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2. MEMORIU 

2.1. DATE GENERALE: 
• Denumire Proiect: “REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SULITA, COM. SULITA, JUD. 

BOTOSANI" 
• Beneficiar: COM. SULITA, JUD. BOTOSANI 
• Adresa beneficiar: COM. SULITA, JUD. BOTOSANI 

• Proiectant : S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L. 
• Nr. Proiect : 100/2020 

Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: 
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; 
Descrierea amplasamentului: 

 Terenul se află în proprietatea comunei Suliţa, intravilanul administrativ al comunei 
Sulita, conform HCL nr.5/24.01.2013, cu suprafaţa de 12505,00 mp (conform actelor puse la 

dispozitie), parcela cadastrală PC 557 / nr cad. 52165. 
          Terenul este ocupat de o construcţie ce adăposteşte Scoala gimnaziala nr.1 Sulita – 
reprezentând obiectul acestui proiect, si alte constructii anexe, C2, C4, C5, C6, C7, C8. Terenul 

nu prezintă denivelări accentuate, are o pantă  constanta pe directia S-N şi o formă neregulata. 
           In prezent pe teren exista C1 – Cladirea Scolii construita din caramida in anul 1973 cu 

o suprafata la sol de 520 mp (conform actelor atasate). 
           Conform certificat de urbanism nr 14/07/07/2020 emis de Com. Sulita, jud. 

Botosani, se doreste “Reabilitare Scoala GImnaziala nr.1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani” – 
amenajarea de grupuri sanitare destinate elevilor intrucat in acest moment scoala nu 
indeplineste normele in vigoare din acest punct de vedere si alinierea la normele de siguranta 

la foc (inchiderea scarilor de evacuare). 
Nu sunt înregistrate sarcini, litigii sau interdicții de construire. 

Accesul se realizeaza dinspre DS 457 si DJ 297. 
 
Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;  

Vecinătăţile sitului: 
 Nord-Est:  Drum nr. cad. 52010 

 Sud - Est : drum  
 Sud - Vest : drum  
 Nord - Vest : prop. privata  

Distanta pana in vecinătăţi: 
 Nord-Est:  Drum nr. cad. 52010~36,73 m pana in limita de prop. 

 Sud - Est : drum ~13,89 m pana in limita de prop. 
 Sud - Vest : drum ~12,60 m pana in limita de prop. 
 Nord - Vest : prop. privata ~87,64 m pana in limita de prop. 

Accese:  
Accesul în incintă se face din DS 457 si DJ 297 conform ridicarii topografice, drumuri cu care 

terenul studiat se invecineaza. 
Categoria de importață a clădirii C - conform HGR nr. 766/1997 
Clasa de importață a clădirii III - conform normativ  

P100 - 1/2013 
Gradul de rezistență la foc II 

Conform P 100-1/2013 rezultă pentru 
amplasament: 

ag = 0.20 g 
Tc =0.7 sec 
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2.2. ORGANIZAREA DE SANTIER 
 Punctul de lucru se va organiza în incinta proprietații. 

 Zona frontului de lucru va fi imprejmuita si semnalizata prin mijloace corespunzatoare 
de avertizare. 
Se va dota şantierul cu moduli O.E. supraetajaţi, racordaţi la utilităţi (electrice, sanitare, 

termice). 
 Aprovizionarea cu materiale şi evacuarea deşeurilor se va efectua în baza unui 

program întocmit de către constructor şi vizat de către cei în drept, pentru a se evita depozite 
nejustificate de materiale, pământ, moloz. 
 Zona de lucru se va împrejmui cu panouri O.E., cu acces controlat, din motive de 

pază şi protecţie. 
 Execuţia lucrărilor se va face pe zone şi etape, printr-un program beneficiar – 

constructor întocmit şi însuşit în prealabil. 
 Constructorul va asigura protecţia muncii şi de prevenire incendii, pe toată durata 
desfăşurării lucrărilor. 

