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Capitolul 1: Contextul

1.1.

proiectur ,,controrur rntegrat poruirii
ar
cu Nutrienfi,,
in 1991, Uniunea Europeand a introrlus Directiva 91/676/cEE3 (denumiti
1in continuare
Directiva Nitra[i), care are ca scop protejarea calitdlii
apeiin Europa prin prevenirea proluilrii apelor
subterane gi de suprafati cauzatd de nutrienlii provenili
din surse agricole gi prin promovarea
utilizirii bunelor practici agricole. ln conformitate cu nrticttut
5, alineatul 1 din prezenta Directivi,
fiecare stat Membru trebuie si stabileasci un program
de acliune (pA), ?n ceea ce privegte zonele
vulnerabile desemnate sau teritoriul sdu nalional gi
in conformitate cu Articolul 5, alineatul 7 si
reexamineze 9i, dacd este necesar, si revizuiasci
PA la cel pulin fiecare patru ani.
in Rom6nia, ultima versiune a PA a foslt aprobatd prin Decizia
nr.221.gg3/Gc/ 12.ct6.2013 a
Comisiei pentru aplicarea Planului de Acliune pentru proteclia
apelor impotriva poluirii cu nutrienli
din surse agr[cole (comisia)' Dupi cum se menlion eazd
in Anexa la ordinul nr. 11g2112,.7012005,
Programul der Acliune pune in aplicare misurile detaliate
in Codul de Bune practici 4gricolei ii
(elaborat gi aprobat prin ordin de ministru gi publicat
in Monitorul oficial nr.649t27.0g.,2015). ln
vederea conform5rii cu cerinlele Directivei Nitra{i a UE gi promovarii
unei agriculturi durabile,
Romdnia a elaborat Proiectul controlul lntegrat al Potuirii
cL ruutrienli 20og - zoia(tNpc), finanlat
de Banca lnternalionali pentru Reconstruclie gi Dezvoltare (Banca
Mondiala).
in aprilie 2015, RomAnia a solicitat sprijin suplimentar din partea Bincii
Mondiale pentru a
continua implementarea Directivei Nitrali a {.JE, avand in vedere provocirile
continue cu care
Rom6nia se confrunti dln cauza poludrii cu rrutrienli la nivel nalional
mullumiti
experientei de
succes castigate prin implementarea proiectului lNPcP. Finanlarea 9i
Adilionala proprsS permite
finanlarea investitiilor in comunitdtile locale pentru reducerea poluirii
cu nutrienli, sprijinirea intdririi
institulionale sii consolidarea capacitilii pentru respectarea imbuniti{irea
practicilor agricote, in
9i
special pentrur micii fermieri, astfel incdt sd r;e evite penalizarea
acestora pentru nelrespectarea
normelor de eco-condilionalitate obligatorii pentru oblinerea
sprijinului UE in agriculturri (plili

directe).
incepdnrJ din 2016, Rom6nia a primit de la Banca Mondiali
un nou imprumut (Firranlarea
Aditionali) astfel incat Proiectul sd continue implementarea misurilor necesiare pentru
indeplinirea cerinlelor Directivei Nitrali a UE, av6nd in vedere provocdrile
continue ta nivel national

referitoare la poluarea cu nutrienli, cu care se confrunti Rom6nia, gi
pe baza experir:nlei de
success inregitstrate de Proiectul original. Finianlarea Adilionala (FA)
a intrat in vigoare in aprilie
2017 ' obiectiv'ul de dezvoltare al Proiectului pe parcursul
celei de-a doua faze (FA) este de a
sprijini Guvernul Romdniei ?n indeplinirea c;erilelor Directivei Nitrali
a UE la nivel national.
Responsabili pentru implementarea INPC gi INPCP-AF este Unitatea
de Management a
Proiectului (ur\4P) din cadrur Ministerului Apeloir. gi pidurilor (MAp).
INPCP-I\F repezenti o extindere a pnoiectului INPCP, cu mici modificiri. proiectul
se
implementeazii in perioada 2017
- 2022 gi va acoperi intreaga !ari, lu6nd in conrsiderare
specificitdtile locale in ceea ce privegte diferitele sisteme de cregtere
a animalelor gi regiunile agroecologice.
Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul va implementa o gami
largi de int,ervenlii,
grupate in urmdtoarele componente.

Proiectul are 4 componente:
Gomponenta 1: lnvestilii la nivelu! comunitifilor tocale pentru reducerea poluirii
cu
nutrienti.
Aceasti componenti va sprijini investiliile 9i practicile de management
concnete pentru
reducerea polu6rii cu nutrienli din agriculturi, cregterea animalelor
9i activitili umane.
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obiectivul general este reducerea deversdrilor de nutrienli in corpurile
de api prin imburrdtilirea
amenajdrilor destinate gunoiului de grajd gi a sta[iilor de epurare
a apelor uzate gi pnin proteclia
apei 9i a terenurilor expuse spre a fi afectate rle deversdrile de
nutrienfi
Componenta 1 oferi sprijin pentru reatizarea de investilii si practici
eficiente de reducere a
poludrii cu nutrienti provenind din surse agncole, cresterea
animalelor si surse umiane. sprijinul
financiar este disponibil unitSlilor administratil,- teritoriale (uAT), potrivit
criteriilor de s;eler:tie.
Lista investitiilor include:

(i) sisteme de depozitare 9i manevrare, la nivel de comuni,
destinate realizdrii unui mai bun
management al gunoiului de grajd gi menajer sistemele la
nivel de comund sunt relevante in
aceastd situalie intrucdt efectivele de animale sunt delinute in facilitili
foarte mici locillizate in
intravilan, iar importanla acestora a fost confirmati de citre rezultatele
proiectuluiApCp;
(ii) plantarea de arbori ca perdele forestiere de proteclie in
vederea stopdrii degradiirii corpuritor
de api 9i pentru prevenirea eroziunii solului, p'recum gi reabilitarea pigunilor;
(iii) acliuni demonstrative pentru imbunitilirea calititii
apei gi a condiliilor de igiend;

(iv) promovarea respectirii codului de bune practici agricole
in exploatalii prin investiliile specifice
dedicate unui management eficient at nutrienlitor, capabil sd reduci emisiile
de nutrienli.

Componenta 2 - intirirea capacitdfii institulionale dezvoltarea competentelor
9i
Aceastd componenti va sprijini activitdfile care au ca scop intdrirea capacitilii
instiluttionale
gi coordonarea cu autorititile relevante de la nivel nationat gi
local, instituliile, agenliile si factorii
interesati cu atribuliiin reglementarea ,implernentarea, monitorizarea gi
raportarea in confromitate
cu cerin[ele Directivei Nitrali gi a Directivei Ciadru Apd ale UE. Proiectut va
contribui ]a oregterea
capacititii institutionale prin furnizarea de echipament, software a altor echipamente
solicitate,
9i
precum gi pentru instruirea de specialitate pentru personalul
MinisteruluiApelor gi pddr.rrilor (MAp),
Administralia NationalS "Apele Romdne" (ANAR), Ministerul Agriculturii
9i Dezvoltdrii Rurale
(MADR)' Agenlia de Plali gi lntervenlii in Agricultur6 (APIA),
pentiu
agenliile
proteclia rnediului,
Garda Nationerld de Mediu 9i inspectoratele dr: sinitate publici, precum
staliile
de cerr:etare gi
9i
oficiile judetene pentru studii pedologice gi agrochimice.
Activitilile vor include totodatd sprijin perntru ANAR pentru monitorizarea gi rap.rtarea
cdtre
MAP gi UE a calitdlii apelor de suprafa[i
;ri subterane in conformitate cu Directirra lrlitrati ,si
Directiva Cadru pentru Api, dar gi prin constructia
9i furnizarea de piezometre, achizilia de
echipamente de laborator si a aplicaliilor software aferente, asigurarea
de asistenld tehnicii pentru
diverse activitdrli precum derularea de studii si dezvoltarea de software.

componenta ilsprijin pentru congtientizare publici si pentru informare
Aceasti componentd include realizarea erctivitililor de constientizare publici la nivet
local, de
bazin hidrografic, national gi regional, inclusiv intAlniri, ateliere, excursii, vizite
de studiu 9i
evenimente si produse mass-media, pentru a prezenta proiectul
beneficiile
p,entru a
sa1:,
9i
promova imbunitS(irea condiliilor de igiend in mediut rural precum
gi implementarea bunelor
practici agricole, precum 9i asigurarea formdrii
9i asisten{ei pentru potenlialii beneficiari.
Promoveazd innbundt5lirea condi[iilor de salubritate in mediul rural in
toate iegiunile agroclimatice
ale tdrii, 9i organizarea de workshop-uri nalionale, gi regionate, vizite pe
teren gi vizite de studiu
pentru diseminarea cunogtinlelor
9i a abilitililor referitoare la tehnologiile ecotogicl accesibile"
Campanilile de comunicare vor fi adaptate pentru diferite grupuri-linti,
inclusiv pentru cele
vulnerabile, pentru minoritilile de gen nalionale, iar rapoartele de ancheti
vor analiza sistematic
9i
rezultatele legate de aceste grupuri, pentru a cregte eficienla activititilor proiectului.
in plus fale Je
'furnizarea de inrformalii in cadrul campaniei de congtientizare,lNpcp
FA va oferi canale pentru
implicarea direoti a ceti[enilor (de exemplu, informafii de contact
UMp, Facebook, Twitter).
Formare 9i asistenli pentru potenlialii beneficiari, de a promova instrumenteler
financiare
care vor fi disponibile in cadrul INPCP FA pentru potenlialii beneficiari, vor
fi invilati r:um si
pregdteascd igi propunerile pentru a fi eligibile.
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Componenta 4-Managementul de proiect.
Proiectul este implementat de cdtre LJnitatea de Management
al proiectului (Utrilp-lNpc)
infiintati in cadrul Ministerului Apelor gi Pidurilor. Ministerul Apelor pidurilor
gi
este autoritatea la
nivel central pe deplin responsabili pentru implementarea proiectului.
Actuala Comisie
lnterministeriald pentru Aplicarea prevederilor Directivei Nitrali (clA),
prezidati de reprezentanli ai
MinisteruluiApelor 9i Pidurilor, asiguri consilierea gi supravegherea
generali pentru coordonarea
tuturor activitdlilor din proiect.
Finanlanea AdilionalS a devenit efectiva in 13 Aprilie 2012
fiind ratificatd de Romania prin
Legea 46103 Aprilie 2017. Datainchiderii FinanfdriiAdilionale proiectutuieste
a
31 Martie 2022.

