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MEMORIU TEHNIC – ACORD DE MEDIU 

Intocmit conform Legii 292 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea  

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice 

şi private 

 

I. Denumirea proiectului:  

MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII, 

DRUMURI SI PLATFORME, PARCAJE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, RETELE SI LUCRARI 

TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, PUT APA, PILON PUBLICITAR, PANOURI DE DIRECTIONARE SI 

RECLAMA, RECLAME FATADA, CABINA POARTA, COPERTINE CARUCIOARE, AMENAJARE 

RAFTURI EXTERIOARE ACOPERITE SI PROTEJATE,  IMPREJMUIRE, SPATII VERZI, AMENAJARE 

ACCESE SI RACORD GIRATIE EXISTENTA, POST TRAFO, PUNCT DE CONEXIUNE, ORGANIZARE 

DE SANTIER SI OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE 

 

II. Titular:  

   S.C. DEDEMAN S.R.L. BACAU 

Str. Alexei Tolstoi, Nr.8-10, Bacau 

0740302724, 0233227747, 

creativproiect@gmail.com 

www.dedeman.ro 

Presedinte companie: Dragos Paval 

Responsabil protectia mediului: Dorina Sfarlea 

 

III. Descrierea proiectului:  

a) Rezumatul proiectului: 

Amplasamentul obiectivului propus  

Amplasamentul obiectivului propus este situat in intravilanul municipiului Brasov, 

cu acces din Calea Bucuresti si din strada Lacurilor. 

Terenul pentru care se solicita certificat de urbanism, in proprietate S.C. DEDEMAN 

S.R.L. se învecinează cu: 

 Nord-Est – Calea Bucuresti 

 Sud-Est – str. Lacurilor 

 Nord-Vest – teren proprietate private cu cladiri 

 Sud-Vest – teren proprietate private cu cladiri 

Din punct de vedere al echiparii edilitare, sunt prezente in zona retele publice de 

energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare si telecomunicatii. 

Accesibilitatea este asigurata din Calea Bucuresti si din str.Lacurilor, pe baza 

sistemului rutier existent. 

Servituti existente pe imobil: nu este cazul. 

Proprietatea terenului: 

Terenurile sunt in proprietate privata S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau, conform 

extraselor de carte funciara cu numarul cadastral 147467.  

Imobilul S.C. Dedeman S.R.L. pentru care s-a solicitat certificat de urbanism are o 

suprafata totala de 49151mp. 

Folosinta actuala si propusa: 

         Folosinta actuala: drum si teren de categoria curti constructii. 

Destinatia conform PUZ la data prezentei: partial CSB – zona functional comert, 

servicii, birouri, partial ZV2 – zona verde/platforme, semnalistica publicitara, indicatoare. 

Zona “C” conform zonificarii municipiului Brasov, municipiu categoria I. 

mailto:creativproiect@gmail.com
http://www.dedeman.ro/
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Destinatia si functiunea principala a constructiilor nou propuse este aceea de 

expunere cu vanzare si depozitare a materialelor de constructii. 

Se vor respecta conditiile impuse prin PUZ, astfel: 

- POT=50% 

- CUT=1 

- Regim de inaltime: P+1, cu inaltime maxima la atic de 15m fata de cota 

amenajata medie a terenului; Inaltimea maxima a totemului publicitar sau steaguri 

va fi de 30m; 

- Regim de aliniere: min. 12.00m fata de limita de proprietate dinspre Calea Bucuresti 

(nord-est); min. 9.00m fata de limita de proprietate dinspre strada Lacurilor (sud-

est). 

- Retrageri fata de limitele de proprietate: conform Cod Civil, minim 6.00m fata de 

limita de proprietate din zona Nord-Vest si minim 17.50m fata de limita de 

proprietate din zona Sud-Vest; 

- Se vor prevedea parcaje in incinta proprietatii;  

- un loc de parcare la 40mp suprafata desfasurata (suprafata de vanzare) a 

constructiei pentru complexuri comerciale mai mari de 2000mp; 

- spatiile de birouri vor avea asigurate 1 loc de parcare pentru 10-30 de salariati + 

spor 20% invitati; 

- la locurile de parcare de mai sus sae adauga locurile de parcare necesare 

vehiculelor proprii si cele pentru aprovizionare; 

- spatii verzi: zona CSB, conform HGR 525/1996, Anexa 6; zona ZV2, POT maxim 10%, 

asadar spatii verzi minim 90%; 

- se va planta 1 arbore la 4 locuri de parcare; 

 

Investitia de baza, prin programul care o fundamenteaza, este un magazin –

depozit de vanzare a diferitelor  categorii de materiale de constructii - “magazin general 

materiale de constructii”, scopul declarat al acestui tip de comert fiind sprijinirea 

constructorilor, a micilor intreprinzatori si a persoanelor fizice care vor sa construiasca ca 

un “hobby” in aprovizionarea curenta cu produse de calitate si la preturi corecte a 

marfurilor specifice acestor activitati. 

 

Pe terenul identificat mai sus se va realiza un Complex Comercial cuprinzand: 

1. o investitie de tip MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII, astfel: 

a. o constructie principala de tip hala, reprezentand un magazin pentru vanzare 

materiale de constructii precum: caramizi, saci de ciment, blocuri ceramice, gresie 

ceramica, profile metalice, tevi, tabla, plase sudate, placi gips carton, polistiren, vata 

minerala, lacuri si vopsele, adezivi, dar si alte produse pentru amenajari interioare. In 

cadrul constructiei realizate sunt delimitate diferitele zone functionale: spatiu de primire 

clienti, spatiu de vanzare-depozitare, spatii de primire - sortare - depozitare marfa, birouri 

administratie, dotari sanitare pentru personal si public, vestiare, functiuni complementare 

anexe (centrala termica, centrala de ventilare, tablou electric general, etc.).  

b. constructia cuprinde o zona in care se va amenaja gradina, tip sera, 

cuprinzand zona de vanzare produse de gradinarit; 

Investitia prin programul care o fundamenteaza este un magazin –depozit de 

vanzare a diferitelor  categorii de materiale de constructii- “magazin general materiale 

de constructii”, scopul declarat al acestui tip de comert fiind sprijinirea constructorilor, a 

micilor intreprinzatori si a persoanelor fizice care vor sa construiasca ca un “hobby” in 

aprovizionarea curenta cu produse de calitate si la preturi corecte a marfurilor specifice 

acestor activitati. 

Obiecte aferente anexe in incinta: 

- casa portar – tip container prefabricat; 

- punct de conexiune 

- post de transformare 
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- un parcaj neacoperit pentru cca. 344 de autoturisme si angajati; 

- drumuri, platforme, spatii verzi, imprejmuiri, indicatoare de circulatie, panouri de 

reclama, turn publicitar; 

- lucrari tehnico-edilitare aferente; 

- organizare de santier. 

 

b) Justificarea necesitatii proiectului: 

o Oportunitatea investiţiei:  

Construcţia de centre comerciale este oportună datorită cererii pe piaţă a spaţiilor tip 

hypermarket, destinate comercializării de produse diversificate. 

In teren se propune a se realiza Magazinul Dedeman care, prin programul care il 

fundamenteaza este un magazin – depozit de vanzare a diferitelor categorii de 

materiale de constructii - “magazin general materiale de constructii”; 

o Utilitatea publică: spaţiile comerciale şi terenul aferent amenajărilor necesare sunt 

proprietatea privată a unor persoane juridice; extinderile de reţele propuse, în vederea 

branşării acestor spaţii la utilităţi, vor fi trecute în domeniul privat al statului, după 

execuţia acestora. 

o Modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului:  

Prezentul proiect se încadrează în reglementarile Planul Urbanistic General al 

municipiului Brasov, respectiv PUZ anterior aprobat. Prin propunerile proiectului se asigură 

continuitatea dezvoltării acestei zone a municipiului: funcţiuni propuse - spaţii 

comerciale, prestări servicii.  

 

c) Valoarea investitiei: 3000000.00eur 

 

d) Perioada de implementare propusa: anul 2020-2021 

 

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, planuri de situatie si 

amplasamente – se anexeaza; 

 

f) Caracteristici fizice ale proiectului: 

 

Indici spatiali: 

Obiectul Aria construita Aria desfasurata 

UTR 1- CSB (COMERT, SERVICI, BIROURI)    

Magazin materiale de constructie si sere 17750.81mp 18351.94mp 

Gradina exterioara 679.14mp 679.14mp 

Drumuri, platforme, parcari, trotuare, curte 

de serviciu 

  17252.76mp - 

Spatii verzi (min 5% in CSB) 1883.00mp  

(5% - 878.28mp) 

- 

Total suprafata incinta amenajata UTR 1 – CSB 37.565,71 mp - 

UTR 2 –ZV2 + UTR 3 –ZV2’ 

(ZONA VERDE/ PLATFORME, SEMNALISTICA 

PUBLICITARA, INDICATOARE + ZONA VERDE ) 

-  

Drumuri de acces, trotuare, semnalistica, 

parcari 

- - 

Spatii verzi (ZV2 80% + ZV2‘ 100%)  9.722,73 mp  - 

Total suprafata incinta amenajata  

UTR 2 –ZV2 + UTR 3 –ZV2’ 

11.585,29 mp 

(9.312,79 mp + 

2.272,50 mp) 

- 

TOTAL TEREN PROPRIETATE DEDEMAN 49.151,00 mp - 
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 Se vor asigura plantatii in zonele de parcare: 1 arbore la 4 locuri de parcare, 

adica minimum 111 arbori + plantatie de aliniament si agrementare in zonele verzi 

+ total cca. 150 arbori decorativi 

 Numarul locurilor de parcare propuse: 444 locuri parcare, din care 4% locuri 

parcare handicapati 

 Numarul locuri de parcare conform HG nr. 525/1996 si PUZ aprobat : 444 locuri 

parcare 

 Regim de inaltime conform PUZ aprobat: P +1 

 Regim de inaltime propus: P+1 partial 

 Inaltime la atic conform PUZ aprobat : 15,00 m 

 Inaltime la atic propus (H atic general 10,20m, H atic portal intrare 12,20 - 13,30 m) 

 POT maxim conform PUZ aprobat  (UTR1 – CSB) : 50 % 

 POT propus : 49,00 

 CUT maxim conform PUZ aprobat (UTR1 – CSB) : 1,00 

 CUT propus : 0,51 

 

Toate lucrarile de sistematizare verticala se vor realiza in terenul proprietate 

privata S.C. DEDEMAN S.R.L. 

