea de şantier, etc.

-  lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;
Pe perioada efectuării lucrărilor de construcţie se produc modificări structurale ale profilului de sol
ca urmare a săpăturilor prevăzute a se executa în vederea realizării fundaţiilor şi platformelor, a
zonei necesare amplasării constructiilor, proiectantul prevăzând o serie de măsuri pentru protecţia
solului şi subsolului: 
- utilizarea unor tehnologii moderne de construire;

- utilizarea unor utilaje de noua generatie;
- alimentarea cu combustibil si mentenanta utilajelor se va realiza numai cu unitati si

pe amplasamnte autorizate;
- deseurile  generate  in  perioada  de  construire  vor  fi  stocate  in  spatii  special

amenajate,  impermeabilizate, in recipient adecvati si  vor fi eliminate/valorificate cu societati
care au acest drept potrivit legii;

- se va realiza vidanjarea periodica a grupurilor sanitare ecologice care vor fi instalate
pe santier.

Pe toată perioada de execuţie a lucrărilor (în principal al etapele ce implică excavaţii dar şi în alte
etape) praful se va reduce prin stropirea cu apă cu aparate de pulverizat apa; de asemenea, se vor
folosi parapeţi şi draperii din geotextil în zonele necesare.

 6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: realizarea proiectului nu afecteaza

areale sensibile, asa cum sunt ele definite de legislatia in vigoare ;
- lucrările,dotările  şi  măsurile  pentru protecţia  biodiversităţii,monumentelor  naturii  şi  ariilor

protejate - nu este cazul;

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de
monumente  istorice  şi  de  arhitectură,  alte  zone  asupra  cărora  există  instituit  un  regim de
restricţie,  zone  de  interes  tradiţional  şi  altele:  Lucrarile  proiectate  nu  afecteaza  mediul
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inconjurator,  nu  constitue  surse  de  poluare  si  nu  sunt  afectate  asezarile  umane  invecinate
amplasamentului  constructiei. Pentru  aceasta  investitie  nu  exista  in  vecinatate  nici  o  scoala
pentru care sar  impune  anumite restricti pevazute conform normelor in vigoare.  In imediata
vecinatate exista numai cladiri publice.

- lucrările,  dotările  şi  măsurile  pentru  protecţia  aşezărilor  umane şi  a  obiectivelor  protejate
şi/sau de interes public;
- Parcarea autovehiculelor se va face în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.
- Vor  fi  luate  toate  măsurile  in  vederea  limitarii  generarii  de  praf,  de  catre  prestatorul

lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate
sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si  sa nu genereze noxe peste limitele
admise.

- Având în vedere localizarea proiectului analizat faţă de zonele locuite, faptul ca activitatea
care  se  va  desfasura  ulterior  nu are  surse  semnificative  de zgomot,  se  poate  afirma că
implementarea investiţiei nu va genera impact negativ asupra populaţiei.

8. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în
timpul exploatării, inclusiv eliminarea:
-   lista  deşeurilor (clasificate  şi  codificate  în  conformitate  cu prevederile  legislaţiei  europene şi
naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 
In perioada de pregatire a terenului pentru construire va rezulta pământ excavat – cca 8000 mc 
pentru o adancimea de fundare de -12,65 m, acesta urmand a fi folosit pentru amenajarea 
terenului. 
In perioada de construire: Deseurile provenite din contructii pot fi: resturi de scanduri, capriori , 
mase plastice, foli de protectie, resturi metalice  (sarme, fier beton, cuie), resturi de paleti din lemn, 
resturi de caramida, BCA,  etc

Cantitatile  estimative/ hotel : depind in general de marimea imobilului si de complexitatea sa.
Dupa darea in functiune a hotelului,  pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri, in cantitati variabile:

NR.
CRT.

DENUMIRE DESEU

COD DESEU
Conform HG nr. 856/2002;

operatiunea de valorificare/eliminare
Conform Lg nr. 211/2011

CANT.
 TO/LUNA

1 Deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01)/D5
Cantitati
variabile

2 Deseuri de ambalaje de hirtie si carton (cod 15 01 01)/R12

3 Deseuri de ambalaje din materiale 
plastice

(cod 15 01 02)/R12

–  programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate– nu este cazul;
–  planul de gestionare a deşeurilor – nu este cazul;

Gospodaria deseurilor generate pe amplasamnet:
Deseurile  geberate  in timpul  lucrarilor  de construire  fi colectate selectiv si  depozitate  in spatii
special  amenajate,  pe categorii  de material,  in incinta organizarii  de santier ,  si  vor  fi evacuate
periodic, pe masura generarii lor. 
Deseurile menajere vor fi colectate in containere speciale si transportate la depozitul de deseuri
zonal de catre firma specializata si autorizata. 
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9.  Gospodarirea  substantelor  si  preparatelor  chimice  periculoase:  -  substanţele  şi
preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse – la implementarea proiectului nu vor fi
folosite substante si preparate chimice periculoase; combustibilii folositi de catre utilajele folosite in
santier vor fi aprovizionate direct de la statile tip PECO .
– modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor
de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei – nu este cazul

B.  Utilizarea  resurselor  naturale,  în  special  a  solului,  a  terenurilor,  a  apei  şi  a
biodiversităţii:  
- pământul excavat rezultat din săpăturile pentru fundaţiile constructiilor va fi utilizat ca material de
umplutură pentru sistematizarea pe verticală a terenului, amenajarea terasamentelor şi amenajarea
infrastructurii; pamantul in exces va fi transportat si depozitat in zone cu deficit de sol, dupa caz.
- alimentarea cu apa va fi asigurata din reteaua de alimentare existenta in zona;
- proiectul nu utilizeaza si nu afecteaza biodiversitatea.

    VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 
perioada de executie 
    -  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);

Având  în  vedere  caracteristicile  tehnice  ale  proiectului  se  constată  că  impactul  asupra  tuturor
factorilor de mediu, precum şi asupra populaţiei, sănătăţii umane, folosinţelor, bunurilor materiale,
peisajului şi patrimoniului istoric şi cultural va fi minor şi nesemnificativ, după caz, întrucât acest
impact  va  fi  generat  pe  o  perioadă  scurtă  de  timp aferentă  execuţiei  lucrărilor  de  construcţie,
etapizate şi va fi localizat doar pe amplasamentul analizat.

Astfel, avand in vedere amploarea proiecului, este necesar in cadrul proiectului propus, inca de la
faza de execuctie cat si in exploatare, luarea/adoptarea unor masuri de prevenire a emisiilor de
NO2,  NOx  si  alti  poluanti  specifici  rezultati  din  functionarea  centralelor  termice  care  au  fost
proiectate, cat si de limitare si reducere a pulberilor in suspensie rezultate din organizarea de
santier.    
O primă apreciere a emisiilor specifice în perioada de construcţie conduce la concluzia că acestea, în
punctele  de  lucru  pot  fi   relativ  ridicate  ceea  ce  conduce  la  un  posibil  impact  mediu asupra
factorului de mediu aer, prin cumularea efectelor , care se suprapune peste situaţia existenta  si
pentru care trebuie prevazute anumite masuri de prevenire/reducere.
Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi reparaţii
ale utilajelor este redusă, dată fiind recomandarea care lucrările de întreţinere şi reparaţii  să se
execute în unităţi specializate.

- transportul  materialelor,  prefabricatelor  și  a  muncitorilor   -  Circulaţia  mijloacelor  de  transport
reprezintă o sursă potentiala de poluare a mediului pe şantierele de construcţii. 
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Poluarea  specifică  circulaţiei  vehiculelor  se  apreciază  după  consumul  de  carburanţi  (substanţe
poluante  -  NOx,  CO,  COVNM,  particule  materiale  din  arderea  carburanţilor  etc.)  şi  distanţele
parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa drumurilor).
Se apreciază că poluarea aerului în cadrul activităţilor de transport materii prime şi materiale este
redusă comparativ cu traficul existent în zonă şi poate fi neglijată.