!
-

Cadrul legislativ in vigoare privind protecfia mediului (aplicabil
sub-proiectutui)
oUG nr. 195/2005, aprobati prin Legea nr 265/2006 privind proteclia
mediului
HG 44512009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice gi
private asupra nrediului
Ordinul Nr' 135/76/84t1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea
Metodologiei rie aplicare a
evaludrii inrpactului asupra mediului pentru proiecte publice
9i private
ordinul nr.1798l2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaliei
de mediu
Legea 107/1996 legea apelor

1.2. Politicile asiguratoriisociale gi de mediu ate Bincii Mondiate
Banca Mondiali dispune de zece politici operalionale asiguratorii,
care se aplicd <liferitelor
proiecte de dezvoltare pe catre Banca le implementeazi
sau le finan(eazd. Scopul acestor politici
este de a asigura prevenirea sau cel pulin minimizarea riscurilor sociale gi
de mediu, deterrminand
in acelagi tinrp cregterea beneficiilor socio-economice ale proiectetoi aprobate, gi nu
doar
protejarea mediului inconjuritor. Aceste politici au
scopul de a cregte eficacitatea gi impactul
pozitiv al dezvoltdrii proiectelor suslinute de Banca Mondiald.
Evaluarea impac1ului asupra
mediului line r:ont, in plus fa[i de aspectele de mediu globale gi
transfrontaliere, de, ele,mentele
mediului natural (aer, api, sol), de sindtatea gi securitatea populatiei, precum
gi asperctepl sociale
(strdmutarea involuntard, resursele fizice gi r:ulturale).
Entitatea imprumutatd este responsabili
pentru elaborarea studiului de evaluare a impractului
sau a planului de management social gi de
mediu. Banca Mondiali analizeazd gi aprobi documentulrespectiv.
Proiectul este clasificat in Categoria B evaluare par[iali
9i inilial a declangat doar doui
politici asiguratorii: oP 4.01 (evaluare de mecliu) gi oP
7.50 (proiecte reatizate pe ciri nervigabile
internationale). in ceea ce privegte sub-proiectele selectate gi care
sunt amplasate in apropiere de
sau in arii naturale protejate (situri Natura 2000), politica operalionale
op 4.04 (Habiterte rraturale)
a fost declangarti in etapa initiali de implementare a finanldrii
adilionale.
1.3.

Poluarea cu nutrienliin Rominia

Aproximartiv 45% din totalul populaliei Romaniei triiegte in mediul
rural. Circa 3,63 rnilioane
exploatatii agricole, reprezentand aproximativ rc treime din fermele
din UE, se afli in Rom6nia. in

prezent, 92% dintre aceste exploatatii agricole au mai pu[in
de 5 hectare iar miajoritatea o
reprezinti gospoddriile de subzisten{a. Din totalul de ferme, 6g% sunt
reprezentate de ferme
mixte, axate atat pe culturi cat pe cregterea animalelor. Cu toate
9i
acestea, Rom6nia trecer treptat
de la agricultura la scari mica spre operafiuni la scard medie si mare.
in ciuoa cresterii lente, dar
constante a numirului de ferme de dimensiuni medii, majoritatea fermelor
deline c6teva animale
(cele mai intAlnite animale sunt vacile, cabalinele, porcinele,
ovenele, caprinele, gdgtele gi gainile)
crescute in imediata apropiere a locuinlelor, fird a fi previzute cu
instalalii de depozitare a<jecvate
pentru colectarea deseurilor animale. Acest tip de practici
agricole necorespun zdloare conduce
cdtre poluarea apelor subterane cu nitrati gi bacterii precum si cdtre risp6ndirea
mirosurilor
nepldcute si a rmustelor' Micii fermieri intAmpini dificultdli in a aplica practici
agricole prietenoase
cu mediul 9i, prin rrrmare, contribuie in mod semnificativ la poluarea cu nutrienti
din surse difuze.
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Acest lucru conduce la poluarea apelor subterane, fapt
ce prezintd ameninliri la starea de
sinitate a locuitoriror care forosesc apa din f,ntani pentru biut.
Av6nd in vedere ci aproape intreg teritoriul Romaniei
se afli in bazinul Dundrii, in anul
2013' la recomandarea comisiei Europene, Rom6nia
a acceptat ca intregul siu teritoriu

national
sd se conforrneze cu prevederile Programului de Acfiune pentru
protectia apelor imprctriva poluarii
cu nitrali din surse agricole. in cadrul acestei aborddri
noi, pregitirea gi implement:rrea de cdtre
autorititile locale a "Planurilor de actiune locale pentru proteclia
apelor impotriva poludrii cu nitrali
din surse agricole" au devenit obligatorii pe intregul
teritoriu al Romaniei.
Romdnia are nevoie de investilii precum
9i de intirirea politicilor, regulanrentelor si a
structurilor administrative, a serviciitor si competenielor
aferente la nivel nalional, regional si local
pentru a putea ajuta zonele rurale si se conformeze
cerinlelor Directivei Nitrali a UE.

1'4' Mecalrisme institulionale pentru implementarea cerinfelor referitoare la
protectia mediuruiin perioadete de construclie /operare

ca urmare a solicitirii depuse la APM Dolj de catre comuna Bistret, avand
sediul in
comuna Bistret, strada Calea DunSrii 192,
iud. Dolj, pentru proiectul :,,Construire platformi
Comunal de depozitare gi gospodirire a gunoiului de grajd
in comuna Bistre!, judetul Dolj,,
propus a fi amplasat in comuna Bistret, nr. cadastral
31g3g, cv.4g, p1, fost cAp Bistre!, judelul
Dolj, s-a emis decizia nr. 1005g / og.og.2o1g conform caruia:
- proiectul intrd sub incidenla HG nr. 445/2009 privind
evaluarea impactutui anumitctr proiecte
publice gi private asupra mediului, fiind incadrat in
Anexa 2, pct. 10, lit. a- proiecte de
d e zvoltare a u n itali I o r/zo n e I o r i n d u stria le.
- proiectul prapus nu intrd sub inciden[a art. 28 din
o.u.G. nr. s7/2007 pivind regi,mul ariilor
naturale proteiate, conseruarea habitatetor naturale, a florei gi
faunei sdlbafice, cu nroditicdile
gi completdnile ulteioare;
- proiectul prapus nu intrd sub incidenla prevederilor
arl. 48 gi art. s4 din Legea ,Apelor nr.
1 07/1 99 6 cu modificd rite gi com pletdrile
u lter,ioa re.
Ulterior s-a emis Decizia etapei de incadrare nr. 10058 t17.og.2o1g,
potrivit rjareia
proiectul nu se supune evaruarii impacturuiasupra
mediurui.
cerinlelel referitoare la proteclia mediutui vor fi imptementate at6t in perioada
de corrstruc{ie,
cAt gi in cea de operare (se vor respecta prevederile Hotirarii nr.
445 din ogto4til0Og privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publicr: gi private asupra
mediului si cele ale ordinutui nr.
13517618411284 din 10 februarie 2o1o privinrd aprobarea
Metodotogiei de aplicare a revaluirii
impactuluiasupra mediului pentru proiecte pukrlice gi private) de
cStre: primdria Bistret, contractori,
APM Dolj, Sistemulde Gospodirire a Apelor Dolj, Direclia de Sindtate publica
Dotj.
lnvestiliile proiectului vor fi supervizate de citre specialigtii cu
competenle pentru monitorizare gi
evaluare din cadrul INPCP - UMP, sprijinili de personaluLde suport
tehnic angajat spe,cial in acest
sens in cadrul fiecirei Direclii de bazin hidro,grafic. Termenii de referinli
specifici menlioneazi
responsabilitdllle specifice cu privire la managementul componentelor
referitoare la investilii din
proiect.
O aten[ie deosebitd va fi acordati conformirii r:u politica generali
de mediu, sinatate qi sercuritate
a Grupului BM (ghidul Fl) precum gi legislaliei na[ionale din domeniul prevenirii gi
controlului
oricirui posibil impact asupra mediului, sdnitdlii gi securiti[ii, care poate
apirea pe pzrcursul
activitdlilor de t;onstruclie.
Suplimentar, la fiecare gantier de construclii, beneficiarut va asigura, pe
propria cheltuiald gi in
baza legislatiei in vigoare, personal local pentru supravegherea
monitorizarea
permanentd a
9i
executiei lucririlor. Acegtia vor avea de asemenea competen[a de
a atenliona contra.torii cu
privire la respectarea standardelor de mediu pe durata
realizirii obligaliilor lor stipulate in contract
(vezi anexa 4 a acestui document).
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t"a

[PLANUL DE MANAGET'ENT SOCIAL $I DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL
platformi comunara de depozitare giiospodirire gunoirrui
a
de grajd
1

Gapitolul 2: Descrierea proiectului
sistemul de depozitare a gunoiului, previzut de proiect, va
include o ptatfornri ler nivel de
comund' cu facilitatea de a permite depozitarea gunoiului
de grajd destinat ob[inerii dle compost gi
care va fi aplicat ca fertilizant pe terenul agricol. Acolo
unde se va considera necesar, fira datoriti
faptului cd gospodarii vor dori si pdstreze gunoiul de grajd
ca ingrig6m6nt, fie pelnt* ci sunt
necesare investi[ii la nivelul gospoddriilor individuale in
vederea reducerii deversirii iapelor uzate,
proiectulva furniza fonduri pentru facilitali de depozitare
la nivelulgospodiriilor individualer.
Sistemr"rl de manipulare gi aplicare a gunoiutui de grajd/compostului
includ: (l) cclectarea
gunoiului/livrareala platformi la nivel de comunal; (ll)asigurarea
de echipament necesar pentru a
facilita operatiunile de manevrare la nivel de comuni tractor
cu remorci 9i rcispozitiv de
incircare; (lll) managementul gunoiului de grajd in vederea stimulirii
descompunerii prroducerii
de compost; (lV) asigurarea de echipamernte specifice in vederea imprigtierii 9i
in teren a
materialului ferrtilizant; (V) asigurarea unei cisterne cu vid
9i a unei pompe n"r".rr" rmanevrdrii gi
imprdgtierii fracliei lichide pe teren. Responr;abilitalile vor fi
stabilite prin acorduri intre UMp gi
autorititile locale.
Terenul pus la dispozilie de comuna Bistret, domeniul public
este situat intr-o zoni de
cdmpie. Terenuleste relativ plan.
Terenul pe care se va executa investitia este amplasat in intravilanul
UAT Bistret, judelul
Dolj, aflat in patrimoniulcomunei Bistret siface parte din domeniul public
al comunei, c;onform HCL
Bistret nr. 38111011. Astfel platforma va deservi gospodariile pe o razade
aproximativ 5 km.
Distanta minimd fatd de zona locuintelor cea mai apropiata fata
de limita terenului studiat
este de aproximativ 640 m, si se afla in partea de sud a terenului. Amplasamentul
terenului
respectiv al platformei in zona, se poate vedea in plansa anexata pl.
1-plan incadrare in zona.
La nivelul comunei activitatile de baza ale cetatenilor sunt agricultura, comert, prestari
servicii si zootehnie. ln ultima perioada ins;a, datorita fenomenului natural
de inrbatranire a
populatiei, a depopularii satului de catre generatia tanara,
chiar si agricultura in general si
cresterea animalelor in specialau inregistrat rergrese.
- numar populatie din zona de colectare: 4297locuitori conform
recensamant 2016;
Numarul de animale din aria de colectare adica pe o raza de
S km, de la care sr-. estimeaza
colectarea sidepozitarea este: Bovine 315, suine 1070, cabaline
2g3.
capacitate de stocare a platformei proiectate este de 24oo mc (g00x3.0=240,0mc),
adici
aproximativ 1.800 tone gunoi de grajd. Din calcul, rezulta o cantitate
estimata de 3992 tone (5323
mc) de gunoi cle grajd provenita de la numarul de animale din aria
de colectare, respectiv de pe o
raza de 5 km lSovine 315 , Suine |OTO , Cabaline 2g3.
se apro,ximeaza un grad de colectare de 4s%, cantitate care trebuie transportati
la
platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului
de grajd, si rezulta o cerpacitate de
stocare maximd de 1.800 tone, adicd 24oo mc (g00x3.0=2400mc)
Capacitate de depozitare
gunoide grajd

Dimensiuni platforma
Latime

Lungime

lnaltime
pereti

Suprafata

tone

m3

(m)

(m)

(m)

(m')

1797

2395

31.9

25.0

3.0

798

Bilantu! teritorial

.
.
.