In conformitate cu HG 862/2016, nu este necesara realizarea unui adapost de 

protectie civila, constructia nefiind prevazuta cu subsol. 

 

Parcaje pentru clienti, personal propriu si autocamioane aprovizionare cu marfa  

Se va calcula numarul de locuri de parcare cf. HG525/1996 – RGU. 

Se vor amenaja locuri de parcare pentru clienti cat si pentru personal, 

aproximativ 444 locuri parcare. 

 

Regim de înălţime 

MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII: Constructia propusa va avea un regim de 

inaltime parter inalt si etaj partial, cu o inaltime la atic de 10,20m si o inaltime maxima (la 

reclama) de 12,20m. 

 

Sistem constructiv  

MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII: 

 Structura de rezistenta este din beton armat si se compune din cadre transversale 

(incastrate la nivelul fundatiilor), pane de acoperis din beton armat, contravantuiri 

orizontale la nivelul acoperisului din tiranti din otel. 

 Pe panele de acoperis se amplaseaza tabla cutata cu cuta inalta. Invelitoarea 

de la nivelul acoperisului se realizeaza din membrana hidroizolanta, cu vata minerala. 

 Fundatiile stalpiilor de structura ai halei sunt de tip bloc de beton armat si pahar 

de beton armat. 

 Pentru inchideri s-a prevazut un sistem de grinzi de fundatii, din care pornesc 

articulat stalpi metalici de inchidere. Grinzile de fundatie vor fi rezemate pe fundatiile 

izolate ale stalpilor de structura. 

 Pardoseala halei si anexelor se va realiza din  beton cu armare dispersa 

(Q=5to/mp) finisat cu praf de cuart light-grey, cu grosimea de 20 cm si 5 cm 

termoizolatie polistiren extrudat trafic cu densitate mare, pe un strat de nisip de 5 cm 

grosime si o fundatie de piatra sparta de aprox 30cm grosime. 

 Structura constructiva corp sera: 

 Structura de rezistenta a corpului de vanzare produse gradina este metalica, si se 

compune din stalpi si grinzi din profile metalice. 

 Fundatiile stalpilor de structura sunt izolate, din beton armat. 

 Inchiderile exterioare sunt alcatuite din panouri sandwich si pereti cortina cu 

tamplarie de aluminiu. 
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 Pardoseala halei si anexelor se va realiza din  beton cu armare dispersa 

(Q=5to/mp) finisat cu praf de cuart light-grey, cu grosimea de 20 cm si 5 cm 

termoizolatie polistiren extrudat trafic cu densitate mare, pe un strat de nisip de 5 cm 

grosime si o fundatie de piatra sparta de aprox 30cm grosime. 

 Invelitoarea este realizata din panouri sandwich cu grosimea de 12cm, scurgerea 

apelor pluviale realizandu-se prin jgheaburi si conducte colectoare interioare tip Geberit. 

Jgheaburile vor fi prevazute cu o instalatie de degivrare pentru facilitarea topirii zapezii 

adunate la nivelul doliilor acoperisului. 

  Inchideri exterioare si compartimentari: 

• inchideri exterioare pereti – panouri sandwich cu grosimea de 100mm cu 

imbinare acunsa; 

• inchideri acoperis – tabla cutata cu cuta inalta peste care se aseaza saltele de 

vata minerala bazaltica 20mm grosime si hidroizolatie membrane PVC tip SIKA; 

• tamplarie din PVC cu geam termoizolant ; 

• usi acces marfa tip garaj; 

• compartimentarile interioare pentru spatiul administrativ se vor realiza din pereti 

usori din panouri de rigips pe structura metalica. 

Finisaje: 

Finisaje interioare hala: 

• pardoseala ciment sclivisit şi tratat la suprafaţă 

• vopsitorii pe pereţii tip sandwich cu grund. 

Finisaje exterioare hala: 

• inchideri perimetrale cu panouri termoizolante tip sandwich; 

• usi metalice de acces culoare gri;  

• tamplarie din aluminiu. 

 

 

Funcţionalitatea construcţiilor 

Descrierea lucrărilor: 

•Profilul de activitate al centrului comercial 

Activitatea ce se va desfasura in cadrul centrului comercial va fi de expunere si 

vanzare in regim de autoservire de produse pentru constructii si gradinarit de tip 

"construieste singur". In plus, exista spatii de sine-statatoare de servire tip “fast-food” in 

zona sasului intrare. 

•Activitatea de baza 

Activitatea de baza implica urmatoarele: 

1. Receptia marfurilor 

Este impartita, in functie de tipul marfurilor, in receptie produse grele/voluminoase 

si produse generale depozitarea si vanzarea facandu-se in spatii separate.    

La receptie se verifica, in plus fata de datele specifice sistemului intern (de 

inventariere si clasificare) si declaratia de conformitate, si urmatoarele date: traducere 

in limba romana (pentru produsele de import), etichetare (se verifica sa fie respectate 

normele de etichetare prevazute conform legislatiei). 

Dupa receptie au loc pregatiri si depozitari intermediare de scurta sau lunga 

durata a produselor. 

Mentionam ca in magazin se vor aplica si se va urmari indeplinirea tuturor 

standardelor romanesti in vigoare. 

1. Vanzarea marfurilor 

Se realizeaza in doua zone de vanzare: in sala de vanzare pentru produse 

constructii si amenajari interioare si in sala de vanzare pentru produse de gradinarit. 

In salile de vanzare, clientii preiau prin autoservire marfa, pe care o transporta in 

carucioare speciale pana la casele de marcat de unde fie este preluata de lucratori de 

la serviciu transport la domiciliu fie este transportata la locul de parcare a mijlocului de 

transport personal.   
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Marfa se depoziteaza pe polite accesibile cumparatorilor, respectiv în insule sau 

suporturi speciale de expunere în vederea vanzarii. 

Manipularea marfurilor, în toate situatiile specifice activitatii magazinului, se face, 

in general, mecanizat, folosind echipamente tehnice autorizate. 

Ambalarea, respectiv preambalarea produselor, acolo unde este cazul, se face, 

deasemenea mecanizat, folosind utilaje specializate. 

Deseurile reciclabile si menajere se depoziteaza separat in incinta 

amplasamentului. Cartonul si hartia provenite din dezasambalari, se baloteaza în 

instalatii speciale amplasate in exterior pe platforma betonata a curtii de serviciu. 

 

Descrierea proiectului: 

Constructia va fi astfel structurata in spatiul interior incat sa asigure separarea 

fluxurilor pentru clienti de circuitul de aprovizionare interna a hypermarketului. 

Compartimentarile interioare se vor realiza prin pozitionarea sistemelor de depozitare si 

expunere a marfurilor comercializate si prin pereti usori din gips carton, creand alveole 

de expunere a marfurilor pe sortimente bine definite, cu circulatii interioare prestabilite 

astfel incat sa permita cumparatorului sa ia o decizie rapida in alegerea si cumpararea 

produselor. 

Complexul va fi astfel structurat incat sa ofere un parcurs fluid al spatiului interior, 

avand cel putin doua accese pentru clienti si acces separat pentru aprovizionare marfa 

si personal angajat. 

Pe langa spatiile de depozitare si comercializare, complexul va avea spatii 

interioare de birouri personal angajat, grupuri sanitare, spatii auxiliare. 

Incaperile proiectate vor beneficia de iluminat natural direct, prin ferestrele cu 

ochiuri mobile si geam termopan prevazute pe peretii exteriori. 

  

MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII 

Corpul de cladire nou rezultat va avea dimensiunile maxime in plan de 217.02m x 

85.39m, compus astfel: 

- latura lunga formata din 14 travei de 12.00m aferente magazinului propriu-zis si 3 

travei de 9.60m si una de 6.40m, aferente zonei de sera-gradina. 

- latura scurta formata din 4 deschideri majore de 21.00m, una de 4.50m, o travee 

de 3.50m, si o travee de 23.00m a copertinei exterioare. 

  

Descriere functionala a spaţiilor şi încăperilor: 
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• Copertina: 1152.00mp      ●  Arie utila totala: 18970.22mp 

        

Imprejmuire 

IMPREJMUIRE TIP A: 

La cererea beneficiarului si respectand conditiile impuse prin certificatul de 

urbanism a rezultat un tip de gard – opac, propus pentru imprejmuirea terenului pe 

laturile secundare.  

Imprejmuirea opaca va avea o inaltime de 2,50m. 

Structura constructiva: 

 fundatii izolate rigide de tip bloc cu latura de 70cm, si adancimea de 100cm 

alcatuite din beton simplu (C16/20) in varianta in care imprejmuirea este 

adiacenta spatiului verde; 

 stalpi metalici cu sectiune rectangulara 40x60x4, incastrati 50cm in fundatii, dispusi 

din 2.50m in 2.50m. 

 panouri tabla cutata cu inaltimea cutei de 20mm si grosimea 0.5mm, vopsita 

electrostatic avand la exterior culoare gri (RAL 9006) si la interior culoare alba (RAL 

9002), avand inaltimea de 2.50m. Panourile se vor dispune cu cuta pe verticala. 

IMPREJMUIRE TIP B: 

La cererea beneficiarului si respectand conditiile impuse prin certificatul de 

urbanism a rezultat un tip de gard – transparent, propus pentru imprejmuirea terenului la 

strada principala.  

Imprejmuirea transparenta va avea o inaltime de 2,00m. 

