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BORDEROU
I.
II.

DENUMIREA PROIECTULUI
TITULAR

III.

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Numele;
Adresa poștală;
Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
Numele persoanelor de contact;
Director/manager/administrator;
Responsabil pentru protecția mediului;

a.
b.
c.
d.
e.

Un rezumat al proiectului;
Justificarea necesității proiectului;
Valoarea investiției;
Perioada de implementare propusă;
Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,
clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele);
 Profilul și capacitățile de producție;
 Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)
 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul
investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea
 Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora
 Racordarea la rețele utilitare existente în zonă
 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției
 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
 Resursele naturale folosite în construcție și funcționare
 Metode folosite în construcție/demolare
 Planul de execuție, curpinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare,
refacere și folosire ulterioară
 Relația cu alte proiecte existente sau planificate
 Detalii privind alteranativele care au fost luate în considerare
 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)

f.

IV.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

V.

DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI
 Distanța față de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind

a.
b.
c.
d.
e.
f.

planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului
descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului
cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz
metode folosite in demolare
detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;
 Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
 harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice
ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:
1. folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone
adiacente acestuia
2. politici de zonare si de folosire a terenului
3. arealele sensibile
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4. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate
sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie
nationala Stereo 1970
5. detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

VI.
DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE
PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

a. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
 protectia calitatii apelor
1. sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
2. statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute
 protectia aerului
1. sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri
2. instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera
 protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor
1. sursele de zgomot si de vibratii
2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
 protectia impotriva radiatiilor
1. sursele de radiatii
2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
 protectia solului si a subsolului
1. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime
2. lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului
 protectia ecosistemelor terestre si acvatice
1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii
si ariilor protejate
 protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
1. identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele
2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public
 prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/ in timpul exploatarii
1. lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate
2. programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate
3. planul de gestionare a deseurilor
 gospodarirea substantelor si a preparatelor chimice periculoase
1. substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse
2. modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei
b. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII.
DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV
DE PROIECT

a. impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor,
solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului,
climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si
vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor
dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)
b. extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)
c. magnitudinea si complexitatea impactului
d. probabilitatea impactului
e. durata, frecventa si reversibilitatea impactului
f. masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
g. natura transfrontaliera a impactului

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU
CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE
PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI

2
MEMORIU DE PREZENTARE: APM BACĂU

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

TITLU PROIECT:

”ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU”

DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU
INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA
IX.
LEGATURA
CU
ALTE
ACTE
NORMATIVE
SI/SAU
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

X.

a. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al
poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si
ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in
domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21
mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive, si altele)
b. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

a.
b.
c.
d.

descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
localizarea organizarii de santier
descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier
surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul
organizarii de santier
e. dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

XI.
LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE
ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT
DISPONIBILE

XII.

a. lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii
b. aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale
c. aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei
d. modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

ANEXE
- Certificat de Urbanism;
- Planșe:
Nr.
Titlul planșei
crt.
1
Plan de încadrare în zonă
2
Plan de situație - lucrări proiectate
3
Plan de situație - lucrări proiectate-organizare de șantier

Scara

Nr. planșei

1:25.000
1:2.000
1:2.000

BC.C1-01
BC.C1-02
BC.C1-03

Prezenta documentatie tehnica a fost intocmita respectand prevederile Hotararii Guvernului nr. 292 din 03.12.2018 privind
evaloarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
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I.

DENUMIREA PROIECTULUI

“ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU”
II.

TITULAR
a. Numele;
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
b. Adresa poștală;
MUNICIPIUL BACĂU,
str. Mărășești nr. 6, mun. Bacău, C.P. 600017
c. Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
tel.: 0234 581849
fax: 0234 588757
e-mail: primaria@primariabacau.ro
d. Numele persoanelor de contact;
Reprezentant beneficiar – Primăria municipiului Bacău, NICULESCU IULIANA,
tel.: 0234 581849
e-mail: iuliana.niculescu@primariabacau.ro
Reprezentant proiectant - S.C. Ispro-al S.R.L.– BULAI CĂTĂLIN,
tel: 0726492131
e-mail: isproalsrl@gmail.com
e. Director/manager/administrator;
Reprezentant proiectant - S.C. Ispro-al S.R.L.– BULAI CĂTĂLIN,
tel: 0726492131
e-mail: isproalsrl@gmail.com
f. Responsabil pentru protecția mediului;
Pe perioada executiei lucrarilor propuse prin documentatia tehnica, protectia
mediului va fi asigurata de catre Antreprenorul General, care va fi urmarit de catre
un reprezentant al Beneficiarului. Pe perioada utilizarii constructiei, protectia
mediului va fi asigurata de catre Beneficiarul lucrarii.

III.

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT
a. Un rezumat al proiectului;

Depozitul conform de deşeuri nepericuloase Bacău, care cuprinde si Celula I, se află situat în municipiul
Bacău, str. Chimiei f.n. județul Bacău, si are o suprafață totală de 324.830mp, terenul fiind proprietate a
Primăriei Municipiului Bacău, dar aflandu-se pe terenul:
- Orasului Bacau: 286.628 mp si
- Comunei Nicolae Balcescu: 38.202 mp.
Celula I are suprafata de 5,17 ha, volum de 855.000 mc, o inaltime de 40 m si este amplasata in incinta
Depozitului de deseuri Bacau.

Proiectul de inchidere cuprinde inchiderea etapizata a Celului I, in functie de atingerea
capacitatii de depozitare si de incadrarea nivelului de tasare in limite normale astfel incat
acoperirea finala sa nu fie afectate de aceste tasari, in caz contrar existand riscul deteriorarii
straturilor de inchidere finala.
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Conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat cu Ordinul
757/2004 al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor cu modificarile ulterioare, inchiderea
depozitelor conforme, se face astfel:
Imediat dupa atingerea cotei sau volumului proiectat al depozitului, acesta se inchide cu straturi
de acoperire provizorii, pana la consumarea tasarilor, adica pentru un interval de 3-5 ani. In
acest interval de timp se monitorizeaza periodic tasarile si eventualele modificari de forma ale
depozitului (inchidere provizorie).
Dupa consumarea totala a tasarilor corpului de deseuri ce formeaza Celula I, se poate trece la
etapa de inchidere finala, constand din executia straturilor de inchidere finala prevazute de
normativ.
Proiectarea inchiderii Celulei I, executia inchderii Celulei I dar si monitorizarea post-inchidere a
Celulei I, se va face cu respectarea tuturor normelor si a legislatiei in vigoare cu privire la
asigurarea tuturor cerintelor fundamentale privind calitatea in constructii, depozitarea si
inchiderea depozitelor de deseuri (conforme si neconforme), protectia factorilor de mediu (apa,
aer, sol), protectia calitatii si sigurantei sanatatii oamenilor, respectarea ariilor protejate si nu in
ultimul rand respectarea tuturor normelor privind situatiile de urgenta si sanatatea si siguranta
muncii (PSI, SSM).
Pentru inchiderea corespunzatoare a Celulei I, conform normelor in vigoare, se propun 2
Etape de inchidere, fiecare etapa fiind structurata pe obiecte de investitie.
Etapa I, 3-5 ani

Ob. 1 – Lucrari de sistematizare
Ob. 2 – Reabilitare sistem degazare
Ob. 3 – Monitorizare si interventii lucrari Etapa I
Etapa II, dupa epuizarea tuturor tasarilor

