ANEXA Nr. 5.E
Memoriul de prezentare
I. Denumirea proiectului:
READUCERE A TERENULUI LA STAREA INITIALA
II. Titular:
Titular: UTILTRAILER S.A.
Sediu social: SOSEAUA OLTENITEI, NR.41, ULMENI, Jud. CALARASI
Cod unic înregistrare (C.U.I.): RO29262077
Nr. ord, registru com.: J51/441/2011
Email: utiltrailer@gmail.com
Persoane de contact:
-

Administrator PĂUN Benonie Victoraș
responsabil proiect: PĂUN Mircea

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
a) un rezumat al proiectului;
Proiectul se referă la amenajarea și integrarea în peisaj a zonelor afectate de lucrările de
excavare și terasamente necoordonate realizate de foștii proprietari ai imobilului, ținând cont de
toate elementele prezente, respectiv peisajul natural și peisajul antropic/construit. Lucrările
prevăzute de proiect se referă la evaluarea stării actuale a peisajului zonei, a factorilor si efectelor
acestora, la identificarea zonelor care necesită amenajare, precum si la identificarea tipurilor de
lucrări de amenajare pretabile.
Concret, prin proiect se dorește readucerea la starea inițială a terenului afectat de lucrările
de excavație efectuate pentru extragerea conductelor și structurilor de fier realizate înainte de
preluarea terenului de către S.C. UTILTRAILER S.A. .
b) justificarea necesității proiectului;
Aspectul general al imobilului ilustrează efectul cumulat al acțiunii umane asupra
terenului și clădirilor aferente, majoritatea fiind demolate în partea superioară (acoperiș/ partea
superioară a pereților).
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Pământul prezintă predominant urme ale lucrărilor de excavație pentru extragerea
conductelor și structurilor metalice din subsol sub forma unor gropi având mai mult sau mai
puțin forme regularizate.
Terenul prezintă un stadiu avansat de degradare ca urmare a executării unor lucrări
nereglementate de excavare. Terenul prezintă diferențe de nivel față de cota de suprafață a
terenului cuprinse între 2 și 6 metri. De asemenea terenul prezintă la suprafață o calitate
necorespunzătoare a solului, care nu permite utilizarea acestuia în concordanță cu terenurile
învecinate.
Starea de degradare a terenului impune refacerea acestuia printr-o serie de lucrări
specifice, respectiv umplerea gropilor și nivelarea la suprafață.
Proiectul propune readucerea terenurilor afectate la cota inițială prin umplere cu materiale
inerte nepericuloase, cum ar fi compostul, CLO și pământ și pietre din excavații.
Scopul lucrărilor este de umplere a gropilor în vederea readucerii la cota inițială a
terenului situat în lotul cadastral 96/2.
c) descrierea proiectului;
Proiectul propune umplerea excavațiilor și aducerea terenului amplasamentului la starea
inițială, până la cotele terenurilor învecinate.
Proiectul impune ca soluție utilizarea pe cât posibil a unor material de tip substituent al
materialelor naturale în scop evitării creării unor gropi de împrumut care să genereze o problemă
similară celei pe care prezentul proiect o remediază.
Astfel pentru refacerea terenului afectat, a fost identificată ca soluție ecologică, utilizarea
unui material natural similar pământului vegetal cu caracteristici fizico-chimice corespunzătoare,
denumit CLO – compost like output, material provenit de la stația de compostare aparținând
UTILTRAILER S.A. .
Acest material este asemănător pământului vegetal fertil de culoare brun închis, cu
textura lucioasă și bine structurată, fiind caracterizat prin buletinul de încercare nr.
104/2363/11.09.2019.
Prin această soluție se evită umplerea gropilor cu o resursă primară, respectiv cu pământ
furnizat din alte gropi de împrumut.
Astfel, pentru realizarea proiectului nu este necesară realizarea unor gropi de împrumut,
tehnologia de execuție presupune utilizarea unor materiale înlocuitoare.
Corpul gropilor va fi umplut cu material dispus în straturi, compactate pe rând conform
tehnologiei de execuție, până la atingerea cotei – 0,25 m sub cota de suprafață a terenului.