Structura constructiva: 

 fundatii izolate de tip bloc cu latura de 50cm si adancimea de 100cm alcatuite 

din beton simplu (C8/10);  

 stalpi metalici cu sectiune rectangulara 40x60x4, incastrati 50cm in fundatii izolate, 

dispusi din 2.50m in 2.50m. 

 Plasa din fibre de sarma F6mm, cu marimea ochiului de 20/5 cm, in panouri de 

2,00  x  2.50 m. 

Panourile de plasa ornamentala sunt prinse de stalpi prin sudura, avand ca 

element intermediar profile metalice din teava patrata 40x40mm, dispuse din 40 in 40 de 

cm. Fibrele de sarma preiau in plan vertical forma rectangulara a acestor profile atunci 

cand se intersecteaza cu acestea. 

 

Anexe (cabina poarta, copertina carucioare, rafturi exterioare acoperite, stalp de 

iluminat, generator, post de transformare/punct de conexiune) 

 

POST DE TRANSFORMARE – 1 buc, Hmax. = 2,10m 

Postul de transformare este o constructie anexa exterioara, prefabricata, 

amplasata pe platforma betonata a curtii de serviciu din incinta. Postul de transformare, 

cu dimensiunile de 4,78m x 2.38m si o inaltime la coama de 2,10m are anvelopa 

prefabricata din beton, usa de acces metalica si grile de ventialtie metalice.  

 

GENERATOR (GRUP ELECTROGEN) – 1 buc, Hmax. = 2,10m 

Grupul electrogen este utilaj exterior, amplasat pe platforma betonata a curtii de 

serviciu din incinta, in vecinatatea postului de transformare. 

 

CABINA POARTA – 1buc; este o constructie provizorie exterioara, cu structura din 

PVC, prefabricata: 

• Cabina are inaltimea de 2.45m, fiind alcatuita din pereti confectionati din PVC, 

avand grosimea de 10cm; 

• Cabina este amplasata pe platforma betonata a carei caracteristici se regasesc 

in proiectul de sistematizare pe verticala; 

• Dimensiunile in plan ale constructiei sunt de 2.0x1.5m, Sc=3.00mp; 
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• Suprafata utila a cabinei este de: Su=2.60mp 

• Usa de acces in cabina are dimensiunile de 72x195cm; 

• Tamplaria va fi executata din PVC cu geam termoizolant; Atat cabina cat si usa si 

tamplaria vor fi de culoare alb, RAL 9002; 

Cabina poarta este amplasata langa accesul auto controlat al aprovizionarii 

marfii in curtea de serviciu imprejmuita a magazinului. 

 

COPERTINA CARUCIOARE – 3buc; Copertina este o constructie provizorie 

exterioara, prefabricata, cu structura metalica, unde vor fi depozitate carucioarele de 

marfa pentru clientii magazinului si vor fi amplasate in parcarea clienti, in zona acceselor 

principale si secundare. 

 Copertina are dimensiunile de 5,10m x 4,15m si o inaltime la coama de 2,47m si 

este confectionata din stalpi metalici profil C format la rece, prinsi de platforma 

carosabila din asfalt a parcarii clienti prin intermediul unor placute metalice cu 

conexpanduri. Grinzile sunt profile metalice formate la rece si imbinate prin sudura. 

Invelitoarea este realizata din policarbonat transucid, in doua ape, fara a se prevedea 

jgheaburi sau burlane. 

 

 RAFTURILE EXTERIOARE ACOPERITE – 2buc; 

Rafturile sunt pozitionate pe platforma betonata a curtii de serviciu, aferente 

zonei de receptie marfa. 

 Constructia provizorie este realizata din rafturi exterioare metalice tip, de 

depozitare marfa, dispuse in siruri continue si cu cate doua circulatii peste care este 

dispusa o invelitoare din tabla cutata prevopsita. Aceasta are rol de protectie a marfii 

inainte de depozitarea acesteia in magazin.  

Inaltimea maxima a constructiei la coama este de 5,41m. 

 

Obiecte publicitare 

RECLAME FATADA  

Reclama fatada acces principal clienti - 1buc. 

- litere volumetrice ''DEDEMAN''+logo 

- 14.27m x 2.03m x 0,08m + 4.95m x 5.70m x 0.08m 

- H montaj = 7.60m 

- H max = 13.30m 

Reclama fatada acces secundar clienti - 1buc. 

- litere volumetrice ''MATERIALE DE CONSTRUCTII'' 

- 6,05m x 1,7m x 0,08m 

- H montaj= 6,35m 

- H max = 8,05m 

 

PILON PUBLICITAR h=19m – 1buc. 

Turnul publicitar este o constructie cu structura metalica: 

• Turnul publicitar aflat in studiu este format din stalp, cadru si tiranti metalici, 

precum si placi poliplan pe care este imprimata imaginea publicitara; 

• Stalpul metalic are inaltimea de 19.00m, realizat din teava cu diametrul 813mm 

cu grosimea peretelui  de 12,5mm OL52; 

• Constructia metalica de sustinere a imaginilor publicitare prezinta trei laturi cu 

dimensiuni de 3,50x4,90m; ea a fost realizata din tevi cu sectiunea rectangulara 80x5mm 

imbinate intre ele cu suruburi; 

• Imaginea publicitara este inscriptionata pe o placa din material plastic de 

culoare alba, cu dimensiunile 3,50x4,90m (17,15mp fata expunere); 

• Firma este amplasata la partea superioara a cadrului metalic, ea fiind astfel la o 

distanta de 14.10m de sol la partea inferioara si 19.00m de sol la partea sa superioara; 

• Textul publicitar si imaginea de ansamblu se vor anexa proiectului 
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Pilonul publicitar proiectat are structura de rezistenta alcatuita din urmatoarele 

subansambluri si elemente structurale: 

- fundatie izolata din beton armat monolit C20/25-XC2 si cuzinet C30/37-XF3; 

- pilon din teava Ø813mm cu grosimea peretelui 12.5mm OL52; 

- structuri metalice spatiale pentru sustinere panouri publicitare cu dimensiunea in plan 

3.5x4.9m alcatuit din teava rectangulara 80x5 mm imbinate intre ele cu suruburi; 

 Pilonul publicitar este prevazut cu un sistem de iluminat LED. Corpurile de iluminat 

sunt dispuse cate 5 pe fiecare latura, au o putere de 120W. Alimentarea acestora se 

face de la iluminatul general exterior care este prevazut cu intrerupator orar care 

permite functionarea intr-un interval orar ales. 

 

PANOU PUBLICITAR, 2 fete - 3x4m, Hmax. = 5,00m – 4buc.  

Patru panouri publicitare vor fi montate in interiorul amplasamentului, la strada 

Bucuresti. 

Se propune montarea unui tip de panou publicitar cu suprafata de 4,00x3,00m 

montat la inaltimea de 2,00 m de la suprafata terenului. 

Structura de rezistenta a panoului publicitar alcatuita integral din elemente 

metalice cuprinde: 

o Panoul propriu zis 4,00x3,00 m realizat din profile ambutisate (teava 

rectangulara 40x40x4) si acoperit cu tabla neagra; 

o Stalpi de sustinere realizati din teava Φ76x5 si elemente de legatura din 

teava rectangulara 40x40x4; 

Panoul publicitar se monteaza intr-o fundatie din beton simplu C8/10 conform 

detaliilor din proiect. 

 

Amenajare teren 

Amplasamentul are un aspect stabil, nu exista in apropiere si nu s-au inregistrat in 

zona fenomene morfo-dinamice active.  

Nu există vegetaţie valoroasă în zonă. 

Toate lucrarile de sistematizare verticala se vor realiza in terenul proprietate 

privata S.C. DEDEMAN S.R.L. 

 

Alimentare cu apă si canalizare 

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordul constructiilor noi propuse, la 

reteaua publica existenta pe Calea Bucuresti. 

Alimentarea amplasamentului cu apă potabilă (respectiv branşamentul de apă) 

va fi realizată de către compania de distributie apa canal Compania Apa Brasov, în 

cadrul unui contract separat, punctul de delimitare fiind în căminul de apometrul 

general de la limita de proprietate.  

Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza de la caminul de apometru amplasat 

la limita de proprietate printr-o conducta Dn 110 mm  

Toate conductele de apă se montează la o adîncime de 110-120cm sub cota 

terenului amenajat, într-un pat de nisip. La toate eventualele intersecţii cu conducta de 

gaz, gazul va fi poziţonat deasupra. 

Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori si exteriori se realizeaza prin stocarea 

apei necesare intr-un rezervor din beton, subteran, cu Vutil = 220 mc, iar stocarea apei 

pentru sprinklere si drencere se va face intr-un rezervor cu volum util de 705mc. 

Alimentarea rezervorului se va realiza din bransamentul de apa propus. 

Rezervorul acumuleaza apa necesara pentru stingerea incendiului cu hidrantii 

interiori, hidrantii exteriori, instalatii sprinklere precum si instalatii de drencere. 

Se va realiza deasemenea un put de apa care va asigura alimentarea cu apa a 

sistemului de irigare spatii verzi. 

Apele uzate menajere vor fi colectate printr-un sistem de canale colectoare şi în 

corelare cu pantele terenului amenajat sunt descărcate in reteaua de canalizare 
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menajera stradala, printr-un racord nou. Probele se vor preleva din caminul Canalizare 

Menajera amplasat la limita proprietatii. 

Reţeaua exterioară de canalizare este realizată în sistem separativ în interiorul 

incintei, in incinta prevazandu-se o retea pentru preluarea apelor menajere si o retea 

pentru preluare ape pluviale. Aceasta din urma este compusa din doua ramuri 

separate, astfel: o retea pentru preluarea apelor pluviale de pe platforme betonate si 

asfaltate, şi o reţea pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirilor. 

Apele menajere incarcate cu grasimi se vor preepura local in separatoare de 

grasimi din inox supraterane montate sub spalatoare in interiorul cladirii (in zona deservire 

alimentatie publica). 