 Graficul de lucru se va întocmi de către beneficiar, proiectant şi constructor, la 
preluarea lucrărilor. 

 Inceperea executiei lucrarilor aferente acestei investitii se va face numai dupa 
delimitarea suprafetei amplasamentului, a traseelor de acces, a zonelor de depozitare a 

materialelor, a echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal incheiat intre beneficiar si 
executant. 
 Aceasta obligă constructorul la organizarea de șantier  în vederea amplasarii utilajelor 

și asigurarea utilităților pentru perioada de execuție. 
 Lucrarile necesare organizarii de santier constau in amplasarea baracamentelor 

pentru muncitori si personalul TESA, amenajarea cailor de acces si racordarea la utilitatile 
necesare pe parcursul executiei lucrarilor de constructie (apa, canal, electricitate): 

- amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori; 

- amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor 
rezultate; 

- amenajarea în şantier a unui punct de curăţare eficientă a vehicolului (spălarea 
roţilor masinilor) ce ies din şantier; 

- acoperirea benelor maşinilor ce transportă încărcătura care intra sau ies din şantier; 

- folosirea de materiale speciale pentru acoperirea clădirii în curs de amenajare astfel 
încât să poata fi reţinute pulberile produse în perioada de amenajare; 

- depozitarea materialelor de construcţii se va face în zone special amenajate fără să 
afecteze circulaţia în zona obiectivului; 

- betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate; 

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material 
sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia 

tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ; 
- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special 

amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere; 

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, 
schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate; 

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare 
de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic; 
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- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile 

de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de 
echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ; 

- deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta 
prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi autorizate 
în colectarea şi valorificarea acestora; 

- umezirea cailor de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de 
construcţii , respectiv ceea ce rezultă din amanajare; 

- după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile 
rezultate din constructie ; 

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în 

vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu 
se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului. 

Organizarea de şantier se va amenaja în proximitatea clădirii in incinta. 
Spaţiile de depozitare se vor amenaja în vecinătatea punctului de lucru.  
 Pentru manipularea materialelor la înălţime se va utiliza o schela dispusa perimetral 

constructiei.  
Se va dota şantierul cu moduli O.E. supraetajaţi, racordaţi la utilităţi (electrice, sanitare, 

termice). 
 Zona de lucru se va împrejmui cu panouri O.E., cu acces controlat, din motive de 

pază şi protecţie. Execuţia lucrărilor se va face pe zone şi etape, printr-un program beneficiar 
– constructor întocmit şi însuşit în prealabil. 
Constructorul va asigura protecţia muncii şi de prevenire incendii, pe toată durata desfăşurării 

lucrărilor. Graficul de lucru se va întocmi de către beneficiar, proiectant şi constructor, la 
preluarea lucrărilor. 

Curăţenia în şantier şi protecţia materialelor si lucrărilor 
Executantul va avea grijă să menţină ordinea şi curăţenia în şantier ca şi paza lucrărilor 
efectuate 24h/24. 

 Organizarea de şantier: în zona lucrării există condiţii pentru realizarea unei 
organizari de şantier provizorii. 

Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de acesta, cât şi de dirigintele 
de şantier. 
 Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor de pe şantier sunt în sarcina 

constructorului care va lua măsuri de amenajare a unui spaţiu de depozitare a materialelor, 
precum şi paza acestora prin organizarea de şantier. 

Laboratoarele contractantului ( ofertantului ) şi testele care sunt in sarcina sa:- nu este cazul 
 Curăţenia în şantier: este obligaţia constructorului şi constă în asigurarea unor spaţii 
de depozitare a materialelor, căi de acces libere, care să nu determine accidente de muncă. 

Serviciile sanitare: sunt asigurate de constructor prin organizarea unui punct de prim ajutor, 
cât şi mijloace de comunicaţie rapidă sau de transport în cazul unui accident de munca. 

 Executanţii şi beneficiarul vor respecta Legea Protecţiei Muncii nr.90/1996, inclusiv 
anexele 1 şi 2, Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, publicat de 
M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 9 / N / 15.03. 1993. 