2

Ultimii 25 cm de la suprafață se vor umple cu sol curat. Pentru a respecta caracterul
ecologic al soluției propuse, acest material va fi obținut prin excavarea de pe fundul gropilor
existente, urmând a fi completat cu același material substitut CLO.
Umplutura se va realiza prin descărcarea materialului din basculante în cadrul unor fâșii
transversale cu lățimea de până la 10 m și pe o grosime de cca. 0,5 m, după care se va trece la
compactarea materialului cu ajutorul buldozerului și eventual cilindrului compactor, până se va
atinge o grosime de cca. 1 m a startului dispus.
După realizarea compactărilor la un grad de 90% față de cel în situ, autobasculantele vor
putea înainta spre fâșiile următoare pe patul de umplutură nou creat, în final realizându-se
rambleierea întregii gropi până la cota proiectată.
După realizarea umpluturilor și compactărilor până la cota de - 0,25 m sub cota de
suprafață proiectată se va așterne solul vegetal pe taluzuri și vatra nou creată, pe o grosime de
0,30 m.
Volumul maxim de material necesar executării umpluturilor este de cca. 36.000 m3, din
care 1.586 m3 material rezultat din decopertare de pe fundul gropilor existente și 34.320 m3
materiale CLO.
Pentru calculul volumului de material necesar s-a ținut cont de un coeficient de tasare de
1,3, bazat pe raționamentul că pentru 1 m3 de material (de umplutura) tasat, compactat, adus la
forma inițiala, se folosesc cca 1,3 m3 de material afânat.
Înălțimea maximă de umplutură utilizată în calculul volumelor este de 6 m.
d) perioada de implementare propusă;
Lucrările vor fi executate pe o perioadă de maxim 12 luni.
e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
1. Plan topografic de situație groapa nr. 1
2. Plan topografic de situație groapa nr. 2
3. Plan de amplasare pe suport orto-foto
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).
Pe amplasamentul lotului 96/2 s-a constatat existența a 2 gropi de mari dimensiuni cu
suprafețe de aproximativ 1000 m2 și 3400 m2. Gropile au forme neregulate și prezintă diferențe
de cote între cota terenului de suprafață și cota cea mai joasă, cuprinse între 4 și 6 metri.
Măsurătorile topo realizate pentru caracterizarea celor 2 gropi sunt anexate în planșele nr.
1 și 2.
Tehnologia de execuție
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, se va executa delimitarea zonei, curățarea
terenului de frunze, crengi, iarbă, buruieni, decaparea stratului vegetal de pe suprafața
terenului;
Pichetarea lucrărilor prin implantare de picheți/țăruși care să materializeze: înălțimea
umpluturii și adâncimea săpăturii, punctele de intersecție ale amprizei ( intersecția
taluzurilor cu terenul natural), înclinarea taluzurilor (dacă este cazul;
Se va executa o amenajare a terenului prin modelare cu ajutorul utilajelor de tip excavator și
buldozer, realizând pe cat posibil, un poliedru;
Se va procesa la decopertarea de fundul gropilor a unui strat de material în grosime de
aproximativ 0,3 m, material care va fi stocat temporar pe amplasament până la punerea în
operă; Materialul excavat va fi transportat cu autobasculante 8x4 până la locul de stocare
temporară;
Material de umplutură adus din afara amplasamentului este dispus în straturi de 40-50 cm și
se nivelează și se execută o tasare pentru fiecare strat în parte;
Gradul de compactare se va măsura cu penetrometrul, acesta fiind de 200-300 psi, grad care
asigura condiții bune de așezare a materialului. Primele straturi vor fi alcătuite din material
CLO, cu caracteristicile fizico-chimice corespunzătoare solului vegetal. Pentru 1 m3 de
material (de umplutura) tasat, compactat, adus la forma inițiala, se folosesc cca 1,30 m3 de
material afânat.
Ultimul strat de material va fi cel vegeta. Grosimea stratului fertil ce va forma orizontul
superior va fi de 25-30 cm. După nivelarea sa, stratul de pământ fertil trebuie sa depășească
cu 5-10 cm marginea gropii, surplusul de pământ din ultimul strat urmând a se tasa în mod
natural, prin presiunea propriei greutăți, a precipitațiilor si prin operațiile tehnologice de
pregătire a terenului în vederea însămânțării. Pentru 1 mc de material pământos, compactat,
adus la forma inițiala, se folosesc 1,30 m3 de pământ vegetal afânat, rezultat în urma
operațiunilor de extragere.
După dispunerea startului de pământ vegetal se poate trece la cultivarea terenului cu ierburi
pitice.