Apele uzate menajere colectate vor indeplini conditiile de calitate pentru 

deversarea in sistemul de canalizare oraseneasca, in conformitate cu prevederile 

“Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a 

localitatilor”-NTPA-002/2002. 

Apele uzate menajere se vor deversa in canalizarea publica existenta de pe 

strada Lacurilor – canalizare menajera existenta Dn 400. Racordul la canalizarea 

existenta se va realiza printr-o conducta PVC Dn 200. 

Apele pluviale vor fi colectate prin reteaua de canalizare pluviala din incinta, si 

apoi preepurate intr-un “Separator de nisip si hidrocarburi”, astfel incat apele vor 

indeplini conditiile impuse de  normele NTPA-001/2002.  

Apele pluviale de pe acoperis vor fi evacuate la reteaua de canalizare de pe 

strada Lacurilor - canalizare pluviala publica Dn 400. Racordul de canalizare se va 

executa cu tuburi de PVC Dn350 

Apele pluviale de pe platformele de parcare si suprafete betonate 

Apele pluviale colectate de pe suprafata parcarilor, a platformelor de 

descarcare marfa si a drumurilor, se vor colecta cu ajutorul gurilor de scurgere si 

directionate catre  un separator de hidrocarburi si namol din beton cu by pass interior -

cu debitul nomina/maxim Q= 50/250 l/s. 

Apele pluviale preepurate vor indeplini conditiile NTPA-001/2002. 

Dupa trecerea prin separator, apele colectate vor fi preluate printr-un sistem de 

canale colectoare si deversate in canalizarea publica existenta de pe Calea Bucuresti 

Dn300. 

 

Instalaţii electrice 

Constructia va dispune de retea interioara si exterioara de instalatii electrice.  

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza  dintr-un post de 

transformare suprateran, amplasat in exterior. 

Necesarul de energie electrica pentru obiectivul studiat este de: 

- Pi = 600 KVA 

- Pc = 400 KVA 

Pentru consumatorii vitali se va prevedea un grup electrogen de 400KVA cu 

anclansare automata. Alimentarea cu energie electrică a obiectivului analizat se 

realizează din postul de transformare. 

 

Instalaţii termice şi de ventilare 

Debitul de gaz metan solicitat se va asigura prin  bransament si post de reglare-

masurare, racordat la reteaua de gaz metan din zona amplasamentului.  

Natura consumatorilor solicitati este: 

- instalatie interioara de incalzire in birouri cu radiatoare; 

- instalatie de ventilare si aer conditionat; 

- incalzire cu aer cald in hala; 

- instalatie de preparare apa calda de consum. 

Energia termica (apa calda menajera si incalzire) se produce in centrale termice 

murale  proprii pe combustibil gaz metan. 
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Agentul de incalzire utilizat este apa calda de 70/50 grade C, preparata in 

centralele termice amplasate la parter si la etajul 1 al constructiei. 

Reteaua existenta se va extinde si in spatiile nou propuse. 

 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 

Nu este cazul. 

 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 

Caracteristici fizice 

Calea Bucuresti, mun. Brasov, jud. Brasov. 

Amplasamentul supus studiului se afla in partea sud estica a municipiului Brasov, la 

iesirea spre Predeal, pe partea dreapta a drumului national 1. Accesul la amplasament 

se face direct din Calea Bucuresti, DN1.  

 

Date ale studiului geotehnic 

Situatia existenta 

Pe amplasamentul studiat au functionat in trecut cladiri ale Roman Autocamioane 

Brasov. La data intocmirii studiului geotehnic terenul pe care se doreste realizarea 

investitiei este ocupat de movile cu resturi de materiale de constructii (rezultate in urma 

demolarii imobilelor din incinta), platforme betonate, subsoluri cladiri, bazine, canale 

tehnologice nefunctionale (cu diferite adancimi si deschideri). Cladirile au fost demolate 

pana la nivelul infrastructurii, fundatiile acestora ramanand in subteranul 

amplasamentului.  
 

De asemeni in subteran (atat sub pardoselile betonate ramase pe amplasament cat 

si pe restul amplasamentului) sunt prezente si  vechi conducte tehnologice si de utilitati 

aferente cladirilor. 
 

Pe terenul proprietate a beneficiarului S.C. DEDEMAN S.R.L. proiectantul general 

propune obiecte pentru care se impune verificarea terenului de fundare:  

 hala depozit materiale de constructii cu regim de inaltime parter si etaj partial 

 turn publicitar  

 parcaje, drumuri si platforme, cladire post trafo, copertine carucioare 

 cabina poarta 

Pentru determinarea terenului de fundare al viitoarelor investitii au fost executate 

noua sondaje geotehnice, doua din ele (F6 si F7) oprindu-se in stratul superficial de 

umpluturi.  

Perioada de timp in care s-au executat lucrarile de teren a fost a doua decada a 

lunii aprilie 2017, interval de timp caracterizat in acest an de temperaturi usor scazute 

fata de normalul termic, vant si precipitatii bogate sub forma de ploaie. 

 

1. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA si TECTONICA zonei 

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul municipiului Brasov aparţine 

unităţii morfologice Depresiunea Brasovului. 

Zona amplasamentului studiat este situata pe malul stang al raului Timis, si pe 

partea dreapta a Canalului Timis, la poalele muntelui Postavaru. 

Terenul are un aspect orizontal si implicit un caracter stabil, la data executiei 

sondajelor geotehnice nefiind remarcate  fenomene morfodinamice active.  

La data intocmirii prospectiunilor geotehnice terenul din incinta era acoperit cu 

resturi de materiale de constructii (caramizi, beton, pietris), bucati de pardoseala, 

canale tehnologice.  

Costructiile ce au functionat in trecut pe amplasament au fost demolate pana la 

nivelul infrastructurii, atat pardoselile cat si fundatiile ramanand pe amplasament. De 

asemeni este posibil ca sub amplasament sa fie pozate conducte si canale tehnologice.   
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Din punct de vedere topografic obiectivul studiat a fost raportat in sistem 

STEREO70, sistem de referinta Marea Neagra. 

 Umplutura  depresiunii  este  constituite  din  depozite  de  molasa  apartinand 

Paleogenului, Neogenului  si  Cuaternarului.  Această structură geologică este mascată, 

în cea mai mare parte de formaţiunile cuaternare recente (holocen inferior)  de natura 

deluviala si proluviala care, în sectorul investigat, sunt reprezentate prin depozitele de 

pietrisuri, nisipuri şi pamanturi argilo prafoase (cele din urma ca o patura superficiala 

deasupra primelor doua). 

Pentru caracterizarea geotehnica a amplasamentului intereseaza ultimele orizonturi, 

cel al depozitelor de suprafata, alcatuite dintr-un strate necoezive.  

 

CLIMA 

 Clima municipiului Brasov este temperat – continentala moderat de tranzitie. 

Temperatura medie anuala pentru zona Brasov este de 7,8ºC.  Precipitatiile anuale 

sunt de 745 mm. Circulatia  generala  a  maselor  de  aer  este  dispre  vest. 

Adancimea de inghet 

 In conformitate cu prevederile STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in 

zona este de  90 – 100 cm.  

Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minuteqref = 0.4kPa, conform NP 082-04 

“Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului.” 

 

HIDROLOGIA si HIDROGEOLOGIA: 

Apele subterane cat si cele de suprafata prin infiltrare se dreneaza catre 

colectoarele principale, raul Timis si Canalul Timis.  

Se cunoaste prezenta nivelului hidrostatic, continuu, acesta circuland  in depozite 

necoezive la adancimi mai mari de – 5.0m.  

In aceste conditii, apa  subterana ce prezinta interes din punct de vedere al 

conditiilor de fundare aferente investitiei in cauza poate fi reprezentata doar de un 

posibil suprafreatic cu caracter temporar rezultat ca urmare a infiltrarii apei provenite din 

precipitatiile abundente si din pierderile masive din instalatii purtatoare de apa, prin 

golurile pedo-vegative ce afecteaza in suprafata structura pachetului argilo-prafos.  

Chimismul apei subterane: Nivelul hidrostatic nu va interveni in executia fundatiilor 

la noile obiective propuse si nici nu este necesar, datorita nivelului scazut al apei in 

raport cu adancimea de fundare preconizata a cladirilor proiectate. 

 

GEOTEHNICA 

Pentru determinarea litiologiei din subteranul amplasamentului au fost executate 

opt foraje geotehnice. Amplasarea in teren a lucrarilor de prospectiune este conform 

planului de situatie anexat acestui studiu.  

Dotare tehnica laborator: 

Laboratorul geotehnic, in care au fost analizate probele de pamant preluate din 

foraje, S.C. GEO PROIECT SRL Timisoara, este autorizat de grad II si este dotat cu 

aparatura pentru determinarea proprietatilor caracteristice a  pamanturilor. 

Prezentarea stratificatiei  

In urma sondajelor geotehnice executate pe amplasament se poate distinge, in 

linii mari, urmatoarea stratificatia litologica (redata in detaliu, per fiecare foraj, in fisele 

de stratificatie anexate):  

1. Umpluturi - pamanturi  prafos nisipos argiloase, sol cu structura afectata intens 

de activitatea florei-faunei pedologice, cu fragmente de beton, caramida si pietris,  strat 

afanat, ud (depinde direct de apa din precipitatii), cu grosimi ce variaza intre 0.70 si 

1.00m. 

Pe amplasament sunt prezente numeroase zone acoperite cu placi de beton in 

grosime de 20 cm. In sondajul F5 su fost traversate doua placi de beton, una (superioara) 

de 12 cm si una ( inferioara) de 20 cm. 
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In sondajele F6 si F7 (executate pe amplasamentul fostei cladiri din imediata 

apropiere a strazii Bucuresti) sub pardoseala fostei cladiri (in grosime de 18cm) a fost 

interceptat un strat de umpluturi foarte eterogen, efectiv doar din zgura, tevi, nailoane, 

resturi de fabricatie, pana la adancimea de 1.30m de la cota superioara a pardoselii. 

