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I. Denumirea proiectului:  
„ Desfiinţare construcţii C1 şi C2”, municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 74, judeţul Braşov  

 

II. Titularul proiectului  

S.C. RCS & RDS  S.A.,  str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building Plaza Faza I, etaj. 2, sector 5,  

Bucureşti. 

 

III. Descrierea proiectului 

Prezenta documentatie a fost intocmita la comanda beneficiarului, în baza Certificatului de Urbanism nr. 

2655 din 07.10.2020 şi a extrasului de Carte Funciară nr. 102206. 

 

Amplasamentul proiectului 

 

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Braşov, pe Bulevardul 15 Noiembrie nr. 

74 şi are destinaţia actuală conform "P.U.G. Braşov- la data prezentei CA2 - subzone centrale 

destructurate sau în curs de construire. 

Zona "A", conform zonificării municipiului Brasov, aprobată cu HCL nr. 236/2015, republicată 

conforn HCL nr. 221/2016 : municipiu categoria I. 

Accesul în incinta studiată (pietonal şi carosabil) şi legătura cu reţeaua stradală principală a 

localităţii se realizează prin intermediul Bulevardului 15 Noiembrie si a strazii N.D. Cocea. 

Terenul studiat are o suprafata de 578 mp (conform extras CF nr. 102206), o forma neregulată şi 

următoarele vecinătăţi: 

• B-dul 15 Noiembrie - latura de nord - vest; 

• Strada N.D.Cocea - latura de est 

• proprietati private pe laturile de sud-vest si sud-est. 

 

 

 
Fig.1 Incadrarea in teritoriu a amplasamentului  proiectului –imagine satelitară  Google 
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Date geologice-geomorfologice 

 

Zona amplasamentului se află situată din punct de vedere morfologic in Depresiunea Braşov, mai 

exact pe treapta joasă. Formele de relief sunt reprezentate de câmpuri acumulative cu suprafaţa plană. 

În structura geologică a acestei trepte de relief cu un caracter de şes fluvio-lacustru intră depozite 

sedimentare din pietriş, nisipuri, argile dispuse torenţial. 

Pe teren au fost executate un foraj în zona extinderii propuse şi un sondaj la clădirea 

existentă, care au furnizat datele necesare şi au stat la baza concluziilor enumerate mai jos: 

• Date hidrologice-hidrogeologice -În forajul şi sondajul efectuat nu s-a identificat apă 

subterană. 

• Adâncimea de îngheţ - Potrivit STAS 6054/77, adâncimea de îngheţ de care se va ţine seama 

la proiectarea lucrărilor de fundaţii este de -1,00 m (CTN). 

• Intensitatea seismică - Conform normativului P101/96 privind proiectarea antiseismică a 

construcţiilor, amplasamentul studiat se încadrează în zona seismică caracterizată prin 

coeficientul ag = 0,20 şi perioada de coltTc = 0,7 sec. 

• Condiţii tehnice de fundare: 

- Cota de fundare -1,50m; se va ţine cont de Df= -1,00m a fundaţiei vecine; între 

fundaţiile vechi şi cele noi se va executa un rost de tasare; 

- Stratul de fundare: pietriş cu nisip cu Df=-1,50m (CTN); se va evita fundamentarea pe 

elemente de construcţii (umpluturi); 

- Presiune convenţională de calcul, conform NP 112-2014 - p.conv. = 350kPa 

(B=l,00m şi Df= -2,00m); pentru alte tălpi (B) şi alte adâncimi de fundare (Df), 

presiunea convenţionala se corectează conform normativului menţionat; 

- Săpăturile pentru realizarea fundaţiilor se vor realiza conform măsurilor indicate în 

Normativul C169-89. 

- Fundaţiile vor fi protejate cu trotuare de gardă; 

• Conform studiului geotehnic, amplasamentul studiat se încadrează în categoria 1, 

respectiv cu risc geotehnic redus. 

 

Echipare edilitară 

Imobilul este racordat la reţelele de apă - canal, electricitate , gaze naturale ale municipiului 

Braşov. 

 

Necesitatea proiectului 

Beneficiarul doreşte demolarea construcţiilor C1 si C2 în vederea amenajării unei parcări pentru 

autovehiculele din parcul auto propriu sau clienţi, dat fiind faptul că în partea sudică a amplasamentului 

studiat, vecin cu acesta,  este sediul titularului. 

 

Planuri de situaţie şi amplasamente 

 conform  documentelor şi planşelor anexate. 
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Fig. 2 Construcţie propusă spre desfiinţare (C1) vedere dinspre nord 

 

 
Fig. 2 Construcţie propusă spre desfiinţare (C1) vedere dinspre est 
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Fig.3 Construcţie propusă spre desfiinţare (C1)-locuinţă şi (C2) garaj- vedere dinspre sud-est 

 

 

Inventar de coordonate în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 

 

 

Pct. X(long.) Y(lat.) 

1. 547560.180 461395.380 

2. 547560.989 461395.045 

3. 547562.178 461394.686 

4. 547563.462 461391.013 

5. 547569.200 461374.602 

6. 547571.108 461369.144 

7. 547570.984 461369.098 

8. 547567.271 461367.540 

9. 547556.897 461362.663 

10. 547556.897 461362.663 

11. 547556.946 461362.531 

12. 547551.538 461359.858 

13. 547549.425 461364.135 

14. 547549.989 461364.417 

15. 547548.752 461366.823 
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Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) 

Situatia existenta 

Conform planului de amplasare şi delimitare a imobilului pe amplasamentul studiat exista 2 

imobile : 

• primul imobil (C1)cu destinatia de locuinţă este compus dintr-un corp cu regim de înaltime 

S+P+E+M, 

• al doilea imobil (C2)cu destinatia de anexa (garaj), cu un regim de inaltime – P; 

 

Prezentarea generala a constructiilor propuse spre demolare 

Prin certificatul de urbanism s-a solicitat demolarea imobilelor Cl-locuinta si C2- garaj. 

