
                     

            Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 
PROIECT 

  
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SILVER 

TOWERS SRL prin CRISTINA ARHIR cu sediul în județul Brașov, Municipiul Brașov, B-
dul 15 Noiembrie, nr. 27, et. P, ap. 2, înregistrată la APM Brașov cu nr. 20481 din 
20.11.2019, în baza: 
▪ Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului; 
▪ Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu 
modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 
ulterioare;  

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 16893/29.10.2020, cu nr. 
18498/26.11.2020, cu nr. 214/05.01.2021, cu nr. 2404/09.02.2021 și cu nr. 
2637/11.02.2021, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, 
ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din 
data de 27.01.2021 că proiectul „Obținere A.C. pentru Construire imobile apartamente 
P+8E, împrejmuire, sistematizare verticală, organizare de șantier” propus a fi 
amplasat în județul Brașov, Municipiul Brașov, str. Nicolae Labiș, nr. F.N., identificat prin 
C.F. 102542 cad. 102542, conform C.U. nr. 396 din 13.02.2019, cu prelungirea valabilității 
până la data de 12.02.2021, emis de Primăria Municipiului Brașov, nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se 
supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.    

    Justificarea prezentei decizii: 
I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării 

impactului asupra mediului sunt următoarele:  
a)  proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2,  pct. 10, lit. b) proiecte 
de dezvoltare urbana, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto 
publice;                                                     

b) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât 
depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare; 

c) lipsa observațiilor din partea publicului interesat; 
d) în urma analizării criteriilor de selectie pentru stabilirea necesității efectuării evaluării 

impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a 
constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ 
asupra mediului, din următoarele considerente:  

  1. Caracteristicile proiectului: 
a) dimensiunea și concepția întregului proiect:  

SITUATIA EXISTENTA 
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Beneficiarul investiţiei este SC SILVER TOWERS SRL care detine in proprietate  
terenul studiat, conform extras CF anexat la prezenta documentatie. Imobilul studiat se 
afla pe Str. Nicolae Labis nr. FN , Brasov, terenul avand  nr. cad. 102542  si o suprafata 
totala de 26 924 mp in momentul emiterii certificatului de urbanism. 

Imobilul se află situat, conform PUZ Brasov, ZLD - zona locuinte colective si dotari 
complementare, partial drumuri propuse prin PUZ sau existente. Conform prevederi 
certificat de urbanism si PUZ, beneficiarul a dezmembrat terenul aferent realizarii si 
modernizarii drumurilor publice, astfel incat au rezultat cele trei terenuri cuprinse in 
extrasele CF anexate, conform act de dezlipire anexat. Pentru suprafata destinata 
drumurilor, beneficiarul a renuntat la drepturile de proprietate in favoarea Municipiului 
Brasov.  

In prezent, in imediata vecinătate a terenului studiat nu exista constructii.  

LUCRĂRI PROPUSE:  
Pe acest teren beneficiarul doreste construirea a sase imobile S+P+8E cu 

apartamente de locuit si parcari subterane. Imobilele vor fi pozitionate pe teren astfel incat 
sa respecte regimul minim de aliniere de 8 m fata de aliniament, respectiv retragerile fata 
de limitele laterale si posterioare si zonele verzi impuse prin PUZ. Constructiile propuse 
vor fi deservite de o strada  privata pe latura E, cu parcari amenajate, fiind pozitionate la 
31.24 m fata de aceasta limita de proprietate si la 16.00 m fata de limita V, respectiv 10.00 
m fata de aliniament spre strada propusa conform PUZ. Distantele dintre imobile sunt de 
11.08 m pentru segmentul dispre str. N. Labis, respectiv 10.10 m intre corpurile pozitionate 
pe segmentul din nord.  

Solutia de amenajare propune zone verzi cu o suprafata totala de S= 6 357.85 mp, 
ajungand la valoarea de 27.80% din suprafata terenului. Parcarile supraterane sunt 
propuse a fi realizate cu pavele prefabricate din beton Sparcari = 5 087.35 mp (22.24% din 
Steren). Suprafata construita = 5 566.74 mp si a ajunge la un POT de 24.32%, s-a optat 
pentru amenajarea unui regim de inaltime maxim S+P+8E .  

Constructiile propuse vor avea structura pe cadre si diafragme din b.a., cu pereti din 
zidarie de caramida cu grosimi de 30 cm la exterior si variate la interior (12.5 cm - 30 cm), 
cu plansee dala din b.a. la parter si intre etaje, cu acoperis terasa necirculabila. Accesul 
pe verticala intre niveluri se va realiza prin intermediul unei scari din b.a. Fundatiile 
propuse vor fi izolate pentru stalpi, cu grinzi de fundare in dreptul peretilor din zidarie.  

In cadrul sistematizarii verticale a terenului se vor realiza toate circulatiile auto si 
pietonale. Astfel se va realiza drumul carosabil de incinta racordat la str. Nicolae Labis la 
Sud si la DE1211 la Nord. Drumul de acces carosabil a  fost inclus intr-o sistematizare 
unitara care sa asigure atat accesul facil in incinta si la parcarile supraterne, cat si accesul 
in parcarile subterane. Sistematizarea verticala va fi corelata cu cotele proiectate la 
racordul drumului public, respectiv str. Nicolae Labis. Toate drumurile de incinta vor avea 
imbracaminte asfaltica, cu substrat pietruit compactat si sistem de preluare a apelor 
pluviale. Locurile de parcare vor fi realizate cu pavele prefabricate din beton, care prin 
montaj vor avea o inclinatie spre rigolele de colectare, astfel apa meteorica va intra in 
rigola de coletare apoi in bazinul de retentie si separatorul de hidrocarburi. Deversarea in 
sistemul municipal se va face controlat. Toate caile de circulatie pietonala figurate pe 
plansa anexata vor fi realizate cu dale si borduri prefabricate din beton pe pat de nisip. Ele 
constituie circulatiile pietonale de incinta, legatura acceselor din cladirile propuse cu 
drumurile publice. Aleile pietonale vor avea prevazut mobilier urban de sedere (20 bucati). 
Tot in cadrul sistematizarii se propune amenajarea peisagera si cu locuri de joaca pentru 
copii a fasiei de zona verde amplasata pe latura vestica a parcelei. 

Amenajarea zonelor verzi se va face respectand reglemetarile pe acest capitol al 
PUZ, respectiv se va planta cate un arbore la fiecare 10 m in aliniamentele parcarilor auto. 
Zonele dintre aliniament (limita de proprietate si domeniul public) si aliniere vor fi trata in 
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mod obligatoriu ca si spatii verzi amenajate. Ele vor fi inierbate si se vor planta arbori la 
fiecare 100 m2 de spatiu verde amenajat. Acest lucru este valabil si pentru suprafata 
verde amenajata pe latura vestica. Toate spatiile verzi din jurul imobilelor au caracter 
public.  