- activitatea din organizarea de șantier.   Principalii poluanţi emişi în mediu sunt: pulberi în suspensie,
oxizi de azot, plumb, CO, CO2, NOx. 
Regimul  emisiilor  de  poluanţi  este,  ca  şi  în  cazul  emisiilor  de  pulberi  generate  de  excavări,
dependent de nivelul activităţii zilnice, prezentând o variabilă substanţială de la o zi la alta, de la o
fază la altă a procesului de amenajare a ansamblului. 
Emisiile de praf, care apar în timpul execuţiei construcţiei, sunt asociate lucrărilor de excavare, de
vehiculare şi punere în operă a pământului şi a materialelor de construcţie, de nivelare şi taluzare,
precum şi altor lucrări specifice.
Natura  temporară  a  lucrărilor  de  construcţie,  specificul  diferitelor  faze  de  execuţie,  amploarea
lucrărilor diferenţiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât în
ceea ce priveşte estimarea, cât şi controlul emisiilor. 
Efectele realizării  investiţiei  asupra factorului  de mediu sol  şi  subsol în perioada de execuţie se
estimeaza ca vor fi moderate, manifestându-se doar local pe perioada construcţiei hotelului. 
Impactul asupra mediul social şi economic va fi pozitiv, prin dezvoltarea zonei şi redus prin creşterea
pe anumite intervale orare a traficului auto.

Astfel : 
In Perioada de execuţie 
Factorul de mediu APA 
Se apreciaza că impactul asupra apelor de suprafaţă este minim datorat în principal distanţei faţă de
corpurile de apă de suprafaţă ( intravilan localitate )  şi amplorii lucrărilor. Numai prin deversarea
accidentală a unor cantităţi mari de materii prime sau materiale de construcţii s-ar putea produce
daune mediului acvatic. 
În ceea ce priveşte posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciază că şi aceasta va fi relativ
redusă, datorita adancimiii mari la care se afla. 
Pe  toata  perioada  de  executie  a  Iucrarilor  se  vor  lua  masurile  care  se  impun  pentru  evitarea
producerii de poluari accidentale.
Pentru  asigurarea  prevenirii  poluarii  apei in  perioada  de  executie vor  fi  luate  urmatoarele
MASURI:
-Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata, rigole
stradale sau in stratul freatic prin puturi filtrante, atat pe perioada executarii constructiilor cat si
dupa punerea in functiune a acestora.
- Nu se vor depozita şi/sau arunca deşeuri de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau în albia
acestora, atât in perioada executării construcţiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;
Factorul de mediu AER 
Activităţile din şantier care pot avea un posibil impact  asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru
şi din zonele adiacente acestora , precum şi traficul auto generat de existenţa şantierului (utilaje de
construcţii, vehicule transport materiale etc.) in zona. O apreciere a emisiilor specifice în perioada
de construcţie conduce la concluzia că acestea, în punctele de lucru sunt locale, punctiforme.
Factorul de mediu ZGOMOT ȘI VIBRAȚII 
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Efectele surselor de zgomot şi vibraţii se pot manifesta numai local si redus pentru care se vor lua
masuri de limitare a vitezei in santier si folosirea de utilaje de executie performante  pentru a nu
crea efecte negative asupra vecinatatilor.
Factorul de mediu SOL ȘI SUBSOL 
Impactul  realizării  investiţiei asupra factorului  de mediu sol  şi  subsol în perioada de execuţie se
estimeaza ca va fi moderat, manifestându-se local pe perioada construcţiei hotelului. 
Efectele realizării  investiţiei  asupra factorului  de mediu sol  şi  subsol în perioada de execuţie se
estimeaza ca vor fi moderate, manifestându-se doar local pe perioada construcţiei hotelului. 
Factorul de mediu BIODIVERSITATEA
Nu se estimeaza efecte negative asupra factorului de mediu biodiversitate. 
Factorul de mediu PEISAJ 
În perioada de execuţie, mişcarea utilajelor atrage privirile şi conferă un sentiment de nelinişte şi
stres.  Se  recomandă  ca  organizarea  de  şantier  şi  frontul  de  lucru  să  se  mascheze  cu  panouri
publicitare.
Impactul negativ asupra peisajului poate apare în perioada de execuţie prin prezenţa şantierului şi
din  desfăşurarea  lucrărilor  la  infrastructura  existentă  sau  proiectată,  si  se  estimeaza  ca  va  fi
moderat, local, de scurtă durată. 
MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC 
Impactul asupra mediul social şi economic va fi pozitiv, prin dezvoltarea zonei şi redus prin creşterea
pe anumite intervale orare a traficului auto.
CONDIȚII CULTURALE ȘI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL 
Nu se  estimeaza efecte  negative asupra patrimoniului  cultural  existent  prin realizarea  lucrărilor
proiectate.

Perioada de exploatare 
Factorul  de mediu  APA:  Prin  măsurile  proiectate  de colectare  şi  evacuare  dirijată  a  apelor  din
precipitaţii, se apreciază că eroziunea solului şi sedimentările necontrolate din zona analizată se vor
reduce la minim.
Factorul de mediu AER: prin măsurile care se vor propune/adopta se va diminua la maxim posibil,
efectele negative, cresterea cantitatii de poluanti emisi in atmosfera de la centralele temice, precum
si impactul pe care il poate avea intensificarea traficului in zona atat inainte, cat si dupa realizarea
intregii investiţii. 
Factorul  de mediu SOL ȘI SUBSOL:  nu vor interveni  schimbări  în calitatea şi  structura solului  şi
subsolului, decât în cazul unor deversări accidentale şi a neintervenţiei la timp a celor abilitaţi de
remedierea diverselor defecţiuni la instalaţiile hotelului.
Factorul  de  mediu  PEISAJ:  Spaţiul  din  jurul  imobilului  va  fi  amenajat  peisagistic,  cu  circulaţii
pietonale, circulaţii ocazionale pentru intervenţii, iluminat de exterior şi spatii verzi.
    – extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) -
local  si  limitat,  deoarece având  în  vedere caracteristicile  tehnice  ale  proiectului  se  constată  că
extinderea  impactului  este  extrem  de  restrânsă,  localizată  pe  amplasamentul  vizat  de
implementarea proiectului şi în imediata vecinătate a acestuia. 
Realizarea intregului proiect de dezvoltare, prin masurile de reducere a emisiilor adoptate inca de la
faza  de  executie,  pe  etape  distincte  in  timp,  nu  va  conduce  sub  nicio  formă  la  afectarea
semnificativă a  factorilor de mediu , in zonele adiacente proiectului.
    –  magnitudinea şi complexitatea impactului; 
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Magnitudinea şi complexitatea impactului trebuie evaluate în funcţie de gravitatea potenţialelor
efecte generate în mediu, de potenţialul sinergism al efectelor, precum şi în funcţie de gradul de
extindere şi viteza de extindere a efectelor.

Date fiind caracteristicile proiectului  se constată faptul  că potenţialul  impact nesemnificativ la
faza  de  construire  asupra  oricărui  factor  de  mediu  se  va  înregistra  strict  local,  în  perimetrul
amplasamentului  analizat.  Din  acest  punct  de  vedere  se  constată  faptul  că  magnitudinea  şi
complexitatea impactului asupra mediului încofactorilor de inconjurător sunt limitate la un nivel
extrem de redus şi  nesemnificativ.

    –  probabilitatea impactului; Având în vedere caracteristicile tehnice ale proiectului se 
constată că probabilitatea înregistrării unui impact negativ semnificativ asupra oricărui factor 
de mediu este extrem de redusă.

    –  durata,  frecvenţa  şi  reversibilitatea  impactului;  Durata  de manifestare  a  potenţialului
impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu va fi limitată la perioada aferentă executării
lucrărilor  propuse.  Frecvenţa  de  înregistrare  a  potenţialului  impact  nesemnificativ  asupra
factorilor de mediu va fi în mod direct corelată cu programul de lucru ce va fi stabilit pe durata
executării lucrărilor de către constructor, în acord cu prevederile legale în vigoare. Presiunea de
intensitate  foarte  scăzută  estimată  a  fi  generată  asupra  factorilor  de  mediu  ca  urmare  a
implementării proiectului va fi limitată doar la perioada de executare a lucrărilor propuse.

    – măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului : 
Măsuri propuse de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă sunt următoarele:
- în  spaţiul  alocat  organizării  de  şantier  va  fi  amplasată  o  toaletă  ecologică  destinată

necesităţilor personalului angajat,  al cărui rezervor va fi golit periodic de către o societate
autorizată;

- deşeurile menajere se vor colecta în pubele care vor fi ridicate periodic de către firma de
salubritate contractată de cătrebeneficiar;

- aprovizionarea cu combustibil a utilajelor şi  amijloacelor de transport se va realiza doar în
staţii  de  alimentare  cu  carburanţi,  depozitarea  de  combustibili  lichizi  fiind  interzisă  pe
amplasamentul analizat;

- reparaţiile utilajelor şi mijloacelor de transport, schimburile de ulei hydraulic şi ulei de motor se 

vor realiza doar în cadrul unor service-uri autorizate;
- se vor utiliza mijloace de transport si utilitare corespunzatoare din punct de vedere tehnic, cu

verificarea tehnică efectuată la zi, pentru eliminarea oricărei posibilităţi de producere a unor
scurgeri de carburanţi sauuleiuri;

Pentru  asigurarea  prevenirii  poluarii  aerului in  perioada  de  executie vor  fi  luate  urmatoarele
MASURI:
- transportul materialelor si  a pamantului in exces/materialelor de constructii pulverulente se va
face cu autovehicule acoperite cu prelata;
- in perioadele secetoase sau perioade de vant , pentru a evita imprastierea pulberilor in atmosfera
se  va  asigura  acoperirea  periodica  a  materialelor  de  constructie  depozitate  temporar  in  cadrul
organizarii  de  santirer,  ingradirea  si/sau  inchiderea  stocurilor  (materiale,  pamant,deseuri,etc.)
stropirea drumurilor  de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru pentru fixarea prafului , cu apa
sau solutii speciale care maresc eicienta apei in fixarea prafului;
- amplasarea de ecrane de protectie fabricate din materiale speciale, absorbante a prafului.
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- pe perioada stocarii materialelor de constructii se vor utiliza bariere impotriva vantului , garduri de
protectie,  gardviu,  copaci,  dune  (valuri)  de  pamantcu  inaltime  si  marime  similara  materialului
depozitat in vrac. 
-  curatarea  zilnica  a  cailor  de  acces  aferente  organizarilor  de  santier  si  punctelor  de  lucru
(indepartarea pamantului si a nisipului) pentru a preveni formarea/antrenarea  prafului;
- acoperirea cu prelate a vehiculelor care transporta materiale, deseuri de constructii,etc.
- se va asigura revizia tehnica a utilajelor si autovehiculelor; la realizarea lucrarilor for fi utilizate
utilaje si autovehicule performante care asigura respectarea legislatiei in vigoare privind  emisiile de
noxe;
-  se va asigura optimizarea  traseelor  de  transport  materiale,  evitandu-se pe cat  posibil  zonele
rezidentiale;
- realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor;
-  se  va  reduce viteza  de  circulatie  pe  drumurile  publice  a  vehiculelor  grele  pentru  transportul
materialelor;
- se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor sub forma vrac (pietris, nisip, etc.),
care pot genera  emisii de particule la descarcare.
- utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa, etc.) cu care se va acoperi pamantul excavat,
pana la reutilizarea sau transportarea lui;
- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona
de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult
de doua zile consecutiv;
-  pe  spatiile  verzi,  acolo  unde,  pentru  efectuarea  lucrarilor,  s-a  indepartat  stratul  vegetal,  la
finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;
- minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, macinare, spargerea betonului, nisip, pietris,
activitati de sablare/slefuire, etc.), dupa caz;
- folosirea de perdele de protectie pentru acoperirea cladirilor aflate in constructie;
- curatarea vehiculelor care ies de pe santier;
- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;
          In faza de exploatare a investitiei vor fi luate urmatoarele MASURI :
- Imobilul ce se va construi va avea ventilatie naturala si artificiala a spatiilor (mai ales in zona

parcarilor din zona subsolului unde vor fi montate tubulaturi prevazute filtre si  ventilatoare
pentru evacuarea si dispersia aerului).

- In  vederea prevenirii  /reducerii  emisiilor  de  NO2/NOx  si  alti  poluanti  specifici  rezultati  din
functionarea centralor termice CT se au in vedere  luarea urmatoarelor masuri : 

- Adoptarea  unor  masuri  tehnologice  adecvate  cu  emisii  reduse  de  NO2  si  oxizi  de  azot  in
atmosfera  in  conditii  eficiente  privind  costurile  pentru  arderea  gazelor  naturale:  astfel  ,
centralele termice care vor asigura incalzirea spatiilor  si  prepararea apei  calde menajere in
hotel  vor fi alimentate cu gaz metan,  vor fi de ultima generatie existenta pe piata – CT cu
condensatie , vor avea emisii de NOx scazut,  vor avea cosul amplasat pe latura constructiei, cu
inaltimea mai mare decat a acesteia, in asa fel incat sa asigure dispersia corecta a gazeloe de
ardere.  La functionare vor  fi verificate  periodic  pentru incadrare emisiilor  in  limitele  legale
admise. Pentru asigurarea agentului  termic necesar  (apa calda 70/55 °C)  au fost  prevăzute
doua centrale termica cu funcţionare alternativa, cu combustibil gaze naturale şi tiraj natural,
cu puterea instalată de 400 kW fiecare.

- Centralele termice de   capacitate mare sunt  printre cele mai bune echipamente de incalzire in
functie  de  tehnologiile  folosite.  Ele  se  remarca  printr-un  randament  si  o  eficienta  foarte
ridicate. In vreme ce o centrala conventionala, cum ar fi centrala electrica, ofera 85% eficienta
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la incalzire, o centrala termica in condensatie are o eficienta medie de peste 95%. O eficienta
mai ridicata se traduce, in mod direct, intr-un economie crescuta la consumul de electricitate si
de combustibil. 

- Prepararea  apei  calde  menajere  se  va  realiza  cu  ajutorul  acelorasi  centrale  termice  cu
functionare in regim ‘’prioritar apa calda de consum’’.

- Protejarea  cazanului  impotriva  lipsei  de  apa  prin  intreruperea  functionarii  arzatorului  la
detectarea lipsei de apa din cazan cu ajutorul unui presostat de siguranta. 

- Evacuarea  gazelor  de  ardere  in  exterior  si  admisia  aerului  necesar  arderii  din  exterior  se
realizează  prin  intermediul  unui  cos  certificat  conform legislatiei  in  vigoare,  cu inaltime de
peste 50m. 

- Incalzirea spatiilor se realizeaza cu corpuri statice de incalzire
-  Schema de funcţionare aleasă şi performanţele echipamentelor, permite ca instalatia sa fie

condusă în temperatură de un sistem de automatizare. Sistemul de automatizarea trebuie să
realizeze următoarele functii principale: 
• prioritate prepararea apă caldă menajeră; 
• controlul  sistemului  de  încălzire  în  functie  de  temperatura  interioară  si  temperatura

exterioară.
- Adoptarea unor masuri care sa contribuie la reducerea utilizarii interne a combustibililor fosili

(generatori  de inalt  nivel  de poluare in atmosfera) si  la imbunatatirea eficientei  energetice,
implicit reducerea emisiilor de NO2 si oxizi de azot. Astfel:  Incalzirea spatiilor se va face prin
intermediul calorifere de aluminiu sau otel cu termostat pentru reglarea temperaturii. Se va
avea in vedere ca hotelul  sa  fie izolat  termic in totalitate  cu materiale izolatoare,  utilizand
eficient energia termica. 