2. Imediat sub stratul de umpluturi, cu exceptia sondajelor F1, F4 si F6, a fost 

deschis stratul de pamanturi necoezive grosiere, pietris cu nisip. De la adancimea de 

3.20-3.50 granulatia pietrisului creste, stratul fiind pietris cu nisip si bolovani. 

3. In sondajele F1, F4 si F6 , sub stratul de umpluturi sondajele au deschis un strat 

de nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, cu rar pietris, in grosime de 0.90m in F1, 1.20m 

in F4 si 2.10 m in F6. 

Stabilitate 

Amplasamentul are un aspect stabil, este orizontal si nu exista in apropiere si nu s-

au inregistrat in zona fenomene morfo-dinamice.  

Accidente subterane 

Atat pe amplasamentul studiat cat si in subteranul acestuia sunt prezente 

umpluturi extrem de eterogene: pamant, resturi de beton, placi beton, caramida, lemn, 

in grosimi variabile, cat si canale tehnologice, conducte, cabluri retele si fundatii 

(dispunerea in plan si adancime a tuturor constructiilor subterane nu este cunoscuta). 

Grosimea umpluturilor interceptata in forajele executate variaza intre - 0.6 si – 1.30m. 

Datorita prezentei sub amplasamet a fundatiilor vechilor cladiri, a canalelor si retelelor si 

a unor eventuale rezervoare sau bazine este posibil ca adancimea maxima a 

umpluturilor (local) sa fie mai mare. Se recomanda  eliminarea prin sapatura a tuturor 

umpluturilor pentru eliminarea riscului aparitiei tasarilor de sub constructii si de sub 

pardoseala acestora. 

De asemnei in subteran pot fi pozate conducte pentru alimentarea cu apa, 

canalizare, alimentarea cu gaz metan, fire electricitate. Pozitia exacta a acestor retele 

va fi determinata in urma avizelor obtinute de la proprietarii retelelor. Dupa obtinerea 

avizelor si devierea retelelor se va putea demara inceperea lucrarilor. 

In cazul in care, in subteranul amplasamentului vor fi interceptate bazine, beciuri 

sau canale tehnologice adanci,  acestea se vor chiureta local.  

Golurile rezultate se vor umple, pana la cotele de fundare din proiect a 

obiectivelor noi propuse, cu material granular. 

Punerea în opera a umpluturilor - in conformitate cu normativele in vigoare (GE-

026-97 si C 29-85)- se face în strate elementare a căror grosime nu va depasi 20-30cm, i 

se vor compcta la parametrii optimi de compactare prezenti in prezentul studiu, pana 

vor ajunge la un grad de compactare de minim 98%.  

Nivelul hidrostatic: este prezent in subteranul amplasamentului, este continuu si va 

fi interceptat la adancimi mai mari de – 5.0m de la CTN actual din amplasament. 

Nivelul hidrostatic nu va interveni in executarea fundatiilor cladiriilor sau a pilonului 

publicitar. 

Deoarece nivelul hidrostatic are nivel variabil, interceptat dupa adancimea de -

5.00m, si litologia subteranului este permeabila se recomanda hidroizolarea bazinul 

antiincendiu.  

Sistemul de fundare: recomandat este fundarea directa in teren natural. 

Stratul de fundare recomandat pentru noile investitii este stratul pietris cu nisip. 

Pentru executia pardoselilor se recomanda eliminarea stratului de umpluturi si 

inlocuirea acestuia cu material granular. Grosimea stratului de umplutura, in zona 

viitoarei cladiri, nu depaseste grosimea de 70cm. 

Adancime de fundare: Cladire propusa: pentru incastrarea fundatiilor in stratul 

recomandat si avandu-se in vedere adancimea de inghet, tipul terenului ( teren bun de 

fundare ), stratificatia terenului, umpluturile de pe amplasament (fundatii, placi beton) 

adancimea recomandara  de fundare va fi de minim – 1.50 m de la CTN actual. 

In forajul executat pe pozitia pilonului publicitar, pana la adancimea de -2.10 m a 

fost interceptat un stra de praf nisipos, cafeniu, saturat (Sr=0.94) plastic vartos (Ic=0.80), 
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strat cu o compresibilitate medie (M2-3=10989kPa). Se recomanda fundarea pilonului 

publicitar tot in stratul de pietris, respectiv o adancime de fundare de -2.30 m de la CTN 

actual din amplasament. 

La executia sapaturilor pentru fundatii se vor executa sprijiniri, sapatura facandu-

se in principal in stratele de umpluturi sau in terenuri slab coezive si necoezive.  

Seismicitatea  

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se 

incadreaza astfel: 

 perioada de colt  TC  = 0.7sec; 

 acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.20g; 

 

 

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului: 550712, 457883 

 

 

Caracteristici ale impactului potential asupra mediului: 

 Nu este cazul 

 

 

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in 

limita informatiilor disponibile. 

 

A. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu 

 

a) Protecţia calităţii apelor 

a. Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: 

Sursele potentiale de poluare a apelor in perioada de executie pot fi 

urmatoarele: 

- excavarea pamantului; 

- manevrarea materiilor prime; 

- traficul utilajelor de constructie si a vehiculelor care transporta materiale de 

constructie; 

- scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere; 

- manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor; 

- intretinerea utilajelor de constructii si autovehiculelor care transporta 

materialele de constructie. 

Tot in perioada de executie, eventualele poluari mai pot fi favorizate si de 

precipitatiile sezoniere ce duc la antrenarea de suspensii in apele de suprafata, ape 

care pot contine substante de origine minerala si poluarea accidentala cu produse 

petroliere de la mijloacele de transport si utilaje. 

In perioada de exploatare a obiectivului nu se produc astfel de fenomene decat 

intamplator. 

Reţeaua exterioară de canalizare din incinta obiectivului  se va realiza în sistem 

separativ, in incinta prevazandu-se o retea pentru preluarea apelor menajere si o retea 

pentru preluare ape pluviale. Aceasta din urma va fi compusa din doua ramuri 

separate, astfel: o retea pentru preluarea apelor pluviale de pe platforme betonate si 

asfaltate, şi o reţea pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirilor. 

1.Canalizare menajera 

 Apele uzate menajere vor fi evacuate la reteaua de canalizare menajera publica 

de pe strada Lacurilor - printr-un racord PVC Dn 200 

Apele uzate menajere vor indeplini conditiile impuse de  normele de calitate a apelor  

dedeversare in retele de canalizare oraseneasca  

 2. Canalizarea pluviala 
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Apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirii, respectiv apele preluate de pe 

suprafetele asfaltate si betonate (parcari, drumuri, curte de serviciu)  sunt evacuate 

gravitational catre catre reteaua publica de canalizare astfel: 

-apele pluvuiale de pe acoperis pe reteaua publica din strada Lacurilor; 

-apale pluviale de pe suprafetele asfaltate si betonete, dupe trecrea prin 

separatorul de nisip si hidrocarburi, se vor descaraca la reteaua publica de pe Calea 

Bucuresti printr-un racord canalizare pluviala PVC Dn300. 

 

b. Staţiile şi instalaţiile pentru epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute: 

Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate la canalizare se vor 

incadra in limitele prevazute de normativul NTPA 002-2002, normativ privind conditiile de 

evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor. 

Apele menajere incarcate cu grasimi se vor preepura local in separatoare de 

grasimi din  supraterane montate sub spalatoare in interiorul cladirii (in zona deservire 

alimentatie publica). 

Apele pluviale de pe platformele de parcare si suprafete betonate 

Apele pluviale colectate de pe suprafata parcarilor, a platformelor de 

descarcare marfa si a drumurilor, se vor colecta cu ajutorul gurilor de scurgere si 

directionate catre  un separator de hidrocarburi si namol din beton cu by pass interior cu 

debitul nominal/maxim Q=50/250  l/s. 

 

Apele pluviale preepurate vor indeplini conditiile NTPA-001/2002 . 

 

b) Protecţia aerului 

a. Surse de poluanţi pentru aer, poluanti: 

 Calitatea aerului este determinata de emisiile in aer provenite de la sursele 

stationare si sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenta in marile orase, precum si 

de transportul pe distante lungi a poluantilor atmosferici.  

 In Romania, domeniul calitatea aerului este reglementat prin L104/2011 privind 

calitatea aerului inconjurator publicata in MO Partea I, 452 din 28.06.2011. Prin aceasta 

lege au fost transpuse in legislatia nationala prevederile Directivei 2008/50/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 21.05.2008 privind calitatea aerului 

inconjurator si un aer mai curat pentru Europa publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE) nr. L 152/11.06.2008 si ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului 

European si a Consiliului din 15.12.2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, 

hidrocarburile aromatice policiclice in aerul inconjurator publicata in Jurnalul Oficial al 

Comunitatilor Europene (JOCE) nr.L 23 din 25.01.2005. 

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot 

constitui surse de poluare a atmosferei sunt, in principal, cele legate de traficul rutier.  

Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionarii obiectivului (cladire cu 

destinatia locuire) sunt: 

 Surse stationare nedirijate - nu exista. 

 Surse stationare dirijate – emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere 

de la centralele termice. Principalii poluanti specifici arderii gazului metan 

sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx). 

 Surse mobile – autoturismele. Acestea genereaza poluarea atmosferei cu 

CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti 

sunt intermitente si au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in 

incinta amplasamentului, inclusiv in parcari. 

 Concentratiile poluantilor din gazele arse evacuate se vor incadra in limitele 

prevazute in ordinul MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind 

protectia atmosferei si normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti 

atmosferici produsi de surse stationare. 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2011-12-29_legislatie_calitate_aer_legea104din2011calitate%20aer.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2011-12-29_legislatie_calitate_aer_legea104din2011calitate%20aer.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Directiva%202008_50_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Directiva%202008_50_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Directiva%202008_50_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Directiva%202004_107_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Directiva%202004_107_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Directiva%202004_107_CE.pdf
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Activitatile de constructii, santiere si betoniere sunt surse potentiale de poluare a 

aerului, in special cu pulberi. 