Suprafata teren total cadastru 79.526 mp
Suprafata teren investitie 2062 mp, ce va fi _imprejmuit,
Sc platforma de depozitare gunoi=928.75 mp
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.

Su platforma de depozitare gunoi=gO0 mp
o sc rigola carosabira=23.i0 mp, sc drum+prarforma betonata=44S mp,
. Sc container =1S.S0 mp
o Sc bazin stocare=49'35 mp, Su bazin stocare=42 mp, Vmax. bazin stocare=75,60
mc
o S sistematizat inierbat verde=720 mp
. L imprejmuire=183 ml, L borduri=72 ml,
. categoria de importanta a cladiriieste < D > - conform H.G. l66t1ggl
. Clasa de irnportanta a cladirii este lV
conform P100-112013
. cladirea are gradul ll de rezistenta la foc -- conform p11g-1ggg
Proiectul consti in construclia unei platforme din beton armat,
de formd recl,angulari
descoperita, cu pereli pe 3 laturi (firi latura frontali). Platforma
este prevdzutd cu un bazin pentru
colectarea efluenlilor gi a apei din precipitalii, cu suprafele betonate
pentru drumul de acces,
parcarea utilajelor si pentru amplasarea a 4 containere
de circa 1,1 m.c., pentru degeuri
recuperabile zrjunse accidental la platforma in amestec cu gunoiul
de grajd.

Lucrari de construire:
Platforr'na de depozitare a gunoiului este o incinta rectangulara
cu pereli din bet6n armat
(c25l30) pe trei laturi si placa din beton armat (c2sl30) la partea
inferioara.
Platforma are dimensiunile interioare de L x I x h= 32,00m x 25,00m
x 3,00 rn, si au fost
adaptate la lirnitele amplasamentului, cu o capacitate de stocare
a 1.800 tone, adici aproximativ
2400 mc' Platforma betonatd este prevdzuti pe contur, cu 3 pereli
din beton cu inattimea cle 3,0 m,
si un canal colector tip rigoli carosabild, pe milrginea liberd si o placi
de beton armat pe sol.

Bazinul de stocare semiingropat din beton armat, amplasat in imediata
aprgpiere a
platformei, ce va avea rolul de a colecta precipitaliile gi
efluen[ii. Acesta a fost dimens;ionat pentru
a se asigura o capacitate de stocare pe o perioadd de 30 de zile de precipitatii
gi a tuturor fracliilor
lichide rezultal,e in urma procesului de compostare. in situalia in care
pot
se
inregistra precipitalii
cu intensitSfi mai mari dec6t cele maxime inregistrate pdni in prezent in zon6
liohidul ce se
stocheazd in bazin poate fi aplicat peste gunoiul de grajd la o frecvenld
care si nu permiti
depigirea capacititii de stocare a acestuia.
capacitatea maximi bazinului de stocare a fracfiei lichide este de 75,60
mc. Lichidul
stocat poate I'i imprdgtiat pe teren sau pesle gunoi la intervale mai
dese dec6t imprigtierea
gunoiului pe terenurile cultivate sau pe culturile in cregtere.
suprafelele interioare ale b,azinului
(pereti gi radierr) vor fi protejati prin aplicarea unei substanle
hidroizolante ce se va aplica prin
pensulare penltru a impiedica eventualele infiltralii in sol
a fracliei lichide provenite dinr gunoiul de

gra1d;

Bazinul are formd paralelipipedici, fiind ne-acoperit. Ad6ncimea este
de 1.80 m, de la cota
terenului amenajat, iar dimensiunile interioare sunt de 4,zom x 10.00m. perelii
de b.a., au rgrosime
constanti pe inaltime sianume de 25cm.
Pentru proteclie si pentru faptul ca bazinut depSgegte cota terenului
amenajat doar cu 15
cm, se va realizza pe tot conturul acestuia un parapet din structura metalica,
inaltimea der 1.Ctom.
sistemul de colectare sitransport a levigertului este format din:
Rigola din beton cu gratar din dale de beton, agezata intre drumul
din incinta si platfgrma de
depozitare.

Rigola de scurgere asigura colectarea pirtii ti.nio" din gunoiul Je graJo
stocart si din
precipitatii' Are o lungime totala de L=33.70 nr o sectiune
exterioara de 70x70 cm si o sectiune
bruta interioara de 32x50.cm. Panta rigoleise va obtine prin turnarea
in interiorulacesteia un beton
nearmat' Fundarea canalului de scurgere se va face pe un strat de beton
de egalizare cu grosimea
de 10cm, care se va agterne pe un stiat de balast bine compactat.

[PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL $t DE MEDIU PENTRU OBIEC IVUL
platformi comunara de depozitare 9i gospoddrire a gunoiutuiite gnajd
1

La capatul rigolei, acesta deverseaza levigatul intr-un camin
din beton armat, cu capac, care
are.rolul de denisipator si curatire. Racordarei la bazinul de
stocare se va face prin intermediul
unei levi Dn250, (protejata impotriva coroziunii). Dupi realizarea
canalului de scurgere, iacesta se
va hidroizola atat la interior cat si la exterior cu spoiaia oe bitum
in doua straturi. pe toata lungimea
canalului de scurgere, in canal se va turna un beton de panta
1.5/1000. Rostul dintre canalul se
scurgere si platforma din beton se va etanga perfect.

- Sc drum+platforma incinta=441 mp
- drum interior cu racord la drumul acces exterior
- platforma betonata incinta, lateral acces, pentru parcarea utilajelor si pentru amplasament
container personal, si containere pubele deseuri.

- Drumul se va amenaja pe toatd lungimea incintei pe o litime de 4.0m, pentru incadrare se
vor folosi de borduri mici10x15x50. Lungime totala borduri 72m1.
Drumulse va amenaja pe toati rungimea incintei pe o rdtime de 4.0m.
Drumul si totodatd straturile suport care realizeazd funda[ia vor
avea o panta

de

2o7t

dinspre

gard citre canalul de scurgere' Se vor monta borduri din
beton pe toata lungimea drumului pe
latura dinspre gard, pe latura de langa bazinul de stocare si pe latura
libera a plattormei unde se
amplaseazd cabina poarta, dupi care acestea se vor rostui.
Platforma betonati carosabili se va amplasa in zona de acces in
incinta. platforma va avea
aceeagi stratificatie ca drumul din incinti. Pe platforma incinta
betonata, lateral aocesi, se vor
amplasa conform planului de dispozitie generala ( plansa Pl. 3),
containere pubele dr-.seuri si

containerul (birouri si g.s.). Avem:

- 3 (trei) containere cu capac, cca 1mc de formi
-

rectangulari, destinate r;olectirii de
materiale inerte ajunse accidental : sticld, metal gi plastic/carton
ajunse accidental in corput
gunoiului de grajd, dar gi pentru a colecta gunoiut provenit
din activitilile personal"rlui ce-gi
desfdgoarii activitatea la platforma comunali.
1 container metalic cu capac de cca 1mc pentru colectarea
eventualelor degeuri periculoase (
cutii vopsea,recipienti,ulei uzat etc);

Sc amplasare container-cabina poarta, birou, grup sanitar
=15.5 mp. Containerul birou
administrator-portar este un container prefabricat cu dimensiunile indicative
2.50 x 6.20m compus
din birouri, si un grup sanitar.
Containerul va fi prevdzut cu un bazin de apa de 500 I pentru a servi
necesitililcr menajere
ale personalului platformei. Bazinut se va alimenta periodic funclie de
necesitafi. Apa uzata de la
grup sanitar ce deserveste personalul platformei, se va descarci intr-un
bazin vidanjabil
prefabricat cu capacitatea de minim 2 mc. Pentru alimentarea
cu energie etectrici a oontainerului
se va achizitiona un generator electric care se va amplasa in apropierea
cabinei-poartia.Generator
electric a urmdtoarele caracteristici

-

:

putere min' 2500W, curent monofazat 2x22OV, funclie AVR,
combustibil: benzini,

funclionare minim 6 ore.

Caracteristici tehnice: - dimensiuni L(m)=,163 6;
imprejmuirea se va realiza cu gard alcituit din panouri gard zincate,
cu inaltimear de 1,g0 m
montate pe stAlpi din leava metalica zincatia 60, mm x 6b mm, cu grosimea
de 3 mm cu
echidistanta de 2,50 m. Stalpii vor avea fundalii izolate si grinda sociu
de llgatura din betorr armat
clasa c16/20 cle cca
1.5.., ldlime gi panouri de plasd iincata cu dimensiuni de 1g00x2500mm
montate pe stAlpi metalici.
Pentru ac:cesul pe proprietate se va construi o poarta in doua canaturi
cu deschidrereer de 4,0
m pentru accesul autovehiculelor, precum si o poarta pentru personal cu
deschiderea de 1.0 m.
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Obiect 7 - Piezometre x3 bucati
Pentru a monitoriza influenla platformei de gunoi de grajd,
asupra apelor s,ubterane, se
recomanda executarea a doua foraje hidrogeologice de observatie
F2-F3la adancirnea de forare
H= 15m astfel :
-F2 amplasat in amonte de platforma pe directia de curgere
a acviferului freratic, in zona
considerata fara elemente poluante.
-F3 amplasat in aval, care si indice eventuala influenli
a obiectivului asupra calita{ii

apelor freatice

- F1 - adancimea de forare H= 30m, Forajul de alimentare cu apa va avea
caracter de
explorare-exploatare fapt pentru care, dupi atingerea addncimii
finale proiectate, se va executa
carotaj geofizic pe baza ciruia se va stabili intervalele care
trebuiesc dechise cu coloani filtranti.
Transportul gunoiului de grajd va fificut de citre gospodari cu
ajutorul cirulelor sau altor
mijloace proprii sau de citre Primirie, contra cost, cu trJctorul si remoicile
pr"riilt" in d.tarea
platformei.

Utilaj
tractor
remorca
Remorca cisterna vidanja
remorca imprastiat gunoi qraid
incarcator frontal
tocator restuli vegetale

-

UM
buc
buc

cantitate
1

2

buc
buc

1

buc

1

buc

1

1

Perdea de protectie din arbori

lnsamantaregazon-suprafatd iniebatd
Pentru realizarea lucrdrilor de proteclia mediului, in exteriorul incintei
se va planta o perdea
de puieli de arbugti (salcdmi) la distanla de 3 rn interax, pe mijlocul perdelei protective. puir:lii
vor fi
protejali impotriva rozitoarelor.
Pe suprafata liberi din incinta precum si pe zona din exteriorul incintei
limitata de perdeaua
de salcdmi, s-a previzut insimdntarea cu gazon.