Ob. 1 - Sistem închidere
Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații
Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și
aval)
Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si interventii lucrari Etapa II
Etapa I, 3-5 ani
Ob. 1 – Lucrari de sistematizare
- sistematizare celula sub forma trunchi de con;
- executie berme la fiecare 10m pe verticala, cu latime de 6m;
- acoperire provizorie cu strat de sustinere de 50cm, acoperit cu gazon;
Pentru realizarea sistemului de inchidere al Celulei I este necesara executarea unor lucrari de
relocare si sistematizare a deseurilor existente astfel incat corpul depozitului Celula I sa nu aiba
taluzuri cu pante mai mari de 1:3 si sa fie restranse intr-un perimetru stfel proiectat incat forma
finala a acestuia sa respecte cerintele legislatiei de mediu si limitele din Cartea Funciara.
Suprafata ocupata dupa realizarea operatiilor de relocare-sistematizare va fi egala cu suprafata
existent de 5.17 ha.
Executia sistematizarii va consta din urmatoarele operatiuni:
- sapare mecanizata deseuri si incarcare in auto – in executie se vor utiliza utilaje cu gabarit
redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente;
- relocare deseuri, asternere in straturi succesive de maxim 30 cm si compactarea mecanica a
fiecarui strat prin trecerea succesiva de minim 3 ori peste fiecare strat – in executie se vor
utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente si nu se vor
utiliza compactoare vibrante;
- imprastierea cu buldozerul a stratului de sustinere de 50cm, format din pamant rezultat din
sapaturi – in executie se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea
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taluzurilor existente iar pentru stratul de sustinere nu se va utiliza argila sau pamanturi
argiloase si acesta nu va contine componente organice; stratul de sustinere trebuie sa permita
patrunderea gazului (coeficientul de permeabilitate va fi > 1x10-4 m/s).
Operatiile de relocare si sitematizare sunt necesare pentru:
- crearea unor taluzuri stabile cu pante de 1:3;
- amenajarea calotei cu panta de 5%;
- crearea suprafetelor optime de realizare berme, sistem colectare-evacuare ape pluviale (rigole
pereate din beton, trapezoidale);
- crearea suprafetelor in vederea realizarii sistemelor de inchidere (provizoriu si definitiv).
La relocare, deseurile se vor manipula din exterior spre interior.
Cantitatea estimate totala de deseuri relocate in vederea modelarii formei finale a Celulei I va fi
de 25.000 mc.
Ob. 2 – Reabilitare sistem degazare
- reabilitare puturi degazare existente (biogaz),
- reabilitare conducte individuale de colectare biogaz,
- racordare substatie biogaz la statia de ardere biogaz.
Avand in vedere evenimentele petrecute in perioada 2017-2018 ce au constat in incendii pe
amplasamentul Celului I, incendii ce au afectat puturile de captare biogaz, Beneficiarul a luat
decizia executarii din nou a tuturor forajelor puturilor de captare biogaz. Astfel, prin prezentul
proiect se va realiza doar capul puturilor de biogaz (inclusiv vane, fitinguri, legaturi) precum si
sistemul de conducte individuale de transport de la fiecare put de captare biogaz la substatiile
de biogaz (substatia 1-vest si substatia 2-sud) si sistemul de conducte de racordare de la
substatiile de biogaz, la statia de ardere a biogazului (facla).
Substatiile de biogas, sistemul de condensare al biogazului si sistemul de ardere sunt existente
si nu fac obiectul prezetului proiect.
Capul puturilor se va realiza din material PEID si va avea forma in plan circulara cu De 250mm
si h = 2.00m. Acesta va fi compus din cap put cu flansa oarba si valva de siguranta, conector
de gaz din PEID de la cap put la conducta de transport individuala a biogazului. Se vor monta
un numar de 16 cabine la fiecare put de captare biogaz.
Conductele individuale de transport biogaz vor fi din material PEID PN6 avand De90mm.
Acestea vor urma traseul de la fiecare put, individual, la substatiile de biogaz astfel:
- de la puturile 1, 2, 3, 4, 7, 8 la substatia 1 – vest;
- de la puturile 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 la substatia 2 – sud.
Lungimea totala a conductelor individuale de transport va fi de 1660 m.
Dupa realizarea acestor lucrari, se va racorda colectorul comun existent al celor doua substatii
(colector din tuburi PEID De200mm PN6), la statia de ardere biogas (facla)
Ob. 3 – Monitorizare si interventii lucrari Etapa I
- urmarirea tasarilor si a comportarii in timp a intregii celule, pana la constatarea epuizarii
tasarilor, perioada estimata de 3-5 ani.
- interventii la sistemele de degazare, susbstatii biogaz, sistem levigat, sistem ape de
precipitatii, cu remedierea lucrarilor ce pot fi afectate de tasari.
Etapa II, dupa epuizarea tuturor tasarilor
Ob. 1 - Sistem închidere
- strat suport cu grosimea minimă de 50 cm din pământ;
- strat drenare biogaz, material granular 30 cm;
- geocompozit bentonitic de impermeabilizare, cu greutatea de 6000 gr/mp;
- strat drenare ape de precipitații, material granular 30 cm;
- material geotextil drenant (permeabil), cu greutatea = 400 gr/mp;
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- strat de recultivare, pământ argilos cu nisip si pietris, 85 cm - necompactat;
- strat pământ vegetal (fertil) 15 cm - necompactat;
- gazon (insamantare, udare si intretinere).
La stabilirea soluţiei de inchidere a depozitului s-au avut in vedere cerinţele pentru închiderea
depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/municipale (clasa b), prezentate la capitolul 3.7.2 din
Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor.

Dupa finalizarea Etapei I de inchidere a depozitului se va aplica sistemul de inchidere.

- Strat de sustinere

Se va asterne un strat de maxim 50 cm de pamant, cu rol de reamenajare a suprafetelor dupa
epuizarea tasarilor din Etapa I de inchidere si de sustinere a straturilor de impermeabilizare si
drenare. Acesta va fi format din pamant rezultat din sapaturi si va fi imprastiat cu buldozerul si
compactat cu autocompatorul – in executie se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se
evita destabilizarea taluzurilor existente iar pentru stratul de sustinere nu se va utiliza argila sau
pamanturi argiloase si acesta nu va contine componente organice; stratul de sustinere trebuie
sa permita patrunderea gazului (coeficientul de permeabilitate va fi > 1x10 -4 m/s). Stratul de
sustinere se va compacta cu utilaj mecani prin trecerea peste strat de mnim 3 ori. Nu se va
utiliza compactor cu vibratii.
Cantitatea necesara estimata va fi de 30600 mc.

- Strat drenare biogaz

Peste stratul de sustinere se va asterne un strat de drenare a biogazului. Grosimea acestui strat
va fi de 30 cm. Materialul de drenare va avea un coeficient minim de impermeabilizare 1x10-4
m/s iar marimea granulelor va fi cuprinsa in intervalul 8-32 mm dar nu va depasi 32mm.
Procentul dintre granulatii va fi de maxim 5 %. Procentul de carbonat de calciu va fi mai mic de
10 %.
Cantitatea necesara estimata va fi de 18500 mc.