Ghenele de colectare selectiva a deseurilor menajere vor fi amplasate in zona de 
parcari la o distanta de min. 10.00 m fata de apartamentele de locuit (6 buc). Ghenele 
selective sunt prevazute cu o cuva etansa din b.a. ingropata, in care sunt pozitionate 
pubelele metalice sau PVC, astfel la suprafata solului sunt vizibile doar gurile de colectare. 
Acest sistem protejeaza impotriva poluarii aerului si a solului, impiedicand raspandirea 
deseurilor in zona. Accesul la cuva securizata o are compania de colectare a deseurilor 
contractata in zona. In functie de modelul ales de catre investitor ele vor fi elevate la 
suprafata printr-un mecanism hidraulic alimentat de la masina de colectare. 

Ele vor fi prevazute cu sistem de spalare și sifon de scurgere si filtrare racordat la 
canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a 
ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanenta stare de curatenie. 

Terenul este prevazul cu un post de transformare pentru energie electrica amplasat la 
limita de proprietate dinspre str. N. Labis. 

Fiecare imobil propus va avea 10 apartamente/ nivel, rezultand un numar total 
de 90 apartamente.  

La sol se vor amenaja 445 locuri de parcare, iar in subsol vor fi amenajate 18 
locuri/imobil, respectiv 108 locuri subterane in total.  
Componenta / imobil: 

-   9 apartamente cu 1 camera   Sutila = 40.49 mp 
-   1 apartament   cu 1 camera                   Sutila = 40.23 mp 
- 18 apartamente cu 2 camere  Sutila = 53.17 mp 
-   8 apartamente cu 2 camere   Sutila = 57.11 mp 
- 36 apartamente cu 3 camere  Sutila = 71.35 mp 
- 18 apartamente cu 3 camere   Sutila = 76.62 mp 

TOTAL INVESTITIE PENTRU CELE 6 IMOBILE: 540 apartamente 
                                                                                  60 apartamente cu 1 camera  
                                                                                156 apartamente cu 2 camere  
                                                                                324 apartamente cu 3 camere. 

Toti factorii majori ai conceptului: accese auto facile, parcari subterane, zone verzi 
amenajate cu acces public, sunt imbinate in scopul unei bune desfasurari ale activitatilor 
zilnice din zona analizata. 

Imobilele vor fi pozitionate pe teren astfel incat sa respecte regimul minim de aliniere 
de 8 m fata de aliniament, respectiv retragerile fata de limitele laterale si posterioare si 
zonele verzi impuse prin PUZ. Constructiile propuse vor fi deservite de o strada  privata pe 
latura E, cu parcari amenajate, fiind pozitionate la 31.24 m fata de aceasta limita de 
proprietate si la 16.00 m fata de limita V, respectiv 10.00 m fata de aliniament spre strada 
propusa conform PUZ. Distantele dintre imobile sunt de 11.08 m pentru segmentul dispre 
str. N. Labis, respectiv 10.10 m intre corpurile pozitionate pe segmentul din nord. 

Structura imobilelor se va realiza cu plansee tip dala din b.a. si diafragme din b.a., cu 
inchideri de caramida cu goluri verticale, având fundaţii tip radier general si invelitoare tip 
terasa cu membrana bituminoasa termosudata multistrat, protejata cu ardezie, nivel 
bordurat cu atic pentru siguranta in exploatare si colectarea apelor pluviale care sunt 
colectate prin sisteme de receptoare de terasa si burlane si dirijate catre reteaua locala de 
canalizare. 

Fatadele exterioare vor fi izolate cu 10 cm polistiren expandat, finisat cu tencuieli 
decorative aramate cu plasa. In dreptul fiecarui planseu dintre niveluri termoizolatia din 
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polistiren va fi intrerupta de o fasie continua pe conturul cladirii din vata minerala, pe o 
latime de 80 cm. Intradosul golurilor din fatade se va placa cu polistiren extrudat 2 cm 
grosime.  

  
Finisajele interioare propuse sunt urmatoarele: 

- tâmplărie din MDF cu rame şi tăblii; 
- gresie şi faianţă în grupurile sanitare, bucatarie 
- pardoseli parchet stratificat în camere 
- zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane 

Finisajele exterioare vor fi următoarele: 
- tâmplărie din PVC culoarea alba, cu geam termoizolant 
- gresie antiderapantă pe terasă, treptele şi contratreptele exterioare şi balcoane 
- tencuieli decorative 
- soclu finisat cu tencuieli mozaicate 
- parapet din zidarie finisat cu tencuieli decorative sau din elemente metalice cu 

mana curenta metalica, vopsita in camp electrostatic 
Circulatiile pe verticala pentru fiecare imobil se vor desfasura prin intermediul unei case de 
scara inchisa fata de coridoarele orizontale, dar care dispune de iluminat natural. 

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: 
Imobilele se vor racorda la toate retele de utilitati existente in zona: apa, canal, 

energie electrica si gaz, conform prevederilor cuprinse in avizele obtinute pana in prezent 
si normelor si legislatiei in vigoare.  

Alimentarea cu apa 
Alimentarea cu apa, conform avizului nr. 2595/29.10.2019 emis de Compania Apa 

Brasov SA, se va face cu un debit de Qc=10,87 l/s apa potabila dintr-o noua conducta de 
distributie , ce se va racorda la conducta de apa HDPE de 225 mm existenta pe str. 
Nicolae Labis. Bransamentul de apa se va dimensiona conform debitului aprobat si de va 
executa din conducta de polietilena de inalta densitate (HDPE). Presiunea de serviciu in 
conducta de apa este de aproximativ 4,5 atm. 

Volume de apa necesare:  
-zilnic maxim = 27.8 mc/zi 
-zilnic mediu = 27 mc/zi 
-orar maxim = 3.15 mc/h 

Canalizarea 
Apele uzate menajere de la fiecare locuinta individuala vor fi colectate prin retele 

interopare de canalizare din tuburi PVC-KG Dn 110-250 mm, care se descarca prin 
intermediul unui camin in reteaua exterioara de canalizare din PVC-KG Dn 250 mm, de 
unde se descarca in colectorul de canalizare Dn 600/900 mm (colectorul J) existent   
printr-o conducta de canalizare noua, conform avizului de principiu favorabil nr. 
2595/29.10.2019 emis de Compania Apa Brasov SA.  