 Documentaţia tehnica elaborată in vederea executarii unei lucrari de construcţii va 
cuprinde obligatoriu si realizarea (in apropierea constructiei) a unei organizări de şantier care 

să cuprindă: 
-  căile de acces; 
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-  unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare; 

-  sursele de energie; 
-  vestiare, apă potabilă, grup sanitar; 

-  grafice de execuţie a lucrărilor de executie; 
-  organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor si elementelor 

rezultate din constructiei cu masurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării si 

evitarea degradarilor; 
-  măsuri specifice privind protecţia si securitatea muncii, precum si de prevenire si 

stingere a incendilor, decurgand din natura operaţiilor si tehnologiilor de executie cuprinse in 
documentaţia tehnică de executie; 

- măsuri de protecţie a vecinătăţilor (transmitere de vibraţii si şocuri puternice, 

degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare). 
Pentru organizarea lucrărilor de executie a spaţiilor interioare sunt necesare 

următoarele condiţii de bază: 
- întocmirea proiectului tehnologic, funcţie de specificul lucrărilor, utilajele, 

echipamentele aflate in dotarea constructorului cat si de termenul de executie; 

- întocmirea proiectului de organizare de şantier, care reprezintă totalitatea 
documentatiilor tehnico - economice pe baza carora sunt justificate lucrările de organizare. 

Proiectul de organizare de şantier trebuie să asigure: 
- folosirea unui grad ridicat de mecanizare; 

-corelarea termenelor finale si intermediare cu utilizarea continuă a tuturor 
echipamentelor şi dispozitivelor aflate in dotarea executantului; 

- determinarea necesarului de forţă de muncă, utilaje; 

- dimensionarea spaţiilor si construcţiilor necesare organizării şantierului; 
- alimentarea santierului cu energie electrică, apă, abur, aer comprimat etc.; 

- alegerea celor mai avantajoase soluţii. 
 Se limitează la minim necesarul lucrărilor provizorii din incinta şantierului, căutand, 
atat cat este posibil, să fie utilizate spaţiile si sursele de energie existente. 

 În cazul unor firme de construcţii specializate in lucrări de executie, pe baza 
proiectului de organizare, se urmareşte realizarea unor baze de producţie in care sa aiba loc 

procesele de reutilizare si redare in circuitul economic al materialelor. 
Metode de executie 
În prima etapă lucrările vor debuta cu realizarea compartimentarilor corelata cu unele 

elemente de instalatii. 
În etapa a doua se vor executa lucrari de instalatii. 

În etapa a treia se vor executa lucrari de finisaje. 
 Reţelele exterioare, în special cele de alimentare cu apă si canalizare se vor executa 
odată cu terminarea lucrarii pentru ca acesta sa poată deveni funcţionala. În final, reţelele se 

vor definitiva inainte de terminarea amenajărilor exterioare. 
Amplasamentul obiectivului facilitează o execuţie rapidă: acces rutier până lângă 

obiectiv.- 
Se vor utiliza spaţii organizate de constructor, pentru vestiare si depozitări de 

material mărunt precum si spaţii exterioare pentru depozitări de material greu, voluminos. 

Amenajările de suprafaţă, sistematizarea verticală şi în plan a amplasamentului 
trebuie să asigure o evacuare rapidă a apelor din precipitaţii sau din alte surse de suprafaţă. 

Executantul va utiliza dispozitive de ridicare a materialelor la cotă: scripete acţionat electric si 
schela montata de constructor perimetral constructiei. 
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Organizarea teritoriului şantierului este prezentată schematic în planşa OE01.  