- Stratul de impermeabilizare – geocompozit de impermeabilizare

Peste stratul de drenare biogaz se va asterne un strat de impermeabilizare ce se va realiza din
geocompozit bentonitic. Se va utiliza un material avand masa de 6000 gr/mp.
Cantitatea necesara estimata va fi de 61100 mp.

- Strat drenare ape de precipitatii

Stratul de drenare ape de precipitatii, are rolul de a permite colectarea si transportul apelor
provenite din precipitatii si infiltrate prin stratul de recultivare (din ultimele doua straturi ale
sistemului de inchidere). Stratul de drenare ape de precipitatii va avea o grosime de 30 cm si se
va realiza din material granular – pietris.
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Materialul de drenare va avea un coeficient minim de impermeabilizare 1x10-3 m/s iar marimea
granulelor va fi cuprinsa in intervalul 8-32 mm dar nu va depasi 32mm. Procentul dintre
granulatii va fi de maxim 5 %. Procentul de carbonat de calciu va fi mai mic de 10 %.
Cantitatea necesara estimata va fi de 18500 mc.

- Material geotextil drenant - permeabil

Peste stratul de drenare ape de precipitatii se va asterne un material geotextil permeabil avand
densitatea minima de 400 gr/mp, realizat din PEID cu filtru pe ambele parti. Acesta va avea
rolul de filtrare a apei din precipitatii.
Cantitatea necesara estimata va fi de 62500 mp.

- Strat de recultivare

Peste geotextilul drenant se va aseza un strat necompactat, de recultivare, din pamant argilos
cu amestec de nisip si slab pietris (pana la maxim 8 mm sort). Grosimea stratului va fi de 85cm.
Cantitatea necesara estimata va fi de 52000 mc.

- Strat pamant vegetal

Peste stratul de recultivare din pamant argilos, se va aseza fara a se compacta un strat de
pamant vegetal in grosime de 15 cm.
Cantitatea necesara estimata va fi de 9400 mc.

- Gazon

Stratul de pamant vegetal se va insamanta cu gazon format din ierburi perene. Acesta se va
uda si intretine pana la obtinerea unei densitati optime a gazonului, astfel incat acesta sa isi
indeplineasca rolul de stabilizare a solului, retentie a apei de precipitatii si impiedicarea formarii
ravenelor prin siroiri ale apei din precipitatii, pe taluzele Celulei I.
Suprafata totala desfasurata, pe care se va realiza sistemul de inchidere va fi de 62.500 mp.
Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