Locuinta- Cl 

Cladirea este compusa dintr-un corp cu regim de inalţime - subsol+parter+etaj+ mansarda. 

Structura imobilului propus spre demolare cuprinde urmatoarele component: pereti din 

caramida portanta, cu fundaţii continue de beton, planseu din beton peste subsol si planseu de 

lemn peste nivelul parterului si a etajului şi un acoperiş tip şarpanta din lemn. Configuraţia 

acoperişului este tratata unitar, respectiv un acoperiş în 2 ape peste imobil. 

• Subsol cu suprafata construita de 144.69 m2 şi suprafata utilă de 105.86m2 

distribuită astfel: 

 

birou S = 18.28 m2 
pivnita S = 21.26 m2 
pivnita S= 20.57 m2 
pivnita S = 26.12 m2 
hol S = 13.96m2 
baie S = 5.66 m2 

 

• Parterul cu suprafata construita de 160.67 m2 şi suprafaţa utilă de 122.37m2 distribuită 

astfel: 

 

• birou S = 18.77 m2 

• hol S = 8.35 m2 
• hol S= 17.14 m2 
• G.s. S = 2.44 m2 
• depozitare S = 3.07 m2 
• hol S = 10.80 m2 

16. 547548.391 461367.320 

17. 547548.935 461367.758 

18. 547546.371 461370.787 

19. 547542.006 461378.792 

20. 547541.663 461379.239 

21. 547555.084 461390.938 

22. 547556.824 461392.455 
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• sala antrenamente S = 61.80 m2 

 

Etajul cu suprafata construita de 143.59 m2 şi suprafaţa utilă de 111.44 m2 distribuită astfel: 

  

 camera de zi S = 33.57 m2 

 sas S = 5.16 m2 

 camera S= 19.45 m2 

 camera S = 36.14 m2 

 bucatarie S = 11.04 m2 

 baie S = 6.07 m2 

 

Mansarda cu suprafaţa construită de 138.22 m2 şi suprafata utila de 92.65 m2 distribuită 

astfel: 

 

 hol S = 19.27 m2 

 camera S = 44.76 m2 

 camera S= 15.90 m2 

 baie S = 3.75 m2 

 depozitare S = 8.97 m2 

 

Finisaje interioare: 

Pardoseli reci: 

Bucatarie, depozitare, g.s-gresie; 

Camere - parchet Pereti, Plafoane: 

Holuri, bucatarie, camara, camere-zugraveli lavabile; 

Baie- placari cu faianta; 

Tamplarie interioara:usi- tamplarie lemn - alb 

Finisaje exterioare: tencuiala decorativa - roz 

Tamplarie exterioara 

- ferestre:tamplarie lemn , cu geam simplut; 

Acoperis tip sarpanta (structura de lemn), cu invelitoare din ţigla metalica maro. 

Anexa 2- C2 

Constructia are un regim de inaltime parter. Structura imobilului propus spre demolare 

cuprinde urmatoarele componente: pereţi din zidărie de cărămidă la şi planşeu de lemn peste 

parter si un acoperiş tip şarpanta, într-o apa. 

• Subsol parţial cu destinaţia de garaj, suprafaţa construită de 28.18 m2 şi o suprafaţă 

utilă de 22.71m2 

Finisaie interioare 

Pardoseli reci Tn: 

pardoseala.-ciment; 

Pereti, Plafoane: 

-zugraveli lavabile; 
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Finisaje exterioare: tencuiala in praf de piatra - roz; 

Tamplarie exterioara ferestre:tamplarie lemn; cu geam simplu; 

Acoperis tip sarpanta (structura de lemn), cu invelitoare din tabla. 

Ocuparea terenului 

Suprafata teren _____________ 578.00 m2 

Suprafata construita la sol C1+C2 = 188.58,00m2 

Suprafata desfasurata       C1+C2 = 587.17m2 

 

P.O.T. = 32.67% 

C.U.T= 1.064 

 

 Profilul şi capacităţile de producţie; 

Proiectul  ce se va implementa constă în dezafectarea unor construcţii civile (locuinţă şi garaj), 

aşadar nu există capacităţi de producţie. 

   

 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); 

  Desfiintarea constructiilor existente se va face cu respectarea prevederilor cuprinse in 

"Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor" indicativ NP 

55-88 si "Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si 

beton armat" indicativ GE 022-1997. Demolarea constructiilor se va face in trei etape succesive:  

1. organizarea santierului; 

2. dezechiparea constructiei; 

3. demolarea propriu-zisa a acesteia. 

Toate lucrarile de demolare prevazute se vor face in soluţia „bucată cu bucată", „element cu 

element de sus în jos", „nivel cu nivel", începand cu acoperişul, fiind cu totul interzisă demolarea 

concomitenta pe doua sau mai multe niveluri de pe aceeasi verticala sau inceperea demolarii de la 

baza constructiei. Aceste lucrari se vor realiza de regula in ordinea inversa de realizare a 

constructiei existente. Materialele dezafectate vor fi evacuate zilnic.  

    

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; 

 

Etapa I - ORGANIZAREA DE SANTIER 

Executia lucrarilor se va face de catre antreprenori specializati si autorizati pentru acest gen de 

lucrari. Organizarea de santier se va asigura in incinta, fara a bloca caile de acces in imobil. Se vor 

asigura: - caile de acces; - unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ; - sursele de 

energie ; - vestiare, apa potabila, grup sanitar ecologic; - grafice de executie a lucrarilor ; - 

organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, inclusiv containere pentru 

colectarea selectiva a meterialelor din constructii in vederea recuperarii - masuri specifice privind 

protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din 

natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executie a 

obiectivului; - masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari 

mari de praf, asigurarea acceselor necesare). 
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Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in delimitarea platformei pt 

depozitarea materialelor, amplasarea container vestiar si a grupului sanitar ecologic. Materialele 

cum sunt tigla, caramizile, materiale feroase, sticla, betoane, se vor putea depozita temporar in 

incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. În acest sens, pe terenul aferent 

se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: - punct PSI (in imediata apropiere 

a sursei de apa); - platou depozitare materiale. - grup sanitar ecologic. 