@ts

ctionarea si mentenanta obiectivului tle investitii

al Subproiect

Pentru operarea platformei vor fi angajate 3 persoane . Acestea vor
cunoaste Codul de bune
practici agricole si vor avea calificarea profesionala aferenta manipularii
echipamentelor agricole.
Ei vor fi :administratorul platformei, 1 manipulator ( calificare tractorist soferi de tractor), perznic.
Platforma va fi inclusa in activitatea curenta a Comunei Bistret, Jud.Dolj.
Mernagerul de
proiect , responsabilul financiar si responsabilul tehnic vor avea
activitate continua in perioada de

sustenabilitate

si vor realiza

managementul platformei.

rapoarte ulterioare

finalizarii proiectului. Acestiur vr)r

face

Necesaru! de utilitati:
r alimentare cu energie electricd pentru iluminat gi incilzire la cabina paznic pentru
alimentarea cu energie electrici a containerului se va achiziliona un generator
electric care se va
amplasa in apropierea cabinei-poarta.
o alimentarea cu ap6 pentru grupur sanitar din cabina paznic
' Alimentarea cu api se face din bazinul situat deasupra cabinei portarului, c,are are
capacitatea de 500 l, gi care se va realimenta aproximativ saptimanal.

@binapaznicsevadescdrcaprintr.unracordintr-unbazinvidanjabilde
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l6ngd cabina 9i se va vidanja periodic.

obiectivele proiectate- platforme de depozitare gi management al gunoiului
tie glrajd - nu
reprezinta o sursa de poluarea a apelor de suprafata sau freatice,
datorita tehnologiei jblosite si
solutiilor constructive' Din punct de vedere al factorului de mediu
aer, executia sau e:xisternta lor in
arealul propus nu poate produce un impact negativ asupra mediului.
ln cadrul obiectivului nu exista
surse de radiatii, deci nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectie.
in etapa de execulie a proiectului vor fi utilizate urmitoarete materii prime gi
materiale de
construclie: balast, beton, otel, lemn.
Se vor utiliza materiale pericutoase de tipul carburanli, vopsele.
Vopselele gi carburanlii vor fi
depozitali in spatii imprejmuite, cu pardoseali imperr"ioila. Aceste
spalii vor fi prevdzute cu
mijloace de stingere a incendiilor si cu o cantitate suficientd de materiale
absorbante (rex. nisip)
pentru a se putea interveni in caz de scurgeri accidentale.
Se estimeazd cdin etapa de construclie volumele de materiale excavate
9i de mal,eriale de
construclie utilizate sunt urmitoarele:
' Sipiturd - 802 m3
. Beton -554,5
m3
Materialele rezultate din activitatea de pre gantier se depozite azd in locuri
special arnenajate
9i se implementeazi misuri pentru indepdrtarea degeurilor. Depozitarea materialelor de
constructie se va face astfel inc6t si nu se blocheze ciite de acces gi
sd nu poati fi antrenate de
vdnt sau ape pluviale' Solul fertil decopertat se depoziteazi in locuri special
amenajate 9i se
reamplaseazd la terminarea lucririlor.
Accesul in incintd va fi asigurat prin intermediul unei cii de acces din drumul
de exploatare
agricold existent. Calea de acces va fi un drum de pdmAnt, De, care
va fi balastat de catre

primarie.

Scenariu 1/ Scenariu 2
Nr. crt.

Denumire activitate

1

Organizare de gantiei

2

Construclii gi instalalii

3

4

Achizitie utillaje si dotari
Asisten!6 tehnicd

5

Recep[ie

Luna

Luna

1

2

Luna 3

ln cadrul studiului de fezabilitate, au fost analizate doui solu[ii tehnico-economice:
Sceniariul 1 - platformd acoperiti.
in ambele scenarii, dimensiunile in ptan ale suprafelei platformei sunt identir;e, fiind
asiguratd o capacitate de depozitare de cuca 2400 m.c./an gunoi de grajd.
capacitaba trazinului
de colectare a efluen[ilor gi apei din precipitalii este diferitd in cete doui scenarii.
in cazul
Scenariului 1, este necesard o capacitate de slocare de circa volum necesar
util63;.11.6,., in timp ce
in cazul Scenariului 2, capacitatea necesari este de volum necesar util
3g m.c.
in cazul Scenariului 2, apa din precipita[ii colectati de pe jumatate din acoperigul pliatformei
nu intri in conlact cu gunoiul de grajd este deversata in spatele pltformei,
la nivelul solului.
Platformd near;operiti gi scenariul 2
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Gapitolul 3: Condifiile iniliate
comuna Bistre! este situata in jumStatea de sud a judelului
Dolj, Distanta, dintre localitatea
resedinta de comuna Bistret si cel mai apropiat oras Bailesti este de 40 km. Fata de luunicipiul
craiova, comuna Bistret se gaseste la o distanta de circa 73 km.
Teritoriul administrativ alcomunei
Bistret este strabatut de traseur drumurui comunar Bistret - prosca
- Brandusa.

inr".ilil'lo,l*:lT:?:,"rativ

al comunei Bistret este situat in partea de sud-Est a judefutui

Dotj,

o La Nord se invecineazd cu comunere Afumati si Urzicuta
o La Sud se invecineazd cu fluviul Dunarea

. La Est se invecineazd cu comuna Carna si Macesu
. La Vest se invecineazi cu comuna Catane si Negoi.

vere us qpr\J^ilildlrv o+u rn. sr se afla rn pia@ oe suo a tgrenutui
., Amplasamentut terenului
respectv al pl,atformei in zona, se poafe vedea in plansa plan incadrare
in zona.

Amplasiament: comuna Bistret, Jud. Dolj, cv.4B, P1 nr. cadastral3lg3g,
Jud. E)olj
Terenul pe care se va amplasa obiectivul are acces prin De 1086
si De 1015, cu acces din acesta
prin latura Nord, cu. inlrare pe teren pe latura nord-est.
Drumul de acces este racordat la alte
drumuri localer' Astfel platforma va deservi gospodariile pe
o razade aproximativ 5 km
Terenulse invecineazi dupi cum urmeazd:
o Nord:- De 1086- acces
o Sud: rest proprietate domeniul public
si De 1014

Vest: De 101411
o Est: De 1015
Terenul studiat nu se afli in vecindtatea unui monument istoric/de
arhitectura sau sit
arheologie. Prin natura lucrdrilor ce se vor efectua asupra unitilii,
nu se vor exercita influente pe
terenul care face obiectul proiectului nu se afli constructii existente.
oAsupra terenului nu este instituit un regim
special.
Pentru erxemplificarea celor descrise mai sus se va consulta planul
de situatir-' dirr partea
desenati.
o

r

Coordonatele Stereo 70 ale amplasame,ntului.
Astfel platforma va deservi gospodariile pe o raza de aproximativ 5
km.
Adresa: comuna Bistret, Jud. Dorj, cv.48, p1 nr. cadastral 31g3g,
Nr. Pct.
1

2
3
4
5

X(m)
267352.674
267351.501
267343.354
267341.925
267344.978

6

2673,49.7",t3

7

267355.1 60

B

10

267554.533
267662.036
267693.965

I
11

2677',t2.g1lg

12

267786.936

13

2678i1,0.704
267893.77'g

14

v(m)
379487,603

379479,114
379421,214
379390,193

379362,354
379356,974
379355,856
379430,541
379471,492
379483,343
379510,676
379513,869
379526,243
379547,059
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15

267914.341

379556,223

16

267921.930
267906.697
267899.649

379565,536
379665,911
379704,598

17
18

S =79526 mp

Straturile geologice de bazd

Din cercetarea probelor

de pamant, a analizelor de laborator si pe baza experientei
geotehnice din zona, se poate retine urmatorul profil
litologic caracteristic:
Pentru a se putea determina natura terenului din amplasament,
in vederea indicarii stratului
portant si a nivelului panzei freatice, au fost executate
2 foraje geotehnice la adancimea de -6.00
m pe amplasamentul propus :
Forajul F'l comuna Bistret, judetul Dolj
0.00-0.25m Sol vegetal
Nivel hidrostatic Nhs = _3.50 m
0.25-1.10m Praf nisipos, maroniu-galbui, indesare mijlocie.
1.10-3.20 m Nisip prafos , galbui,;
3'20-6'00 m Nisip fin la mediu, cenusiu cu rar pietris, saturat. de la -3.50
m apar infiltratii de apa.
Foraju! F2 comuna Bistret, judetut Dolj
0.00-0.40 m Umplutura
Nivelhidrostatic Nhs = _3.S0 m
0'40-1.30 m Praf nisipos-argiros , maroniu, prastic consistent.
1.30-3.30 m Nisip fin prafos , gatbui,;
3'50-6'00 m Nisip fin la mediu, cenusiu cu rar pietris, saturat. de la -3.50
m apar infiltratii rJe apa
- Din punct de vedere morfologic suprafata terenului este plana, terenul
este stalbil gi nu
prezinti la suprafali fenomene distructive evidente, care sd afecteze
in timp stabilitatea; Nu se
pun probleme legate de stabilitatea locala si/siau generala
a amplasamentului (alunecari del teren).
- Pentru verificarea si confirmarea unor detalii asupra unor parametri geotehrrici,
fizici si
mecanici, s-a aplicat o metoda de investigare ia terenului "lN slrU".
- S-au executat doua foraje geotehnice manuale, notate FG-1, m si FG-2 pana la adancimea

de6m.

-

presiunea conventionali de calcul P=150 KPa, pentru adancimea
de fundare 1 nr, de la cota
si P=l96 KPa, pentru adancimea del fundare 2 m, de la cota terenului;
- Nivelul hidrostatic NHs este situat la adAncimi de -3,5 m, conform datelor din forerje, nivel
variabil t1.00m in functie de cantitatea de precipitatiicazuta
- Addncimea medie de inghe! este conform srAS 6os477= 0,g5 m
terenului;

Conditiile pedologice, sol gi subsol
Ca rezultat al condiliilor geo-climatice, sotul caracteristic din zoni este cernoziomic
nisipos.
Solurile gi subsolurile, aferente comunei Bistrert, Jud Dolj, din punct de vedere
tectonic, zona face
parte din Dorneniul Moesic si anume ,,Platforma Vataha". Din punct
de vedere morfologic
amplasamentul este relativ plan, zona studiatd se incadreazd in Campia
Romana. subr aspect
geologic, in zona se dezvolta formatiuni neogene (Pliocene)
si Cuaternare. pentru amplasamentul
cercetat intereseazi in special depozitele de suprafata Cuaternare. Cuaternarul
este oonstituit din
nisipuri mijlocii prafoase slab argiloase. Formatiunile neogene nu au fost
interceptate cu lucrarile

de

re efectuate (fo raje le geoteh n ice).
Formatiunile interceptate de foraje geotehnice sunt de varsta holocen
aluviul de suprafata la
pleistocen mediu si pleistocen superior si sunt alcatuite din prafuri
nisipoase slab argiloase, plastic
consistente, umede, in primii 0.7 - 0.9 m la nisipuri mijlocii prafoase, cafenii, plastic
cons;istente,
cu compresibilitate medie, mai jos.
ce rceta
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Conditiile climatice gi nivelul de precipitalii
Perimetrul studiat se incadreazi i; marea unitate geomorfologici
c6mrpia o1eniei,
subunitatea "C6mpia Biilegtiului". Perimetrului comunei Bistret, jud.
Dolj, este situat in partea
sudici a ulucului depresionar al viii Jiului, la sud de mun. craiova, gi
este delimil,at la vest de
terasele Campiei Desnaluiului, la est de podulinalt al Campului
Leu-Rorunda, iar la nrord si sud de
culoarul depresionar al vdii Jiului. Privit din nord, ulucul depresionar
cu orientare norrl-sud, cu
altitudini cobordte in jur de 45m in lunca Jiului si de peste 100m
in platourile invecinate, apare ca
un culoar de legdtura intre lunca Dunirii gi Piemontul Getic. in
sud, ulucul depresignar este
marginit de campia de terase ale Dunirii Jiului, care il separi
de
zona
invecinati mai inalti.
,si
Din punct de vedere climatic, intreg teritoriul comunei se incadreazi
intr-o zoni cu ctimat
temperat continental, cu o temperaturd merJie anuali de 10.8'Celsius,
o temperaturi maximi
absolutd de 41'Celsius si o temperaturd minimd absolutd sub -3O'Celsius. primul
inghe! apare in
ultima decadd a lunii octombrie, iar ultimul apare in prima decadd
a lunii aprilie, rezultand un
interval de peste 200 zilelan fard inghe{.
- Zona climatici: ll, conform SR 10907/,1_g7;

- Actiunea zdpezii - s(0,k) = 2,5 kN/mp, conform CR 1_1_3_2012;
- Actiunea vAntului - Qref = 0,50 kpa, conform CR_1_1_4_2012.
Clima este in generat temperat continentald cu o varietate de nuante
determinate de
circulalia atmosfericd 9i de componentele de relief prezente si se caraclerizeazd
prin urnrdtoarele

particularitd{i:

Particularitdlile suprafefei active, urmare

a

poziliondrii arealului studiat

Olteniei impun incadrarea zonei ta linutul climatic de campie, (cu altitudinisub
300 m).