Materiale și utilaje necesare
Volumele de material substituent și pământ care trebuie puse în operă mecanizat sunt
următoarele:
CLO – 34.320 m3, repartizat astfel:
-

Groapa nr. 1 – 7.800 m3

-

Groapa nr. 2 – 26.520 m3

Pământ vegetal – 1586 m3, repartizat astfel:
-

Groapa nr. 1 – 338 m3
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-

Groapa nr. 2 – 1248 m3

Pentru punerea în operă a materialelor și execuția lucrărilor sunt necesare următoarele
utilaje:
-

Excavator șenilat cu cupă de excavație

-

Buldozer șenilat cu lamă dreaptă

-

Compactor ușor tip cilindru

-

Bascule 8 x 4

-

Tehnică de măsurare a cotelor de nivelment

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;
Nu este cazul
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;
Nu este cazul. Proiectul în sine reprezintă o serie de lucrări de refacere a unor zone
afectate de excavații neautorizate.
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;
Nu este cazul. Pentru îndeplinirea proiectului vor fi utilizate căile de acces existente.
- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;
În implementarea proiectului nu vor fi utilizate resurse naturale.
Proiectul impune ca soluție utilizarea pe cât posibil a unor material de tip substituent al
materialelor naturale în scop evitării creării unor gropi de împrumut care să genereze o problemă
similară celei pe care prezentul proiect o remediază.
Astfel pentru refacerea terenului afectat, a fost identificată ca soluție ecologică, utilizarea
unui material natural similar pământului vegetal cu caracteristici fizico-chimice corespunzătoare,
denumit CLO – compost like output, material provenit de la stația de compostare aparținând
UTILTRAILER S.A. .
Prin această soluție se evită umplerea gropilor cu o resursă primară, respectiv cu pământ
curat furnizat din alte gropi de împrumut.
Pentru realizarea proiectului nu este necesară realizarea unor gropi de împrumut,
tehnologia de execuție presupune utilizarea unor materiale înlocuitoare.
- metode folosite în construcție/demolare;
Sunt cele prezentate la capitolul f. Tehnologia de execuție.
- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și
folosire ulterioară;
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Sunt cele prezentate la capitolele c si f.
- relația cu alte proiecte existente sau planificate;
Nu este cazul.
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
Nu este cazul.
- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de
locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);
Nu este cazul.
- alte autorizații cerute pentru proiect.
Nu este cazul.
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:
- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;
Nu este cazul.
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;
Nu este cazul.
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;
Nu este cazul.
- metode folosite în demolare;
Nu este cazul.
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
Nu este cazul.
- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).
Nu este cazul.
V. Descrierea amplasării proiectului:
Terenul este situat pe partea stângă a drumului național DN31 Oltenița – Călărași la km.
4, în județul Călărași, mun. Oltenița, în incinta fostului combinat de porci.
Amplasamentul aparține teritorial de U.A.T. Oltenița fiind situat la aproximativ 3 km de
mun. Oltenița și 1 km de localitatea Ulmeni.
Amplasamentul are următoarele vecinătăți:
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-

la sud – teren agricol, un depozit de cereale, la aproximativ 3 km mun. Oltenița și
la aproximativ 5 km fluviul Dunărea;
la est – o platformă de management integrat al deșeurilor, un garaj pentru utilaje
agricole și terenuri agricole.
la vest – terenuri agricole, pășuni și la aproximativ 3,5 km răul Argeș
la nord – pășune și teren agricol, la aproximativ 1 km comuna Ulmeni (N-E);