In municipiul Brasov, poluarea se datoreaza in primul rand conditiilor de emisie, 

respectiv existentei unor surse multiple, inaltimi diferite ale surselor de poluare, precum si 

o repartitie neuniforma a acestor surse, dispersate insa pe intreg teritoriul orasului. 

Spatiul nou propus va fi prevazut cu instalatie de ventilatie si reciclare a aerului 

cald cu ajutorul unor dispozitive de tip rooftop amplasate in exteriorul cladirii. Aceste 

dispozitive racesc pe timpul verii aerul, si il incalzesc in timpul iernii, avand si functia de 

filtrare si curatare a acestuia. In zona de birouri a halei incalzirea se face prin intermediul 

centralelor termice proprii cu tiraj fortat (combustibil: gaz metan). 

Activitatea desfăşurată de către beneficiar nu produce noxe care să afecteze 

calitatea aerului. 

 

b. Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 

Pentru protectia atmosferei in perioada de executie a lucrarilor se vor folosi utilaje 

de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de 

poluanti in atmosfera si se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei 

mediului, pentru vehiculele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in 

atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu 

vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic. 

Poluantii emisi in atmosfera sunt cei cunoscuti din arderea motorinei  si anume: 

- oxizi de sulf (SO2 si SO3), acizi corespunzatori ai acestora (H2SO4 si H(SO3)2);  

- aldehide rezultate din oxidarea partiala a combustibilului inaintea arderii cat 

si in timpul acesteia; 

- particule (pulberi in suspensie); 

- oxidul de carbon (CO); 

- oxizi de azot ( NOx); 

- hidrocarburi nearse. 

Avand in vedere ca activitatea se va desfasura numai pe o perioada 

determinata in timp, apreciem ca prin activitatea ce se va desfasura, impactul produs 

de aceste conditii asupra aerului este nesemnificativ si nu poate depasi limitele 

prevazute de normativele in vigoare. 

In aceste conditii nu se impun masuri speciale pentru protectia factorului de 

mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.  

De asemenea, spatiile verzi amenajate in perioada de exploatare a obiectivului, 

indiferent de apartenenta si destinatie, servesc la imbunatatirea calitatii mediului, 

mentinerea echilibrului ecologic si a genofondului autohton, la imbogatirea sortimentului 

de plante ornamentale, mentinerea si protejarea obiectelor naturale si pretioase si la 

armonizarea peisajelor artificiale cu cele naturale  in vederea realizarii unei ambiante 

favorabile desfasurarii activitatilor antropogene. 

Spatiul verde constituie o componenta principala a ansamblului urbanistic prin 

functiunile multiple pe care le indeplineste ca element de recreare si odihna si de 

completare a ansamblurilor arhitecturale in toate compartimentele ce compun cadrul 

de viata, precum si ca factor de imbunatatire a microclimatului, de punere in valoare 

sau de corectare a deficientelor cadrului natural si de atenuare sau anihilare a unor 

nocivitati. 

Spatiul verde amenajat in incinta are scopul de a crea conditii pentru recrearea si 

odihna locatarilor, de a ameliora factorii climatici si de a completa ansamblul 

arhitectural. 

Vegetatia va fi dispusa intr-un mod cat mai natural si totodata decorativ.  

Pentru realizarea unor efecte decorative in timpul noptii se va acorda o 

deosebita atentie sistemului de iluminare a spatiului verde, cu ajutorul caruia se va 

urmari sa se sublinieze anumite aspecte ale compozitiei. Se va urmari valorificarea, in 
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special, a coloritului plantelor prin instalarea de corpuri de iluminat pitice, si se vor 

valorifica perspectivele prin utilizarea surselor de lumina adecvate. 

Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, respectiv cositul ierbii, toaletarea si 

taierea arborilor uscati, cade in sarcina proprietarilor imobilului. 

Constructia “Magazin materiale de constructii” va fi prevazut cu instalatie de 

ventilatie si reciclare a aerului cald cu ajutorul unor dispozitive de tip rooftop amplasate 

in exteriorul cladirii. Aceste dispozitive racesc pe timpul verii aerul, si il incalzesc in timpul 

iernii, avand si functia de filtrare si curatare a acestuia. In zona de birouri a halei 

incalzirea se face prin intermediul centralelor termice proprii cu tiraj fortat (combustibil: 

gaz metan). 

Activitatea desfăşurată de către beneficiar nu produce noxe care să afecteze 

calitatea aerului. 

Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra factorului de mediu “aer” 

prin imbunatirea semnificativa a aerului din zona. 

 

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

a. Surse de zgomot şi vibraţii:  

 Unul din elementele de importanta pentru derularea normala a activitatilor umane 

pe parcursul celor 24 de ore este confortul acustic definit de mentinerea nivelului de 

zgomot in parametrii recomandati. 

Datorita ritmului alert de desfasurare a activitatilor zilnice, zgomotul devine unul 

dintre cei mai influenti factori de stres, care conduce la cresterea oboselii si perturbeaza 

activitatile umane. 

Excitantul specific al analizorului auditiv este sunetul, energie vibratorie de o 

anumita frecventa si intensitate. Pentru urechea umana, frecventa sunetelor audibile 

este cuprinsa intre 20 si 20000 Hz. Totodata pentru a fi auzit, sunetul trebuie sa aiba un 

nivel minim de intensitate (prag liminal) si sa nu depaseasca o intensitate maxima, 

dincolo de care excitatia devine nociva, iar senzatia auditiva se altereaza devenind 

dureroasa (prag dureros auditiv). Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului 

uman. Din acest motiv poate fi considerat ca unul din „efectele secundare” negative 

ale civilizatiei. 

Tendinta de formare de aglomerari urbane de mari dimensiuni are drept consecinta 

marirea numarului de surse de zgomot, fenomen care se accentueaza mai ales in zonele 

adiacente arterelor de circulatie si activitatilor industriale. 

Sursele principale de zgomot in mediul urban includ transportul feroviar, aerian si 

activitatile din zonele industriale din interiorul aglomerarilor. Activitatile specifice din 

sectorul constructiilor, activitatile publice, sistemele de alarmare (pentru cladiri si 

autovehicule) precum si cele din sectorul specific de consum si de recreere (restaurante, 

discoteci, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte in aer liber, manifestari 

culturale in aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vietii de zi cu zi a 

unei societati umane. 

Sursele de zgomot sunt clasificate in: 

- surse fixe (zonele rezidentiale, industriale, de constructii si demolare)  

- surse mobile (date de reteaua de transport urban de suprafata si aeroporturi). 

Sursele de zgomot si vibratii fixe sunt reprezentate de activitatile curente 

desfasurate pe amplasamentul analizat: zgomotele datorate activitatii utilajelor de 

excavare/decapare, rambleiere, manevra si transport. Se estimeaza ca sursele de 

zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand in vedere faptul ca lucrarile se vor 

desfasura pe o perioada limitata in timp. 

Sursele de zgomot si vibratii mobile sunt reprezentate de autovehiculele care vor 

transporta materialele necesare realizarii obiectivului, nivelul zgomotului inscriindu-se in 

nivelul de zgomot datorat traficului rutier. 
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In timpul organizarii de santier, nivelul zgomotului variaza in functie de perioadele 

de functionare a utilajelor, caracteristicile tehnice ale acestora si numarul si tipul utilajelor 

antrenate in activitate. 

In perioada de exploatare a obiectivului, sursa principala de zgomot si vibratii: 

- zgomot aerian – zgomotele ce se pot propaga prin plansee si pereti, de la un 

apartament la altul, dintr-o camera in alta sau din exterior in special zgomotele produse 

de mijloacele de transport. 

- zgomot de impact – pasi, obiecte cazute, manevrari de mobilier.  

In scopul asigurarii conditiilor admisibile de confort acustic s-au avut in vedere 

prescriptiile normativului C 125-2013 valabil pentru toate tipurile de constructii. Zgomotele 

interioare si exterioare obiectivului pot produce tulburari psihologice si fiziologice 

insemnate, chiar daca sunt de mica intensitate, daca au o manifestare continua. De 

aceea se impune o izolare fonica a  constructiei, ca element de protejare a surselor de 

zgomot.  

Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depaşi 65 dB (A) conform STAS 10009-88. 

Sursele de zgomot posibile in incinta amplasamentului sunt cele provenite de la 

zona parcarii autoturismelor la limita estica a amplasamentului si zona de descarcare 

marfa si instalatia de balotat ambalaje reciclabile din curtea de serviciu aferenta 

magazinului la limita vestica a amplasmentului. 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Evaluarea punctelor de risc privind expunerea la zgomot se va face in 

concordanta cu prevederile actelor normative in vigoare si limitele admisibile stabilite 

prin STAS 11617/1990. Pentru mediile expuse zgomotului nu s-au inregistrat puncte de risc 

de expunere la zgomot peste pragul admis de standard. 

Se estimeaza ca sursele de zgomot datorate lucrarilor de constructie vor crea un 

disconfort moderat avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioada 

limitata in timp. 

Pentru perioada de exploatare se vor avea in vedere urmatoarele: 

Masuri punctuale de protectie impotriva zgomotelor 

Pe limitele amplasamentului, intre platforma parcarii si limita proprietatii, este 

prevazut un spatiu verde tampon fata de zona de circulatie la strada. 

Curtea de serviciu la nivelul careia se afla sursele de zgomot, respectiv zona de 

descarcare marfa si instalatia de balotat ambalaje, este situata la limita sudica a 

amplasamentului, inspre zona de teren liber neconstruit.  

Traseul traficului greu pentru aprovizionarea magazinului nou propus este realizat 

ca flux continuu, prin drumurile propuse, adiacente terenului beneficiarului. 

Inchiderile perimetrale – caramida cu goluri verticale impreuna cu termoizolatia 

din polistiren expandat nu permit trecerea zgomotelor dinspre exterior catre interior 

decat in foarte mica masura. 