Radiatia solari globald are valori medii anuale ridicate,

in

in jur de 12s-12:l

semestrului cald revenindu-i g0-92 kcallcm2, iar celui rece 35 kcallcm2

C6mpiei

k;,callcm2,

Umiditatea relativi a aerului inregistreazi valori medii anuale del2o/o,
maxima - gt4% fiind
atinsi in luna ianuarie, iar minima - sg% in luna septembrie.
Evapotranspiralia reali atinge valori medii anuale de 507mm, fiind nuld
in luna ianuarie si
maximi de 129mm, in luna iunie.
Din punr:t de vedere al precipitaliilor, merdia multianuald este in jurul
valorii de 5llg ntm, cu o
in lunile septembrie 9i octombrie, gi o medie

medie multianualS minimi de circa 36 mrn
multianuali maximi de 73 mm in luna iunie.
Sursa
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Temperatura aerului. Temperatura mr:die anuald la Stalia meteorologici
Betchet este de
10,8oC, de-a lungul anilor valorile variind intre 9,1"C (in 1g33) gi 12,s.C (in
anut :2000). Mersul
anual este unul normal pentru zona temperal continentali, cu media lunari
cea mai ridicatd in iulie
(22'5"C) 9i cea mai coboritS in ianuarie (2.4'C), rezultdnd astfel o amplitudine
merlie ,nuati de
24'9"c. Se remarci faptulcd valorinegative ale mediilor lunare apar numaiin ianuarie gifebruarie.
Temperatura ["C]

Luna

Medie

Minimd

Malimi

lanuarie

-1,0

-4,2

2,,2

Februarie

1,5

-1,9

4,9

Martie

6,2

1,7

10r,8

Aprilie

12,5

7,0

18,1

Mai

17,6

11,9

23,4

lunie

20,9

15,1

26,8

lulie

22,9

16,7

29,1

August

22,4

16,3

28,6

Septembrie

18,4

12,0

24,8

Octombrie

12,5

7,2

17,8

Noiembrie

6,4

2,7

10,2

Decembrie

2,1

-0,2

4,5

11,87

7,03

16,77

Media

Cele mai mari temperaturi medii lunare au valori pozitive in tot cursul anului, acerstea fiind
cuprinse intre 3.7"C (ianuarie) 9i 25.8'C (iulie). Cele mai mici valori medii lunare sunt nergative
in
intervalul noiembrie martie (11.2"C in ianuarie) gi pozitive in restul anului, insi nedepdgind pragul
de 20'C (19.4'C ?n iulie).
Maximele gi minimele absolute lunare sunt mult diferite fali de valorile medii. Astfel,
temperaturile maxime absolute lunare variazd intre 19.5 oC, in luna decembrie,gi 41.S "C,
in luna
iulie.

Ape de suprafati
Lunca Jiului constituie elementul predominant al perimetrului studiat, atat sub aspectul
reliefului, cAt mai ales sub aspectul resursei de api. in zona Teasc, lunca se ingusteazi
semnificativ, de la cca 5 km in zona Malu Mare, ajunge si depigeasci pulin 2,0km lilime;
lilimea
luncii cregte in aval, dupi confluenla cu piirAul Gioroc la cca.Skm in zona Valea Stanciului-

Dobregti.

Releaua hidrografici este reprezentatd de r6ul Jiet
9i cursuri de apd tributare acestuia,
av6ndu-si ob6rsia in zona ridicatd invecinati a cAmpului inalt, fragment6nd si dren6nd intens
relieful regiunii.
R6ul Jiet (Jiul Vechi), are o lungime de 52 km o suprafali a bazinului hidrografir: de 633
9i
km2. Altitudinea la izvor este de 55 m, iar la virsare de 22 m, av6nd o pantd medie de 1oloo
si un
coeficient de sinuozitate de 1,4. Altitudinea medie a bazinului hidrografic este de g1m.
in afara acestor cursuri de apd, mai existi o serie de vdi cu caracter interrnitent
9i
numeroase organisme torenliale ce contribuie intens la drenarea versanlilor aparilia der izvoare
9i
cu debite reduse. Uneori scurgerea superficiald este ingreunati de panta redusi a podului
teraselor si luncii, frecvent apirAnd zone cu inmlistiniri

---IE
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Apele subterane
Apele subterane de adancime formeaza corpul
apelor subterane pliocene

Ro Jl 07, deosebit
de important in oltenia, in perimetrul studiat fiind piezente
apele subterane de adancime din

complexul acvifer dacian, situate imediat sub acviferur
runcii.

,r"r

t"n"u

cercetarea apelor subterane in imediata vecindtate platformei
a
de gunoi de grajd

COMUNA BISTRET Gospodarie apa

Fl -adancimeH=96me1 =2.5

_

foraje existente

l/s

- adancime H= g6m e2 = 1 l/s
Alimentarea cu api a freaticului din terase se realizeazi
din precipitaliile cdzute pe suprafala
lor' din aportul subteran provenit din drenarea stratelor
acvifere din zonele invecinat* din est,
precum gi prin drenanld din apete subterane
de adancime.
Nivelul hidrostatic este situat la addncimi de 5,0-9,g
m, mai mari in zonele de tre(3ere intre
nivelurile de terase' Primavara sau dupi perioade
bogate in precipitatii, nivetut se ridicd puternic,
favorizand aparifia a numeroase inmristiniri si chiar
ocniuri de api.
Direc{ia generala de curgere a fluxuluifreatic este
est-vest, spre r6ul Jiu, cu abateri locale in
zonele de drenaj asigurat de viire secundare tributare
Jiurui.
Debitele ce se pot ob[ine din acviferul teraselor sunt
mari in perioadele ptoioase (4,rJ-6,0 l/s),
9i moderate (2,0-3,0 l/s) in timpul anului. La contactul morfologic dintre terase si intre
terasd 9i
lunca Jiului apar izvoare cu debite ce depigesc uneori
1,0 t/s
Din punct de vedere chimic, apele freatice din terase prezinti
la principalii indicatori de
calitate a apei valori ce se incadreaza in limitele apei potabile
conform Legii Apei potabile nr.
45812002, cu modificarile
9i completirile ulterioare,
ficand compusii azotuluiin sipecial in
subsolul localiti{ilor.
"r."p,ti"
cele 3 foraje hidrogeologice de observatie propuse a fi construite,
vor fi amplasate in
exteriorul incintei imprejmuite a Platformei de gunoi de grajd,in
felinc6t, prin poziliolarea lor,
si poata furniza informalii privind parametrii hidrogeologici aga
ai acviferului si
i catitateia apelor
subterane din subsolul perimetrului.
F2

Calitatea apelor
Apele de suprafati prezinti fenomene de eutrofizare
datorate excesutui de nutrienli. o mare
parte din gunoiul de grajd provenit din gospodiriile populaliei
nu este depozitat in mod
corespunzdtor' Astfel, este afectat mediul inconjurdtor,
solul 9i aerul in mod direct, preculn prin
9i
levigatul ce pdtrunde in ape, at6t in cele de suprafali,
c6t,si in cele subterane.
in comuna Bistre! existi sisteme de alimeniare cu apd gi de canalizare,
administrate de
Compania de Apa Oltenia.

Nivelul de zgomot
La nivelul comunei Bistret, principala sursi de poluare
fonica identificati este traficut rutier.
Aceasta nu este semnificativi intrucdt traficur rutier este
redus.
obiectivul nu constituie sursd de disconfort fizic sau psihic pentru
populatia din zona
protejati' Jinand cont de nivelul zgomotelot' emise,
de intensitatea 9i durata activitilii 9i de
amplasarea fata de zonele locuite, obiectivul nu constituie
o sursd signifiantd de poluare sonori a

zonei.

calitatea aerului, incrusiv sursere de poruare a aerurui
comuna Bistret nu dispune de o stalie locali de monitorizarea
indicatorilor specifici. sub
acest aspect, comuna Bistret nu se numiri printre zonele
probleme
cu
privind calitatea aerului,
intrucat nu s-au identificat depigiri majore ale valorilor
maxime admise, impuse de legislatia in

vigoare.
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Managementul degeurilor
Pentru colectarea gunoiului menajer, la nivelul UAT Bistret, operatorul autorizat
este lridex
Group Salubrizare, care transport degeurile menajere pana la statia de sortare Goicea (:rona6),
la
aproximativ 15 km distanti de comuna Bistre!.
Degeurile provenite din gunoiul de grajd sunt gestionate local, prin grija generatorului,
iar
fiecare gospodarie valorifica gunoiul de grajd pe terenurile agricole proprii sau in gradini.
Nu existi
un control al modului de stocare / compostare a acestora gi existi riscul ca deseurile
si fie
imprigtiate pe terenuri agricote in perioadele de interdictie impuse de Codul de Bunr: practici
Agricole, firi o compostare corecti a acestora. De asemenea, levigatul gi apele plul,iale
care
spali masa de degeuri se pot scurge necontrolat in sol 9i ape de suprafafi.
Vegetatie
Suprafefele de piduri foioase (in Lunca Jiului) gi de salcAmi contribuie la formarea unui
topoclimat local. CAmpia din sudul judelului este caracterizata de mediul silvostepei, iar azt prezinti

numai c6teva rimSgite din pidurea poienitS de stejar pufos in partea nordici
9i mai inalti a
cdmpiei gide stejar brumiriu.
Biodiversitate
Se consideri

ci starea biodiversitilii in zond este buni, linAnd cont de amploarea redusi a
eventualelor surse de poluare, de fragmentare sau alterare.
Vegetalia este specifici unei zone cu caracter de tranzitie intre stepd gi p6durile zonei
umede. Suprafelele de piduri foioase (in Lunca Jiului) gi de salcdmi contribuie la formarea unui
topo-climat local.
Coordonatele in sistemul de proieclie STEREO 70 ale amplasamentului propus pentru
construirea platformei indicd faptul ci acest amplasament se afld situat in afara unc,r arii de
protectie avifaunistici. Ca urmare, amplasamentul propus nu fragmenteazd habitatele
din arii de
protectie avifaunisticd 9i nu determind reducerea numirului exemplarelor speciilor
dr: interes
comunitar, iar relatiile structurale gi functionale care creeazd
9i menlin integritatea ariilor naturale
protejate de interes comunitar nu sunt afectate de realizarea investiliei.