- Pentru  reducerea  pierderilor  de  căldură  traseele  de  incazlire  si  apa  calda  menajera  vor  fi
realizate izolatii cu izolatie de tip elastomer. 

- Adoptarea   unor  tehnologii  verzi  de  producere  a  energiei  din  surse  regenerabile  pentru
generarea curentului electric , sau producerea apei calde menajere, etc.  Astfel: se va avea in
vedere  achizitionarea  si  montarea  de  panori  solare,  acolo  unde  este  posibl,  pe  acoperisul
hotelurilor/suprafetele care permit constructiv montarea acestora, cu un nr. si tip de panouri
care sa asigure producerea de utilitati in sistem propriu si la costuri cat mai reduse, ducand la
cresterea gradului de independenta energetica a imobilului.

- Se va avea in vedere crearea de suprafete verzi /fatade si /sau terase verzi , acolo unde este
posibil, si cu un aspect corespunzator .

- Adoptarea unor masuri de evitare a eliminarii emisiilor la nivelul de respiratie. Astfel : se va
avea in vedere ca realizarea cosurilor  de evacuare  a  gazelor   arse da la CT-uri  sa  asigure
dispersia lor cat mai buna prin amplasarea la inaltime, prin evitarea existentei unor obstacole in
apropierea cosurilor , de ex.a  unor pereti sau fatade a altor imobile alaturate  ,  sau orice fel de
obstacole  care  ar  putea   obstructiona  dispersia   in  atmosfera.  Se  va  avea  in  vedere
pozitionarea/  amplasarea   cosului  de  dispersie  a  gazelor  arse  pe  suprafeta  imobilui  care
prezinta conditiile meteorologice  cele  mai  favorabile privind directia predominant a vantului.

          Pentru  asigurarea  prevenirii  discomfortului  si  reducerii  zgomotului  in  perioada  de
executie vor fi luate urmatoarele MASURI:
- Măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor sunt următoarele:  limitarea traseelor

ce străbat oraşul de către utilajele aparţinând şantierului şi, mai ales, de către autobasculantele
ce  deservesc  şantierul,  care  efectuează  numeroase  curse  şi  au  mase  mari  şi  emisii  sonore
importante. 
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- se recomandă lucru numai în perioada de zi (6.00 - 22.00), respectându-se perioada de odihnă a
localnicilor. 

- pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii provizorii ale şantierului se va face în
aşa fel încât să constituie ecrane între şantier şi zonele riverane locuite. 

- depozitele de materiale utile trebuie realizate în sprijinul constituirii unor ecrane între şantier şi
posibilele zonele locuite. 

- întreţinerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor. 
- In cazul unor reclamaţii din partea populaţiei se vor modifica pe cat posibil traseele de circulaţie.

Folosirea de panouri  fonoabsorbante reprezintă o soluţie  în  situaţia  în  care  se vor  constata
depăşiri ale nivelului de zgomot admisibil.

Pentru  asigurarea  prevenirii  poluarii  solului in  perioada  de  executie vor  fi  luate
urmatoarele MASURI:
- Utilajele folosite in vederea realizarii obiectivului vor fi amplasate in zona special amenajata si

autorizata ca si organizare de santier din interiorul proprietatii. 
- Se va evita repararea si alimentarea acestora cu carburanti si lubrefianti.
- Eventualele uleiuri uzate provenite de la utilaje vor fi colectate in recipienti metalici si predate

spre valorificare la unitati de profil. Pentru evitarea poluarii accidentale cu produse petroliere se
va amenaja o rampa balastata destinata reparatiilor curente la utilajele din dotare. Se vor lua
masuri pentru indepartarea petelor de ulei cu ajutorul unor materiale absorbante. Materialele
absorbante imbibate cu ulei  vor fi colectate intr-un butoi  metalic si  eliminate prin predarea
acestora catre societati autorizate.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:
- Se vor amplasa containere pentru colectarea deseurilor menajere si asimilabile pentru personalul
muncitor .

    –  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.

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 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).
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Proiectul de construire a hotelului nu se incadreaza in prevederile legislative mentionate.

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

X. Lucrări necesare organizării de şantier:
Organizarea de santier se va face strict in interiorul unui perimetru clar delimitat cu gard temporar,
pe terenul din imediata vecinatate in conformitate cu un contract special, pe baza unui proiect facut
de antreprenorul general. 

Panourile de gard vor fi metalice, opace cu H = 2m, montate pe limita de proprietate si
organizare de santier.

Depozitarea de materiale in afara acestui perimetru este strict interzisa. 
Intrarea, respectiv iesirea din santier se va face prin intermediul a doua porti culisante late

de 8m, prevazute cu rigole pentru scurgerea apelor. Intre cele doua porti se va realiza o rampa de
spalare auto prevazuta cu decantor pentru spalarea anvelopelor la iesirea din santier. 

In incinta santierului vor fi organizate minimum urmatoarele: 
 Zone descarcare si depozitare marfa;
 Puncte PSI amplasate in vecinatatea zonelor de depozitare marfa;
 Zona de birouri atat pentru personalul tehnic cat si pentru personalul de executie.
 Birourile pentru cadrele tehnice vor fi prevazute cu telefon, fax, calculatoare si imprimante

precum si cu dulapuri unde vor fi pastrate planurile de executie, caietele de observatie ale
santierului....etc. 

 Baracile pentru muncitori vor fi echipate cu vestiare, mese si scaune, loc pentru servit masa
si zone clar delimitate pentru fumatori; 

 Grupuri sanitare;
 Baraci depozitare echipamente;
 Containere de gunoi  (ambalaje,  materiale de constructii)  si  pubele inchise pentru resturi

alimentare si gunoi menajer;
 Iluminarea santierului si a locului de munca;
 Amenajari pentru protectia constructiei pe timp de iarna;
 Platforme  de  lucru  pentru  premontarea  cofrajelor  sau  a  dispozitivelor  si  utilajelor  de

constructie tehnologice, si altele... 
 Necesarul de energie electrica, apa potabila si tehnologica, pe intreaga perioada de lucru a

santierului  se  va  asigura  din  retelele  existente  in  imediata  vecinatate  prin  racorduri  si
bransamente temporare.

 Vor fi prevazute - posturi de paza amplasate in zonele de acces in  santier si in zonele de
depozitare materiale si baraci. 

 Panou de santier. 

– descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: 
Documentaţia tehnică pentru realizarea unei  construcţii  noi  prevede obligatoriu  şi  realizarea (în
apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă:
- căile de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare;
- sursele de energie ;
- vestiare, apă potabilă, grup sanitar;
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- grafice de execuţie a lucrărilor;
- organizarea  spaţiilor  necesare  depozitării  temporare  a  materialelor,  măsurile  specifice

pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor;
- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a

incendiilor,  decurgând  din  natura  operaţiilor  şi  tehnologiilor  de  construcţie  cuprinse  în
documentaţia de execuţie a obiectivului;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de
praf, asigurarea acceselor necesare).

1. Reguli de munca in santier 
- Pe intreaga durata a lucrarilor vor fi respectate toate normele de protectie a muncii.  Se

atrage atentia in mod special asupra urmatoarelor aspecte: 
o Muncitorii  vor  fi  echipati cu  echipamete de  protectie  (casti,  ochelari,  centuri  de

siguranta pentru lucru la inaltime)
o Starea sculelor si a aparatelor electrice va fi verificata periodic conform legislatiei in

vigoare;
o Pe parcursul executiei vor fi prevazute elementele de siguranta la constructie cum ar

fi: scari de acces in zona de radier cu subsol  -3, parapeti temporari de protectie la
toate scarile si la toate golurile mai mari de 20x20 cm, la balcoane si terase (daca
acestia nu se executa imediat dupa terminarea terasei).