Tamplaria PVC este un bun izolator fonic, incadrandu-se in clasa fonica 4 

corespunzatoare profilelor cu 3 si 5 camere. Pentru a obtine o protectie fonica deosebita 

tamplaria va permite montarea mai multor garnituri de etansare. 

Geamul izolant Low-E (low emission) este deasemenea foarte important pentru 

calitatile fonice ale tamplariei, astfel grosimea pachetului, numarul de folii folosite, felul 

sigilarii dau de fapt nivelul de zgomot. Folia de sticla de grosimi diferite (4mm cu 5mm 

sau 6mm cu 4mm) cu bagheta de 16mm permit o izolare fonica superioara celor cu folii 

de sticla de grosimi egale. 

 

Masuri generale de protectie impotriva zgomotelor 

Fixarea conductelor de apa si canalizare pe ziduri se face prin mansoane 

izolatoare. 

Instalatiile de climatizare vor avea montate atenuatoare de zgomot. 

Masuri tehnice si organizatorice de protectie impotriva zgomotelor 
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Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa se propune achizitionarea de 

echipamente si instalatii tehnice performante. 

 

d) Protecţia împotriva radiaţiilor 

a. Surse de radiaţii: 

Nu există surse de radiaţii. Activitatile ce urmeaza a se desfasura pe 

amplasamentul studiat – lucrarile de constructie si exploatarea finala a obiectivului – nu 

genereaza si nu contin surse de radiatii calorice, radiatii UV si radiatii ionizante. 

b. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: 

 Nu este cazul. 

 

e) Protecţia solului şi subsolului 

a. Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol: 

Sursele de poluare a solului si subsolului in perioada lucrarilor de constructie: 

- evacuarile menajere aferente organizarii de santier, in conditiile in care 

evacuarea nu se realizeaza la un sistem de canalizare; 

- depozitele de materiale de constructii care sunt spalate de apele pluviale; 

- depozitele necorespunzatoare de carburanti; 

- scurgerile de hidrocarburi de la activitatea de intretinere a utilajelor; 

- depozitele necontrolate de desuri; 

- depozitarea carburantilor. 

Surse de poluare pe amplasamentul lucrarilor: 

- poluari accidentale cu hidrocarburi ca urmare a neintretinerii necorespunzatoare 

a utilajelor; 

- manevrarea necorespunzatoare a substantelor chimic si periculoase; 

- manevrarea necorespunzatoare a combustibililor; 

- poluari accidentale ca urmare a depozitarii deseurilor. 

Surse de poluare in perioada de exploatare si intretinere a obiectivului: 

- emisiile datorate traficului rutier; 

- scurgeri accidentale de substante toxice sau hidrocarburi. 

 

b. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului 

Masurile necesare a fi luate pentru protectia solului si subsolului  atat in perioada de 

construire, cat si in perioada de functionare obiectivului, constau in: 

- sistem intern de canalizare a apelor menajere, racordate la sistemul de canalizare 

din zona daca exista; 

- se vor utiliza statii proprii de epurare sau se vor utiliza wc-uri mobile vidanjabile; 

- platformele de intretinere si de spalare a utilajelor sa fie realizate cu panta astfel 

incat sa asigure colectarea apelor reziduale, a uleiurilor, a combustibililor si apoi 

introducerea acestora intr-un decantor care va fi curat periodic, depunerile fiind 

transportate la cea mai apropiata statie de epurare sau la un depozit de deseuri; 

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor din dotare; 

- evitarea scurgerilor accidentale de motorina si uleiuri minerale pe sol la 

alimentarea utilajelor; 

- strangerea si valorificarea deseurilor  rezultate din activitatile efectuate in 

perimetrul de lucru; 

- deseurile rezultate din activitatea de executie a lucrarilor, vor fi depozitate in spatii 

special amenajate; 

- colectarea apelor pluviale in scopul ameliorarii eroziunii solului, verificarea 

periodica si intretinerea curenta a sistemelor de colectare, epurare si evacuare a apelor 

meteorice. 

Reglementarile ce trebuie respectate privind calitatea solului sunt cuprinse in 

Ordinul 756/1997 pentru aprobarea „Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului”, 



 

22 

 

 STR. PAHARNICULUI NR.7, PIATRA NEAMT         
 J27/737/27.04.2005, RO17536675 
 TEL.: 0742/988212; 0740/302724, www.creativproiect.ro 

iar prin respectarea acestuia se apreciaza ca impactul produs asupra factorilor de 

mediu sol si subsol este neglijabil. 

 

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

a. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi semnificativ afectate prin 

proiectul propus: 

  Nu este cazul, Executarea proiectului si exploatarea obiectivelor realizate nu sunt 

de natura sa afecteze ecosistemele terestre si acvatice. 

b. Poluanţii şi activităţile ce pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre: 

Nu este cazul. 

c. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protectia biodiversitatii, 

monumentelor naturii şi ariilor protejate: 

Nu este cazul. Terenul pe care este amplasat obiectivul de studiu, nu se afla in 

zona protejata sau interzisa. 

 

g) Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public 

a. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările 

umane, respectiv fata de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra 

carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradiţional, etc.: 

În zonă nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau 

reabilitare urbană sau peisagistică în zona propusă investiţiilor.  

De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear, turistic sau 

alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni. 

Reţelele edilitare din zonă oferă posibilitatea racordării noilor consumatori (apă 

potabilă, canalizare menajeră, gaze naturale, energie electrică şi telefonie), fapt care 

creează condiţiile reducerii sau diminuării la minim a poluării zonei. 

b. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a 

obiectivelor protejate şi/sau de interes public: 

Impactul asupra mediului social si economic este pozitiv, inca din faza de 

constructie, prin crearea de locuri de munca iar prin amplasarea obiectivului fata de 

zonele locuite face ca acestea sa nu fie afectate fonic de activitatea de constructii pe 

perioada lucrarilor. 

Fronturile de lucru vor fi delimitate cu benzi reflectorizante pentru a se marca 

perimetrele care intra in raspunderea executantilor. Vor fi prevazute puncte de curatire 

manuala sau mecanizata a pneurilor de reziduurile de pe santier, inainte de iesirea in 

drumurile publice. 

In perioada efectiva de lucru, zona de santier poate afecta peisajul dar datorita 

faptului ca amplasamntul studiat se afla intr-o zona inca in structurare, impactul va fi 

minim. 

In perioada de exploatare a obiectivelor se estimeaza o imbunatatire a conditiilor 

de viata datorita facilitarii accesibilitatii in zona. 

Pozitia cladirii fata de vecinatati respecta distantele impuse prin certificatul de 

urbanism, in concordanta cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ 2014. 

 Distantele fata de limitele proprietatii sunt dupa cum urmeaza: 

 MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII: 

 67.20m, distanta minima fata de limita dinspre Nord-Est – Calea Bucuresti; 

 10.47m, distanta minima fata de limita dinspre Nord-Vest – teren proprietate 

privata cu cladiri; 

 19.68m, distanta minima fata de limita dinspre Sud-Est – str. Lacurilor; 

 19.18, distanta minima fata de limita dinspre Sud-Vest – teren proprietate privata 

cu cladiri; 

 

h) Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament 

a. Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: 
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Generarea deseurilor in cantitati si volume remarcabile, in special pentru 

perioada de santier, reprezinta o sursa de impact semnificativ asupra mediului din zona 

de amplasament si zonele vecine. 

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii lucrarilor de constructie, se 

clasifica functie de etapele de implementare a proiectului: 

In faza de constructie: 

- deseuri menajere provenite de la personalul angajat 

- deseuri tehnologice provenite din lucrarile de constructii 

In faza de exploatare a obiectivului se vor genera numai deseuri menajere, 

pentru care se va incheia contract cu una din firmele de salubritate.  

b. Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a 

mediului:  

Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul organizarilor de 

santier si a bazelor de productie vor fi colectate in pubele tipizate amplasate in locuri 

special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de catre serviciile de 

salubritate din zona, pe baza de contract. 

In faza de exploatare a obiectivului, deseurile vor fi colectate selectiv, in eco-

pubele depozitate in locuri special amenajate, prevazute cu scurgere si punct de 

alimentare cu apa pentru igienizare. De aici va fi preluat de catre serviciul de salubritate 

al orasului.  

 

i) Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 

a. Substanţe si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse: 

Nu este cazul. 

Executia lucrarilor pentru realizarea proiectului va necesita utilizarea unor materiale 

care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt 

incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase, cum sunt: 

- carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si 

mijloacelor de transport; 

- lubrifianti (uleiuri, vaselina); 

- diferite vopsele si diluanti folositi in lucrarile de constructii. 

b. Modul de gospodărire a substanţelor si preparatelor chimice 

periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii 

populaţiei: 

Nu este cazul. 

Masuri de gestionare a acestor substante in faza de executie 

Substantele vor fi depozitate in spatii special amenajate care sa prezinte siguranta, 

vor fi inchise iar pe usa depozitului se va inscrie insemnul caracteristic categoriei din care 

face parte produsul. 

Lucratorii care manipuleaza si lucreaza cu aceste produse vor fi instruiti privind 

pericolul pe care il reprezinta aceste substante pentru sanatatea umana si factorii de 

mediu.  

Pentru substantele inflamabile vor fi respectate toate conditiile de manipulare si 

depozitare pentru a preveni producerea unor incendii si explozii. 

Ambalajele substantelor periculoase vor fi gestionate conform deseurilor 

periculoase (evidenta, colectare si depozitare in spatii special amenajate). Acestea vor 

fi prelucrate de producator si de unitati specializate. 

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform 

reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile utilizarii substantelor periculoase nu vor 

avea impact asupra factorilor de mediu. 

 

A. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si 

biodiversitatii. 

 Nu este cazul. 
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VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod 

semnificativ de proiect: 
- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție 

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

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

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

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

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

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

permanent și temporar, pozitiv și negativ); 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor 

afectate); 

- magnitudinea și complexitatea impactului; 

- probabilitatea impactului; 

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 

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

- natura transfrontalieră a impactului. 