Descrierea sistemului de colectare ape de precipitatii propus - Celula I

- sistem colectare ape de precipitații, de pe suprafața celulei și berme și evacuarea ei în rigola
perimetrala existenta (rigolele de vest si sud existente). Rigolele noi propuse se vor executa in
sapatura deschisa si vor fi rigole pereate din beton cu sectiune trapezoidala avand b=0.30m si
B=0.50m. Inaltimea rigolei va fi 0.60m. Panta rigolei se va adapta la panta terenului amenajat
dar nu va fi sub 0.1%. Lungimea totala a rigolelor propuse va fi de 900ml si vor descarca in
rigolele perimetrale existente la baza Celulei I.
Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I
(amonte și aval)
- executia a 3 foraje de monitorizare (1 amonte si 2 aval), pana la interceptarea panzei freatice.
Pentru monitorizarea calităţii apei freatice pe durata exploatării depozitului si după închiderea
lui, se vor amplasa foraje de observaţie atât în amonte cât si în aval de Celula I, considerând
direcţia de curgere a pânzei freatice. Aceste foraje vor ramane in funcţiune, in conformitate cu
legislaţia de mediu, pe o perioada de 35 ani după închiderea depozitului de deşeuri. Analizele de
apa se vor recolta periodic, in conformitate cu cerinţele legale.
In prezent, pe amplasamentul depozitului conform de deseuri exista 4 foraje de monitorizare a
panzei freatice, functionale, notate cu P de la 1 la 4. Prin proiect se propune amplasarea
suplimentara a trei foraje de monitorizare panza freatica ce vor deserve strict zona Celulei I.
Acestea se vor amplasa unul in amonte si doua in aval pe directia de curgere a panzei freatice
si se vor fora pana la iterceptarea panzei freatice. Forajele se vor nota FCI de la 1 la 3 iar
amplasarea lor este data in planul de situatie. Amplasarea forajelor de monitorizare s-a realizat
in concordanta cu studiul hidrogeologic anexat la prezenta documentatie si cu respectarea
normelor in vigoare.
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Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si interventii lucrari Etapa II
- urmarirea tasarilor si a comportarii in timp a intregii celule, berme, puturi degazare,
functionarea sistemelor de degazare, levigat, colectare ape de precipitatii si ape subterane,
pentru o perioada de 35 ani, cu inregistrarea datelor obtinute si notarea periodica a
fenomenelor si concluziilor constatate.
- interventii la sistemele de degazare, susbstatie biogas, sistem levigat, sistem ape de
precipitatii, cu remedierea/reabilitarea lucrarilor ce pot fi afectate de tasari.
Sistem colectare levigat
Levigatul care inca se va mai forma după închiderea depozitului, prin descompunerea materiei
organice din deşeuri, va fi colectat de sistemul de drenaj existent, constituit din conducte
material PEID avand Dn 315mm, PN6. Reţeaua de drenuri se descarcă în căminele colectoare,
de unde levigatul colectat este pompat la staţia de epurare. Aceasta staţie va ramane in
funcţiune după închiderea depozitului, atât timp cat va fi necesar, adică pana când cantitatea de
levigat care se va mai forma in masa de deşeuri va fi nesemnificativa.
Prin prezentul proiect nu se propun intervenții sau extinderi ale sistemului de colectare-tratareevacuare levigat (se va utiliza sistemul existent, funcțional).
Sistem colectare biogaz
Pe suprafaţa depozitului de deşeuri au fost amplasate puţuri de captare a biogazului, care
formează o reţea cu latura de 40-50 m si care vor ramane in funcţiune si după închiderea
depozitului.
Lucrari conexe, existente
Lucrările generale de infrastructura ale depozitului: cai de acces, împrejmuire, sediu, alimentare
cu energie electrica, alimentare cu apa, vor ramane in funcţiune atât cat va fi necesar pentru
buna desfăşurare a activităţilor de închidere si postmonitorizare ale depozitului.
Organizarea de santier
Pentru realizarea lucrarilor de inchidere finala a depozitului de deşeuri, obiectivul va dispune de
sediul existent al organizării de şantier, situat în partea de nord – est a depozitului, amenajat la
executarea compartimentelor de depozitare – Celula II si pentru activitatea de exploatare
curenta a depozitului, precum şi de toate facilităţile necesare: alimentare cu apă şi energie
electrică, platformă de parcare, drum de acces şi drumuri interioare, etc.
Date constructive:
- Suprafața Celula I, existenta = 5,17 ha;
- Suprafața ocupata in timpul execuției = 5,35 ha;
- Suprafața ocupata definitiv = 5,17 ha.
b. Justificarea necesității proiectului;
Scopul acestei investiţii este închiderea depozitului conform de deșeuri, prin aplicarea celor mai
bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la protecția factorilor de mediu apă-aer-sol și
conformarea cu acordurile cadru dintre România și Uniunea Europeană, privind politicile de
mediu.Realizarea obiectivului de investiții are următoarele avantaje:
 eliminarea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
 asigurarea protecţiei mediului;
 creşterea gradului de confort şi a calităţii vieţii;
 crearea unor condiţii mai bune de trai, conduce la stabilizarea definitivă a
populaţiei;
 dezvoltare durabilă pentru întreaga comunitate;
c. Valoarea investiției;
Valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, conform devizului general:
TOTAL GENERAL: 13.760.453,90 lei fara TVA;
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16.374.940,14 lei cu TVA
Valoare TVA = 2.604.486,24 lei.
DIN CARE C+M: 11.799.145,00 lei fara TVA;
14.040.982,55 lei cu TVA;
Valoare TVA = 2.241.837,55 lei.
d. Perioada de implementare propusă;
Realizarea investitiei este estimata pe o perioada de 15 luni de la inceperea executiei lucrarilor.
e. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață
de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și
amplasamente);
Au fost atasate planul de amplasament, precum si planuri de situatie, planuri ce fac parte din
proiectul tehnic.
f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele);
i. Profilul și capacitățile de producție;
Avand in vedere faptul ca pentru Celula I, a fost atinsa capacitatea maxima de depozitare de
855.000 mc deseuri, iar lucrarile de constructie pentru Celula II au fost finalizate, este necesara
inchiderea corespunzatoare a Celului I de depozitare din cadrul depozitului conform de deseuri
al municipiului Bacau.
Astfel, tema de proiectare a beneficiarului a fost inchiderea Celulei I din cadrul depozitului
conform de deseuri Bacau, etapizat in doua etape de executie, conform Ordinului 757/2004
privind aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor, proiectul urmand a fi
finantat din fonduri proprii ale Primariei Municipiului Bacau.
Etapa I, 3-5 ani
Ob. 1 – Lucrari de sistematizare
Executia sistematizarii va consta din urmatoarele operatiuni:
- sapare mecanizata deseuri si incarcare in auto – in executie se vor utiliza utilaje cu gabarit
redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente;
- relocare deseuri, asternere in straturi succesive de maxim 30 cm si compactarea mecanica a
fiecarui strat prin trecerea succesiva de minim 3 ori peste fiecare strat – in executie se vor
utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente si nu se vor
utiliza compactoare vibrante;
- imprastierea cu buldozerul a stratului de sustinere de 50cm, format din pamant rezultat din
sapaturi – in executie se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea
taluzurilor existente iar pentru stratul de sustinere nu se va utiliza argila sau pamanturi
argiloase si acesta nu va contine componente organice; stratul de sustinere trebuie sa permita
patrunderea gazului (coeficientul de permeabilitate va fi > 1x10-4 m/s).
Cantitatea estimate totala de deseuri relocate in vederea modelarii formei finale a Celulei I va fi
de 25.000 mc.
Ob. 2 – Reabilitare sistem degazare
Prin prezentul proiect se va realiza doar capul puturilor de biogaz (inclusiv vane, fitinguri,
legaturi) precum si sistemul de conducte individuale de transport de la fiecare put de captare
biogaz la substatiile de biogaz (substatia 1-vest si substatia 2-sud) si sistemul de conducte de
racordare de la substatiile de biogaz, la statia de ardere a biogazului (facla).
Substatiile de biogas, sistemul de condensare al biogazului si sistemul de ardere sunt existente
si nu fac obiectul prezetului proiect.
Capul puturilor (16 buc.) se va realiza din material PEID si va avea forma in plan circulara cu De
250mm si h = 2.00m. Acesta va fi compus din cap put cu flansa oarba si valva de siguranta,
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conector de gaz din PEID de la cap put la conducta de transport individuala a biogazului. Se vor
monta un numar de 16 cabine la fiecare put de captare biogaz.
Conductele individuale de transport biogaz vor fi din material PEID PN6 avand De90mm.
Acestea vor urma traseul de la fiecare put, individual, la substatiile de biogaz astfel:
- de la puturile 1, 2, 3, 4, 7, 8 la substatia 1 – vest;
- de la puturile 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 la substatia 2 – sud.
Lungimea totala a conductelor individuale de transport va fi de 1660 m.
Dupa realizarea acestor lucrari, se va racorda colectorul comun existent al celor doua substatii
(colector din tuburi PEID De200mm PN6), la statia de ardere biogas (facla)
Ob. 3 – Monitorizare si interventii lucrari Etapa I
- urmarirea tasarilor si a comportarii in timp a intregii celule, pana la constatarea epuizarii
tasarilor, perioada estimata de 3-5 ani.
- interventii la sistemele de degazare, susbstatii biogaz, sistem levigat, sistem ape de
precipitatii, cu remedierea lucrarilor ce pot fi afectate de tasari.
Etapa II, dupa epuizarea tuturor tasarilor
Ob. 1 - Sistem închidere
- strat suport cu grosimea minimă de 50 cm din pământ;
- strat drenare biogaz, material granular 30 cm;
- geocompozit bentonitic de impermeabilizare, cu greutatea de 6000 gr/mp;
- strat drenare ape de precipitații, material granular 30 cm;
- material geotextil drenant (permeabil), cu greutatea = 400 gr/mp;
- strat de recultivare, pământ argilos cu nisip si pietris, 85 cm - necompactat;
- strat pământ vegetal (fertil) 15 cm - necompactat;
- gazon (insamantare, udare si intretinere).

- Strat de sustinere

Cantitatea necesara estimata va fi de 30600 mc.

- Strat drenare biogaz

Cantitatea necesara estimata va fi de 18500 mc.

- Stratul de impermeabilizare – geocompozit de impermeabilizare
Cantitatea necesara estimata va fi de 61100 mp.

- Strat drenare ape de precipitatii

Cantitatea necesara estimata va fi de 18500 mc.

- Material geotextil drenant - permeabil

Cantitatea necesara estimata va fi de 62500 mp.

- Strat de recultivare

Cantitatea necesara estimata va fi de 52000 mc.

- Strat pamant vegetal

Cantitatea necesara estimata va fi de 9400 mc.

- Gazon

Suprafata totala desfasurata, pe care se va realiza sistemul de inchidere va fi de 62.500 mp.
Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