- Pe intreaga durata a lucrarilor vor fi respectate normele de conduita profesionala. Se atrage
atentia in mod special asupra urmatoarelor: 

o Muncitorii se vor trata intre ei cu respect, fiind strict interzisa folosirea violentei si a

unui  limbaj  neprofesional  atat intre muncitori  cat  si  intre muncitori  si  personalul
tehnic si vizitatorii pe santier. 

o Este strict interzis consumul de alcol in incinta santierului.

o Dupa inceperea lucrarilor de finisaje interioare este strict interzis fumatul la locul de

munca. 
o Dirigintele de santier/ Managerul de proiect are dreptul sa ceara plecarea definitiva

din santier a acelui muncitor care nu respecta regulile de munca in santier.
- Pe intreaga durata  a  lucrarilor  santierul  va  fi mentinut in stare de curatenie.  Se atrage

atentia in mod special asupra urmatoarelor aspecte:
o Accesele in santier precum si constructiile ridicate vor fi mentinute in stare buna in

toate conditiile de vreme astfel incat beneficiarul sa poata vizita santierul cu usurinta
si in deplina siguranta pe tot parcursul executiei lucrarilor.

o Depozitarea materialelor de constructie se va face in spatii amenajate ce intrunesc

conditii de depozitare recomandate de producator. 
o Este interzisa aruncarea de deseuri alimentare, ambalaje de orice fel in interiorul

santierului. Acestea vor fi aruncate doar in containere si pubele alocate, amplasate
in santier in locuri dinainte stabilite cu managerul de proiect. 

o Containerele si pubelele vor fi asigurate de catre antreprenorul general. 

o Interiorul santierului va fi maturat zilnic. 

Materialele ramase si  cele rezultate vor fi inlaturate de catre antreprenor pe cheltuiala proprie.
Trebuie luate in considerare instructiunile corespunzatoare indepartarii deseurilor speciale. Arderea
sau ingroparea pe santier a oricaror materiale este interzisa. La evacuarea deseurilor, a materalelor
rezultate  din  demolari  precum  si  a  molozului  se  vor  respecta  in  mod  corespunzator  masurile
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necesare pentru colectare, pentru transport, pentru tratare si depozitare conform instructiunilor si
a dispozitiilor legale. Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine amendarea contractorului. 

2. Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente:
Contractorul va respecta specificatiile de materiale prevazute prin proiect . Comanda de materiale
se va face numai dupa obtinerea acordului scris al dirigintelui de  santier  /managerului  de
proiect si al proiectantului. Pentru obtinerea aprobarii in vederea  lansarii  comenzii  se  va  inainta
proiectantului si dirigintelui de santier urmatoarele:

- Fisa de aprobare pentru materiale si echipamente
- Fisa tehnica 
- Agremente 
- Mostra de material 
- Mostrar de culori 
- Desene si masuratori facute de antreprenor 

Fisele de aprobare materiale si echipamente trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele informatii:
categoria  de  lucrari  (  arhitectura,  structura,  instalatii),  denumire  producator,  nume  comercial
produs,  denumire  furnizor,  rublici  pentru  semnaturile  antreprenorului,  proiectantului  general  /
specialitate, Diriginte santier/ Managerul de proiect si beneficiar. 

MĂSURI  ŞI  REGULI  DE  PROTECŢIE  LA  ACŢIUNEA  FOCULUI
Elementele  si  materialele  de  constructie  utilizate  la  realizarea  structurii  de  rezistenta  si  a
compartimentarilor interioare sunt incombustibile, clasa Co(CA1) de combustibilitate, rezistente la
foc functie de destinatia spatiilor, astfel incat sa nu favorizeze propagarea focului in interior.

Conformarea la foc si compartimentare
Cladirea cu regim de inaltime = cladire inalta, formeaza compartimentul I de incendiu, si prezinta”
risc mic” de incendiu (zona supraterana )
Cladirea subterana,respectiv cele trei  subsoluri  (parcajul  bucatariile,  anexele si  spatii  tehnice),
formeaza tot compartimentul I de incendiu si prezinta “risc mare” de incendiu.
Cladirea  in  ansamblu,  cat  si  elementele  de  constructie  ale  acesteia  sunt  astfel  alcatuite  si
conformate  incat  sa  nu  favorizeze  propagarea  usoara  a  focului  si  a  fumului,  corespunzator
prevederilor art. 2.2.4 si 2.2.5 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor – indicativ P118/99.
Sunt prevazute separari cu elemente verticale si orizontale de constructie rezistente la foc pentru:

– subsoluri
– parter;
– etaje curente
– intre etaje si incaperi cu riscuri diferite de incendiu.

Compartimentari interioare
Compartimentarile  interioare  din  cladire  au  fost  prevazute  in  conformitate  cu  prevederile
Normativului de siguranta la foc a constructiilor, P118/99, astfel:  
– separarea  între  subsolurile  de  parcare  şi  nivelul  parterului  cu  holul  de  acces  al  hotelului,

restaurantului si barului, cu planşeu rezistent la foc 180 minute,
– separarea celor trei nivele de parcare cu planseu rezistent la foc 90 minute,
– separarea parterului faţă de mezanin, cu planşeu rezistent la foc 90 minute,
– separarea mezaninului fata de etajul 1 cu planseu rezistent la foc 90 minute,
– separarea etajelor curente intre ele cu plansee rezistente la foc 60 minute,
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– separarea spatiilor de depozitare, a bucatariei si anexelor acestora din subsol (cu risc mare de
incendiu), cu pereti clasele A1/C0 de reactie la foc si combustibilitate, cu rezistenta la foc de
minimum 240  de  minute  fata  de  zona  de  garare,  iar  comunicarea  cu  circulatiile  orizontale
(coridoare) realizandu-se prin intermediul unor incaperi tampon si usi rezistente la foc 90 de
minute, echipate cu dispozitive de autoinchidere;

– separarea coridoarelor de circulatie de la etajele curente fata de spatiile adiacente de cazare,
prin pereti clasele A1/C0 de reactie la foc si combustibilitate, rezistenti la foc minimum 90 de
minute, iar usile de acces catre zona de cazare vor fi Ei30 minute ( rezistente la foc 30 minute) si
prevazute cu sistem de autoinchidere;

– ghenele  pentru  instalatii  vor  fi  realizate  cu  pereti  clasele  A1/C0  de  reactie  la  foc  si
combustibilitate,  rezistenti la foc 90 de minute si  usi  de vizitare rezistente la foc 30 minute
atunci cand se asigura separari la trecerile prin plansee intre conducte, si cu pereti rezistenti la
foc 180 de minute si usi de vizitare de 90 de minute (atunci cand nu este asigurata separarea in
dreptul planseelor).

Evacuarea fumului in caz de incendiu
Evacuarea fumului  din cladire s-a asigurat in conformitate cu prevederile Normativului P118/99,
astfel:
– desfumarea  incaperilor  tampon  ale  caselor  de  scari  de  la  nivelurile  subterane,  prin  ghene

verticale  separate  de  nivelurile  supraterane  ce  debuseaza  in  terasa  cladirii  unde  sunt
ventilatoarele;

– desfumarea incaperilor  tampon ale caselor  de scari  de la nivelurile  supraterane,  prin  ghene
verticale separate; 

– desfumarea  caselor  de  scari  subterane  prin  ghene  verticale  si  ventilatoare  de  introducerea
aerului in partea joasa a acestora;

– desfumarea caselor de scari supraterane fara lumina naturala, prin introducerea aerului din 3 in
3 etaje si trape de evacuare a fumului cu deschidere automata si manuala, dispuse la partea
superioara a casei scarilor si supape de suprapresiune;

– desfumarea salilor de reuniuni din mezanin, a holurilor din mezanin si parter prin deschiderea
automata a usilor – ferestre spre exterior.

– desfumarea depozitului de gunoi din subsol prin mijloace mecanice.

Comanda  deschiderii  ferestrelor  si  usilor  si  pornirea  ventilatoarelor  se  face  corespunzator
Normativului P118/99 cu sisteme manuale si automate prin sistemul de detectare si semnalizare a
incendiilor conform normelor; 
Deschiderea voletilor aferenti sistemului de desfumare in caz de incendiu se face independent pe
fiecare nivel, conform normelor;
Parcajul  subteran  va  avea  desfumarea  realizata  independent  pe  fiecare  nivel  prin  mijloace
mecanice.
In memoriul tehnic de specialitate sunt precizate instalatiile de desfumare prevazute.