Lucrarile necesare organizarii de santier, se vor realiza cu respectarea Legii 265/2006 privind 

Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare si constau in realizarea imprejmuirii 

si accesului provizoriu, stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care 

vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a 

mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din 

perioada lucrarilor de constructie si a containerelor pentru organizarea de santier, respectiv a 

toaletelor ecologice. 

Executantul va efectua toate demersurile necesare pe langa autoritatile in domeniu pentru 

organizarea si impunerea reglementarilor. Se va realiza imprejmuirea zonei amenajate ca 

organizare de santier si inscriptionarea adecvata din punct de vedere al avertizarii de securitate, cu 

scopul asigurarii securitatii persoanelor care circula in zona santierului.  

Accesul in zona de organizare de santier se va face tinand cont de sensul de circulatie in 

incinta. Santierul va fi prevazut cu instalatie de alimentare cu energie electrica de organizare de 

santier (bransament provizoriu de organizare de santier daca este cazul). 

Evacuarea materialelor se va face cu autocamioane sau în containere furnizate de firma de 

salubritate. In vederea executarii demolarilor si a recuperarii in cat mai mare masura a materialelor 

rezultate, in sprijinul si in cadrul dispozitiilor legale (Legea 50/1991), se prezintă mai jos 

urmatoarele indrumari tehnologice privind desfaşurarea operatiilor de dezmembrare si demolare a 

cladirilor: 

     1. Dezechiparea si dezmembrarea constructiilor trebuie sa se faca sub conducerea directa a unui 

cadru tehnic, care raspunde de instruirea muncitorilor ce executa operatii legate de demolare si 

respectarea fazelor de lucru prevazute in procesul tehnologic, cat si de asigurarea recuperarii 

materialelor refolosibile. 

2. Inainte de inceperea operatiilor de demolare, intregul personal care ia parte la executie 

trebuie sa fie instruit asupra procesului tehnologic privind succesiunea fazelor de lucru si asupra 

masurilor de protectia muncii prevazute in proiectele tehnice elaborate.  

3. In toate cazurile, inaintea inceperii oricaror demolari, se iau masuri de debransare a apei, 

gazului, curentului electric, telefonului si a altor racorduri si bransamente. Operatiile vor fi facute 

de lucratori ai intreprinderilor specializate furnizoare, la solicitarea beneficiarului investitiei, 

constructorului sau a unitatii care face demolarea. 

4. Demolarile se vor executa de regula la lumina zilei. 

5. Nu este permis accesul personalului neinstruit sau a altor cetateni in zona de demolare. Zona 

periculoasa din apropierea constructiei trebuie imprejmuita si prevazuta cu indicatoare-avertizoare, 

vizibile atat ziua, cat si noaptea. 

6. Partile de constructie care prezinta pericol iminent de prabusire vor fi asigurate in prealabil 

impotriva desprinderilor accidentale si se vor demola cu prioritate.  

7. Nu este permisa demolarea prin desfacerea elementelor de la baza cladirii care se demoleaza. 

Demolarea se va face numai de sus in jos, fiind interzisa demolarea a doua sau mai multe niveluri 

pe acceasi verticala, respectandu-se cu strictete prevederile proiectului tehnic. 

8. Conducatorul tehnic al lucrarii va stabili locurile de depozitare a materialelor rezultate din 



 

 

 

 

Memoriu de prezentare pentru proiectul „ Desfiinţare construcţii C1 şi C2”, municipiul Braşov, 

Bd. 15 Noiembrie, nr. 74, judeţul Braşov 
2020 

Beneficiar:  S.C. RCS & RDS  S.A. Pagina 10 

demolare, pana la transportarea lor la depozitele fixate la inceperea lucrarilor.  

9. Materialele de dimensiuni mici (caramizi, tigle, etc) vor fi evacuate prin jgheaburi, cele  de 

dimensiuni mari (tocuri de usa , ferestre, scanduri , grinzi, etc. ) vor fi legate in pachete bine 

intarite si vor fi evacuate cu ajutorul scripetilor, iar obiectele sanitare, electrice, s.a. prin purtare 

directa. 

Etapa II DE DEMOLARE - DEZECHIPARE SI DEZMEMBRARE 

Dupa ce au fost intrerupte instalatiile, au fost montate schelele si jgheaburile, au fost montate 

imprejmuiri si semne de avertizare pentru pietoni si vehicule si muncitorii au fost instruiti in 

legatura cu masurile de securitatea muncii se poate incepe demolarea in ordinea de mai jos: 

1. Se demoleaza cu grija tablourile electrice, intrerupatoarele, prizele, care se strang in saci de 

plastic 

2. Se demonteaza corect armaturile sanitare daca exista. 

3. Se demonteaza obloanele sau ramele metalice 

4. Se scot cercevelele de la usi si ferestre, demontand gemurile, care se pun in lazi, pe niveluri. 

Acestea se vor cobora cu atentie. La usi si ferestre se va scoate feroneria (drucare, broaste, 

cremoane), ce se va pune intr-un sac sau lada si se va coborî imediat. 

5. Se scot tocurile usilor si ferestrelor, se demonteaza pervazurile, apoi cu panza de bonfaier se 

taie cuiele care fixeaza tocurile. Acestea se numeroteaza cu acelasi simboluri ca si cercevelele, 

respectiv foile de usi, si se coboara cu franghia prin purtare directa. Se demonteaza lambriurile de 

la nivelurile unde exista. 

6. Se demonteaza sobele. 

7. Se demonteaza coloanele de gaze, sanitare, electrice, aparente sau din nise, de catre 

instalator, eventual ajutat de un necalificat. Coloanele inglobate in tencuieli vor f i recuperate pe 

masura demolarii. 