Volume de apa menajera: 
-zilnic maxim =37.8 mc/zi 
-zilnic mediu = 27 mc/zi 

Colectarea apelor pluviale 
Apele pluviale conventional curate de pe constructie vor fi colectate prin scocuri si 

burlane si se vor deversa prin intermediul unei retele de canalizare pluviala din PVC-KG 
Dn 200-250 mm in  de unde sunt deversate  in colectorul  Dn 600/900 mm (colectorul J), 
conform aviz de principiu nr. 2595/29.10.2019 emis de Compania Apa Brasov SA.  

Apele pluviale de pe drumurile de acces si din zona parcarilor sunt colectate prin 
guri de scurgere carosabile si prin intermediul unei retele de canalizare pluviala din PVC-
KG Dn 200-250 mm trecute prin doua separatoare de hidrocarburi cu filtru de coalescenta 
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cu capacitatea de Q = 100 l/s si descarcate sunt deversate in colectorul de canalizare Dn 
2400/2800 mm (colectorul I) 

Instalatii termice – gaze naturale 
In vecinatatea amplasamentului nu se afla retele sau alte instalatii de distributie a 

gazelor naturale care sa apartina societatii Distrigaz Sud Retele. 
In vecinatatea amplasamentului se afla in constructie o zona de locuinte pentru care 

se va extinde reteaua de gaz metan, urmand ca ulterior obiectivul propus sa se racordeze 
la aceasta. 

    Pentru a asigura condiţiile de microclimat şi igenico sanitare s-a prevăzut o 
instalaţie proprie fiecarui apartament, de încălzire  centrală care va asigura în încăperi 
temperaturile optime cuprinse între 15-22°C în funcţie de destinaţia încăperilor. Evacuarea 
gazelor arse se va realiza cu cos la fiecare centrala.  

Pentru producerea agentului termic necesar încălzirii şi a apei calde menajere s-a 
prevăzut achiziţionarea a cate unei centrale termice murale in condensare, pe gaz, cu 
preparator instantaneu de apa calda menajera integrat, cu sarcina termică Q=24 kW/ 
bucata: 

- pentru imobilele propuse pentru fiecare din cele 90 apartamente/imobil in total 540 
cazane murale, fiecare avand o putere de 24 kW, cu focar din oţel inox, dotate cu 
arzătoare care funcţionează pe gaze naturale, distribuţie bitubulară cu conducte din 
polipropilenă, respectiv conducte de oţel negru.  

Amplasarea centralelor termice din cadrul apartamentelor se va face în bucatarie 
aferenta fiecarui apartament, conform planurilor.  Sistemul de evacuare gaze arse/ admisie 
aer va fi realizat orizontal, din tubulatura dubla, pentru racordare prin peretele exterior. 
Diametrul sistemului va fi de 60/80 mm, cu lungime de 0.5-1.5 m.  

Temperatura suprafetei la tubulatura de aerisire va fi sub 850C. Nu sunt necesare 
distante minime pentru materialele de constructie inflamabile. Tubulatura de aspiratie/ 
refulare trebuie sa fie inclinata cu 3 grade in sus astfel incat produsele de condensare sa 
se scurga in centrala si nu afara. Trebuie sa existe cel putin 1.50 m spatiu liber sub 
conducta coaxiala. La aceasta distanta nu vor exista obstacole, stalpi, ziduri etc.  

Structura / tipurile de instalatii de incalzire proiectate este compusa din instalatii de 
incalzire cu corpuri statice functionand cu temperatura de 70/55ºC. 

               Alimentarea cu energie electrica 
Se urmareste racordarea imobilului la reteaua de cabluri electrice de joasa 

tensiune. Postul TRAFO se va amplasa in apropierea drumului de acces principal, pe 
marginea proprietatii, usor accesibil. Propunerea va include si sistem de iluminat stradal in 
incinta. 

Documentaţiile tehnice de extindere si branşare se vor întocmi conform legislaţiei în 
vigoare. 

Retele telefonice 
 In zona de amplasament nu exista retele si echipamente de comunicatii sau fibra 
optica care sa fie afectate de lucrarile de construire. 
Lucrări necesare organizării de şantier  

Organizarea de santier se va desfasura numai in incinta studiata, fara a afecta 
proprietatile invecinate. 
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Pentru organizarea de santier este nevoie de imprejmuirea terenului, delimitarea 
zonelor de depozitare materiale de constructii, depozitare deseuri, amplasarea a doua 
containere prefabricate (vestiar muncitori si birou), realizarea bransamentului la reteaua de 
apa menajera si canalizare si delimitarea platformelor de lucru. Lucrarile de executie se 
vor realiza fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.  

Proiectul nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii care sa necesite precizari 
suplimentare celor inscrise in normele si legile aflate in vigoare. La executia lucrarilor de 
constructii, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor 
actuale de protectie si securitate a muncii avizate de MLPAT si MMPS.  

Inainte de inceperea lucrarilor, terenul va fi imprejmuit cu panouri opace cu 
inaltimea minima de 2.00 m, asigurandu-se amplasarea unei porti pentru acces auto si 
pietonal.  

Lucrarile de organizare de santier constau in: 
- baraca tip container - birou 
-baraca tip container - vestiar, depozit materiale marunte, depozit scule si 

echipamente 
- banc de lucru 
- platforma pentru amplasare container metalic colectare deseuri 
- targa mortar 
- tablou electric 
- WC ecologic  
- platforma cu spalator   

Pe perioada santierului, sursele de poluanti pentru aer sunt surse fugitive constituite din 
pulberi sedimentabile generate de manevrarea solului decopertat si a materialelor de 
constructie, gaze de ardere cu continut de CO, NOx, SO2 provenite de la autovehicule de 
transport materiale de constructii si punere in opera.   
Lucrarile de executie se vor limita prin respectarea unui program de lucru in afara orelor 
de liniste prevazute prin lege, prin imprejmuirea terenului si prin executarea etapizata a 
imobilelor propuse.  
Manevrarea solului vegetal decopertat se va realiza supravegheat si corect. In perioadele 
fara precipitatii, suprafetele de lucru se vor umezi pentru a impiedica producerea si 
dispersia prafului. In cazul aparitiei dispersiei nefavorabile, se va inceta lucrul pana la 
remedierea situatiei.  
Se vor utiliza mijloace de transport si utilaje performante, in scopul de a respecta 
concentratiile limita de emisii noxe.  
Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei: 

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, spatiile ramase libere se vor amenaja ca 
drumuri, parcari, trotuare, alei pietonale sau spatii verzi. Zonele verzi se vor inierba. 
Drumurile si platformele auto vor avea finisaj cu imbracaminte asfaltica, iar trotuarele si 
aleile pietonale vor fi realizate din dale prefabricate din beton. Parcarile vor fi amenajate 
cu pavele prefabricate din beton.  