 Nu este cazul. Proiectul va respecta toate normativele legate de protectia 

mediului si nu este cazul unui impact negativ asupra mediului inconjurator. 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: 

Pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, este bine sa se tina seama de 

urmatoarele probleme: 

- respectarea stricta a acordurilor si autorizatiilor; 

- respectarea stricta a prevederilor proiectului de executie privind suprafetele 

ocupate, solutiile tehnice; 

- dupa terminarea lucrarilor de amenajare, suprafetele de teren ocupate 

temporar vor fi eliberate de materialele ramase si vor fi aduse la starea initiala. 

Pe perioada executiei lucrarilor, santierul va fi monitorizat prin managementul 

lucrarilor. Totodata se va monitoriza zilnic starea de functionare a utilajelor si masinilor de 

transport pentru a reduce riscul de poluare. 

Pe perioada de existenta a lucrarilor va fi necesar sa se monitorizeze 

comportarea acestora pentru a putea interveni operativ. 

 

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

planificare:  

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 
normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 

2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 

2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), 

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 

privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe 

periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 

Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai 

curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor 

directive, și altele). 

Nu este cazul. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-01-16
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2019-01-16
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2019-01-16
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2019-01-16
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-01-16
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B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de 

programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ 

prin care a fost aprobat. 

 Folosinta actuala: drum si teren de categoria curti constructii. 

Destinatia conform PUZ la data prezentei: partial CSB – zona functional comert, 

servicii, birouri, partial ZV2 – zona verde/platforme, semnalistica publicitara, indicatoare. 

Zona “C” conform zonificarii municipiului Brasov, municipiu categoria I. 

Destinatia si functiunea principala a constructiilor nou propuse este aceea de 

expunere cu vanzare si depozitare a materialelor de constructii. 

Se vor respecta conditiile impuse prin PUZ, astfel: 

- POT=50% 

- CUT=1 

 

X.  Lucrari necesare organizarii de santier: 

 Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 

Lucrarile de organizare de santier sunt provizorii, costurile fiind suportate de catre 

beneficiar. 

Pe zona libera a terenului se vor amplasa : 

-    baraca pentru personalul tehnic al constructorului 

- vestiar muncitori 

- magazie pentru scule si materiale ambulate 

- tabloul electric pentru organizare santier 

- punctul cu echipament P.S.I 

- toalete ecologiceplatforma balastata – pentru depozitare materiale 

vrac. 

Zona este echipata tehnico-edilitar. 

Zona este echipata cu retea de alimentare cu energie electrica centralizata. De 

la aceasta se va executa  un racord provizoriu pentru instalatia electrica necesara in 

timpul executiei, la tabloul de organizare de santier, echipat conform standardelor 

companiei ce furnizeaza alimentare cu energie elecrica si instalat de catre acestia. 

Beneficiarul va respecta instructiunile de lucru cu privire la utilizarea panoului de 

organizare electrica, elaborate de catre companiei ce furnizeaza alimentare cu energie 

elecrica. 

Beneficiarul va asigura:  

- panoul cu datele privind edificarea constructiei; 

- punctul P.S.I. va fi echipat cu  lopeti, galeti si stingator cu praf, 

pentru prevenirea propagarii si stingerii unui eventual incendiu, 

amplasat in zona apropiata de sursa de apa 

- masuri de protectie a vecinatatilor  (transmitere de vibratie si 

socuri puternice, zgomote, degajari amri de praf si pulberi, 

impiedicarea accesului etc) 

La iesirea din incinta proprietatii in strazile adiacente, mijloacele de transport 

materiale si pamant vor fi spalate pe anvelope de surplusul de pamant. 

 Localizarea organizarii de santier 

Materialele necesare realizarii constructiilor vor fi amplasate cf. planului de 

organizare, pe terenul proprietatea SC DEDEMAN SRL, fara depozitare pe platforma 

carosabila a strazii. 

 Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier 

Realizarea lucrărilor de construcţie se va face cu asigurarea tuturor măsurilor 

specifice de diminuare a impactului asupra mediului, şi anume: 

- folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror 

emisii să respecte legislaţia în vigoare; 
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- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru 

transportul materialelor; 

- stropirea cu apă a pământului excavat şi a deşeurilor de construcţie 

depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitaţii; 

- depozitarea deşeurilor de construcţie în mod controlat, în spaţii special 

destinate şi amenajate şi eliminarea acestor deşeuri prin operatori autorizaţi; 

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot 

genera emisii de particule; 

- utilizarea de betoane preparate în staţii specializate, evitându-se utilizarea de 

materiale de construcţie pulverulente în amplasament; 

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în 

activitate; 

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează 

descărcarea materialelor; 

- folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări 

necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate 

de zgomot; 

- utilizarea de măsuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor); 

- prevederea de spaţii special amenajate, dotate cu pubele pentru colectarea 

deşeurilor menajere rezultate de la personalul de execuţie şi eliminarea 

periodică a acestor deşeuri printr-un operator autorizat; 

- prevederea de toalete ecologice pentru personalul de execuţie; 

- interzicerea eliminării necontrolate a deşeurilor în zonele din vecinătate; 

- interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente şantierului în 

zonele din vecinătate; 

- interzicerea efectuării reparaţiilor utilajelor şi schimbarea uleiurilor în 

amplasament; 

- delimitarea spaţiilor în care se vor executa lucrările de construcţie pentru a se 

evita afectarea unor perimetre suplimentare celor destinate construirii; 

- remedierea imediată a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a 

eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere şi eliminarea solului 

contaminat prin operatori autorizaţi; 

- instruirea periodică a personalului de execuţie privind protecţia mediului; 

- desemnarea unor persoane responsabile pentru protecţia mediului în timpul 

executării lucrărilor de construcţie, cu includerea acestor responsabilităţi în 

fişele posturilor şi cu prevederea de sancţiuni în cazul nerespectării măsurilor 

prevăzute; 

- în cazul implicării unor terţe părţi în lucrările de construcţie se vor prevedea 

clauze contractuale cu privire la responsabilităţile ce revin acestora pentru 

protecţia mediului în amplasament şi în împrejurimi;  

 

 Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 

poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier 

Sursele potentiale de poluare pe parcursul organizarii de santier si a lucrarilor de 

executie pot fi: 

- excavarea pamantului; 

- manevrarea materiilor prime; 

- traficul utilajelor de constructie si a vehiculelor care transporta materiale de 

constructie; 

- scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere; 

- manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor; 
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- intretinerea utilajelor de constructii si autovehiculelor de transport materialele de 

constructie. 

 

 Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 

Masurile necesare a fi luate atat pe perioada executiei lucrarilor constau in: 

- sistem intern de canalizare a apelor menajere, racordate la sistemul de canalizare 

din zona daca exista; 

- se vor utiliza statii proprii de epurare sau se vor utiliza wc-uri mobile vidanjabile; 

- platformele de intretinere si de spalare a utilajelor sa fie realizate cu panta astfel 

incat sa asigure colectarea apelor reziduale, a uleiurilor, a combustibililor si apoi 

introducerea acestora intr-un decantor care va fi curat periodic, depunerile fiind 

transportate la cea mai apropiata statie de epurare sau la un depozit de deseuri; 

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor din dotare; 

- evitarea scurgerilor accidentale de motorina si uleiuri minerale pe sol la 

alimentarea utilajelor; 

- strangerea si valorificarea deseurilor  rezultate din activitatile efectuate in 

perimetrul de lucru; 

- deseurile rezultate din activitatea de executie a lucrarilor, vor fi depozitate in spatii 

special amenajate; 

- colectarea apelor pluviale in scopul ameliorarii eroziunii solului, verificarea 

periodica si intretinerea curenta a sistemelor de colectare, epurare si evacuare a apelor 

meteorice. 

 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de 

accidente si/sau la incetarea activitatii: 

 Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea 

investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii: 

La finalizarea investitiei si pe tot parcursul activitatii propuse, se vor respecta 

masurile de protectie a mediului propuse si enumerate la capitolele anterioare. La 

finalizarea proiectului, amplasamentul va fi adus la starea initiala prin curatarea acestuia 

de deseurile ramase accidental, refacerea carosabilului, replantarea zonelor verzi 

dezafectate in timpul executiei lucrarilor, sarcina ce revine exclusiv executantului 

lucrarilor de constructie. 

 aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de 

poluari accidentale: 

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi 

complet eliminat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se 

respecte toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele 

tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata executiei.  

In perioada de executie pot aparea urmatoarelor forme de risc: 

- riscuri si accidente datorate excavatiilor, fundatiilor, montarii rezervoarelor, realizarii 

structurilor etc. 

- riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta santierului : transport 

materiale de constructii, transport utilaje, transport pamant in exces etc. 

- existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate 

activitatile aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de 

exploatare si intretinere sunt respectate cu strictete. 

- fiecare loc de munca va fi asigurat cu norme clare de exploatare va fi asigurat cu 

norme clare de exploatare si intretinere. Normele de exploatare vor prevedea masuri 

rapide de intreventie in cazul declansarii unor accidente sau avarii. 

Zona obiectivului analizat este imprejmuita si prevazuta cu poarta de acces astfel 

incat riscul producerii unor accidente printre membrii comunitatilor invecinate este 

eliminat. In incinta santierului si in zona de accesare a santierului se vor monta panori de 

directionare si avertizare pentru circulatia autovehiculelor. 
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 Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: 

Nu este cazul. 

 Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii 

ulterioare a terenului : 

Nu este cazul.  

 

 

XII.  Anexe 

a. Certificatul de urbanism, Planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de 

situatie, Planul retele apa canal incinta, bransament/racorduri apa canal; 

b. Formele fizice ale proiectului (plan parter, plan invelitoare, sectiuni, fatade) 

 

 
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 

ulterioare 

Nu este cazul 

 

 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele 

Nu este cazul 
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