8. Se scot pardoselile si suportul pardoselilor, se sorteaza pe tipuri si dimensiuni, se leaga in 

pachete si se evacueaza din cladire. 

9. Se demonteaza cu dalta placajele si pardoselile de faianta, gresie, ceramica. De regula se  

porneste de la locul care prin ciocanire, arata a fi mai slab prins. Materialele se curata sumar, se 

sorteaza si se evacueaza din cladire. 

ETAPA III - DEMOLAREA CONSTRUCTIEI 

In aceasta etapa, cand in imobile au ramas doar peretii, planseele, scarile, sarpanta si 

invelitoarea se procedeaza astfel: 

1. Demolarea invelitorii se incepe intotdeauna prin demontarea tinichigeriei -jgheaburi, glafuri 

si partea de sus a burlanelor. 

1.1.    Invelitorile de tablă; tabla se scoate in fasii, dupa desfacerea falturilor si a 

incheieturilor, se taie marginea fiecarei foi de-a lungul indoiturii, se leaga in pachete cu sarma si se 

evacueaza. 

1.2. Invelitorile de tigla sau olane - se incepe prin evacuarea coamelor, apoi se desfac tiglele 

sau olanele de la coama spre poale, bucata cu bucata, evacuandu-se prin jgheaburi. Ele se 

depoziteaza in stive cu sipci de lemn intre randuri. Lucrarile se efectueaza de catre tinichigii, 

lacatusi sau dulgheri. 

1.3. Astereala din scanduri se demonteaza cu grija, cu tesle sau rangi scurte, prin scoaterea 

cuielor si se sorteaza pe dimensiuni, legandu-se apoi cu sarma in pachete. 

1.4.  Sarpanta de demonteaza in urmatoarea ordine: capriori, pane, grinda de coama, 

cosoroabe, clesti, contravantuiri si popi. Materialul se sorteaza pe dimensiuni si pe cat posibil pe 

lungimi, se leaga in pachete si se evacueaza. Lucrarile se efectueaza de dulgheri si lacatusi, ajutati 
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de necalificati instruiti. 

1.5.  Se demonteaza apoi zidaria din pod si zidaria cosurilor de fum. Caramida se evacueaza 

pe jgheaburi sau prin purtare directa. 

1.6. Se demonteaza planseele. Se scoate mai intai umplutura, se desface tencuiala si se 

scoate podina dintre grinzi. Se demonteaza apoi grinzile de lemn, se evacueaza din cladire si se 

stivuiesc. 

1.7. Demolarea zidurilor se face pe inaltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de 

nivel de cel mult 1 metru, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid.  

1.8. Caramizile nu vor fi depozitate pe schele sau plansee, ci se vor evacua imediat prin 

jgheaburi, la sol, unde se curata si se stivuiesc. 

1.9. Se demoleaza apoi fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor. 

1.10. Dupa demolarea totala, se evacueaza restul de materiale existente pe santier in locuri 

special amenajate 

1.11. Evacuarea materialelor se va face, selectiv, in containere speciale, furnizate de 

societatea specializata cu preluarea deseurilor din constructii.  

1.12.  Dupa demolarea totala, se evacueaza restul de materiale inca existente pe santier. Se 

demonteaza imprejmuirile si panourile de avertizare, se reda drumul ci rculatiei normale, se desfac 

si se evacueaza jgheaburile pentru o eventuala reutilizare pe alt santier.  

 

    Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 

 Proiectul de faţă presupune demolarea unor constructii civile, asadar in cadrul acestui proces vor fi 

utilizate echipamente si utilaje specifice, după cum urmează: 

Personalul va fi dotat potrivit operatiilor pe care le executa cu urmatoarele scule, dispozitive si unelte: 

 - ciocane, tesle, toporisti 

 - dalti de diferite dimensiuni 

 - rangi scurte si normale - clesti de cuie 

 - clesti pentru taiat sarma si tuburi - jgheaburi metalice refolosibile 

 - scari simple si duble 

 - schele interioare pe capre dotate cu balustrada de protectie 

 - macarale de ferestra si scripeti  

- targi de lemn pentru transportul materialelor 

 - lazi de diferite dimensiuni 

Utilaje pentru demolare: 

 Excavator high-reach cu picon hidraulic si foarfeca de demolare, buldozer, incarcator frontal, utilaj de 

debitat cu filtru preliminar de tip ciclon, masina de taiat cu fir diamantat. 

Combustibilii aferenti utilajelor cu motoare cu ardere interna, respectiv motorina, va fi procurată de la 

statiile de carburanti  apropiate. 

 

 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; 

Imobilul este racordat la reţelele de apă -canal, electricitate , gaze naturale ale municipiului 

Braşov. 

Santierul va fi prevazut cu instalatie de alimentare cu energie electrica de organizare de santier 

(bransament provizoriu de organizare de santier daca este cazul).  
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Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; 
Dupa demolarea totala, se evacueaza restul de materiale inca existente pe santier. Se demonteaza 

imprejmuirile si panourile de avertizare, se reda drumul circulatiei normale, se desfac si se evacueaza 

jgheaburile pentru o eventuala reutilizare pe alt santier. 

După finalizarea lucrărilor de execuție terenul afectat de amplasarea organizării de șantier, va fi 

adus la starea iniţială.                           

Căile noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

Nu vor fi create in perioada de constructie si exploatare a proiectului noi cai de acces. Pentru 

implementarea proiectului vor fi folosite drumurile de acces existente (Bd. 15 Noiembrie şi str. 

N.D.Cocea). 

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; 

In perioada de implementare si de exploatare a proiectului nu vor fi folosite resurse naturale.  

Metode folosite în construcţie; 

Prin modul cum au fost concepute, lucrarile de dezafectare se incadrează în categoria de lucrări cu 

complexitate redusă, executabile cu procedee tehnice întâlnite în mod curent pe şantiere. 