Ariile naturale protejate 9i distanla

fali de acestea

lntegritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar nu este afectatd deoarece investitia
este in exteriorul acesteia gi nu are impact negativ asupra factorilor care determind menlinerea
stdrii favorabile de conseryare a ariei naturale protejate de interes comunitar gi nu produce

modificiri ale dinamicii relatiilor care definesc structura gi/sau funclia ariei naturale protejate de
interes comunitar.

Prognoza privind amploarea/mirimea irnpactului cumulativ gi semnificalia acestuia in rapoft
cu integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar, lindndu-se cont de structura, funcliile
ecologice gi vulnerabilitatea acestora la moclificiri, indici faptul ci investilia nu afecteaz6 aria
naturali protejati de interes comunitar.

Folosinta terenurilor
Terenul pe care se va amplasa obiectivul are acces prin De 1086 si De 1015,cu acces din acesta
prin latura Nord, cu intrare pe teren pe latura nord-est. Drumul de acces este racr:rdart la
alte
drumuri locale. Astfel platforma va deservi gospodariile pe o ruza de aproximativ 5 km
Terenul se invecineazi dupi cum urmeazd:
o Nord:- De 1086- acces
o

Sud: rest proprietate domeniul public si De 1014

Vest: Ae 101411
o Est: De 1015
Distanta minimd fatd de zona locuintelor cea mai apropiata fata de timita de terenul studial' esfe de
aproximativ 640 m, si se afla in partea de sud ia terenului.
o

-IIE
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Bilantul teritorial propus
Suprafata teren total cadastru 79.526 mp
o Suprafata teren investitie 2062 mp, ce va fi -imprejmuit,
Sc platforma de depozitare gunoi=82g.75 mp
o Su platforma de depozitare gunoi=800 mp
sc rigola carosabila=23.i0 mp, sc drum+plarforma betonata=44s mp,
Sc container =15.00 mp
o Sc bazin stocare=49.35 mp, Su bazin stocare=42 mp, Vmax. bazin stocare=75,60 mc
S sistematizat iniebat verde=720 mp
L imprejmuire=183 ml, L borduri=72 m|

.

.

.
r

.
.

Categorii de folosinti a terenurilor in com. Bistre!, jud. Dolj2:

fotalteritoriu
rdministrativ
)in care:
\g!qol
\rabil

l<rmuna Bistret: 12.245 ha

/ii

7 665
6 882
1 277
162

JVezt

5/9

\eagricol
raduri

3 254
836
1 795
378
350

Dasuni-fanete

\re

)rumuri
lurti-constructii
tleproductiv
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Populatia asupra cireia sub-proiectul va avea un impact.
Distanta fati de cea maiapropiata locuinta este de aproximativ 640 m, aceasta aflAndu-se in
partea de sud a terenului.
Realizarea obiectivului de investitii va a'vea un impact benefic asupra comunital,ii locale prin
imbunitSlirea semnificativi a condiliilor de munci gi de viald pentru cetileni, diminuarea riscului
de imbolnivire a populaliei gi animaletor, fav<lrizarea activitililor economice investilii ilr
agricultura ecologici, asocialii gi grupuri de producitori agricoli, cregterea animalelor, procesarea
produselor 9i turism.ldeea colectarii si folosirii gunoiului de grajd in diferite scopuri( ingrasamint
natural,sursa rde energie ) a fost bine primitd de locuitorii comunei Bistret dovada fiind prrocentul
mare de angajament din partea acestora de a depozita gunoiulde grajd pe platforma comun?li.
conforrnr recensamantului populatiei din arrul 2011, la nivelul localitatii Bistret propulatia
stabila este de 4-356 locuitori, in scadere fata rle recensamantul anterio r din 2002, oand se
inregistrasera 4.616locuitori. Totalul de 4.356 locuitori era impartit pe sexe atsfel: 2.168locuitori
de sex mascu|in si 2.188 locuitori de sex feminin. Majoritatea locuitorilor sunt romani (80,111%), cu
o minoritate de romi (16,09%). Pentru 3,65% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta.

Activititile economice la nivel local
La nivelul comunei activitatile de baza ale cetatenilor sunt agricultura comert, prestari servicii
si zootehnie. ln ultima perioada insa, datorita fenomenului natural de imbatranire a populatiei, a
depopularii satului de catre generatia tanara, chiar si agricultura in general si crestereil animalelor
in special au inregistrat regrese.
Cea mai importanta activitate economic;a ce se desfasoara la nivel local este agricultura
(cultivare cartofi, foloarea-soarelui, porumb, soia, gr6u, legume, vili-de-vie, pomifructifrari).
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Agricultura reprezinti o resursd imporrtanti pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu peste
1
milion ha utilizate pentru cultura cerealelor riin special porumb si grAu), a plantelor oleaginoase
(mai ales floarea-soarelui), legume (soia, nrazire, fasole, rogii, varzd, ceapi)
si fructe (mere,
pepeni verzi, pepeni galbeni, struguri), cartofi, sfecli de zahdr, produclia
vinutui dL buna calitate.

Se cultivi cartofi, foloarea-soarelui, porumb, soia, grAu, legume, vild-rje-vie, pomi
fructiferi.Agricultura reprezinti o resursd importanti pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia,
cu peste 1
milion ha utilizate pentru cultura cerealelor ('in special porumb si gr6u), a plantelor oleaginoase
(mai ales floarea-soarelui), legume (soia, mazire, fasole, rogii, vazd, ceapi) si lfruc1e (mere,
pepeni verzi, pepeni galbeni, struguri), cartofi, sfecli de zahir, produclia
vinului de buni catitate.
Alte proiecte situate in apropierea ariei proiectului pentru care a fost
solicitati o autorizatie de construclie

emisdL

sau a fost

Conform Primiriei Bistret, nu existi informalii despre existenla unor proiecte viitoare in
apropierea ariei de realizare a platformei de gunoi de grajd, pentru care a fost ernisi sau s-a
solictat emiterea unei autorizalii de construclii.

Capitolul 4: ldentificarea 9i evaluarea impactului de mediu specifiic subproiectului
MATRICEA PENTRU DEFINIREA TMPACTULU!. FAZA DE
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Legendi: 0 = niciun impact; -1= impact negativ minor; -2= impact negativ semnificativ; +1= impact pozitiv minor;
+2= impact pozitiv semnificativ

Conform matricii pentru definirea impactului infaza de construcfie, cele mai semnificativertipuri de
impact identificate in aceasti etapi sunt:

-

lmpactul negativ produs asupra eroziunii/stabilitatii terenurilor de sdpdturi 9i turnarea
beton

u Iu

i ( mpact tem pora r-reversi bil-d i rect)
i

-

(temporar

-

;

lmpactul negativ asupra nivelului de zgomot determinat de activitdlile de construclie
reversibil - direct);

lmpactul negativ al activititilor de construclie asupra calitatii apelor (temporar - reversibil direct)
lmpactul negativ al activitdtilor de constructie asupra calitatii aerului (temporar - rr;versibil direct)
lmpactul negativ al lucririlor de construclie asupra pierderii de teren agricol (permanent irversibil - direct)
lmpactul negativ al lucririlor de constructie asupra pierderii de teren agricol (permanent irversibil - direct)
lmpactul negativ asupra sindtatii 9i securititii angajatilor gi populatiei locale determinat de
activititile de constructii (temporar - reversibil -direct)
lmpactul pozitiv al activititilor de constructie, pentru angajatii de la nivel local (temporar reversibil - direct)
MATRICEA PENTRU DEFINIREA IMPAGTULUI. FAZA DE EXPLOATARE3.
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Legendi: 0 = niciun impact; -1= impact negativ minor; -2= impact negativ semnificativ; +1=

impact pozitiv minor; +2= impact pozitiv semnificativ

Conform matricii pentru definirea impactului in faza de operare, cele mai semnificative tipuri de
impact identificate in aceastd etapi sunt:

-

-

lmpactul negativ

al

managementului levigatului produs asupra mirosului (ternporar

reversibil - direct)

-

lmpactul negativ produs de transferului gunoiului de grajd 9i de manevrarea gunoiului de
grajd la platformd asupra calititii aerului gi mirosului (temporar reversibil -direct)
lmpactul pozitiv al managementului gunoiului de grajd pe platforma comunalii, asupra
calitSliifactorilor de mediu (temporar - reversibil - direct)
lmpactul pozitiv asupra factorilor fizici, de mediu gi sociali, precum 9i cel determinat de
monitorizarea situatiilor de urgenti, prin monitorizarea permanenti a activititilor care pot
afecta mediul gi popluatia de la nivel local, precum gi prin implementarea planurilor de
acliune pentru situatiile de urgenti (temporar - reversibil - indirect)
lmpactul pozitiv al managementul gunoiului de grajd pe platformi asupra calitdlii apei de

suprafali gi subterane (permanent - reversibil - direct)
lmpactul pozitiv al funclionirii platformei de management de gunoi de grajrJ asupra
angajatilor de la nivel local (temporar - reversibil - direct).

Nu a fost identificat niciun impact cumulativ.

Concluziile evaluarii impactului potentia!
Obiectivele studiate - platforme de depozitare gi management al gunoiului de grajd - nu
reprezinta o sursa de poluarea a apelor de suprafata sau freatice, datorita tehnologiei folosite si
solutiilor constructive. Din punct de vedere alfactorului de mediu aer, executia sau existenta lor in
arealul propus nu poate produce un impact negativ asupra mediului. ln cadrul obiectivr.rlui nu exista
surse de radiatii, deci nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectie. Pentru faza de
intrelinere a platformelor au fost luate in calcul principalele operatiuni de intretinere (repararea
dale de beton, vopsirea capacelor de protectir: de la piezometre, etc.)
Cu toate acestea, s-a ficut o analizd a tipurilor de impact operalional potenlial ddunitor
asupra mediului care au fost anticipate in avans fati de implementarea propriu-zisi a proiectului,
astfel poluarea se poate consta in:
. Potentiale scurgeri din facilititile comunale de depozitare a gunoiului de grajd pentru cazul in
care execulia constructiei nu respecti schilele de proiect;
. imprigtierea neadecvati a gunoiului de grajd pe teren pentru cazul in care nu este respectat
Codul de bune practici agricole;
. Curitire incorecti 9i management deficitar al platformelor individuale de gunoi de grajd;
. lmpactul potenlial asupra corpurilor de apd pentru cazul in care nu este asigurati colectarea
fractiei lichide in bazinul colector;
o Scurgeri provenite din bazinul de la cabina portar sau de la grupul sanitar din cabirra poarti
atunci cAnd intretinerea acestora este detectuoasi;
. Depozitarea ilegalS a degeurilor toxice sau periculoase in platforma comunali pentru degeuri
(respectiv a acelor materiale diferite de cele pentru care a fost proiectatd respectiva
platformi);
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.