ASIGURAREA SI PROCURAREA DE MATERIAL SI ECHIPAMENTE 
Betoanele şi mortarele se vor prepara în staţii autorizate de betoane şi se vor aduce 

la obiect cu betonierele. 
Aprovizionarea cu materiale şi evacuarea deşeurilor se va efectua în baza unui 

program întocmit de către constructor şi vizat de către cei în drept, pentru a se evita depozite 

nejustificate de materiale, pământ, moloz. 
Toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare 

de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic; 
Depozitarea materialelor de construcţii se va face în zone special amenajate fără să 

afecteze circulaţia în zona obiectivului. 

Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati din zona amplasamentului 
Pentru asigurarea apei tehnologice se va face racord provizoriu. 

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la tabloul electric de şantier dotat 
cu contor si alimentat aerian de la tabloul electric general al incintei. 

Sursa de energie electrică va fi de tip 330 kV şi de 220 kV. 

Se va asigura un grup sanitar ecologic pentru echipele de lucrători amplasate 
deasupra căminelor de vizitare. 

Precizari cu privire la accese si imprejmuri 
Zona de lucru se va împrejmui cu panouri O.E., cu acces controlat, din motive de 

pază şi protecţie. 
Lucrarile necesare organizarii de santier constau si in: 

-amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori; 

-amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor 
rezultate; 

-amenajarea la intrarea în şantier a unui punct de curăţare eficientă a vehicolului 
(spălarea roţilor masinilor) ce ies din şantier; 

S-au prevăzut amenajările aferente organizării de şantier, avându-se în vedere 

condiţiile de execuţie de care dispune constructorul în zonă. Astfel, sunt indicate: 
-căile de acces la constructie ale personalului muncitor. Zona în care se ridică 

materialele va fi îngrădită, iar accesul oamenilor în această zonă în timpul ridicării va fi interzis, 
-drumul de acces în şantier, 
-barăci metalice pentru birou, magazie materiale, vestiar. Pe măsură ce se executa 

constructia si spatiile interioare devin utilizabile si acestea se vor utiliza. 
-spaţii deschise pentru depozit de materiale (cărămidă, fier beton, lemn etc). 

Masuri de protectia muncii si P.S.I. 
La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii prevăzute 

de legislaţia în vigoare. 

Lucrările se vor executa pe baza fişelor tehnologice elaborate de tehnologul 
executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea 

fişelor tehnologice de către întreg personalul de execuţie. 
Dintre măsurile speciale ce trebuie avute în vedere se menţionează: 
-zonele periculoase vor fi marcate cu panouri de avertizare; 

-se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, etc.); 
-toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu 

normele în vigoare; 
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- personal calificat care să cunoască măsurile de protecţia muncii în vigoare din 

"Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii" editia 1993, art.1-41; 
Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au 

caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru prevenirea 
eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în normele specifice de securitate a 
muncii pentru diverse categorii de lucrări). 

Se vor respecta măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute in 
Normativul P118/99, celelalte reglementari în vigoare. 

Executantul şi beneficiarul vor nominaliza persoanele care răspund de respectarea 
măsurilor privind securitatea muncii şi asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe şantier. 

Declanşarea activităţilor din etapa de postutilitaţi a unei construcţii va fi însoţită de 

luarea tuturor masurilor de protecţie si de tehnica securitatii muncii. 
Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile elaborate in cadrul 

MLPAT:  
-"Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii"/1993,  
-"Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari la  inalţime",/1995 si  

-"Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern"/1995 privind 
asigurarea stabilităţii elementelor de construcţii prin susţineri si sprijiniri pană la inlăturarea 

lor, balustrade de protectie, plase de protectie pentru evitarea accidentelor care ar putea 
surveni din lucrari de executie propriuzise. 

În vederea instructajului privind masurile de tehnica securităţii muncii in cadrul 
lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se ţine cont de principalele  

capitole din "Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii"/1993 si 

anume: 
- cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (pag. Al -A92); 

- cap. 27, 30 (pag. C51 - C100);  
- cap. 31,32 (pag. D3 - D20); 
- cap. 38, 39, 40 (pag. H3 - H28). 