 

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi 

folosire ulterioară; 

Pentru lucrarile de dezafectare a constructiilor sunt necesare maximum 3 săptămâni, functie de conditiile 

meteo . 

 

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; 
Amplasamentulul pe care se doreste demolarea constructiilor civile are categoria de folosință a terenului 

curți-construcții. Amplasamentul este limitrof unor cai de comunicatie si anumela nord si vest Bd. 15 

Noiembrie, respectiv Str. N.D. Cocea. In partea estica a amplasamentului exista un imobil nelocuit,iar in 

partea sudica se află sediul titularului proiectului, in speță SC RCS&RDS SA. 

In partea vestică, după strada N.D. Cocea s-a construit si s-a dat in folosință de curand mall-ul AFI 

Brașov. 

Avand in vedere mica complexitate a proiectului, coroborată cu implementarea corectă a metodelor de 

demolare descrise mai sus, apreciem că nu vor fi exista efecte care sa producă deranj asupra obiectivelor 

existente în zonă. 

 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu au fost luate in considerare alte solutii alternative de implementare a proiectului. 

 

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a implementarii 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); 

Implementarea proiectului nu va genera apariţia altor activităţi (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).  

In urma demolarii constructiilor mentionate amplasamentul va servi pentru amenajarea unei parcari 

pentru o parte din parcul auto al SC RCS&RDS SA. 

  

Alte autorizaţii cerute pentru proiect. 

Nu au fost solicitate pentru implementarea proiectului alte autorizaţii. 
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Prin certificatul de urbanism nr. 2655 din 07.10.2020, emis de Primăria municipiului Braşov au fost 

totuşi solicitate următoarele avize/acorduri de la următoarele instituţii/ entităţi: 

- acord de mediu de la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului Braşov; 

- aviz emis de Administatorul de drumuri, conf. OG 43/1997, republicată si actualizată; 

- expertiză tehnică întocmită de expert tehnic atestat (conform cu Legea nr. 10/1995, actualizată, art. 18, 

pct.2; 

 

    Localizarea proiectului: 

    Avand in vedere faptul ca proiectul se va implementa intr-o zona din centrul tarii mai precis in jud. 

Brasov, intravilanul municipiului Braşov, consideram ca acest proiect nu cade sub incidenţa Convenţiei 

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 

1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001; 

    

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare 

Dupa ce au fost intrerupte instalatiile, au fost montate schelele si jgheaburile, au fost montate 

imprejmuiri si semne de avertizare pentru pietoni si vehicule si muncitorii au fost instruiti in 

legatura cu masurile de securitatea muncii se poate incepe demolarea in ordinea de mai jos:  

1. Se demoleaza cu grija tablourile electrice, intrerupatoarele, prizele, care se strang in saci de 

plastic 

2. Se demonteaza corect armaturile sanitare daca exista. 

3. Se demonteaza obloanele sau ramele metalice 

4. Se scot cercevelele de la usi si ferestre, demontand geamurile, care se pun in lazi, pe niveluri. 

Acestea se vor cobora cu atentie. La usi si ferestre se va scoate feroneria (drucare, broaste, 

cremoane), ce se va pune intr-un sac sau lada si se va cobora imediat. 

5. Se scot tocurile usilor si ferestrelor, se demonteaza pervazurile, apoi cu panza de bonfaier se 

taie cuiele care fixeaza tocurile. Acestea se numeroteaza cu acelasi simboluri ca si cercevelele, 

respectiv foile de usi si se coboara cu franghia sau prin purtare directa. Se demonteaza lambriurile 

de la nivelurile unde exista. 

6. Se demonteaza sobele 

7. Se demonteaza coloanele de gaze, sanitare, electrice, aparente sau din nise, de catre 

instalator, eventual ajutat de un necalificat instruit in prealabil. Coloanele înglobate in tencuieli vor 

fi recuperate pe masura demolarii. 

8. Se scot pardoselile si suportul pardoselilor, se sorteaza pe tipuri si dimensiuni, se leaga in 

pachete si se evacueaza din cladire. 

9. Se demonteaza cu dalta placajele si pardoselile de faianta, gresie, ceramica. De regula se 

porneste de la locul care prin ciocanire, arata a fi mai slab prins. Materialele se curata sumar, se 

sorteaza si se evacueaza din cladire. 

10. Dupa ce au fost intrerupte instalatiile, au fost montate schelele si jgheaburile, au fost 

montate imprejmuiri si semne de avertizare pentru pietoni si vehicule si muncitorii au fost instruiti 

in legatura cu masurile de securitatea muncii se poate incepe demolarea in ordinea de mai jos:  

1. Se demontează cu grija tablourile electrice, intrerupatoarele, prizele, care se strang in saci de 

plastic 

2. Se demonteaza corect armaturile sanitare daca exista. 

3. Se demonteaza obloanele sau ramele metalice 

4. Se scot cercevelele de la usi si ferestre, demontand gemurile, care se pun in lazi, pe niveluri. 

Acestea se vor cobora cu atentie. La usi si ferestre se va scoate feroneria (drucare, broaste, 
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cremoane), ce se va pune intr-un sac sau lada si se va cobora imediat. 

5. Se scot tocurile usilor si ferestrelor, se demonteaza pervazurile, apoi cu panza de bonfaier se 

taie cuiele care fixeaza tocurile. Acestea se numeroteaza cu acelasi simboluri ca si cercevelele, 

respectiv foile de usi, si se coboara cu franghia prin purtare directa. Se demonteaza lambriurile de 

la nivelurile unde exista. 

6. Se demonteaza sobele 

7. Se demonteaza coloanele de gaze, sanitare, electrice, aparente sau din nise, de catre 

instalator, eventual ajutat de un necalificat. Coloanele inglobate in tencuieli vor fi recuperate pe 

masura demolarii. 