Terenul este reprezentat de nr. cadastral 96/2 și are o suprafață totală de 135.795 m2
reprezentând teren intravilan – curți și construcții și arabil cu 15 construcții.
Terenurile afectate erau în perioada anterioară anului 2007 utilizate în cadrul
combinatului de creștere și îngrășare a porcilor COMSUIN Ulmeni, respectiv Întreprinderea
Agricolă de Stat Ulmeni și I.S.C.I.P. ULMENI.
Începând cu anul 2007, odată cu preluarea terenului de către RUDYR
INTERNATIONAL S.R.L., clădirile aflate în proprietatea abatorului au fost distruse în vederea
comercializării fierului vechi ce se regăsea în componenţa acestora. De asemenea au fost extrase
conductele din pământ care se întindeau pe întregul perimetru al combinatului de porcine, în
urma lor rămânând gropi de diverse dimensiuni pe suprafața amplasamentului. Dintre acestea, au
fost identificate 2 gropi cu cele mai mari dimensiuni, situate în terenul aferent numărului
cadastral 96/2.
Cele 2 gropi au dimensiuni aproximative de 1000 m2 și 3400 m2. Gropile au forme
neregulate și prezintă diferențe de cote între cota terenului de suprafață și cota cea mai joasă,
cuprinse între 4 și 6 metri.
- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea
impactului asupra mediului în context trans frontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;
Nu este cazul.
- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța
Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri
arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Nu este cazul.
- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale
mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:
- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone
adiacente acestuia;
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Începând cu anul 2007, odată cu preluarea terenului de către RUDYR
INTERNATIONAL S.R.L., clădirile aflate în proprietatea abatorului au fost distruse în vederea
comercializării fierului vechi ce se regăsea în componenţa acestora. De asemenea au fost extrase
conductele din pământ care se întindeau pe întregul perimetru al combinatului de porcine, în
urma lor rămânând gropi de diverse dimensiuni pe suprafața amplasamentului. Dintre acestea, au
fost identificate 2 gropi de mari dimensiuni, situate în terenul aferente numărului cadastral 96/2.

Gropi existente în amplasament

Starea terenului în amplasament
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- politici de zonare și de folosire a terenului;
Nu este cazul.
- arealele sensibile;
Nu este cazul.
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de
vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;
Coordonatele pentru amplasarea în teren a celor 2 gropi sunt:
Denumire

Nr. Cad.

Groapa
nr. 1

96/2

Groapa
nr. 2

96/2

Nr.
punct
29
32
3
12
16
19
20
147
148
211
133

Coordonate
X
Y
634054.374 293352.770
634060.879 293348.877
634086.457 293360.593
634079.569 293370.296
634069.626 293382.675
634050.813 293380.829
634067.994 293387.934
634201.820 293444.621
634072.655 293376.042
634097.239 293701.368
634183.278 293555.305