Descrierea sistemului de colectare ape de precipitatii propus - Celula I

Rigolele noi propuse se vor executa in sapatura deschisa si vor fi rigole pereate din beton cu
sectiune trapezoidala avand b=0.30m si B=0.50m. Inaltimea rigolei va fi 0.60m. Panta rigolei se
va adapta la panta terenului amenajat dar nu va fi sub 0.1%. Lungimea totala a rigolelor
propuse va fi de 900ml si vor descarca in rigolele perimetrale existente la baza Celulei I.
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Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I
(amonte și aval)
- executia a 3 foraje de monitorizare (1 amonte si 2 aval), pana la interceptarea panzei freatice.
Forajele se vor nota FCI de la 1 la 3 iar amplasarea lor este data in planul de situatie.
Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si interventii lucrari Etapa II
- urmarirea tasarilor si a comportarii in timp a intregii celule, berme, puturi degazare,
functionarea sistemelor de degazare, levigat, colectare ape de precipitatii si ape subterane,
pentru o perioada de 35 ani, cu inregistrarea datelor obtinute si notarea periodica a
fenomenelor si concluziilor constatate.
- interventii la sistemele de degazare, susbstatie biogas, sistem levigat, sistem ape de
precipitatii, cu remedierea/reabilitarea lucrarilor ce pot fi afectate de tasari.
ii. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de
specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea
Avand in vedere natura investiției, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul.
iii. Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a
acestora
Lucrările necesare modernizării și extinderii sistemului de alimentare cu apă din comuna Vinatori
se vor executa cu materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare şi în conformitate
cu H.G. nr. 76/1997 şi Legea 10/1995.
iv. Racordarea la rețele utilitare existente în zonă
Pentru investiția propusă, va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu energie
electrică al localității pentru cele 3 surse noi de apă (F1, F2 și F3), precum și pentru gospodăria
cu rezervor V=200 mc existentă.
v. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de
execuția investiției
Lucrările de terasamente propuse prin prezenta documentație au fost astfel concepute încât să
îndeplinească regula compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat
rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi. Umplutirile se
vor realiza în straturi succesive cu compactarea fiecărui strat. Excesul de pamant va fi
transportat, descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul investiției, operațiune
ce va respecta cotele vecinătăților amplasamentului.
vi. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Pentru investiția propusă nu sunt necesare căi noi de acces sau modificarea celor existente.
vii. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare
Avand in vedere natura constructiei, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul.
viii. Metode folosite în construcție/demolare
Lucrările necesare inchiderii conforme a Celulei 1, se vor executa cu materiale agrementate
conform reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 şi Legea 10/1995.
Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații
speciale pentru execuția acestora.
ix. Planul de execuție, curpinzând faza de construcție, punerea în funcțiune,
exploatare, refacere și folosire ulterioară
Nu este cazul.
x. Relația cu alte proiecte existente sau planificate
Nu este cazul.
xi. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Soluţiile de realizare a investiției vor fi in conformitate cu Normele Europene şi vor asigura
rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor atât la sarcini statice cât şi la cele dinamice.
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Nu este cazul.

xii. 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)

IV.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:
a. planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a
terenului
Pentru investiția propusă, nu sunt necesare lucrari de demolare.
b. descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului
Pentru investiția propusă, nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului.
c. cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz
Pentru investiția propusă, nu este cazul pentru realizarea sau schimbarea unor cai de acces.
d. metode folosite in demolare
Pentru investiția propusă, nu sunt necesare lucrari de demolare.
e. detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Pentru investiția propusă, nu este cazul pentru realizarea unor alternative privind demolarea.
f. alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea
deseurilor)
Pentru investiția propusă, nu sunt este cazul aparitiei unor alte activitati ca urmare a demolarii.
V.

DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI
i. Distanța față de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera,
adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001,
cu completarile ulterioare;
Lucrarile propuse prin documentatia tehnica nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera din 25 februarie 1991, ractificata prin Legea
22 din 2001.
ii. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii
si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului
arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca
zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
Lucrarile propuse prin documentatia tehnica, inchidere Celula 1, nu sunt incadrate in Ordinul
ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004,
iii. harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte
informatii privind:
1. folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament,
cat si pe zone adiacente acestuia
Obiectivele analizate în documentația tehnică aparțin inventarului bunurilor al mun. Bacau.
2. politici de zonare si de folosire a terenului
Conform H.G. 2139/2004 actualizată, pentru aprobarea clasificației și duratei normale de
funcționare a mijloacelor fixe, obiectivul se încadrează în:
Grupa 1– Construcții
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Subgrupa 1.5. - Constructii pentru afaceri, comert, depozitare.
3. arealele sensibile
In zona amplasamentului obiectivului de investitii, nu au fost identificate zone sensibile.
4. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi
prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta
geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970
Coordonatele geografice realizate in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, aferente
obiectivului de investitii si care au stat la baza intocmirii ridicarii topografice si respectiv, a
realizare proiectului tehnic, au fost atasate prezentei documentatii, sub forma de vector in
format digital.
5. detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in
considerare
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul.
VI.
DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE
a. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu
i. protectia calitatii apelor
1. sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
In timpul executiei, sursele de poluanti pentru ape pot aparea doar in timpul realizarii lucrarilor
propuse. Astfel, pentru evitarea poluarii apelor, se vor lua urmatoarele masuri:

În timpul execuției lucrărilor:
1. la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu două cabine amplasate la 100
m de cursul de apă;
2. se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor în perioada execuției și în cea de
functionare a obiectivului;
3. se va elimina pericolul poluării apelor subterane prin evitarea pierderilor de materiale și
substanțe cu potențial poluant;
4. se vor incheia contracte cu unități specializate în vederea utilizării și evacuării apelor.

in timpul exploatării obiectivului de investiție: pe perioada exploatării se execută
lucrări de întreținere cu aceleași prevederi de la punctul anterior.
2. statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate
prevazute
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu sunt
prevazute statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.
Levigatul posibil produs dupa perioada de inchidere precum si apele pluviale colectate dupa
inchiderea Celulei 1, se vor trata in instalatiile de tratare existente (statia de epurare
containerizat, cu osmoza inversa).
ii. protectia aerului
1. sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri
Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului, nu afectează în nici un fel calitatea aerului,
neexistând surse de poluanţi pentru aer, concentraţii şi debite de poluanţi rezultaţi şi
caracteristicile acestora pe faze tehnologice şi de activitate.
Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției vor respecta prevederile HG 743/2002 privind

stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor
mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule poluante de la
acestea.
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2. instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu sunt
prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.
iii. protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor
1. sursele de zgomot si de vibratii
Există posibilitatea poluării fonice în zonă în perioada execuției proiectului. Pentru reducerea
riscului de poluare fonică a vehiculelor ce aută la realizarea investiției și la transportul
materialelor, acestea vor respecta nivelul de putere acustică impus de HG 1756/2006 privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în
exteriorul clădirii.
2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si
vibratiilor
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu sunt
prevazute amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor.
iv. protectia impotriva radiatiilor
1. sursele de radiatii
Nu este cazul.
2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
v. protectia solului si a subsolului
1. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime
Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime, pot aparea in timpul
executiei lucrarilor, datorita utilajelor de lucru sau altor factori.
2. lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului
În domeniul protecției calității solului se vor lua următoarele măsuri pe timpul execuției
lucrărilor de execuție:
1. Se vor gospodări materialele de construcții numai în perimetrul de lucru fără a afecta
vecinătățile pe platforme amenajate cu șanțuri perimetrale;
2. Nu se va depăși suprafața necesară frontului de lucru;
3. Se va evita tasarea și distrugerea solului și se vor reface terenurile ocupate temporar;
4. Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzatoare, astfel
încât să nu existe scurgeri de ulei, carburanți și emisii de noxe peste valorile admise;
5. Se vor depozita deșeurile de orice natură numai în locurile special prevăzute în acest
scop;
6. Se va interzice depozitarea de materiale pe căile de acces sau pe spațiile care nu aparțin
zonei de lucru;
7. Se vor incheia contracte de servicii cu unități specializate în vederea asigurării eliminării,
tratării și depozitării finale a deșeurilor;
8. Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor;
9. Se vor colecta selectiv deșeurile tehnologice în spații amenajate în vederea valorificării
celor reutilizabile prin unități specializate în valorificare și a descărcării la depozite de
deșeuri din zonă a deșeului nereciclabil și a celui menajer.
vi. protectia ecosistemelor terestre si acvatice
1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul.
2. lucrarile, dotarile si masurile pentru
monumentelor naturii si ariilor protejate