Căi de evacuare
Dispunerea  si  capacitatea  cailor  de  circulatie  orizontale  si  verticale  ale  cladirii  s-au  stabilit  in
conformitate cu prevederile Normativului P118/99, art. 2.6, astfel incat toate persoanele aflate in
incaperi sa poata ajunge la exterior, la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile, in timpul
cel mai scurt si in conditii de deplina siguranta.
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Conform prevederilor din normele in vigoare este obligatorie asigurarea a cel putin doua cai de
evacuare distincte in toata cladirea.

Capacitatea de evacuare a unui flux este 70 persoane / flux pentru cladire inalta-hotel iar timpii de
evacuare  (lungimile  maxime  de  evacuare)  respectiv  10m  intr-o  directie  si  25m  in  doua
directii.Pentru zona salilor aglomerate capacitatea de evacuare a unui flux luata in calculul evacuari
este de 65pers/flux.
In  raport  cu destinatia incaperilor  si  capacitatea  acestora,  numarul  teoretic maxim simultan  de
persoane in cladire este de 896, din care pe niveluri:
subsol 1 =  25 persoane,
subsol 2 = 12 persoane,
subsol 3 =   8 persoane
parter = 180 persoane,
mezanin = 520 persoane,
etaj 1 =   40 persoane,
etaj 2 =   40 persoane,
etaj 3 =   40 persoane,
etaj 4 =   40 persoane,
etaj 5 =   40 persoane,
etaj 6 =   40 persoane,
etaj 7 =   40 persoane,
etaj 8 =   40persoane,
etaj 9 =   40 persoane,
etaj 10             =   40 persoane,
etaj tehnic =     2 persoane

 TOTAL in zona supraterana 1102 persoane
 TOTAL in zona subterana 45 persoane

Usile de la parter care debuseaza in exterior pentru evacuare sunt: 
– doua usi de 2,10m a cate 2 canate pivotante, laterale accesului principal = 8 fluxuri
– cate  doua usi  de  1,00m intr-un  canat  pivotante  a  100cm,  fiecare  la  accesele  laterale  in

oficiile restaurantului = 2 fluxuri,
– cate doua usi pivotante, pe fatadele laterale catre terasele restaurantului situate la nivelul

spatiului verde = 4 fluxuri
Rezulta un total de 14 fluxuri de evacuare.

– Etajele de la 1 la 10 de cazare deservite de 2 scari au asigurata o evacuare pentru patru
fluxuri pe fiecare scara.

– Terasa  avand  maximum  2  persoane  simultan  pe  nivel  are  asigurata  evacuarea  printr-o
singura  scara  cu  latimea  de  2  fluxuri.  Aceasta  scara  va  fi  folosita  si  pentru  accesul  de
evacuare prin terasa cladirii a clientilor hotelului.

– Subsolurile, cu capacitatea de max. 25 persoane/nivel au asigurata evacuarea prin scarile din
nodul central cu capacitate de doua fluxuri .

– Parterul are asigurata evacuarea prin iesiri directe in exterior, atat prin holul principal din
fatada  principala  a  cladirii  cat  si  prin  circulatia  care  conduce  evacuarea  spre  fatada
posterioara a cladiri a persoanelor din restaurant.
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Timpii de evacuare precizati in Normativul P118/99, sunt respectati.
Toate  circulatiile  comune orizontale  care  conduc  persoanele  catre  casele  de  scari  au  asigurata
rezistenta la foc necesara, fiind prevazute din materiale incombustibile, clasele A1/C0 de reactie le
foc si combustibilitate,cu rezistenta la foc de 120 minute, conform prevederilor art. 4.1.8 si 4.2.122
din Normativul P118/99.
Golurile de acces la scarile de evacuare sunt protejate conform prevederilor Normativului P118/99,
cu incaperi  tampon si  usi  prevazute  cu sisteme antipanica,  cu autoinchidere si  rezistenta la foc
indicata in planuri.

Echiparea cu instalatii de semnalizare si stingere
Cladirea se echipeaza cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor (instalatie de semnalizare
a  incendiilor,  instalatii  de  hidranti  interiori),  conform  precizarilor  din  memoriile  tehnice  de
specialitate.
Interventia din exterior, in caz de incendiu, se va face de la hidrantii exteriori alimentati din rezerva
proprie de apa.

Dotarea cu mijloace de prima interventie
Prevederea  mijloacelor  de  prima  interventie  s-a  efectuat  in  baza  prevederilor  art.  3.10.1  din
Normativul P118/99 cu stingatoare tip PF6 si G6, in functie de destinatie.
Serviciul privat de interventie se va constitui conform normelor.
Obiectivul va fi dotat cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu.

MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII
1.La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia
în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » ediţia 1993
; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996 ; « Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 1996, 
precum şi « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».
2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de 
tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica 
însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.
3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează: 
- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii;
- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);
- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ;
- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în 
vigoare din “ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii “ ediţia 1993 cap. 1-41.
4. Se atrage atnţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter 
limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea 
eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de securitate a muncii 
pentru diferite categorii de lucrări ».
Prin proiect s-au luat toate masurile corespunzatoare asigurarii unei desfasurari normale a activitatii 

in cladirea inalta.

– localizarea organizării de şantier: 
Organizarea de santier va fi localizata in incinta amplasamentului.
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Cerinţe minime generale pentru locurile de muncã din şantierul pentru realizarea lucrărilor aferente
de construcţie:

Stabilitate şi soliditate :

- se  va  asigura  prevenirea  accidentelor  provocate  de  surpări  de  teren  la  săparea  manuală  a
şanţurilor  pentru  fundaţiile  continue,  prin  sprijiniri,  dacă  sunt  necesare,  şi  sincronizarea
săpăturilor cu turnarea betoanelor;

- se vor asigura echipamente de protecţie (căşti, mănuşi, salopete) la descărcarea materialelor
(cărămizi, carcase stâlpi, fier beton, materiale pentru învelitoare, etc.) pe şantier;

- se  va  asigura  stabilitatea  şi  fixarea  corespunzătoare  a  materialelor  depozitate  în  incinta
şantierului;

- se va asigura executarea de rampe de acces şi transport materiale cu roaba, de la suprafaţa
terenului la cota ±0,00, din materiale antiderapante dimensionate corespunzător sarcinilor la
care vor fi supuse;

- se  vor  asigura  scări  de  acces  la  cotele  nivelului  superior,  dimensionate  şi  protejate
corespunzător cu parapete de protecţie;

- se vor dimensiona utilajele de ridicat materiale (scripeţi) conform sarcinilor la care vor fi folosite
şi care se vor afişa la loc vizibil pe utilaj;

- se vor dimensiona corespunzător şi se vor asigura schelele interioare şi exterioare cu podine,
parapete şi scări de acces pentru lucrul în siguranţă pe toată durata folosirii lor. Se va asigura
stabilitatea schelelor pentru a se evita deplasarea lor accidentală.

Instalaţii de distribuţie a energiei :

- se va asigura un racord electric provizoriu de şantier realizat de lucrători  autorizaţi,  în urma
avizului obţinut de la furnizor;

- dacă există linii electrice aeriene, de fiecare dată când este posibil, acestea trebuie sã fie deviate
în afara suprafeţei şantierului sau trebuie sã fie scoase de sub tensiune;

- dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru
ca vehiculele să fie ţinute la distanţă faţă de instalaţii;

- în cazul în care vehiculele de şantier trebuie să treacã pe sub aceste linii,  trebuie prevăzute
indicatoare de restricţie corespunzãtoare şi o protecţie suspendatã;

- instalaţiile care se dezafectează vor fi astfel manipulate astfel încât să nu prezinte pericol de
incendiu  sau  explozie,  iar  lucrătorii  sã  fie  protejaţi  corespunzător  contra  riscurilor  de
electrocutare prin atingere directă ori indirectă;

- instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât sã nu prezinte pericol de incendiu
sau explozie, iar lucrãtorii sã fie protejaţi corespunzãtor contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directã ori indirectã;

- la  alegerea materialului  şi  a  dispozitivelor  de protecţie  trebuie  să se  ţină seama de tipul  şi
puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenţă externe şi  de competenţa persoanelor
care au acces la părţi ale instalaţiei;

- instalaţiile trebuie verificate periodic şi întreţinute corespunzător.