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
Nu este cazul.
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita
informațiilor disponibile:
A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:
Nu este cazul.
Pe toata perioada de realizare a lucrărilor prevăzute în proiect se vor lua toate măsurile de
protejare a mediului înconjurător, în conformitate cu legislația în vigoare, prin evitarea
transmiterii de vibrații puternice sau șocuri, împroșcări de materiale, degajare puternică de praf,
asigurarea acceselor necesare, împrejmuirea zonei etc.
Lucrările propuse de refacere a terenului nu reprezintă şi nu produc surse de poluare a
apelor, aerului, solului şi subsolului, nu produc vibraţii şi radiaţii. De asemenea nu produc
poluarea ecosistemelor terestre şi acvatice, a aşezărilor umane şi a altor obiective de interes
public şi nu produc substanţe toxice periculoase sau de orice altă natură.
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În vederea executării lucrărilor de refacere, utilajele necesare sunt ale constructorului,
care este dotat cu utilaje proprii, nefiind necesare investiţii noi în acest scop.
Execuția lucrărilor nu are efecte negative asupra mediului înconjurător, astfel:







nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;
nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;
nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului de interes
comunitar;
nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de
conservare a sitului de interes comunitar;
nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună,
care definesc structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar;
în vecinătatea sitului nu există situri Natura 2000 sau alte arii protejate.

a) protecția calității apelor:
Nu este cazul.
- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Lucrările de refacere propuse nu vor afecta semnificativ factorul de mediu apă.
Asigurarea cu apă potabilă necesară şantierului se va realiza din comerț..
Din activitatea desfăşurată nu se evacuează ape uzate menajere sau industriale.
- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;
Nu sunt necesare staţii şi instalaţii de epurare sau pre-epurare a apelor uzate.
b) protecția aerului:
- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;
Prin natura lor, lucrările propuse a se executa nu constituie surse poluante pentru aer.
Principalele surse de impurificare a atmosferei sunt surse aferente procesului tehnologic
şi sunt nepermanente, ele apărând numai în perioada de realizare a obiectivului.
Pot fi reţinute ca surse de emisii în atmosferă atât gazele provenite de la eşapamentul
mijloacelor de transport şi utilajele necesare activităţii, care sunt dotate cu motoare cu aprindere
prin compresie, cât şi praful şi pulberile rezultate din săpături sau din transportul pământului.
- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;
Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:
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- se vor folosi utilaje de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de
minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele
care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul
acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic.
Poluanţii emişi în atmosferă sunt cei cunoscuţi din arderea motorinei.
În aceste condiţii nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer
pentru perioada de realizare a obiectivului.
c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:
- sursele de zgomot și de vibrații;
Construcţiile propuse a se executa nu se constituie într-o sursă de zgomot şi vibraţii, care
să depăşească nivelul admisibil stabilit prin norme (STAS 10009/2017).
Se pot reţine ca surse de zgomot şi vibraţii pe perioada în care se desfăşoară activitatea de
realizare a proiectului motoarele cu care sunt dotate mijloacele de transport şi utilajele terasiere.
- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;
Având în vedere că activitatea nu este permanentă, considerăm că:
- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va
afecta negativ populaţia;
- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;
d) protecția împotriva radiațiilor:
- sursele de radiații;
Nu sunt surse de radiaţii.
- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;
Având în vedere că activitatea nu este permanentă, apreciem că:
- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va
afecta negativ populaţia;
- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;
e) protecția solului și a subsolului:
- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;
Nu este cazul.
- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;
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Măsurile necesare a fi luate pentru protecţia solului şi subsolului atât în perioada
lucrărilor de refacere, cât şi după redarea terenului, constau în:
evitarea scurgerilor accidentale de motorină şi uleiuri minerale pe sol la alimentarea
utilajelor;
strângerea şi valorificarea resturilor rezultate din activităţile efectuate în perimetrul de
lucru;
resturile rezultate din activitatea de execuţie a lucrărilor, vor fi depozitate în spaţii special
amenajate.
f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Executarea lucrărilor de refacere nu sunt de natură să afecteze ecosistemele terestre şi
acvatice.
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor
protejate;
Terenul pe care se vor desfășura lucrările nu se află în zonă protejată sau interzisă.
g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de
monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de
restricție, zone de interes tradițional și altele;
Nu este cazul.
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau
de interes public;
Obiectivul analizat nu are efect negativ asupra aşezărilor umane şi a altor obiective de
interes public.
h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:
Prin natura lor, lucrările propuse a se executa nu se constituie într-o sursă de deşeuri.
Există posibilitatea generării de deşeuri pe perioada procesului de realizare a obiectivului
. Aceste deşeuri pot fi:
- deşeuri menajere - cod 15.01.01:
– provenite de la muncitorii care realizează obiectivul;
- compoziţia acestora este predominantă din materii organice, ambalaje de hârtie, plastic,
sticlă.
Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier şi a
bazelor de producţie vor fi colectate în pubele tipizate amplasate în locuri special destinate
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acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază
de contract.
Având în vedere că activitatea de realizare a obiectivului nu este permanentă, considerăm
că nu se impun condiţii speciale de gestionare a deşeurilor generate pe amplasament.
i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:
- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;
- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor
de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.
Obiectivul nu generează substanţe toxice şi periculoase.
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.
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);
Nu este cazul.
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);
Nu este cazul.
- magnitudinea și complexitatea impactului;
Nu este cazul.
- probabilitatea impactului;
Nu este cazul.
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;
Nu este cazul.
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
Nu este cazul.
- natura transfrontalieră a impactului.
Nu este cazul.
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VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul
emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea
emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.
Proiectul nu produce impact asupra factorilor de mediu.
Având în vedere:
- că activitatea se va desfăşura numai pe o perioadă de max. 12 luni;
- funcţionarea discontinuă a utilajelor şi a mijloacelor de transport;
Nu sunt necesare dotări şi măsuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care
transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al
poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de
modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de
politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru
Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).
Nu este cazul.
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.
Nu este cazul.
X. Lucrări necesare organizării de șantier:
- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;
Organizarea de şantier constă in amplasarea utilajelor, amplasarea toaletelor ecologice si
semnalizarea lucrărilor.
Materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor vor fi aduse numai în momentul punerii
în opera, astfel încât să nu fie necesare spatii de depozitare a acestora.
- localizarea organizării de șantier;
Lotul 96/2, în imediata apropiere a gropilor identificate.
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;
Nu e cazul.
- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în
timpul organizării de șantier;
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Nu e cazul.
- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.
Nu e cazul.
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la
încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:
- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente
și/sau la încetarea activității;
Nu este cazul.
- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
Nu este cazul.
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;
Nu este cazul.
- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.
Nu este cazul.
XII. Anexe - piese desenate:
1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a
utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de
construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
1. Plan topografic de situație groapa nr. 1
2. Plan topografic de situație groapa nr. 2
3. Plan de amplasare pe suport orto-foto
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
Nu e cazul.
3. schema-flux a gestionării deșeurilor;
Nu e cazul.
3.

alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.
Nu e cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:
15

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar,
precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste
coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în
sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând
coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;
Lucrările nu se încadrează în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului
conform anexei nr. 1 la Legea nr. 292/2018.
Implementarea proiectului se face în incinta unui imobil care nu este inclus în listele
monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție perimetrală a ariilor naturale
protejate de interes comunitar.
Lucrările propuse a fi executate nu au legătură cu apele și nu se execută pe ape, astfel nu
se încadrează în prevederile Legii apelor nr. 107/1996.
b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
Nu este cazul.
c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona
proiectului;
Nu este cazul.
d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
Nu este cazul.
e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală
protejată de interes comunitar;
Nu este cazul.
f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.
Nu este cazul.
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi
completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:
Nu este cazul.
2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de
suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a
corpului de apă.
Nu este cazul.
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu
precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.
Nu este cazul.
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XV. Criteriile privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu
punctele III-XIV.
Nu este cazul.
Anexe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan topografic de situație groapa nr. 1
Plan topografic cu curbe de nivel groapa nr. 1
Plan topografic de situație groapa nr. 2
Plan topografic cu curbe de nivel groapa nr. 2
Plan de amplasare gropi pe suport orto-foto
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