8. Se scot pardoselile si suportul pardoselilor, se sorteaza pe tipuri si dimensiuni, se leaga in 

pachete si se evacueaza din cladire. 

9. Se demonteaza cu dalta placajele si pardoselile de faianta, gresie, ceramica. De regula se 

porneste de la locul care prin ciocanire, arata a fi mai slab prins. Materialele se curata sumar, se 

sorteaza si se evacueaza din cladire. 

In aceasta etapa, cand in imobile au ramas doar peretii, planseele, scarile, sarpanta si 

invelitoarea se procedeaza astfel: 

1. Demolarea invelitorii se incepe intotdeauna prin demontarea tinichigeriei-jgheaburi, glafuri 

si partea de sus a burlanelor. 

1.1.    Invelitorile de table; - tabla se scoate in fasii, dupa desfacerea falturilor si a 

incheieturilor, se taie marginea fiecarei foi de-a lungul indoiturii, se leaga in pachete cu sarma si se 

evacueaza. 

1.2. Invelitorile de tigla sau olane - se incepe prin evacuarea coamelor, apoi se desfac tiglele 

sau olanele de la coama spre poale, bucata cu bucata, evacuandu-se prin jgheaburi. Ele se 

depoziteaza in stive cu sipci de lemn intre randuri. Lucrarile se efectueaza de catre tinichigii, 

lacatusi sau dulgheri. 

1.3. Astereala din scanduri se demonteaza cu grija, cu tesle sau rangi scurte, prin scoaterea 

cuielor si se sorteaza pe dimensiuni, legandu-se apoi cu sarma in pachete. 

1.4.  Sarpanta de demonteaza in urmatoarea ordine: capriori, pane, grinda de coama, 

cosoroabe, clesti, contravantuiri si popi. Materialul se sorteaza pe dimensiuni si pe cat posibil pe 

lungimi, se leaga in pachete si se evacueaza. Lucrarile se efectueaza de dulgheri si lacatusi, ajutati  

de necalificati instruiti. 

1.5.  Se demonteaza apoi zidaria din pod si zidaria cosurilor de fum. Caramida se evacueaza 

pe jgheaburi sau prin purtare directa. 

1.6. Se demonteaza planseele. Se scoate mai intai umplutura, se desface tencuiala si se 

scoate podina dintre grinzi. Se demonteaza apoi grinzile de lemn, se evacueaza din cladire si se 

stivuiesc. 

1.7. Demolarea zidurilor se face pe inaltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de 

nivel de cel mult 1 metru, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid.  

1.8. Caramizile nu vor fi depozitate pe schele sau plansee, ci se vor evacua imediat prin 

jgheaburi, la sol, unde se curata si se stivuiesc. 

1.9. Se demoleaza apoi fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor  

1.10. Dupa demolarea totala, se evacueaza restul de materiale existente pe santier in locuri 

special amenajate 

1.11. Evacuarea materialelor se va face, selectiv, in containere speciale, furnizate de 

societatea specializata cu preluarea deseurilor din constructii.  

1.12.  Dupa demolarea totala, se evacueaza restul de materiale inca existente pe santier. Se 



 

 

 

 

Memoriu de prezentare pentru proiectul „ Desfiinţare construcţii C1 şi C2”, municipiul Braşov, 

Bd. 15 Noiembrie, nr. 74, judeţul Braşov 
2020 

Beneficiar:  S.C. RCS & RDS  S.A. Pagina 15 

demonteaza imprejmuirile si panourile de avertizare, se reda drumul circulatiei normale, se desfac 

si se evacueaza jgheaburile pentru o eventuala reutilizare pe alt santier.  

 

V.Descrierea amplasării proiectului 

 Distanţa faţă de graniţe 

Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei provind evaluarea impactului asupra mediului în 

context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare, având în vedere că amplasamentul studiat se află în judeţul 

Braşov, judeţ care face parte din Regiunea 7 Centru, fiind situat la mică distanţă de centrul geografic al 

României reprezentat de zona Braşov. 

 

VI.Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi  dispersia poluanţilor în mediu 

 

1. Protecţia calităţii apelor: în perimetrul analizat şi în vecinătatea acestuia nu există cursuri de 

apa sau alte zone umede. De asemenea, având în vedere tipul proiectului, nu există potenţiale 

surse de poluare a apei în perioada de dezafectare. 

Intervenția propusă pe amplasamentul studiat nu afectează calitatea apelor din zonă, obiectivul 

propus urmând să se racordeze la rețelele existente în zonă. 

Sursele de ape uzate sunt: apele menajere si apa rezultata din procesul tehnologic utilizata pentru 

stropirea deseurilor de constructii in faza de demolare. 

 Deşeurile rezultate din demolări se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, 

chiar si temporara, pe sol. 

 

2. Protecţia aerului: Avand in vedere ca desfiintarea cladirilor se va face manual bucata cu bucata, 

element cu element, de sus in jos, nu se preconizează generarea unor emisii semnificative de 

poluanţi atmosferici.  

Obiectivul propus nu reprezintă o sursă de poluare pentru aer care să necesite instalații complexe 

pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.  

Pe durata lucrarilor de demolare sursele de poluarea a aerului pot fi emisiile utilajelor folosite pe 

santier si emisiile de praf. 

Pentru limitarea noxelor provenind de la  motoarelor utilajelor se vor lua urmatoarele masuri: 

• Utilajele vor stationa cu motorul oprit si vor avea reviziile tehnice la zi . 

• Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren şi vor fi poziţionate ca să nu fie 

către intrarea în şantier. 

• Localizarea utilajelor cat mai departe de limita de proprietate cu cladirea de locuit.  

 

Pe tot parcursul lucrarilor de demolare se vor avea in vedere urmatoarele masuri pentru 

impiedicarea sau limitarea raspandirii prafului: 

• In jurul cladirii care urmeaza sa fie demolata se va crea o incinta delimitata de un ecran cu o 

inaltime suficienta incat sa permita retinerea prafului. 

• Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie 

se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, 

respectiv volumele care se demolează)  

• Echipamentul de tăiere va utiliza apa ca să încorporeze praful sau sisteme de ventilaţie 

corespunzătoare locului.  

• Lucrările pe verticală se vor realiza astfel încât riscul de împrăştiere/scăpările de material 
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prin cădere să fie minimizate prin utilizarea de materiale şi dispozitive special (jgheaburi sau 

tobogane inchise acoperite cu prelata in zona de racord cu containerele pentru deseuri)  

• toate încărcăturile ce intră/ies din șantier vor fi acoperite. 

Nu se permite arderea a nici unui material pe şantier. 

 

In adoptarea solutiei unice de desfiintare a cladirilor bucata cu bucata, element cu element, de 

sus in jos s-a tinut cont de prevederile HCL Braşov nr. 153/2015, care prevede pentru santierele cu 

risc scăzut cum este şi cazul de faţă, urmatoarele masuri de buna practică :  

 

Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activități cu praf sau ca limitare a şantierului ; 

- Fără foc în aer liber ; 

- Elaborarea Planului de organizare șantier ; 

- Activitățile generatoare de praf se amplasează departe de receptorii sensibili şi de vecinătăți cu 

activități sociale ( grădinițe, scoli, spitale, case de bătrâni ) ;  

- Toate vehiculele vor avea motorul oprit – nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare ; 

- Pentru lucrări de demolare se vor utiliza soluții speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului ; 

- Echipamentul de tăiere, să utilizeze apa ca să încorporeze praful sau să existe sisteme de ventilație 

corespunzătoare locului ; 

- Deseurile rezultate din demolări se vor depozita direct în containere ; este interzisă depozitarea lor, 

chiar si temporară, pe sol ; 

- Minimizarea căderilor materialelor de la înălțime pentru a evita împrăştierea acestora, prin folosirea de 

jgheaburi pentru descărcare deseuri ; 

- Minimizarea activităților generatoare de praf ; 

 

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

Avand in vedere ca desfiintarea cladirilor se va face manual bucata cu bucata, element cu 

element de sus in jos, nu se preconizează depasiri ale nivelului de zgomot sau transmiterea unor 

vibratii catre  imobilele invecinate. 

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017; se va respecta durata de 

execuție a  proiectului, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp; 

se vor respecta, de asemenea, prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de Igienă și 

Sănătate Publică  privind mediul de viață al populației; 

Se va respecta programul de lucru impus de Primăria Municipiului Brașov în concordanță cu 

programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și 

completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție  a lucrărilor. 

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:  

Nu este cazul. Proiectul propune desfiinţarea unor constructii civile C1(locuinţă) şi C2(garaj). 

Alternativa propusă de desfiinaţre a construcţiilor nu este generatoare de radiaţii, materialele rezultate in 

urma desfiinţărilor fiind inerte si nepericuloase. 

 

5. Protecţia solului şi a subsolului:  

Lucrarile de desfiinţare a imobilelor nu au niciun impact asupra solului si subsolului. Materialele 

rezultate din demolări sunt reprezentate de materiale şi deşeuri inerte şi nepericuloase. Marea 

majoritate a materialelor rezultate sunt refolosibile (Caramizi, tigla metalica, geamuri, usi, grinzi 

capriori). aceste materiale vor fi evacuate prin jgheaburi speciale, coborate cu franghia sau prin 

purtare directa fara a aduce prejudicii solului si subsolului. 
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Ca măsură preventivă, deșeurile generate vor fi depozitate pe categorii în containere metalice și vor 

fi predate agenților economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare și preluare).  

 Prin tehnologiile aplicate nu se vor evacua ape uzate la suprafața solului sau în suberan, de 

asemenea nu se vor depozita materiale sau substanțe periculoase direct pe sol, eliminându -se riscul 

de a exista surse continue de poluare a solului. 

Pentru evitarea poluării accidentale se recomandă ca evacuarea deșeurilor rezultate din demolare să 

se facă progresiv, folosindu-se utilaje în bună stare de funcționare.  

Accesul auto și parcarea se va face în locuri special desemnate și zonele amenajate pentru 

depozitarea temporară a deșeurilor vor avea suprafețe impermeabilizate, asigurate împotriva 

împrăștierii. 

Spălarea sau curăţirea eficientă a tuturor vehiculelor înainte de plecarea din şantier . Trebuie sa 

existe o zonă pavată între locul de spălare a roţilor şi drumul public.  

 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

Nu este cazul. Pe amplasamentul vizat de proiect nu există ecosisteme terestre sau acvatice, si nu sunt 

instituite arii naturale protejate. 

 

 7. Protecţia aşezărilor umane şi 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 etc.; 

Proiectul este amplasat la o distanţă apreciabilă faţă de monumente istorice şi de arhitectură, in 

afara perimetrului de protecţie al acestora. 

    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de 

interes public. 

Toate obiectivele din cadrul proiectului nu afecteaza peisagistic obiective de interes public, monumente 

istorice şi de arhitectură sau zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes 

tradiţional.  

Pentru protectia asezarilor umane se intituie aceleasi masuri care au fost statutate la protectia aerului, si 

anume. 

• In jurul cladirilor care urmeaza sa fie demolate se va crea o incinta delimitata de un ecran cu 

o inaltime suficienta incat sa permita retinerea prafului. 

• Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie 

se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, 

respectiv volumele care se demolează)  

• Echipamentul de tăiere va utiliza apa ca să încorporeze praful sau sisteme de ventilaţie 

corespunzătoare locului.  

• Lucrările pe verticală se vor realiza astfel încât riscul de împrăştiere/scăpările de material 

prin cădere să fie minimizate prin utilizarea de materiale şi dispozitive special (jgheaburi sau 

tobogane inchise acoperite cu prelata in zona de racord cu containerele pentru deseuri)  

• toate încărcăturile ce intră/ies din șantier vor fi acoperite.  