 Cãile şi ieşirile de urgenţã :

- pentru evacuarea rapida a posturilor de lucru se va asigura ca ieşirile şi căile de urgenţă să fie în
permanenţă libere, să nu fie blocate de obiecte şi să conducã în modul cel mai direct posibil într-
o zona de securitate;
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- numãrul,  amplasarea şi  dimensiunile cãilor şi  ieşirilor de urgenţã se determinã în funcţie de
utilizare, de echipament, precum şi de numãrul maxim de persoane care pot fi prezente;

- caile  şi  ieşirile  de  urgenţa  trebuie  semnalizate  în  conformitate  cu  prevederile  din  legislaţia
naţionala care transpune Directiva 92 / 58 / CEE;

- panourile de semnalizare trebuie sã fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi sã fie
amplasate în locuri corespunzãtoare;

- caile şi ieşirile de urgenţã care necesitã iluminare trebuie prevãzute cu iluminare de siguranţa,
de intensitate suficienta în caz de pana de curent.

 Detectarea şi stingerea incendiilor :

- pe şantier este necesar sã fie prevãzute dispozitive pentru stingerea incendiilor, într-un număr
corespunzător, amplasate la loc vizibil şi verificate periodic.

 Ventilaţie :

- ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de cerinţele fizice impuse lucrãtorilor, trebuie
luate mãsuri pentru a asigura lucrãtorilor aer proaspãt în cantitate suficientã.

 Expunerea la riscuri particulare :

- lucrãtorii  nu trebuie sã fie expuşi  la niveluri  de zgomot nocive sau unei influenţe exterioare
nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf;

- atunci  când lucrãtorii  trebuie sã pãtrundã într-o zonã a cãrei  atmosferã este susceptibilã  sã
conţinã  o  substanţã  toxicã  sau  nocivã,  sã  aibã  un  conţinut  insuficient  de  oxigen  sau  sã  fie
inflamabilã, atmosfera contaminatã trebuie controlatã şi trebuie luate mãsuri corespunzãtoare
pentru a preveni orice pericol;

- într-un spaţiu închis un lucrãtor nu poate fi în nici un caz expus la o atmosferã cu risc ridicat;

- lucrãtorul trebuie cel puţin sã fie supravegheat în permanenţã din exterior şi trebuie luate toate
mãsurile corespunzãtoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv şi imediat.

Temperatura :

- în  timpul  programului  de  lucru,  temperatura  trebuie  sã  fie  adecvatã  organismului  uman,
ţinându-se  seama  de  metodele  de  lucru  folosite  şi  de  solicitãrile  fizice  la  care  sunt  supuşi
lucrãtorii;

- în  funcţie  de  anotimp  se  va  stabili  programul  de  lucru  corespunzător,  pentru  a  asigura
temperatura adecvată impusă de condiţiile de lucru specifice.

Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru, încãperilor şi cãilor de circulaţie de pe şantier :

- posturile de lucru, încãperile şi  cãile de circulaţie trebuie sã dispunã, în mãsura în care este
posibil, de suficientã luminã naturalã;

- atunci când lumina zilei nu este suficientã şi, de asemenea, pe timpul nopţii, locurile de muncã
trebuie sã fie prevãzute cu luminã artificialã corespunzãtoare şi suficientã;

- atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de luminã portabile, protejate contra şocurilor;

- culoarea folositã pentru iluminatul artificial nu trebuie sã modifice sau sã influenţeze percepţia
semnalelor ori a panourilor de semnalizare;

- instalaţiile  de  iluminat  ale  încãperilor,  posturilor  de  lucru  şi  ale  cãilor  de  circulaţie  trebuie
amplasate astfel încât sã nu prezinte risc de accidentare pentru lucrãtori;
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- încãperile, posturile de lucru şi cãile de circulaţie în care lucrãtorii sunt expuşi la riscuri în cazul
întreruperii funcţionãrii iluminatului artificial, trebuie sã fie prevãzute cu iluminat de siguranţã
de o intensitate suficientã.

Uşi şi porţi :

- uşile şi porţile situate de-a lungul cãilor de siguranţã trebuie sã fie semnalizate corespunzãtor;

- în vecinãtatea imediatã a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor trebuie sã existe uşi pentru
pietoni. Acestea trebuie sã fie semnalizate în mod vizibil şi trebuie sã fie menţinute libere în
permanenţã.

Cãi de circulaţie – zone periculoase : 
- cãile  de  circulaţie,  inclusiv  scãrile  mobile,  scãrile  fixe,  trebuie  sã  fie  calculate,  plasate  şi

amenajate, precum şi accesibile astfel încât sã poatã fi utilizate uşor, în deplinã securitate şi în
conformitate cu destinaţia lor, iar lucrãtorii aflaţi în vecinãtatea acestor cãi de circulaţie sã nu fie
expuşi nici unui risc;

- cãile  care servesc la circulaţia persoanelor şi  /  sau a mãrfurilor,  precum şi  cele unde au loc
operaţiile  de  încãrcare  sau  descãrcare  trebuie  sã  fie  dimensionate  în  funcţie  de  numãrul
potenţial de utilizatori şi de tipul de activitate;

- dacã sunt utilizate mijloace de transport pe cãile de circulaţie, o distanţã de securitate suficientã
sau mijloace de protecţie adecvate trebuie prevãzute pentru ceilalţi utilizatori ai locului;

- cãile de circulaţie trebuie sã fie clar semnalizate, verificate periodic şi întreţinute;
- cãile  de  circulaţie  destinate  vehiculelor  trebuie  amplasate  astfel  încât  sã  existe  o  distanţã

suficientã faţã de uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scãri;
- zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.

Spaţiu pentru libertatea de mişcare la postul de lucru :
Suprafaţa  posturilor  de lucru trebuie stabilitã,  în funcţie de echipamentul  şi  materialul  necesar,
astfel încât lucrãtorii sã dispunã de suficientã libertate de mişcare pentru activitãţile lor.

Primul ajutor :
Angajatorul  trebuie  sã  se  asigure  cã acordarea primului  ajutor  se  poate  face în  orice  moment,
amenajând o încăpere amenajată şi dotată corespunzător pentru aceasta.

Instalaţii sanitare :
- lucrãtorilor trebuie sã li se punã la dispoziţie un loc unde sã-şi punã îmbrãcãmintea şi efectele

personale sub cheie;
- în apropierea posturilor de lucru, lucrãtorii trebuie sã dispunã de locuri speciale, dotate cu WC-

uri şi chiuvete, utilitãţi care sã asigure nepoluarea mediului înconjurãtor, de regulã ecologice.
- intrãrile  şi  perimetrul  şantierului  trebuie  sã  fie  semnalizate  astfel  încât  sã  fie  vizibile  şi

identificabile în mod clar;
- lucrãtorii  trebuie  sã  dispunã  de  apã  potabilã  pe  şantier  şi,  eventual,  de  altã  bãuturã

corespunzãtoare şi nealcoolicã, în cantitãţi suficiente, atât în încãperile pe care le ocupă, cât şi în
vecinãtatea posturilor de lucru;

- lucrãtorii trebuie sã dispunã de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzãtor.
- În afara măsurilor specificate mai sus, constructorul îşi va lua orice măsuri pe care le consideră

necesare, în conformitate cu lucrările specifice desfăşurate pe şantier, pentru a asigura condiţiile
de securitate şi sănătate în muncă.
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    – descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier - avand in vedere ca
organizarea  de santier  se  va realiza in  incinta  amplasamentului,  ca prin  proiectul  propus vor  fi
realizate lucrari de mica anvergura, se estimeaza ca lucrarile necesare organizarii de santier nu vor
genera impact negativ asupra mediului ;

    – surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în
timpul organizării de şantier;
- pe perioada santierului  rezulta numai  ape uzate  menajere,  care vor fi vidanjate cu societati

autorizate 
- organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului, iar nivelul maxim al zgomotului

produs se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017; 
- -se vor respecta prevederile HG nr. 1765/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind

limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamente destinate utilizarii in
exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod
vizibil, lizibil se de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului
garantat al puterii sonore;

- nu vor fi prezente surse de vibratii;
- -vor fi folosite utilaje/echipamente care respecta normele ADR, iar substantele poluante pentru

atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu
modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011  ;

- umectarea frontului de lucru si a perimetrului ce urmează a fi îngropat/săpat/excavat în vederea
evitării emisiei de praf în atmosfera; 

- realizarea lucrărilor pe etape; 
- amenajarea spaţiilor de stocare a deşeurilor în zona organizării de şantier, organizarea colectării

periodice si transportul spre eliminare/valorificare a deşeurilor rezultate;
- lucrarile necesare organizarii santierului se vor desfasura timp de o 1-2 saptamani, iar deseurile

generate in urma desfasurarii acestor lucrari vor fi stocate selectiv, pe suprafete balastate, intr-o
zona special amenajata si vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate, dupa caz.

–  dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
- apele uzate menajere vor fi vidanjate cu societati autorizate;
- deseurile generate pe parcursul derularii lucrarilor de organizare a santierului vor fi stocate in

containere amplasate pe suprafata balastata.
- echipamentele destinate utilizarii in exteriorul constructiei, vor avea un nivel de zgomot redus;
- vor fi folosite utilaje/echipamente care respecta normele ADR;
- intrerea in zona organizarii de santier se va realiza numai pe drumurile de acces existente;
- eventualele defectiuni ale utilajelor/vehiculelor care vor fi folosite la organizarea de santier vor

fi remediate in service-uri autorizate;
- la iesirea din amplasament a utilajelor/vehiculelor care au fost folosite pentru organizatrea de

santier se va curata rotile acestora astfel incat partea carosabila sa nu se murdareasca.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la
încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei:
- la finalizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, perimetrul implicat va fi supus unui proces de

reabilitare ce va viza ameliorarea zonelor afectate, daca va fi cazul;
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- se  vor  realiza  lucrări  de  renaturare  Se  vor  asigura  spaţii  verzi,  precum  şi  toate  serviciile
complementare cazarii in hotel, la standarde corespunzătoare. 

- şi reabilitare a zonelor afectate în urma eroziunilor datorate ploilor sau vantului; 
- se vor realiza lucrări de amenajare in funcţie de caracteristicile zonei afectaet astfel încât sa fie

limitat impactul negativ asupra acestora; 
- organizare de şantier va fi de dimensiuni reduse astfel incat suprafata afecata sa fie cat mai

redusa; 
- folosirea de utilaje şi  echipamente de gabarit  cât  mai  mic acolo unde se impune,  verificate

tehnic, de generaţie recenta, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanţilor din gazele de
combustie; 

- utilizare de trasee optime pe drumurile de acces existente;
- umectarea frontului de lucru si a perimetrului ce urmează a fi îngropat/săpat/excavat în vederea

evitării emisiei de praf în atmosfera; 
- realizarea lucrărilor pe etape.

Pentru prevenirea accidentelor:
- in cazul in care este posibila producerea vreunui accident care ar putea duce la amenintarea cu

un prejudiciu asupra mediului, operatorul  va lua imediat toate măsurile preventive necesare
astfel incat acesta sa nu se produca;

In cazul producerii accidentelor:
- in cazul in care este s-a produs un accident operatorul va identifica imediat:

 momentul şi locul producerii accidentului si prejudiciul adus mediului;
 cauzele care au generat accidental si producerea prejudiciului asupra mediului;
 caracteristicile prejudiciului adus mediului;
 elementele de mediu afectate;
 măsurile  necesare pentru prevenirea extinderii  sau agravării  prejudiciului  adus

mediului de accidental in cauzasi va indeplini urmatoarele obligatii:
- va  acţiona  imediat  pentru  a  controla,  izola,  elimina  sau,  în  caz  contrar,  pentru  a  gestiona

poluanţii  respectivi  şi/sau  orice  alţi  factori  contaminanţi,  în  scopul  limitării  sau  prevenirii
extinderii  prejudiciului  asupra  mediului  şi  a  efectelor  negative  asupra  sănătăţii  umane  sau
agravării deteriorării serviciilor;

- va aplica măsurile reparatorii necesare inlaturrii pejudiciului cauzat asupra mediului de accident,
proporţionale cu prejudiciul cauzat şi capabile să conducă la îndepărtarea efectelor prejudiciului.

– aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale 
- se vor intretine corespunzator toate sistemele/instalatiile de evacuare a apelor uzate menajere ;
- in cazul unor poluari accidentale operatorul va lua toate masurile necesare astfel incat factorii

de mediu sa fie cat mai putin afectati, respectiv:
- va  acţiona  imediat  pentru  a  controla,  izola,  elimina  sau,  în  caz  contrar,  pentru  a  gestiona

poluanţii  respectivi  şi/sau  orice  alţi  factori  contaminanţi,  în  scopul  limitării  sau  prevenirii
extinderii  prejudiciului  asupra  mediului  şi  a  efectelor  negative  asupra  sănătăţii  umane  sau
agravării deteriorării serviciilor;

- va  aplica  măsurile  reparatorii  necesare  inlaturariii  pejudiciului  cauzat  asupra  mediului  de
accident, proporţionale cu prejudiciul cauzat şi capabile să conducă la îndepărtarea efectelor
prejudiciului;

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei nu este cazul;
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– modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: 
- terenul liber afectat se va readuce pe cat posibil la starea initiala ;
Dupa implementarea proiectului se va reface amplasamentul studiat prin pavarea tuturor cailor de
acces, iar spatial inconjurator al imobilului este prevazut cu gazon de jur imprejur.
De asemenea, constructorul va urmari lucrarile si va lua toate masurile necesare, cf.proiectului de
specialitate pentru drumuri, asupra   modalitatii  de refacere al drumului dupa ce se realizeaza si
proiectul  de  extindere  a  canalizarii  (sapatura,  amplasare  conducta,  receptie conducta,  astupare
conducta, pietruire drum, dupa care se va asterne covor asfaltic ) iar spatiile diacente se vor elibera
de material de constructie si se vor inierba cu gazon,  la fel ca toate spatiile verzi proiectate, toate
squarurile , etc.

XII. Anexe - piese desenate:
    1. planul de încadrare în zonă a obiectivului  şi  planul  de situaţie,  cu modul de planificare a
utilizării  suprafeţelor;  formele  fizice  ale  proiectului  (planuri,  clădiri,  alte  structuri,  materiale  de
construcţie  şi  altele);  planşe  reprezentând  limitele  amplasamentului  proiectului,  inclusiv  orice
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)-
atasate dosarului;
    2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare – nu
este cazul;
    3. schema-flux a gestionării deşeurilor- nu este cazul;
    4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor  art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului  nr.  57/2007 privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: - nu este cazul
.
    a)  descrierea  succintă  a  proiectului  şi  distanţa  faţă  de  aria  naturală  protejată  de  interes
comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste
coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem
de  proiecţie  naţională  Stereo  1970,  sau  de  tabel  în  format  electronic  conţinând  coordonatele
conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; -  nu este cazul
    b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul
    c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi 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 potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală
protejată de interes comunitar; - nu este cazul
    f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. - nu este cazul

XIV.  Pentru  proiectele  care  se  realizează  pe  ape  sau  au  legătură  cu  apele,  memoriul  va  fi
completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:
- 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 şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul
compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 

Semnătura şi ştampila titularului
                                    
                                                      …….…….......................................
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