Supra-acumularea de plastic, sticld gi alte degeuri de materiale reciclabile
comunald datorati unor deficienle de organizare a activititii de colectare.

la

platforma

lmpactul proiectului se manifesti pe toatd perioada de exploatare a investiliei. Ca urmare, gi
frecvenla gi reversibilitatea impactului produs sunt permanente, pe toati perioada de exprloatare a
investitiei.
Pentru toate aceste tipuride impact operalional potentialin perioada de operare a platformei,

sunt stabilite prin planul de management misuri de atenuare. Beneficiarul final are
responsabilitatea implementdrii mdsurilor de atenuare a posibilului impact asupra mediului,
previzute in Planul de Management al Mediului - parte a documentatiei de implenrentare a
proiectului ,,Controlul lntegrat al Poludrii cu Nutrienti".

Capitolul 5. Misuri de atenuare
in etapa de construclie au fost stabilite mdsuri de atenuare pentru reducerea 9i prevenirea
impactului negativ determinat de:

(a)
(b)

Praful si zgomotulemis ca urmare a lucrarilor de construire, circulalia vehiculelor,
Poluarea solului cu degeuri de materiale de constructie. Degeurile din lemn, metal 9i plastic
vor fi depozitate separat gi vor fi reciclate in loc de a fi aruncate.
Poluarea cu scurgeri accidentale de carburanti gi lubrifianti, Aruncarea neglijenti a tlegeurilor
provenite din construclie, imprSgtierea accidentali a uleiurilor de magini, lubrifiantilor, etc;

(c)

(d)

Deteriorarea structurii solului

gi aparilia fenomenelor de eroziune in zonele din jurul

construcliilor,
Pierderea de teren agricol determinat de lucririle de constructii
lnfluenta activititilor de constructie asupra sindtalii gi securitilii angajatilor gi a populatiei de
la nivel local
precum gi mSsuri pentru promovarea utilizdrii fortei de munci de la nivel local in timpul fazei de
constructie.

(e)
(f)

Pentru etapa de operare au fost stabilite mdsuri de atenuare pentru reducerea gi prevenirea
impactului negativ determinat de:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(0

mirosul provenit de la depozitarea gi transferul gunoiului de grajd,
mirosul de la transferul levigatului,
praful provenit de la circulatia vehiculelor,
poluarea apelor subterane,
poluarea apelor de suprafata (daci este cazul),

managementuldegeurilor

utiliziriifo(ei de munci in timpulfazei de exploatarer.
Estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: fn faza de realizare. in
precum gi mdsuri pentru promovarea

faza de operare
Persoanele care sunt incluse in circuitul economic al proiectului firi a avea o implicarr: directd,
beneficiazi de efecte indirecte asupra locurilor de muncd prin efectul multiplicator (ex.: fabricanti
de materiale de construclii, goferi de camioane, personal administrativ etc.).
Numar de locuri de munca estimat in faza de executie: ln faza de executie societatea detsemnata
executia lucrarilor va stabili numarul de angajati necesar pe lucrare in vederea realizarii acesteia,
in graficul de timp asumat.

Pentru operarea platformei vor fi angajate 3 persoane . Acestea vor cunoaste Codul de bune
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practici agricole si vor avea calificarea profesionala aferenta manipularii echipamentelor agricole.
Ei vor fi :
. administratorul platformei .
o manipulator ( calificare tractorist - sofer de tractor)
. paznic, care va avea rolul de a asigura paza obiectivului de investilii 9i a utilajelor gi
echipamentelor din dotarea acestuia.
De scope riri intdm pldtoare

in situalia descoperirii int6mplitoare a unor obiecte de patrimoniu sau situri arheologice, vor fi
oprite lucririle de excavalii gi constructii gi se instituire zoni de proteclie conform Legii nr.
42212001, iar lucririle pot fi reluate numai cu avizul autoritdlilor publice responsabile de piatrimoniul
cultural 9i istoric
M a n ip ul a re a de ge

u

rilor

Manevrarea resturilor provenite din activitilile de construclie va fi realizatd in conformitate cu

reglementirile nationale gi locale gi dupi cum este menlionat in Planul de Management al
Mediului, precum 9i tindnd cont de consideraliile cu privire la specificul amplasiamentului
prezentate mai sus. Aceste reglementdri sunt elaborate gi aplicabile in Rom6nia. Monitorizarea va
fi responsabilitatea supervizorilor de gantier.
Etapa de realizare a constructiei este limitati in timp. Pentru respectarea duratei cle execulie a
obiectivului de investitii se vor lua in calcul 9i conditiile de stare a vremii.

Misuri de prevenire gi reducere a poluirii apei
Sunt previzute urmdtoarele misuri de asigurare a protecliei surselor de api impotriva poluirii,
degradirii gi epuririi lor, respectiv:
. la amplasarea facilitalilor de compostare a gunoiului de grajd s-au luat in considerare
caracteristicile legate de apele de suprafali 9i freatice. Este foarte importanti addncimea apei
freatice gi distanla fati de posibilele ape de suprafati din zond gi nu in ultimul riind prezen{a
structurilor de alimentare cu api potabild curn ar fi, puturile, rezervoarele, bazinele etc.;
. amplasarnentul platformei de compostare a gunoiului de grajd, se afl6 lil o distan{i
considerabila fata de RAul Jie!;
. intreaga suprafati de depozitare/compostare va fi betonatd; pe toati lungimea pdrlii frontale,
intre platformi gi radier, este previzut un canal de colectare a efluentului din beton armat de formd
rectangulari acoperit cu un gritar metalic;
. pentru colectarea levigatului gi a apelor pluviale s-a previzut realizarea unui ba;zin semiingropat, amplasat ?n imediata apropiere a platformei de stocare, avdnd o capacitate de r'5.60 mc.
Bazinul de stocare, construit din beton armat, va fi proiectat pentru 30 de zile de prer:ipitillii medii,
deoarece este prevdzut ca lichidul si poati fi preluat cu vidanja 9i aplicat pe teren sau sd fie folosit
la umectarea gunoiulinfazd de compostare;
. pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafata carosabilului din interiorul platformei de
compostare s-a prevdzut panti unici de 2o/o spre canalul colector existent;
o s-? previizut forarea a trei puturi de observare (doua in aval gi unul amonte), acestea vor
permite monitorizarea periodici a calititii apei subterane pentru a se asigura cii nu are loc
infiltrarea efluentilor proveniti de la gunoiul de grajd in apele subterane;
. dotarea platformei de compostare cu o vidanji ce va deservi la manipularea fracliei lichide
care se va acumula in bazinul de stocare fie prin umectarea gunoiului pentru menlinerea umiditilii
necesare in procesul de compostare, fie pentru irigarea terenului agricol.
Misuri de prevenire gi reducere a poluirii aerului
Pentru ca gunoiul de grajd si nu produci rnirosuri neplicute sau de duratS, gi pentru a nu

t3

se

constituii in sursd pentru prezenla insectelor sau altor specii de animale sunt necesare
urmitoarele misuri generale:
. adiugarea de compost maturat peste fiecare noud incircdturi de material proaspit intr-o
propo(ie de circa 1 la 4;
o amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi menajene, vegetale,
fragmente de lemn) pentru obtinerea unui raport C:N favorabil gi a unei consistenle solide;
. produsele gitite sau alte materiale ce pot atrage insecte trebuie acoperite imediat c;u alte
. materiale pentru a impiedica insectele sd depune oui;
. aerarea suficientd a grdmezii pentru evitarea fermentaliei anaerobe, de exemplu prin agezarea
la bazd a unui strat de vreascuri sau alte materiale lemnoase;
. pentru diminuarea discomfortului produs de mirosurile datorate proceselor de compostare
anaerobi s-a previzut plantarea unei perdele de arbori perimetrale;

Misuri de prevenire gi reducere a poluirii solului
Misurile prevdzute pentru diminuarea impactuluiasupra solului 9i subsolului sunt:
realizarea unei platforme de formi rectangulard, cu pereli pe 3 laturi (firi latura frontalS).
pardoseala gi peretii sunt construite din beton armat;
platforma nu va avea pereli despirlitori interiori pentru a nu stAnjeni manevrarea ul,ilajelor 9i
dispunerea liberd a grimezilor de gunoi de grajd. Aceasta permite indeplinirea ceriinlelor proprii

.
.
.

procesului de compostare;
platforma este previzuti la partea frontald cu un radier din beton, necesar manel'rdrii utilajelor

.

gi descdrcirii mijloacelor de transport (ciruti sau remorci agricoli). Pe toati lunginrea pi(ii
frontale, intre platformS 9i radier, este prevdzut un canal de colectare a efluentullui, de formd
rectangulari, acoperit cu un grdtar metalic;
. colectarea levigatului gi apelor meteorice se va face intr-un bazin semi-ingropat, amplasat lin
imediata apropiere a platformei de stocare, avAnd o capacitate de 75,60 mc, lichidul din bazin va fi
preluat cu vidanja gi aplicat pe teren sau sd fie folosit la umectarea gunoiul infazd de rcompostare;
. dotarea platformei cu containere, destinale colectdrii celor trei categorii rie materiale
valorificabile: sticli, metal gi plastic/carton c,are, vor ajunge in mod accidental pe platlorma de
compostare a gunoiului de grajd. Degeurile reziduale acumulate urmAnd a fi preluak:, in vederea
valorificirii gi eliminirii finale, de citre operatorul de salubritate care asiguri colectarea clegeurilor
menajere;

.

amplasarea unui container cu capac der circa 1 mc pentru colectarea eventualelor degeuri
periculoase care ajung accidental la platfornri (cutii vopsea, recipienli, ulei uzat etc.). Degeurile
reziduale acumulate urmind a fi preluate, peniodic, de citre operatorul de salubritate car,e asiguri
colectarea degeurilor menajere in comuni, in vederea valorificirii, eliminirii finale prin depozitare
sau incinerare.
. accesul la platforma de compostare se v,a face printr-un drum de acces betonat de la poarta
de intrare pini la radierul din fata platformei 9i de la aceasta pAni la poarta de iergire,. lilimea
drumului betonat este de 4,00 m.
. pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafala carosabilului, profilul transversal al drumului
betonat va avea o panti unicd de 2o/o spre canalul colector existent;
. amplasamentul platformei se va imprejnnui cu gard din plasi de sArmd cu st6[pi cle otel la
intrarea gi la iegirea din incintS, imprejmuirea va fi previzuti cu po(i pentru acces, de as,emenea,
a fost prevdzutd gi imprejmuirea bazinului de stocare a efluenlilor. Accesul personalului de
deservire se face pe o poartd previzuti cu sistem de incuiere, pentru a preveni accesul
persoanelor neautorizate ;
. se va realiza doud puturi de observalie (unul aval 9i unul amonte), acestea vor permite
monitorizarea periodici a calitilii apei subterane pentru a se asigura ci nu are loc infiltrarea
efluentilor proveniti de la gunoiul de grajd in apele subterane;
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.
.

se va amplasa o cabine pentru addpostirea unui administrator gi paznicul platfornrei;
echipamentele necesare sistemului de nranipulare gi aplicare a gunoiului de grajd compostat
pe terenurile agricole care vor deservi puncltul de lucru analizat vor fi: incircitor frrcntal, tractor,
remorci agricolS, vidanji, magini de imprSgtiat gunoi;
incSrcitorulfrontal servegte la conducerea procesului de compostare anaerobd er gurroiului de

o

grajd prin dispunerea acestuia in giruri, aerarea periodicd a girurilor, sistematizarea gunoiului
compostat gi incircarea in cirute, remorci 9i magina de imprigtiat gunoi in vederea aplicirii r;a
fertilizant pe terenurile agricole;
o vidanja va fi utilizati la manipularea fractiei lichide din bazinul de stocare fie prin umectarea
girurile de gunoi pentru mentinerea umiditalii necesare in procesul de compostare, fie pentru
irigarea terenurilor agricole;

Misuri de prevenire gi reducere a impactuluiasupra biodiversititii;
Prin implementarea proiectului propus, ca misuri compensatorii pentru factorul de mediu
biodiversitate s-au previzut urmdtoarele:

o tratarea controlati a degeurilor de origine animalS in spalii special

amenjate va conduce la
diminuarea depozitirii haotice a degeurilor de origine animalS;
. platforma de compostare va fi complet betonatd, iar eventualele scurgeri vor fi coler;tate prin
intermediul unui canal colector gi acesta va fi dirijat spre un bazin betonat vidanjabil;
. perimetralamplasamentul analizat va fiimprejmuit cu o perdea forestierd;

Misuri de prevenire 9i reducere a impactului asupra mediuluisocialgieconomic
Misurile previzute pentru diminuarea impactului generat de disfunctionalitiilile mai sus
mentionate, acestea sunt menite si imbunirtileasci standardul de viali al cetitenilor comunei
Bistret, printr-un management eficient in ceea ce privegte gunoiul de grajd dar gi prin crearea de
noi locuri de munc5.