protectia

biodiversitatii,
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Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul.
vii. protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
1. identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile
umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte
zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de
interes traditional si altele
Investiția se va realiza pe domeniul public al municipiului Bacau, asigurandu-se o distanta
optima fata de asezarile umane.
Pe amplasamentul investiției ce face obiectul documentatiei tehnice, nu au fost identificate
monumente istorice si de arhitectura, sau alte zone asupra carora exista un regim de restrictie
sau zone de interes si altele.
2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a
obiectivelor protejate si/sau de interes public
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul de
lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor si/sau de interes
public.
viii. prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizarii proiectului/ in timpul exploatarii
1. lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile
legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de
deseuri generate
Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj, (codificate conform
HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:
 deşeuri din construcţii: cod 17
- pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;
- deşeuri de materiale de construcţie, cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a
unor şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;
 deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20
- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 rezultate din
activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;
- deşeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea
curentă de pe şantier;
- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din
activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;
- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 20 02.
 deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16
- deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice şi cablurilor
electrice - cod 16 02;
- deşeuri de la baterii şi acumulatori - cod16 06.
Principalele produse generate de activitatea de execuție, ce pot fi clasate ca deşeuri, sunt
materialele rezultate din debitări de material (tubulatură PVC/PEID).
Alte tipuri de deșeuri ce vor fi generate pe parcursul activității de execuție sunt deșeurile
menajere rezultate în urma mesei muncitorilor și deșeuri rezultate din activități de construcții.
Cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în urma activității de execuție sunt:
1. Deșeu menajer - 106 kg/lună (2.540 kg/an), 0,12 mc/lună (2,82 mc/an);
2. Hârtie/carton - 60 kg/lună (1.452 kg/an), 0,07 mc/lună (1,61 mc/an);
3. Plastic/peturi - 136 kg/lună (3.266 kg/an), 0,15 mc/lună (3,63 mc/an);
4. Deșeu rezultat din activități de construcții și demolări - 270 mc;
5. Deșeu rezultat din debitarea materialelor - 586 kg;
6. Deșeu din lemn - 250 kg.
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2. programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate
In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate și
depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizarii lor. Colectarea/evacuarea acestor
deseuri se va face astfel:
 în conformitate cu H.G nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, deseurile menajere si
cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in puncte de
colectare prevazute cu containere tip pubela. Periodic vor fi transportate in conditii de
siguranta la o rampa de gunoi stabillita de comun acord cu Inspectoratul de Protectia a
Mediului. Se va tine o stricta evidenta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si
identificatorii mijloacelor de transport utilizate.
 în baza H.G. nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi colectate si
predate la punctele de colectare.
 deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentelor si
vor fi valorificate obligatoriu la unitatile specializate.
 deseurile materialelor de costructii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice, etc.) nu
ridica probleme deosebite din punct de vedere al potentialului de contaminare. De aceea
se propun urmatoarele variante de valorificare/eliminare: valorificare locala in pavimentul
drumurilor de exploatare, acoperirea intermediara in cadrul depozitelor de deseuri
menajere din zona sau depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota de exploatare.
 deseuri lemnoase vor fi selectate si eliminate functie de dimensiuni.
 acumulatori uzati, materiale cu potential toxic deosebit de ridicat, vor fi stocati si
depozitati corespunzator, urmand sa fie stocati si valorificati in unitati specializate.
 anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale unui santier. In baza H.G.
nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate in locuri special
amenajate iar antreprenorul va gasi o solutie pentru eliminarea lor. Se interzice arderea
lor.
 deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate
separat, in vederea valorificarii.
 vopselele, diluantii precum si celelalte substante periculoase vor fi depozitate, manipulate
in conditii de maxima siguranta.
3. planul de gestionare a deseurilor
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul
pentru realizarea unui plan de gestionare a deseurilor.
ix. gospodarirea substantelor si a preparatelor chimice periculoase
1. substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau
produse
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul de
aparitie a substentelor si a preparatelor chimice periculoase.
2. modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice
periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu
si a sanatatii populatiei
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul.
b. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, nu este cazul.
VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT
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a. impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie
speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a
florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale,
calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si
amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului
si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre
aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar,
cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si
negativ)
Efectele sunt analizate atât pentru perioada de executie când acestea pot fi usor negative, cat si
pentru perioada de functionare, când efectele sunt favorabile mediului, in special atmosferei.
Impactul pe timpul perioadei de executie a lucrărilor.
Pe timpul executiei, impactul asupra componentilor mediului se manifesta prin:
 Scoaterea temporara din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare santierului
de constructii, drumuri temporare, etc;
 Circulatia intensa a echipamentului de constructii in zonele de lucru pentru transportul
materialelor si a prefabricatelor;
 Functionarea statiilor de asfalt si de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de
mentinere si de reparatii, depozite pentru materiale si combustibili, tabere de santier,
etc;
 Exploatarea pamântului din gropile de imprumut si a carierelor de agregate;
 Suspendarea si devierea temporara a traficului de pe drum;
 Cresterea poluarii fonice, continutul de particule in suspensie (praf) si noxe, erodarea si
degradarea terenului, in general in zonele unde functioneaza santierele de constructii;
 Impactul lucrărilor pe perioada de executie, depinde in principal de marimea lucrărilor de
constructii si de modul in care acestea sunt conduse.
Impactul pe timpul perioadei de functionare.
Nu este cazul.
b. extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate)
Impactul asupra populatiei, sanatii umane, a biodiversitatii are loc doar in zona
amplasamentului și doar pe perioada execuției.
c. magnitudinea si complexitatea impactului
Avand in vedere ca lucrarile propuse prin documentatia tehnica nu sunt de mare anvergura,
rezulta ca impactul asupra aspetelor de mediu prezinta o magnitudine si o complexitate redusa.
d. probabilitatea impactului
Tinand cont de natura obiectivului de investitii, respectiv inchiderea Celulei 1, de complexitatea
redusa a acestuia, in care nu sunt folosite tehnologii deosebite de executie, probabilitatea
impactului asupra aspectelor de mediu este redusa.
e. durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Durata impactului asupra celor mentionate apare doar in timpul executiei lucrarilor.
f. masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului
La realizarea constructiilor se vor utiliza terhnologii de executie care sa nu afecteze mediul
inconjurator. Se evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale
(moloz) se vor depozita corespunzator si transportate in locul special recomandat de
administratia locala. La efectuarea lucrărilor de sapaturi/relocari se va acorda o atentie
deosebita respectarii legislatiei privind protectia mediului. După finalizarea lucrarilor de
inchidere a Celulei 1, se vor efectua lucrări de aducere in starea initiala a zonelor afectate de
organizarea de santier, de depozitele de materiale si de folosirea utilajelor si mijloacelor de
transport.
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Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata
executiei lucrărilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare
prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor - Decret 290/97, de Normele tehnice de proiectare si realizarea
constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118/13, de Normele generale de prevenire
si stingere a incediilor aprobate prin ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul
de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrărilor de constructii si instalatiile
aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru
ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii C58/96.
In timpul executiei lucrărilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind protectia
muncii, tehnica securitatii , sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si igiena
muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta si asigura masurile si
echipamentele necesare protejarii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele
corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate si conditiile de executie, va dota
corespunzator toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului.
g. natura transfrontaliera a impactului
Tinand cont de amplasamentul obiectivului de investitii, acesta nu are impact transfrontalier.
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI
PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV
PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR
PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE
APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU
INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA
Perioada de execuție
Pe perioada executiei lucrărilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a
factorilor de mediu in scopul urmaririi eficentei masurilor aplicate cat si pentru a stabili masuri
corective in cazul neincadrarii in normle specifice. In acest sens se propun urmatoarele masuri
necesare a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Agentiei de Protectie a Mediului:
Identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si emisii specifice de
poluanti.
Stabilirea unui program de masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata
executiei lucrărilor, atat in incinta bazelor de productie, cat si pe traseul executiei;
Urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul (daca este cazul) pentru
asigurarea randamentelor maxime. In special se recomanda a se efectua masuratori de emisie
pentru gazele si pulberele rezultate de la statiile de asfalt (daca este cazul).
Urmarirea modului de functionare a instalatiilor de depoluare si masuri privind curatarea lor
periodica;
Verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni;
Verificarea periodica a etansietatii rezervoarelor de stocare a carburantilor sau a substantelor
toxice, daca este cazul;
Gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul bazelor de productie,
organizarilor de santier, cat si in zona locurilor de lucru;
Stabilirea unui interval de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de
mediu aer, apa si sol nu se incadreza in limitele impuse de legislatia in vigoare;
Stabilirea unui program de revenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesare a fi
luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident;
Organizarea unui sistem prin care populatia sa poata anunta constructorul asupra
nemultumirilor pe care le are, legat de poluarea de aceasta perioada, siguranta traficului etc. In
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acest sens, se propune crearea unei linii telefonice in cadrul Organizarii de santier si
desemnarea unei persoane dintre angajatii Constructorului care să preia toate opiniile exprimate
in apelurile primite, urmand a transmite un raspuns, dupa analiza situatiei.
Monitorizarea factorilor de mediu pe durata executiei lucrărilor, precum si aplicarea masurilor de
protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii santierului in conditiile exercitarii unui
impact minim asupra habitatului natural.
Perioada de functionare
Pentru perioada de monitorizare, au fost prevazute trei puturi de monitorizare a panzei freatice,
amplasate unul in amonte si doua in aval, conform normelor in vigoare.
Impactul potential asupra apelor
Sursele de poluare a apei asociate perioadelor de execuție sunt:
- Activităţile igienico-sanitare ale personalului.
- Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor administrative aferente organizării de şantier.
Pentru apele uzate se vor monta in santier toalete ecologice etanse.
Impactul potential asupra solului și subsolului
Lucrările propuse prin prezenta documentație nu afectează în nici un fel calitatea solului și a
subsolului în timpul implementării proiectul și nici după finalizarea acestuia.
Lucrările propuse prin prezenta documentație vor conduce la protecția solului și subsolului.
Prin inchiderea Celului I, se elimina orice potential risc de poluare a apelor de suprafata si
subterane, prin masurile de colectare controlata si evacuare a apelor conventional curate.
Deșeurile depozitate în cadrul Celulei I, au fost depozitate pe o structură la execuția căreia au
fost utilizate cele mai bune tehnice.
Protectia apelor subterane este asigurata prin insasi conceptia si modul de realizarea a
depozitului. Baza depozitului este impermeabilizata cu un strat de argila compactata, peste care
s-a asternut o geomembrana din PEHD de 2 mm grosime. Colectarea, evacuarea si epurarea
levigatului este asigurata prin sistemul existent de drenaj al levigatului si modulele de epurare
cu osmoza inversa, care vor ramane in functiune si dupa inchiderea Celului I, pana cand
cantitatea de levigat va fi nesemnificativa. Prin programul de monitorizare post-inchidere, se va
monitoriza periodic calitatea apelor subterane, prin forajele de monitorizare existente pe
amplasamentul Depozitului conform și ca măsură suplimentară se vor executa 3 foraje de
monitorizare ape freatice. Acestea se vor executa două în aval și unul în amonte de Celula I,
considerând direcţia de curgere a pânzei freatice, până la interceptarea pânzei freatice.
Aceste 3 noi foraje de monitorizare, vor ramane in funcţiune, in conformitate cu legislaţia de
mediu, pe o perioada de 35 ani după închiderea depozitului de deşeuri. Analizele de apa se vor
recolta periodic, in conformitate cu cerinţele legale.
Impactul potential asupra aerului
Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:
- 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 şi anume:
oxizi de sulf (SO2 şi SO3), acizi corespunzători ai acestora (H2SO4 şi H(SO3)2);
aldehide rezultate din oxidarea parţială a combustibilului înaintea arderii cât şi în timpul
acesteia;
particule (pulberi în suspensie);
oxidul de carbon (CO);
oxizi de azot ( NOx);
hidrocarburi nearse;
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Având în vedere:
că activitatea se va desfăşura numai pe o perioadă de max. 3 luni;
funcţionarea discontinuă a utilajelor şi a mijloacelor de transport;
cantităţile modeste de combustibili folosiţi;
numărul redus de surse de emisii;
sursele de emisii sunt mobile în majoritate;
apreciem că prin activitatea ce se va desfăşura, impactul produs de aceste condiţii asupra
aerului este nesemnificativ şi nu poate depăşi limitele prevăzute de STAS 12574/1987, şi
anume:
- NO2 = 0,75 mg/m3;
- Compuşi organici = 0,3 mg/m3;
- Particule = 0,5 mg/m3.
În aceste condiţii nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer pentru
perioada de realizare a obiectivului.
În scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele
autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie
verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali.
Impactul potential-zgomotului
În perioada de execuție, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi
utilajele folosite pentru activităţi de transport, construcţie si montaj.
Vor fi utilizate vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, care corespund
cerinţelor de mediu privind emisiile acustice.
Impactul potențial-radiațiile
Nu este cazul deoarece nu exista nici o sursa de radiatii in zona.
Impactul potential asupra ecosistemelor terestre și acvatice
Ecosistemele terestre vor fi afectate doar in mod pozitiv prin efectuarea acestor lucrări, prin
reducerea poluarii factorilor de mediu din zona.
Impactul potențial asupra așezărilor umane
În urma executării lucrărilor zona pe care se desfăşoară obiectivul nu va suporta efecte negative
suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din
punct de vedere sanitar, economic şi social dar mai ales al factorilor de mediu prin scăderea
gradului de poluare. Lucrările propuse satisfac reglementările de mediu naţionale (Legea
226/2013 privind protecţia mediului) precum şi cerinţele legislaţiei Europene în domeniul
mediului.
IX.
LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE
a. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor
de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior
de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui
cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului
inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si
de abrogare a anumitor directive, si altele)
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Proiectul nu se incadreaza in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia
Uniunii Europene.
b. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat
Obiectivul de investitii este finantat de catre Primăria Municipiului Bacau. Beneficiarul investitiei
este Municipiul Bacau.
X.