 

Nu se permite arderea a nici unui material pe şantier. 
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8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 

Generarea deșeurilor face referire la deșeurile rezultate în perioada de executare a lucrărilor de 

demolare.In vederea gospodaririi acestora se vor lua urmatoarele masuri: 

- deșeurile nevalorificabile și nepericuloase rezultate din demolare vor fi stocate pe amplasament 

în condiții de siguranță pentru mediu in containere cu capacitatea de 7mc, 22 mc amplasate in incinta 

santierului, pe terenul proprietate si vor fi eliminate prin depozitare finală la locul desemnat de 

autoritățile locale. 

- deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc. se vor 

precolecta in recipiente separate amplasate pe terenul proprietate si vor fi predate operatorului de servicii 

publice de salubrizare. 

- Se vor colecta selectiv deseurile din lemn , metal si sticla. Caramizile se vor recupera in 

proportie de min 30 % . 

- Va fi amenajat un spatiu special pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere pe timpul 

organizarii de santier. 

Deseurile generate in cadrul demolarii constructiilor civile C1 si C2 sunt reprezentate de deseuri 

nepericuloase sau inerte (cabluri electrice, materiale feroase de la invelitoarea metalica, bransamentele 

de gaz si apă; materiale plastice de la sistemul de canalizare; caramizi, materiale lemnoase de la 

sarpanta, pod, tamplaria de la usi si ferestre, lambriuri de la soclurile interioare, resturi de beton, 

tencuială, sticlă etc.) fara afecte negative asupra mediului sau sanatatii populatiei. In cadrul demolarii 

cladirilor nu se vor genera deseuri periculoase. 

 

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

Dintre substanțele și preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe perioda demolării va 

fi utilizat doar carburantul diesel (motorină) pentru utilajele specifice demolării. Menționăm ca 

imobilele ce vor fi demolate sunt libere de materiale și produse chimice periculoase. 

Pentru cazuri de urgență (deversări accidentale), pe amplasament trebuie să fie disponibile materiale 

absorbante, nisip și lopeți. 

 

VII. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile 

 Impacturi potenţiale în etapa de construcţie a proiectului   

- Degradarea calitatii aerului inconjurator datorată implementarii incorecte a metodelor de demolare 

propuse. 

- poluarea solului datorita unor scurgeri accidentale de carburanti de la utilajele utilizate sau 

impermeabilizarea incorecta a spatiilor de stocare temporara a materialelor rezultate din demolare. 

Avand in vederea ca demolarea constructiilor se va face manual ,bucata cu bucata, element cu element 

pe verticala, de sus in jos, de regulă in ordinea inversă construirii, emisiile de praf vor fi reduse la 

maxim. 

In jurul cladirii care urmeaza sa fie demolata se va crea o incinta delimitata de un ecran cu o 

inaltime suficienta incat sa permita retinerea prafului. 

• Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie 

se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, 

respectiv volumele care se demolează)  

• Echipamentul de tăiere va utiliza apa ca să încorporeze praful sau sisteme de ventilaţie 

corespunzătoare locului.  

• Lucrările pe verticală se vor realiza astfel încât riscul de împrăştiere/scăpările de material 
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prin cădere să fie minimizate prin utilizarea de materiale şi dispozitive special (jgheaburi sau 

tobogane inchise acoperite cu prelata in zona de racord cu containerele pentru deseuri). 

Poluarea solului este practic imposibilă prin utilizarea utilajelor de ultima generatie și cu verificarea 

tehnică la zi . Ca masura  suplimentara de siguranță, suprafetele destinate amplasarii containerelor 

pentru depozitarea materialelor rezultate din demolare vor fi impermeabilizate cu folie de polietilena de 

inalta densitate (HDPE). 

Reamintim faptul ca materialele rezultate din demolare sunt solide, nepericuloase si inerte si vor fi 

depozitate direct in containerele de 7 sau 22 mc puse la dispozitie de operatorul de salubritate. 

Implementarea acestor metode preintâmpină o poluare a solului si subsolului. 

 

Impacturi potenţiale în etapa de funcţionare a proiectului  

Având în vedere că proiectul presupune demolarea unor constructii in vederea amenajarii ulterioare a 

unei parcări se poate afirma că  impactul asupra factorilor de mediu, in timpul funcţionării proiectului 

este nesemnificativ. 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

 

Aşa cum a fost antemenţionat, toate lucrarile de demolare prevazute se vor face în soluţia 

„bucată cu bucată", „element cu element de sus în jos", „nivel cu nivel", începând cu acoperişul, 

fiind cu totul interzisă demolarea concomitenta pe două sau mai multe niveluri de pe aceeaşi 

verticală sau începerea demolarii de la baza constructiei. Aceste lucrari se vor realiza de regula in 

ordinea inversa de realizare a constructiei existente. Materialele dezafectate vor fi evacuate zilnic.  

Având în vedere tipul de proiect, lucrările specifice de dezafectare cu nivel de complexitate 

redus. considerăm că nu se impun măsuri speciale de monitorizare a mediului. 

IX.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte  normative naţionale 

care transpun legislaţia comunitară 

 

Nu este cazul. 

 

X. Lucrări necesare organizării de şantier 

Executia lucrarilor se va face de catre antreprenori specializati si autorizati pentru acest gen de 

lucrari. Organizarea de santier se va asigura in incinta, fara a bloca caile de acces in imobil.  

 Se vor asigura:  

- caile de acces;  

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;  

- sursele de energie ;  

- vestiare, apa potabila, grup sanitar ecologic;  

- grafice de executie a lucrarilor ;  

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, inclusiv containere pentru 

colectarea selectiva a meterialelor din constructii in vederea recuperarii  

- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a 

incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in 

documentatia de executie a obiectivului;  

- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de 