In cazul in care functiunea propusa nu va mai fi dorita pe terenul studiat, terenul se 
poate elibera de constructii si pregati pentru o alta destinatie fara a fi necesare masuri 
speciale.  
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversitatii: nu este cazul; 
d) productia de deșeuri: 

In timpul executiei deseurile sunt rezultate din resturi ale materialelor de constructii. 
Se pot estima urmatoarele cantitati de deseuri rezultate in urma executiei: 
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La deseurile prezentate mai sus se mai adauga pamantul excedentar rezultat in urma 
sapaturilor, care insa va fi utilizat pentru sistematizarea verticala a terenului in totalitate, 
astfel incat va fi valorificat in proportie de 100%.  
e) poluarea și alte efecte negative: 
APA: Protectia calitatii apelor - Apele uzate menajere se vor colecta in sistemul centralizat 
de canalizare. Apele meteorice de pe platformele auto si pietonale se vor colecta prin 
pante de minim 0.2% si sistem de rigole si se vor deversa in reteaua locala de canalizare, 
cu insertia unor separatori de hidrocarburi. Poluarea se poate produce ca urmare a 
degradarii instalatiilor de canalizare. Pentru a impiedica posibilele accidente se va asigura 
intretinerea si verificarea periodica a retelelor, precum si amplasarea corecta a gurilor de 
vizitare, conform prevedilor cuprinse in documentatia tehnica si aviz SGA.  

In incinta amplasamentului studiat nu se vor desfasura procese tehnologice ce ar 
putea genera surse de poluanti pentru ape.  
AER: Protectia aerului - surse de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 
In cadrul amplasamentului se vor desfășoara activităti care genereaza surse de poluanți 
pentru atmosferă provenite din procesul de construire al ansamblului rezidențial si de 
functionare al acestuia.  

In perioada activitatilor din santier poate exista un impact notabil asupra calitatii atmosferei 
din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.  

Cod Tip deseu Cantitate (t) Modul de gestionare

Materiale grele de 
constructie

609.50 Colectare separata in containere - 
valorificare/ eliminare prin societati 
autorizate

170101/ 
170102

Caramida si beton 
contaminat

0 Colectare separata in containere - 
valorificare/ eliminare prin societati 
autorizate

170201 Lemn 383.94 Colectare separata in containere - 
valorificare prin societati autorizate

170405/ 
170407

Metale (fier si otel) 81.58 Colectare separata in containere - 
valorificare prin societati autorizate

170802 Gips 225.56 Colectare separata in containere - 
valorificare/ eliminare prin societati 
autorizate

170604 Materiale izolante 9.59 Colectare separata in containere - 
valorificare prin societati autorizate

170203 Materiale plastice 14.39 Colectare separata in containere - 
valorificare prin societati autorizate

150101 Carton si hartie 28.79 Colectare separata in europubele - 
valorificare prin societati autorizate

170904 Deseuri mixte 638.30 Colectare separata in containere - 
valorificare/ eliminare prin societati 
autorizate
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Executia se va realiza etapizat, astfel incat pe teren nu vor functiona mai multe utilaje de 
acelasi tip deodata. Pentru calculul emisiilor de NOx si PM10 s-au luat in considerare 
urmatoarele utilaje: o macara mobila, un excavator, un compactor, un incarcator cu cupa 
pe roti.  

Astfel, utilizand metoda de calcul prezentata in  EMEP/EEA - 1.A.3.b.i-iv Road transport 
2016, tabel A1-0-24 privind emisiile specifice in Romania, se estimeaza o cantitate de 
47.04 g/zi de PM10, respectiv 11948.16 g/an si 1209.6 g/zi NOx, respectiv 307238.4 g/an.  

Totodata, pe perioada de executie sunt prezente surse stationare nedirijate de impurificare 
a atmosferei reprezentate de activitatile de manevrare a maselor de pamant pentru 
amenajarea amplasamentului. Acestor surse li se adauga eroziunea vantului care poate fi 
diminuata prin acoperirea suprafetelor libere cu vegetatie.  

Utilizand EMEP/EEA 2016- 2.A.5.b Construction and demolition, au fost estimate emisiile 
rezultate din sursele stationare nedirijate in etapa de executie: 

EF - factorul de emisie corespunzator locuirii conform tabel 3.2:  

TSP:      1.0 Kg/mpxan 

PM10:   0.30 Kg/mpxan 

PM2.5: 0.030 Kg/mpxan 

A - suprafata construita: 5566.74 mp 

D - durata lucrarilor de executie generatoare de emisii de pulberi: 9 luni  (0.75 ani) 

CE - eficienta masurilor de control a emisiilor: 0 

PE - indice de evaporare: 55.2 

S - continutul de sedimente din sol: 12% (conform studiu geotehnic) 

Total: TSP:   2387.71 Kg/mp x an 

    PM10:   716.31 Kg/mp x an 

           PM2.5:    71.63 Kg/mp x an 

In perioada de functionare, principalele surse de poluare sunt cele rezultate din activitatea 
de locuire, respectiv din sistemele de incalzire, ventilare amplasate in fiecare apartament. 

Pentru a asigura condiţiile de microclimat şi igenico sanitare s-a prevăzut o instalaţie 
proprie fiecarui apartament, de încălzire  centrală care va asigura în încăperi temperaturile 
optime cuprinse între 15-22°C în funcţie de destinaţia încăperilor.  

Pentru producerea agentului termic necesar încălzirii şi a apei calde menajere s-a 
prevăzut achiziţionarea a cate unei centrale termice murale in condensare, pe gaz, cu 
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preparator instantaneu de apa calda menajera integrat, cu sarcina termică Q=24 kW/ 
bucata: 

- pentru imobilele propuse pentru fiecare din cele 90 apartamente/imobil in total 540 
cazane murale, fiecare avand o putere de 24 kW, cu focar din oţel inox, dotate cu 
arzătoare care funcţionează pe gaze naturale, distribuţie bitubulară cu conducte din 
polipropilenă, respectiv conducte de oţel negru. Evacuarea gazelor arse se va realiza cu 
cos la fiecare centrala.  

Amplasarea centralelor termice din cadrul apartamentelor se va face în bucatarie aferenta 
fiecarui apartament, conform planurilor. Sistemul de evacuare gaze arse/ admisie aer va fi 
realizat orizontal, din tubulatura dubla, pentru racordare prin peretele exterior. Diametrul 
sistemului va fi de 60/80 mm, cu lungime de 0.5-1.5 m.  

Temperatura suprafetei la tubulatura de aerisire va fi sub 850C. Nu sunt necesare distante 
minime pentru materialele de constructie inflamabile. Tubulatura de aspiratie/ refulare 
trebuie sa fie inclinata cu 3 grade in sus astfel incat produsele de condensare sa se 
scurga in centrala si nu afara. Trebuie sa existe cel putin 1.50 m spatiu liber sub conducta 
coaxiala. La aceasta distanta nu vor exista obstacole, stalpi, ziduri etc.  