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
a. descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
Lucrările propuse pentru organizarea de șantier se asigură de către executant care va actualiza
în acest scop proiectul pentru organizarea șantierului pentru întreaga lucrare şi care va ține cont
de bazele de producție necesare.
Organizarea de șantier va avea în vedere următoarele:
 amplasarea obiectivelor organizării de şantier în conformitate cu proiectul şi avizele
autorităţilor;
 asigurarea căilor de acces;
 delimitarea fizică a organizării de şantier;
 realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, apă, gaze, canalizare, comunicaţii de
voce şi date;
 asigurarea unui iluminat general, în aer liber şi în magazii, cu un nivel de iluminare conform cu
normele aplicabile;
 dotarea cu mijloace PSI;
 prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin:
- montarea panoului general de şantier (în conformitate cu cerinţele legale);
- montarea unui panou ce indică lucrările specifice din şantierul de construcţii şi EIP
necesar;
- afişarea de instrucţiuni generale cu privire la “Disciplina în şantierul de construcţii”
(Regulament de ordine interioară);
- afişarea unui Plan de circulaţie în şantier şi în proximitatea şantierului cu indicarea
acceselor;
- afişarea unui Plan de acţiune în situaţii de urgenţă (incendiu, calamităţi naturale);
- afişarea Graficului de execuţie a lucrărilor.
Lucrări pregătitoare:
- se curăţă terenul (defrişări, demolări, îndepărtarea gunoaielor);
- se execută îndepărtarea şi evacuarea stratului vegetal, orizontalizarea terenului
conform prevederilor din proiect;
- se execută şanţuri de scurgere a apelor pluviale;
- se execută trasarea şi pichetarea amplasamentului provizoriu al organizării de şantier
conform planului de trasare;
- se realizează aprovizionarea cu materiale şi piese, în cantităţile şi de calitatea cerută
prin proiect, astfel încât să se asigure începerea şi continuitatea lucrărilor;
- se asigură utilajele si dispozitivele de mică mecanizare necesare;
- se asigură forţa de muncă specializată;
- se realizează căile de acces şi platforma de depozitare a materialelor.
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc.
Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de
protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie
necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.
b. localizarea organizarii de santier
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Amplasamentul organizării de șantier va fi pus la dispoziție de către beneficiar, respectiv
inchidere Celula 1.
c. descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier
Avand in vedere faptul ca parcarea este asfaltata si modul de alcatuire si functionare a
organizarii de santitier consideram ca nu va exista un impact semnificativ asupra mediului.
d. surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier
Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.
Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice,
amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.
e. dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
Utilajele care vor fi folosite in executarea investitiei vor fi verificate pentru ca emisiile de noxe
sa fie in parametri legali.
XI.
LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI,
IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE
ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
a. lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz
de accidente si/sau la incetarea activitatii
La finalizarea, lucrarilor aferente investitiei recomandam urmatoarele:
 curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor
menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai
apropriat depozit de deseuri autorizate;
 evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei.
 lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.
b. aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale
Riscurile naturale semnificative care pot afecta zona amplasamentului: cutremurele, căderile
masive de zăpadă si inundatiile.
Incidentele nedorite se produc, în general, datorită defectării unor utilaje sau a nerespectării
Normelor de Protecţia Muncii şi /sau a disciplinei de producţie.Accidentele în funcţie natura
acestora pot fi de mai multe tipuri:
 accidente de natură mecanică,
 accidente electrice,
 accidente chimice,
 pericole de incendiu,
Accidentele de natură mecanică afectează în principal personalul direct implicat în aceste
accidente. Sursele principale ale acestor accidente mecanice sunt:
 circulaţia autovehiculelor in zonele de lucru.
 - utilajele în mişcare in zonele de lucru.
Accidente de circulaţie datorate circulaţiei autovehiculelor în incinta zonelor de lucru se pot solda
cu consecinţe grave asupra celor implicaţi.Limitarea vitezei de trafic poate reduce acest risc la un
nivel minim.
Accidentele de natură electrică sunt de fapt electrocutările. Ca sursă de accidente de natură
electrică sunt toate utilajele acţionate de energia electrică, şi bineînţeles sistemul de distribuţie a
energiei electrice.
Riscurile unor electrocutări există în special în cazul personalului de întreţinere utilaje şi a
personalului de întreţinere a instalaţiilor electrice.
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Evitarea aproape în totalitate a unor asemenea accidente se poate realiza prin angajarea unor
oameni cu o bună calificare, responsabili şi conştienţi privind riscurile care există la instalaţiile
electrice.
Accidentele de natură electrică respectiv electrocutările, pot duce la arsuri foarte grave ale celor
implicaţi sau la deces.
Accidentele sau incidentele de natură chimică.
Sursele potenţiale sunt substanţe chimice şi materiale combustibile existente pe amplasament.
Pericole de incendiu. Sursele potenţiale de foc sunt substanţe şi materiale combustibile existente
pe amplasament.
Reducerea riscului producerii unor accidente care pot conduce la poluări ale mediului sau
accidentarea personalului, va fi responsabilitatea antreprenorului, care va prevede măsuri şi
reguli de siguranţă.
Principalele direcţii care sunt prevăzute la minimizarea riscului de accidente sunt următoarele:
1. Traficul autovehiculelor pe amplasament va fi strict reglementat de aşa-zisa politică de
trafic uni-sens, traseul fiecărui vehicul fiind clar stabilit.
2. Muncitorii fiecărui loc de muncă vor fi calificaţi si instruiti pentru a cunoaste toate regulile
referitoare la locul de muncă.
3. Vor fi prevăzute proceduri de urgenţă stabilite împreună cu instituţiile specializate:
pompieri, poliţie, ambulanta, etc.
c. aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei
Avand in vedere investitia propusa in prezenta documentatie tehnica, nu sunt necesare aspecte
referitoare la inchiderea, dezafactarea sau demolarea instalatiei.
d. modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului
Avand in vedere amplasamentul investitiei, consideram ca terenul nu va putea fi folosit ulterior
cu alta destinatie.
Intocmit
ing. Bulai Catalin
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- geocompozit drenant;
- strat impermeabil
cm
- strat drenare ape de precipita ii, material granular 30 cm;
- material geocompozit drenant;
- strat de recultivare,
cm;
- strat
cm.
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CELULA I - Lucrari de inchidere propuse:
Etapa I, 3-5 ani
- sistematizare celula sub forma trunchi de con;
- executie berme la fiecare 10m pe verticala, cu latime de 6m;
- acoperire provizorie cu strat de sustinere de 50cm, acoperit cu gazon;
- urmarirea tasarilor si a comportarii in timp a intregii celule, pana la constatarea
epuizarii tasarilor, perioada estimata de 3-5 ani,
- reabilitare puturi degazare existente (biogaz),
- reabilitare conducte individuale de colectare biogaz,
- racordare substatie biogaz la statia de ardere biogaz.
Etapa II, dupa epuizarea tuturor tasarilor
1.
- strat
;
- strat drenare biogaz, material granular 30 cm;
- geocompozit drenant;
- strat impermeabil
cm
- strat drenare ape de precipita ii, material granular 30 cm;
- material geocompozit drenant;
- strat de recultivare,
cm;
- strat
cm.
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3. Realizare foraje monitorizare post
Celulei I (amonte i aval).
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CELULA I - Elemente constructive componente, existente:
- drum de acces,
i platforme intermediare,
- pu uri biogaz,
- substatie colectare biogaz,
- sistem colectare levigat (drenuri si camine),
- limit proprietate zona Celulei I (gard perimetral),
- sistem colectare evacuare ape pluviale (
),
- drum de acces dintre Celula I i Celula II
.
Dimensiuni amplasament Celula I - 270.40x191.20 m (S=5.17 ha).
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- drum de acces,
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