Eliminarea cauzelor care dau naştere la accidente: 
- defectele utilajelor în funcţiune sau ale instrumentelor, precum si lipsa sau proasta 

amenajare a dispozitivelor de protecţie la maşini si utilaje; 
-folosirea unor scule sau instrumente nepotrivite pentru operaţia respectivă; 
-aglomerarea locurilor de muncă, a cailor de trecere, de acces; 

-iluminatul insuficient, aerisirea nesatisficătoare, temperatura excesivă, pulberi, praf, 
vapori si gaze toxice; 

-zgomot puternic, strident, socuri, trepidaţii; 
-lipsa sau insuficienţa folosire a echipamentului de protecţie (halate, manusi, 

incălţăminte, salopete, ochelari, măşti etc.); 

-instruirea tehnică insuficientă a muncitorilor in legătură cu operaţiile care vor fi 
executate conform proiectului. 

Adoptarea măsurilor care asigură securitatea muncii prin: 
-împrejmuirea şantierului; 
-executarea dispozitivelor de apărare la constructii înalte, unde există pericolul 

căderii materialelor, uneltelor; 
-asigurarea unui spaţiu liber de circulaţie care trebuie lăsat între materialele 

depozitate si peretii existenti cat si intre diferitele grămezi de materiale rezultate; 
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-depozitarea cu mana a materialelor nu trebuie făcută in gramezi mai inalte de 2.00 

m; 
-semnalizarea tuturor locurilor periculoase prin indicative, placarde vizibile ziua si 

noaptea; 
-orice utilaj actionat electric va fi pus in functiune numai după executarea legaturii la 

pămant sau la conductorul de nul; verificarea acesteia, în stare de funcţionare de către 

personalul tehnic calificat. 
Înaintea inceperii lucrului trebuie controlată starea uneltelor, avand grijă ca: 

-să nu aiba defecte sau deformatii provocate de folosinta prea îndelungată; 
-manerele sau cozile sa nu aibă noduri sau crapături, trebuind să fie bine ajustate si 

fixate; 

-părţile tăietoare sa fie bine ascutite, panzele de fierăstrău să aibă ceaprazul corect; 
-uneltele vor fi transportate prin purtare, nu prin aruncare. 

Se interzice circulaţia muncitorilor sub zonele de lucru aflate la înălţime. 
La executarea lucrărilor la inălţime, muncitorii vor purta centuri de siguranţă pentru 

legarea de elementele fixe stabile. 

Se interzice folosirea schelelor interioare improvizate, rezemate pe suporti fară 
stabilitate (cărămizi, plăci, lăzi etc.) 

Rezemarea caprelor sau a suporţilor schelelor si eşafodajelor interioare trebuie să se 
facă numai pe suporti solizi (planşee de beton, podine continue etc.). 

Scările duble obişnuite se confectionează, în general, cu 5 sau 7 trepte, iar capetele 
picioarelor care se sprijină pe pardoseală trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care să 
împiedice alunecarea. 

Cand se lucreaza la o inălţime mai mare de 2,50 m, în locuri cu circulaţie intensă sau 
cu pardoseli alunecoase, la baza scarii va sta permanent  un  muncitor care va supraveghea 

executarea operaţiilor în siguranţă. 
Podinele situate mai sus de 1,1m de la nivelul pardoselii trebuie împrejmuite pe cele 

trei laturi cu parapete rezistente, pentru a preveni căderea oamenilor, materialelor, uneltelor. 

Se interzice aglomerarea podinelor cu muncitori sau materiale care să depaseasca 
limitele sarcinilor admise. 

Podinele, scările si rampele de acces se vor curăţa zilnic de moloz si deseuri de 
materiale de constructie. 

Verificarea stării tehnice a schelelor va fi făcută zilnic,inaintea începerii lucrului de 

catre conducătorul tehnic al lucrarii atat în ceea ce priveste rezistenţa elementelor structurale 
cat si în ceea ce priveste elementele care asigura securitatea muncii. 

Amplasarea indicatoarelor de securitate se face in conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare. 