Structura/tipurile de instalatii de incalzire proiectate este compusa din instalatii de incalzire 
cu corpuri statice functionand cu temperatura de 70/55ºC. 

Calculul emisiilor de oxizi de azot din folosirea centralelor  termice pentru 1 bloc de 
apartamente cu 90 apartamente: 

Poluantii rezulta din asigurarea condiţiile de microclimat şi igenico sanitare 

NOx =     40 mg/kWh/ centrala termica de apartament  

NOx = 3600 mg/kWh/ bloc  

La o functionare medie de 4 ore pe zi a centralelor avem: 

NOx = 5256 g/an/ bloc 

Consumul anual total pentru cele 6 imobile: 

NOx = 31536 g/an 

Calculul emisiilor de PM10 si NOx datorate traficului generat pe perioada de functionare a 
investitiei 

Combustibilii lichizi pentru motoarele cu ardere interna, benzina si motorina, datorita 
arderii incomplete genereaza poluanti.  

Utilizand metodologia de calcul EMEP/EEA - 1.A.3.b.i-iv Road transport 2016, s-a realizat 
o estimare a emisiilor de pulberi in suspensie (PM). Astfel, pentru un autovehicul cu 
functionare pe benzina, cantitatea de emisii PM este de 0.03 g/h, in timp ce pentru 
autovehicul cu functionare pe motorina, cantitatea de emisii este de 1.87 g/h (tabel 
A1-0-24 privind emisiile specifice in Romania).  
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Conform studiilor de piata recente, in Romania, aproximativ 81% dintre masinile care 
utilizeaza combustibili lichize functioneaza cu motorina si numai 19% cu benzina. Din 
numarul total de 553 de locuri de parcare, respectiv de autovehicule care vor functiona pe 
terenul studiat, luam astfel in considerare 448 de masini diesel si 105 masini pe benzina. 
Astfel, cantitatea totala de emisii PM10 este de 840.91 g/h, presupunand ca toate 
masinile sunt in miscare in acelasi timp.  

Conform aceleasi metode, cantitatea de emisii de NOx rezultate din trafic este de 
7634.2 g/h, presupunand ca toate masinile sunt in miscare in acelasi timp.  

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 
Sistemele pentru reducerea emisiilor specifice autovehiculelor se afla in prezent in 

curs de dezvoltare, astfel incat, pe masura evolutiei tehnologiilor de fabricare a motoarelor 
autovehiculelor si a legislatiei nationale in domeniu, aceste sisteme vor prezenta efecte 
benefice asupra calitatii mediului in viitor.  

In timpul executiei, utilajele folosite vor fi verificate periodic in ceea ce priveste 
nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi 
puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.  
Informatii privind evaluarea/descrierea impactului proiectului asupra calitatii aerului si a  
impactului cumulat al proiectului cu proiectele si/sau activitatile care urmeaza sau care se 
deruleaza in vecinatate pe perioada construirii corelat cu informatii din Planul integrat de 
calitate a aerului aprobat de Primaria Municipiului Brasov: 

Monitorizarea calitatii aerului inconjurator la nivelul aglomerarii Brasov se realizeaza 
prin intermediul a 5 statii fixe automate de monitorizare instalate la inceputul anului 2010 
sub forma unei retele regionale proprii, racordata dupa anul 2010 la Reteaua nationala de 
monitorizare a calitatii aerului. Cele 5 statii fixe masoara valorile urmatorilor poluanti: SO2, 
NO, NO2, NOx, CO, benzen, toluen, etilbenzen, m-xilen, p-xilen, 0-xilen, PM 10 automat, 
PM 10 gravimetric, PM 2,5 automat si gravimetric si metale grele. 

In urma analizarii datelor obtinute din 2010 - 2016 s-a constatat o tendinta de 
mentinere a concentratiei medii de NO2 in aerul ambiental din Brasov si o crestere a 
valorilor maxime orare inregistrate incepand cu anul 2015. In anul 2017 s-a produs o 
crestere a concentratiei medii anuale, valorile ridicate si depasirile valorilor limita fiind 
inregistrate in zonele cu trafic intens.  

Terenul studiat se afla in zona cu concentratie medie anuala de NO2 cuprinsa intre 
valorile 22.20 - 26 ug/mc, conform Fig. 15 Modelarea dispersiei NO2 situatie actuala de la 
momentul initierii Planului de calitate a aerului, conform Planul integrat de calitate a aerului 
aprobat de Primaria Municipiului Brasov. De asmenea, conform studiului privind distributia 
spatiala a concentratiilor medii anuale pentru NO2 - trafic total cuprins in aceeasi 
documentatie, imobilul studiat se incadreaza intre valorile 30-40 ug/mc.  
In ceea ce priveste distributia spatiala a concentratiilor medii anuale pentru PM 10, 
imobilul studiat se afla in zona cu valori cuprinse intre 15-20.5, conform fig. 16, modelarea 
dispersiei PM10. In prezent terenul fiind lipsit de constructii.  

Conform masuratorilor realizate de statiile mai sus mentionate, principalele surse de 
poluare sunt reprezentate de cresterea fondului urban, in special cresterile locale. Imobilul 
studiat se afla intr-o zona in curs de dezvoltare, in care in prezent exista mai multe 
santiere active, dar si autorizatii de construire emise care urmeaza a fi implementate. 
Situatia drumurilor de acces este de asemenea in curs de reglementare si implementare, 
astfel incat traficul in zona se desfasoara dificil, dar in viitor apropiat se preconizeaza 
solutionarea acestuia.  
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Accesul pe teren se va realiza in prima etapa din strada Nicolae Labis, strada  
functionala care deserveste in prezent mai multe ansambluri rezidentiale, dar si santiere 
pe care se vor realiza investitii de imobile locuire colectiva. Pana la finalizarea executiei se 
doreste finalizarea strazii Nicolae Labis care face legatura cu strada 13 Decembrie, 
asigurand accesul facil la ansamblul propus.  

Printre sursele principale de poluare cu NO2 se numara problemele cauzate de 
situatia arterelor de circulatie si a numarului de locuri de parcare. Prin prezentul proiect se 
propune un numar de 553 de locuri de parcare (445 la sol, cu pavele prefabricate din 
beton si rigole carosabile si 108 in subsol) astfel incat este asigurat numarul minim de 1 
loc de parcare/apartament conform prevederi PUZ aprobat anterior, precum si un numar 
suplimentar de 13 de locuri de parcare. Locurile aferente fiecarui apartament in parte se 
vor dezmembra si aloca astfel incat sa fie evitat traficul suplimentar aferent cautarii unui 
loc de parcare liber.  