Montarea, demontarea construcţiilor provizorii se va face numai pe baza proiectelor 

de organizare de şantier. 
Cazarea şi hrana personalului se va asigura de către angajator. Angajaţii pot face 

naveta până în comunele limitrofe unde pot ajunge după terminarea programului. 
Constructorul asigură transportul până  la punctul de lucru. 
MASURI PENTRU PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 

1. Protecţia calităţii apei – Există grupuri sanitare interioare clădirii. Există reţea de 
alimentare cu apă. Clădirea va fi racordată la utilitatile din zona. Nu sunt surse de poluare a 

apelor. 
2. Protecţia aerului– Nu este cazul. 
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3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Nivelul zgomotului şi vibraţiilor provenite de la circulaţia apei prin conducte nu este 
nociv pentru cădirile înconjurătoare întrucât construcţia este amplasată la min. 3.00 m 

distanţă de cel mai apropiat obiectiv. 
4. Protecţia împotriva radiaţiilor – Nu este cazul. 
5. Protecţia solului şi subsolului – Nu este cazul. 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice –Volumul lucrărilor nu va genera 
modificări de amploare care să conducă la alterarea cadrului natural existent. Lucrările de 

refacere a cadrului natural vor acoperi eventualele modificări aduse. 
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
Nu este cazul. 

8. Gospodărirea deşeurilor 
- Deşeurile rezultate din şantier sunt încadrate la cap. 17/HGR 856/2002. Subgrupele 

de deşeuri rezilate pot fi: beton, cărămizi, otel beton, pământ şi pietre, alte deşeuri. 
Executantul lucrării va transporta deşeurile la depozitul de salubritate. 
-Deşeurile se vor evacua la pubelele amplasate pe platforma betonată accesibilă auto. 

Tot aici se vor depune şi deseurile rezultate din curăţenia incintei.  
Executantul va colecta pe categorii deşeurile rezultate, le va transporta în vederea 

valorificării la agenţii economici atestati de Agenţia pentru Protectia Mediului, cu respectarea 
legislatiei în vigoare. 

Transportul deşeurilor nepericuloase se va face cf. Anexei 2 a Ordinului 2/211/118-
2004 atât de către expeditor,cat si transportator şi destinatar. 

În cazul depozitării temporare se vor avea în vedere dispoziţiile Ordinului 536/97 al 

MS pentru componentele nereciclabile din deşeurile rezultate din executie construcţiei etc. 
Primăria va indica amplasamentul, modalitatea de eliminare şi ruta pentru deşeurile 

din executie constructiei. 
Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanţi de la utilaje şi mijloace auto 

ale executantului, iar eliminarea lor se va face de către executant cu respectarea Legii 137/95. 

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase – Nu este cazul 
10. Lucrări de reconstrucţie ecologică 

Lucrările prevăzute pentru menţinerea cadrului natural se referă la: 
- amenajarea spaţiilor verzi din vecinătatea clădirii care vor fi afectate de circulaţia 

utilajelor şi oamenilor. În această zonă se vor planta arbuşti, pomi, distribuindu-se şi un strat 

de pământ de gazon, 
- degajarea terenului de corpuri străine şi încărcarea manuală a materialelor rezultate 

si transportul lor la depozitul de salubritate. 
11. Prevederi pentru monitorizarea mediului 
–Nu este cazul întrucât nu se vor desfăşura activităţi poluante pentru mediul 

înconjurător. 
MĂSURI SI REGULI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuării 
persoanelor si bunurilor in caz de incendiu, vizează in principal: 

a)stabilirea in instrucţiunile de lucru, a modului de operare precum si a regulilor, 

măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate in timpul executării 
lucrărilor; 

b)stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol 
de incendiu sau explozie; 
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c) dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, 

necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora si intreţinerea în perfectă 
stare de funcţionare; 

d)organizarea alarmării, alertării si a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul 
de muncă, precum si constituirea echipelor de intervenţie si a atribuţiilor corecte; 

e)organizarea evacuării persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu precum si 

întocmirea planurilor de evacuare; 
f) intocmirea ipotezelor si schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la 

instalaţiile cu pericol deosebit. 
g) marcarea cu inscripţii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de 

propagandă impotriva incendiilor. 

Înaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiţi să respecte 
regulile de baza impotriva incendiilor. 

De asemenea, muncitorii trebuie să cunoască care sunt căile de evacuare in caz de 
incendiu, acestea trebuie marcate corespunzător prin panouri vizibile. 

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile 

de executie, precum si normele de prevenire a incendiilor. 
La teminarea lucrului se va asigura: 

a) întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă; 
b) evacuarea din incintă a deşeurilor, rezidurilor si a altor materiale combustibile; 

c) inlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 
d) evacuarea materialelor din spaţii de siguranţa dintre construcţie si instalaţii. 
Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform 

standardelor STAS 297/1 si STAS 297/2 astfel: 
a)cu indicatoare de interzicere (rosii si albe); 

- locurile cu pericol de incendiu si explozie si cele in care este interzis fumatul si focul 
deschis; 

- locurile unde este interzisă utilizarea unor substanţe stingătoare sau de alta natură; 

b)cu indicatoare de avertizare (negru pe galben) 
- lipsa iesirii in caz de incendiu intr-o anumită direcţie; 

- locurile unde se degajă gaze toxice in caz de incendiu; 
c)cu indicatoare de siguranţă (alb verde). 
- scările, ieşirile si terasele căilor de evacuare in caz de incendiu; 

d)cu indicatoare de informare (alb pe albastru). 
- numerele de telefon ale formaţiei civile de pompieri si ale pompierilor militari; 

- tabloul electric general al întrerupătorului general; 
e)cu indicatoare de informare referitoare la instalaţiile de prevenire si stingere a 

incendiilor (alb si rosu). 

- avertizoare de incendiu manuale si detectoare; 
- panourile de incendiu. 

Montarea si demontarea constructiilor provizorii pentru organizarea de şantier se va 
face conform proiectelor de organizare. 

Depozitarea substantelor si a materialelor rezultate din procesele de executie, 

transportul acestora pe alt amplasament se va face in raport cu comportarea la foc a acestora 
si cu condiţia de a nu bloca căile de acces de apă si mijloacele de stingere si spaţiile de 

siguranţă intre clădiri. 
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Ordinea operaţiilor de demontare se va stabili în conformitate cu caracteristicile 

construcţiilor  respective, astfel încat operaţiile de tăiere sau sudare ale unor ansambluri 
nedemontabile să nu creeze pericolul de aprindere a elementelor combustibile ale construcţiei. 

Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m fata de elementele sau 
materialele combustibile PAS (carton sau panza bituminata, poliester, lemn etc.). 

Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, materialele si substanţele combustibile 

se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor. 
Fiecare şantier trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde: 

-Găleţi de tabla vopsite in culoarea rosic cu inscripţie "Galeată de 
incendiu"….........................................................................................…buc.2 

-Lopeţi cu coada…………………………………………………………………………………………..…….buc.1 

-Topoare tarnăcop cu coadă…………………………………………………………………………...…buc.2 
-Rangi de fier…………………………………………………………………………………………………...…buc.2 

-Scara împerechere din trei segmente………………………………………………………….…..buc.1   
-Ladă de nisip de 0,500 mc………………….………………………………………………………….…buc.1 
-Stingătoare portabile de tip prevăzute in tabela de dotare………………………….….buc.2 

-Stingătoare carosabile cu spumă chimica dioxid de carbon adecvate lucrărilor de c-
ţii sau unde se depozitează materiale a caror stingere se folosesc astfel de 

mijloace………………………………………………………………….……………………………………………………………buc.4 
Este interzisă folosirea documentaţiei de către alt beneficiar. Este interzisă 

multiplicarea şi difuzarea prezentei documentaţii. 
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