Modul de organizare a circulatiilor de incinta si parcarilor a urmarit scaderea timpilor 
de parcurs in trafic si implicit a nivelului de consum de combustibil, respectiv emitere de 
NO2.  

In ceea ce priveste functiunea de locuire, principala sursa de poluare este data de 
centralele termice dotate cu cazane cu arzatoare. In cadrul proiectului, fiecare apartament 
dispune de centrala proprie cu cos individual.  
Instalatiile pentru retinerea si disperia poluantilor in atmosfera : 
Masuri de evitare, reducere si ameliorare a emisiilor de NO2/NOx si alti poluanti specifici 
rezultati din functionarea celor 540 centrale individuale de apartament: 

1.Se vor adopta masuri de control al emisiilor provenite de la instalatiile de ardere 
(ex. Centrale termice cu arzator cu NOx scazut, centrale cu convectie etc.) 

Fiecare apartament va dispune de centrale termice murale cu condensatie, cu cos 
independent pentru evacuarea gazelor arse. Centralele utilizate vor fi prevazute cu 
arzatoare cu NOx redus si cu alte emisii de noxe poluante reduse: CO, SOx, pulberi etc.    

2.Deservirea de centrale de bloc sau de cvartal a locuintelor colective sau a 
ansamblului imobiliar - daca nu este posibila adoptarea acestei solutii trebuie prezentata 
in memoriu o justificare  

Nu s-a luat in considerare posibilitatea de a utiliza sisteme de incalzire centralizata, 
dat fiind faptul ca in prezent nu exista magistale CET in zona. De asemenea, nu s-a optat 
pentru utilizarea unei centrale de bloc datorita cerintelor impuse de piata imobiliara 
actuala.  

3.Eficientizarea energetica a blocurilor de locuit - implementarea unor masuri de  
izolare termica a locuintelor  
Izolarea termica a imobilelor propuse are la baza o analiza a cerintelor minime de 
performanta energetica si un studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative 
de eficienta ridicata, respectand si prevederile impuse de normativele si legislatia aflata in 
vigoare. Astfel, izolarea se va face cu un strat de 10 cm de polistiren expandat, intrerupt 
pe verticala de fasii continue de 10 cm grosime vata minerala, pe o inaltime minima de 80 
cm, pozitionate in dreptul fiecarui planseu.  

Tamplaria exterioara de la ferestre si usi va fi din PVC cu 3 foi de geam termoizolant 
low-e, cu aer inert la interior.  

Soclul se va hidroizola si termoizola corespunzator cu 10 cm de polistiren extrudat.  
Placa pe sol va avea termoizolatia din polistiren expandat de 10 cm pentru cladirile fara 
subsol. Cladirile vor avea minim 8 cm termoizolatie polistiren expandat sub placa dintre 
parter si subsol. 

Planseul peste ultimul etaj tip terasa necirculabila va avea termoizolatia din 
polistiren extrudat 25 cm grosime aplicata peste planseu, protejata cu beton de panta, 
hidroizolatie si strat de protectie.  
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Se va realiza termoizolarea placilor de la terase (balcoane) cu un strat de polistiren 
expandat ignifugat de 5 cm grosime montat pe conturul si intradorsul placilor, cu finisaj 
subtire.  

4.Adoptarea unor masuri tehnologice adecvate cu emisii reduse de NO2 si oxizi de 
azot in atmosfera in conditii eficiente din punct de vedere al costurilor pentru arderea 
combustibililor in instalatii de ardere (centrale termice) 
Fiecare apartament va dispune de centrale termice murale cu condensatie, cu cos 

independent pentru evacuarea gazelor arse. Centralele utilizate vor fi prevazute cu 
arzatoare cu NOx redus si cu alte emisii de noxe poluante reduse: CO, SOx, pulberi etc.  

Fiecare proprietar in parte va fi responsabil pentru verificarea periodica a centralei 
termice aflata in posesie si asigurarea conditiilor corespunzatoare de functionare a 
acesteia, respectiv realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii din bugetul propriu, astfel 
incat sa fie respectate prevederile privind emisiile reduse de NO2 si NOx.  

5.Adoptarea unor masuri care contribuie la reducerea utilizarii interne a 
combustibililor fosili care provoaca un nivel inalt de poluare atmosferica si la  

imbunatatirea eficientei energetice si la reducerea emisiilor de NO2 si a oxizilor de azot. 
In incinta s-a urmarit organizarea optima a circulatiilor auto si amplasarea parcarilor 

grupate la nivelul solului, respectiv la subsolul imobilelor, pentru a asigura atat loc de 
parcare alocat fiecarui apartament, cat si reducerea timpilor petrecuti in trafic. Astfel, 
modul de dispunere a strazilor in incinta asigura drumul cel mai scurt catre fiecare imobil 
studiat in parte, cu legatura din strada Nicolae Labis.  

Circulatiile auto sunt completate de cele pietonale care asigura accesul catre zona 
verde amenajata in interiorul parcelei, dar si accesul facil catre arterele de legatura cu 
orasul.  

6.Se vor adopta pe cat posibil tehnologii verzi de producere a energiei din surse 
regenerabile pentru generarea curentului electric, producerea de apa calda etc. (energie 
solara, energia apei, energie geotermica etc) 

Orientarea E-V a imobilelor favorizeaza iluminatul natural, asigurand astfel o economie de 
30-70% a consumului de energie electrica pentru iluminat artificial.  
Izolarea termica se va realiza corespunzator pentru a sustine economia de energie 
necesara incalzirii/ racirii spatiilor.  

7.Se vor evita eliminarea emisiilor la nivelul de respiratie prin realizarea cosurilor  
de evacuare/dispersie conform cerintelor OM 462/1993, tinand seama de: 

- efectele pe scurta durata ale emisiilor provenite din instalatii (sarcina integrala a 
instalatiei si conditiile cele mai defavorabile de emisie si combustibil) 

- conditiile meteorologice de dispersie favorabile (amplasare in care vanturile sunt 
canalizate, prezinta directe predominanta) 

- existenta unor obstacole in apropierea cosului (cladiri, vegetatie) 
Imobilul propus are laturile lungi orientate inspre  E-V, circulatiile auto, parcarile si zonele 
verzi fiind dispuse sub forma de fasii pe directia N-S. De asemenea organizarea interioara 
a apartamentelor este in functie de punctele cardinale. 
Cladirile au forma planimetrica dreptunghiulara si sunt dispuse cu laturile scurte paralele, 
astfel obstacolul din apropierea cosurilor centralelor termice este inexistent. Nu exista 
vegetatie inalta in imediata vecinatate a cladirii propuse. 
Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 
datorat emisiilor de pulberi in suspensie rezultate in urma traficului generat in perioada de 
functionare a investitiei : 

Caile de acces si circulatie din incinta vor fi asfaltate si vor fi curatate periodic prin 
maturare si/sau spalare cu jet de apa. Autovehiculele vor circula cu viteze reduse in cadrul 
amplasamentului. De asemenea, durata de functionare a unui autovehicul in incinta va fi 
scurta, atat cat este necesar pentru deplasarea la/de la locul de parcare si pentru 
realizarea manevrelor de garare. In plus, emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se 
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limiteaza cu carater preventiv prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se 
efectueaza periodic pe toata durata utilizarii autovehiculelor rutiere imnatriculate in tara. 
Limitarea preventiva se face de asemenea, prin conditiile tehnice impuse la omologarea 
autovehiculelor in vederea inscrierii in circulatie. Ca atare, circulatia autovehiculelor nu va 
constitui sursa semnificativa de poluare a aerului cu pulberi sedimentabile 
ZGOMOT SI VIBRATII  - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : 
Sursele de zgomot si vibratii sunt activitatile umane (circulatia autovehiculelor), care sunt 
reduse si nu depasesc limitele admise.  
Pe perioada de functionare nu va fi afectata negativ populatia si mediul din zona. 
SOL - Protectia solului si a subsolului : 
Pe perioada de functionare, sursele de poluare a solului si subsolului sunt date de 
activitatile umane din care rezulta deseuri  menajere.  
Pe perioada de functionare, pentru protectia solului si subsolului se vor amenaja zone 
speciale pentru amplasarea pubelelor metalice sau din PVC folosite pentru colectarea 
selectiv a deseurilor, amplasate pe platforme ingropate cu sistem automat sau hidraulic de 
ridicare si guri colectare la suprafata, fiind apoi preluate de catre firma de salubritate care 
deserveste zona. Ghenele special amenajate pentru colectarea deseurilor se vor realiza 
cu posibilitate de incuiere si vor fi amplasate si acoperite conform cerintelor in vigoare.  
Pe perioada de functionare a imobilelor propuse, deseurile rezultate vor fi cele menajere. 
Prin proiect, s-a considerat cate un punct de precolectare pentru fiecare imobil in parte. 
Aceste puncte de precolectare sunt pozitionate la distanta impusa de OMS 119/2004 fata 
de spatiile de locuit si sunt dotate cu cuva etansa de colectare selectiva ingropata sub 
cota terenului amenajat, actionata mecanizat-hidraulic.  

Determinarea numarului de recipiente necesare pentru precolectarea deseurilor 
municipale conform breviar de calcul din Ordinul ANRSC nr. 111/2007: 

V = 3.75*N*Im 
N = 1452 persoane  (242 persoane / imobil) 
Im = 3 l/om/zi 
V/imobil = 2722.5 l 
V/investitie = 16335 l 
Pentru fiecare punct de precolectare se propune amplasarea a 3 pubele PVC sau 

aluminiu cu capacitate de 1100 l. Astfel, pentru fiecare punct se considera: 
 
M=   

N= 242 persoane 
Im= 3l/om/zi 
Z=3 zile 
C=1100 l 
M=(242*3*3)/(0.8/1100) = 2.47 < Mpropus(3 pubele), rezulta ca numarul de pubele 
propus este suficient.  
Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate : 
 Se propune si sustine colectarea selectiva a deseurilor, pentru a putea sustine 
reciclarea acestora, atunci cand este posibil.  

Deseurile rezultate in procesul de executie se vor depozita numai in containere 
special amenajate si vor fi preluate de pe teren de firme specializate, in baza unor 
contracte. Este interzisa depozitarea deseurilor direct pe sol, chiar si temporar. Resturile 
colectate vor fi sortate, reutilizate sau eliminate doar de catre firme specializate.  

Deseurile menajere rezultate pe perioada de utilizare a imobilelor se vor colecta in 
containere special amenajate, amplasate conform plan de situatie anexat si vor fi preluate 
de firme de salubritate in baza unui contract clar.  
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b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul 
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității – nu e cazul 
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile de orice natură vor 
fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate 
autorizate;  
e) poluarea și alte efecte negative –  

În perioada de execuție, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă 
în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare vor fi luate toate măsurile în 
vederea limitarii generarii de praf de catre prestatorul lucrărilor de execuție care va avea în 
vedere ca utilajele utilizate să fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic și să nu 
genereze noxe peste limitele admise. Substanțele poluante pentru atmosferă se vor 
încadra în valorile limită ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificările și 
completările ulterioare coroborat cu Legea. nr. 104/2011;  

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009:2017. 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 cu modificările și 
completările ulterioare, republicat 2018. 

 f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în 
cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor 
științifice – nu este cazul; 
g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul; 

2. Amplasarea proiectelor:. 
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor  

Conform Certificatului de Urbanism nr. 396 din 13.02.2019, cu prelungirea 
valabilității până la data de 12.02.2021, emis de Primăria Municipiului Brașov, imobilul este 
situat în intravilanul Municipiului Brașov; folosința actuală: teren arabil de 26924 mp. 

Vecinatati: 
- N - DE1211 
-  E - proprietate privata - terenuri libere de constructii, amplasate in zona rezidentiala 
- V- proprietate privata - terenuri libere de constructii, amplasate in zona rezidentiala - 

urmeaza a fi amenajat un drum conform PUZ  
 - S - strada Nicolae Labis 

b) bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale 
resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și 
subteranul acestuia – nu este cazul; 
c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială 
următoarelor zone: 
     i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul; 
    ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;  
   iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul; 
   iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este 
cazul; 
    v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 
desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de 
legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea 
a III –a– zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației 
din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de 
protecție sanitară și hidrogiologică – nu este cazul; 
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vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a 
mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru 
proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri - in aglomerarea Brasov 
este depasita valoarea limita pentru pulberi sedimentabile, NOx si NO2 conform 
prevederilor legale in vigoare (Lg 104/2011; OM nr. 1206/2015); 
vii) zone cu densitate mare a populatiei – proiectul se implementeaza in apropierea 
zonelor locuite; 

Parcarea autovehiculelor se va realiza în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor 
publice. 

Vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf si zgomot, 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.  
  viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau 
arheologic – nu este cazul; 

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential: 
a) importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică și dimensiunea 
populației care poate fi afectată – nu este cazul; 
b) natura impactului - nu este cazul; 
c) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul; 
d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus; 
e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin 
proiect ; 
f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe 
perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurta. 
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu 
este cazul; 
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul; 

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  
adecvate, sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
salbatice, cu modificările și completările ulterioare; 

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă: proiectul  se încadrează în art. 48 și 54  din 
Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. Titularul deține Aviz 
de gospodărire a apelor nr. ......................... emis de SGA Brașov. 

 Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de    
gospodărire a apelor nr. ................... emis de SGA Brașov: 

Condițiile de realizare a proiectului: 
- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecȚia mediului, aprobată cu 

modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările Și completările 
ulterioare. 

- Se vor respecta prevederile HCL 227 din 30.04.2020 privind aprobarea 
Regulamentului pentru stabilirea setului de masuri privind sistemele tehnice care au 
efect semnificativ asuprata performantei energetice a cladirilor noi cu impact asupra 
calitatii aerului si aspectului urbanistic al Mun. Brasov; 

- Darea in functiune a locuintelor se va face numai dupa bransarea acestora la sistemul 
hidroedilitar; 
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- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de constructii se vor respecta prevederile legislaţiei 
de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de 
autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare; 

- Deseurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu 
posibilitati de eliminare/valorificare cu societati autorizate; vor fi evacuate ritmic; 

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii solului prin depozitarea pe suprafete 
impermeabile a materialelor si a deseurilor rezultate in urma lucrarilor; 

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de 
combustibili, de ulei de motor), reparatiile la mijloacele de transport se vor executa 
doar la societati 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 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; 

• minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, macinare, spargerea 
betonului, nisip, pietris, activitati de sablare/slefuire, etc.); 

• se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de 
constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant; 

• curatarea/spalarea vehiculelor care ies de pe santier; 
• oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului; 

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta 
obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate 
de acestea asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător.  
Se vor avea în vedere: 

 • împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc; 
 • organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât 
impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării 
lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus; 
 • organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază 
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea 
cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea 
temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, 
punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice 
pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz; 
• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările 
de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă 
şi de alte substanţe toxice si periculoase; 
• se interzice stocarea temporară si depozitarea carburanţilor si substanţelor 
periculoase în zona aferenta amplasamentului; 
• în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a 
autovehiculelor si a utilajelor utilizate; 
• este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/
sau caroseria murdară; 
• alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a 
utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate; 

- Organizarea de santier se va face pe o arie cat mai restransa in jurul obiectivului, 
accesul utilajelor facandu-se exclusiv pe drumul de acces existent, depozitarea 
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materialelor se va face in mod organizat doar in cadrul santierului; nu se vor bloca 
caile de acces; 

- Umezirea periodica a suprafetelor de teren, in special in perioadele cu intensitate 
ridicata a vantului pentru a impiedica imprastierea in atmosfera a pulberilor, in special  
in zonele in care se efectueaza sapaturi. 

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi pentru pulberi, respectiv,  PM 
2,5 si PM 10, in zona amplasamentului, in perioada lucrarilor de constructie se vor 
respecta urmatoarele conditii: 

a) utilizarea materialelor speciale ( folie de plastic, plasa etc) cu care se va acoperi 
pamantul excavat, pana la reutilizarea sau transportul lui; 

b) 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; 

c) se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de 
constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant; 

d) curatarea  rotilor vehiculelor care ies de pe santier; 
e) oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in statioanare, in zona santierului; 

- Se vor lua urmatoarele masuri de reducere a SO2 si NOx: 
• se vor adopta măsuri de control al emisiilor provenite de la instalațiile de ardere (ex: 

centrale termice cu arzator cu NOx scazut, centrale cu convectie, etc.): 
• se vor adopta pe cat posibil tehnologii verzi de producere a energiei din surse 

regenerabile pentru generarea curentului electric, producerea de apă calde, etc. 
(energia solară, energia apei, energia geotermică, etc.); 

• se vor evita eliminarea emisiilor la nivelul de respiraţie prin realizarea coşurilor de 
evacuare/dispersie conform cerinţelor OM 462/1993, ţinând seama de: 

• efectele pe scurtă durată ale emisiilor provenite din instalaţii (sarcină integrală a 
instalaţiei şi condiţiile cele mai defavorabile de emisie şi combustibil), 

• condiţiile meteorologice de dispersie favorabile (ampalasare în care vânturile sunt 
canalizate, prezintă direcţie predominantă),  

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de 
poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp; 

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate in emisari naturali, 
canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrarilor cat 
si dupa aceasta; 

- In conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 cu completarile si actualizarile ulterioare, 
art.16  aliniatul 1, literele a, b si c, pentru protectia resurselor de apa, se interzice: 
• Darea in functiune de noi ansambluri de locuinte fara punerea concomitenta in 

functiune a retelelor de canalizare, racordate la o statie de epurare ; 
• Realizarea de lucrari noi pentru alimentarea cu apa potabila ori extinderea celor 

existente, fara realizarea sau extinderea corespunzatoare si concomitenta a 
retelelor de canalizare; 

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibratiilor  produse de sapatura   prin  utilizarea  de  
tehnologii performante  de executie și  de fundare, în vederea  incadrarii valorilor 
parametrilor vibratiilor in limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94; 

- Adâncimea de fundare pentru realizarea subsolului nu va depași limita de protecție a 
stratului acvifer; 

- Se interzice orice  deversare de substante poluante sau deseuri in retelele de 
canalizare sau in apele de suprafata. 

- In cazul unor poluari accidentale proiectantul si constructorul raspund in solidar. 
- Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017; 
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-  Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea 
Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 
2018. 

Se vor respecta prevederile Legii 24/2007 republicata, privind reglementarea si 
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. 

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 
privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare: 
 - art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor 
de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza 
emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”; 
- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia 
autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului 
proiectului”. 

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face 
raspunzator titularul proiectului. 
 Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de 
evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra 
corpurilor de apa. 

După întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor 
condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfașura activitatea în urma 
implementării acestuia, are obligația de a solicita și obține autorizația de mediu, 
după caz. 
           Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau 
constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării 
acestora. 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza 
conform prevederilor legale în vigoare. 
          Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 : 
 - anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru 
protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei 
etapei de incadrare;  
 - anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se 
anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
 - anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului 
survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior 
emiterii aprobarii de dezvoltare; 
    -anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de 
verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala 
D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului 
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de 
vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) 
lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei 
necesitatii modificarii/extinderii;  
   -art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se 
emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat 
sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de 
mediu nu este depasit. 
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     Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în 
situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se 
modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de 
a notifica autoritatea competentă emitentă. 
     Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, 
actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării 
publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
     Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice 
organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes 
legitim. 
     Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării 
publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu 
ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, 
respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării 
aprobării de dezvoltare. 
    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, 
persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii 
publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare 
revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în 
termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei. 
    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă 
prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea 
autoritate. 
    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este 
gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă. 
 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale 
Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.             
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