Problemele cu care se confrunti mediul rural in domeniul gestiondrii gunoirului de graid
provenit de la cregterea animalelor in gospocl6riile populaliei au un impact major asupra societdlii,
reprezinti o ameninlare directd la adresa sinatatii gi au un efect advers asupra calitiliivietii.
Cel mai adesea, in localitatile rurale, gunoiul de grajd este depozitat in condilii impr,oprii at6t
la nivelul gospoddriilor individuale cAt gi la nivelul localitililor, fdrda exista nici o misuri impotrir,ra
scurgerilor gi infiltraliilor fractiilor lichide (urind plusi ape din precipitalii). Acest fapt afectea:zd mediul
inconjuritor, in special solul gi apele subterane sau de suprafa[i. Mai mult, de cele rnai multe ori,
gunoiul de grald este amestecat cu resturi menajere nedegradabile ceea ce face improprie
utilizarea pe terenurile agricole. Ca urmare, este necesari aplicarea unui sistem durabil privirrd
gestionarea gunoiului de grajd, ceea ce impllci schimbdri majore in practicile actuale, in vederea
conformirii cu cerintele noilor reglementiri nertionale gi europene.
Anal iza altern ativelor
Criteriide
Nr.
crt.

1

analizii gi

Scenariull

se/ecl'ie

alternativd
Durata de
executie

3luni
platformd de formd rectangulard
cu un strat imp<trmeabil, cu
pe 3 laturi (fdrd latura frontald) cu

'dzutd
2

So/utie
tehnicd
constructiva

de a stoca 24a0 mc/an de
i de grajd, avdnd dimensiunile L x B

h = 32,00 x 25,00 x 3,00 m;
atul impermeabil al platfo,,mei previne

Scenariul

ll

4luni

a) O platformd de forr,nd rectangulard
pe 3 latui (fdrd latura, frontald) cu

prevdzutd cu un strat impernoeabil, cu pereli
capacitatea de a stoca 2400 mc/,an de gunoi
de grajd, av1nd dimensiunile L x B x h =
32,00 x 25,00 x 3,00 m;

Stratul impermeabil

al

platforntei previne

infiltrarea efluentilor proveniti de

lia

qunoiu,l de

IE
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platformi comunala de depozitare gi gospodirire a gunoiului cle grajd
1

de grajd gi a apelor trtluviale de la
iar pere[ii, in af,ara scopului
vor preveni imprdgtierea
i de grajd gi a mirosurilor

eplacute, dterminatd de vAn;|.
Un bazin de stocare pentru efluen,ti

grajd gi a apelor pluviale de la p,,ecipialii, iar
in afara scopului teh,nologic vor
preveni imprdgtierea gunoiului de grajd .Si a
mirosurilor neplacute, dterminatd de v6nt.
b) Platforma va fi prevdz:utd cu un

peretti,

b)
acoperig in doua ape, pe ct structurd
sau precipitalii. Acesta va colecta metalicd cu inchiderea superioara din
precipitaliile gi efluenlii intr-un bazin tabld zicata cutatd.
mare, semi-ingropat, a,mplasat in c)
Un bazin de stocare pentru efluen{i si
imediata apropiere a platformei;
ln imediata apropiere a pliztformei

c)

se yor amplasa 4 containere pentru
colectarea celor trei categc>rii de
materiale inefie (sticla, me*al gi

plastic/carton) care ajung itccidental in
gunoiul de grajd sl unul pentru

colectarea eventualelor

degeuri
periculoase. Containerele r,,or fi mobile
pentru a putea fi descdrcate mai usor de
un incdrcdtor mecanic.
Gard din plasd de sarmd cu stdlpi

d)

metalici care va imprejmui pltttforma;
gardul va preveni accesul persoanelor

neautorizate
platformd.

gi al

animalelor pe

e) Trei

piezometre, amplasate in
apropierea platformei, unul in aval gi
doua in amonte, care vor deserui
monitorizdrii peiodice a oalitd,tii apei
subterane, pentru a se asigura cii nu are
loc infiltrarea efluenlilor prctveni{i de la

precipitatii
d) in imediata apropieret a platformei se
vor amplasa 4 containere pentru colectarea
celor trei categorii de materiale inefte (sticld,
metal gi plastic/carton) care iajung accidental
in gunoiul de grajd si unul pentru colectarea

eventualelor degeuri

periculoase.

Containerele vor fi mobile pentnt a putea fi
descdrcate mai usor de un incdrcdtor
mecanic
e) Gard din plasd de sdrmd cu stdlpi
metalici care va imprejmui platforma; gardul
va preveni accesul persoane'lor neautorizate
gi al animalelor pe platformd.

f)

Trei

piezometre, arnplasate in

apropierea platformei, unulin aval gi douiz in

amonte, care vor desenti monitorizdrii
periodice a calitdlii apei subl:erane, pentru a
se asrgura cd nu are loc infill:rarea efluenlilor
provenili de la gunoiul de grajd in apele
subterane;

subterane;

AtAt Scenariul 1 cAt gi Scenariul 2 asigura depozitarea gi compostarea unei cantiteti cle circa

24010

m.c./an gunoi de grajd, oferind aceleagi beneficii sociale gi de mediu. Comparatia scenariilor /
optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitdtii si risr;urilor:
TEHN!C

icenariul propus

\vantaje

Dezavantaje

FINANCIAR

3osturi de
nvestitie/ Costuri

ndicatori financiari

le operare
lost estimat
Scenariul 1 )latformd pentru
lepozitarea gunoiului
Je grajd

Proces cvasi- natura )osibile prroblerme
Iehnologie
rrivind
accesibila Maturare nanagenrentul
aerobd

Scenariul 2 -

)latformd acopertd
:entru depozitarea
;unoiului de grajcl

3antitate de levigat
nai redusd

nirosului

nvesti!ie:
2.058.657,12|ei
nclusiv TVA

losturiestimate

/anipulare dificila a
le oraid

tlRF/C = -17,1i2o/o
l/B=0.16

)perare:
176.240,00 leilan

)roces tehnologic
bost estimat
nai greu de controlat
)ontrolul mirosului linvestilie:
|ei
Jscarea r:xcesivd a [.298.028,6e
TVA
linclusiv
lunoiuluide grajd
Costuri estimate
;rdmezilc,r de gunoi

/ANF/C = -2.126.329.77

/ANF/C =

-2.3',25.7

01,05

tlRF/C = -20.17oh
l/B=1 .15

!o"rr."'

176.240,00 lei/an
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IPLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL $I DE MEDIU PENTRU OBIEC'TIVUL
platformi comunala de depozitare gi gospodirire a gunoiului cle grajd
1

Pe baza avantaielor prezentate mai sus gi it costurilor mai scdzute si indicatorilor financiari mai
performanli, a fosf recomandat SCEVARTIJL 1, deoarece avantajele adoptirii acestei opliuni sunt
multiple pentru comunitate 9i pentru mediul natural inconjuritor, costurile de exploaltare sunt mai
mici iar valoarea subproiectului este mai micd decdt cea rezultati din analiza scenariului 2l
lmpactul social si cultural. eqalitatea de sanse
Realizarea obiectivului de investitii va avea un impact benefic asupra comunitatii locale prin
imbundtdlirea semnificativi a condiliilor de nrunci gi de viali pentru cetdleni, diminuarea riscului
de imbolndvire a populaliei 9i animalelor, favorizarea activitililor economice -. inrrestitii in
agricultura ecologicS, asociatii gi grupuri de producitori agricoli, cregterea animalelor, procesarea
produselor gi turism.ldeea colectarii si folosirii gunoiului de grajd in diferite scopuri( ingrasamint
-procentul
natural,sursa de energie ) a fost bine primit?i de locuitorii comunei Bistret dovada fiind
mare de angajament din partea acestora de a depozita gunoiulde grajd pe platforma r:omunali.

-

Efectele directe estimate ale investitieivizate sunt:
eliminarea depozitarii necontrolate, reducerea infestariiapei din panzafreatica cu nitrati,
cresterea veniturilor populatiei prin practicarrea agriculturiiecologice

imbunatatirea sanatatii locuitorilor prin scaderea procentului de nitrati din sol si panza freatica,

etc.,

Realizarea investiliei de citre beneficiar via produce un impact pozitiv asupra mediului at6t sub
raportul respectirii standardelor de mediu cdt 9i din punct de vedere sanitar, saniitapveterinar,
fitosanitar gi - nu in ultimul 16nd - social.
Existenta platformei de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd:
Va avea un impact benefic prin imbunatatirea semnificativa a conditiilor de munca si de viata
pentru cetateni, diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei sianimalelor;
Va permite crearea unei distante "tampon" fata de asezarile umane, contribuind la diminuarea
poluarii atmosferice (cu substante nocive/ potential nocive, mirosuri neplacute, etc);
va permite imbunatatirea conditiior de viata a locuitorilor prin reducerea poluarii atmrosferice;
Favorizeaza schimbarea, la nivel local, a comportamentului privitor la gestionarea deseurilor;
Creeaza premisele atragerii investitorilor in zona;
Sunt create noi premise pentru sustinerea,/ incurajarea activitatilor turistice, prin ac;eea ca aerul
comunei devine mult mai respirabil.

Beneficiile sociale gi economice asociate cu proiectul propus cuprind:
reducerea risculuifermierilor mici gi mijlocii de a avea diminuate sumele incasate din subvenliile
acordate pentru cregterea animalelor;
calitate a vielii crescute 9i indeplinirea cerintelor pentru investilii viitoare, propuse deja de
executivul local la nivelde intenlie, la momentul consultirii publice organizate;
noi locuri de munci create, in condifiile aprobirii unor acte normative care sd pernnit angajarea
de personal specializat in cadrul entitiitii beneficiarului, pentru operarea gi mentenanla
echipamentelor din cadrul investiliei;
- reducerea accidentelor de imbolnivire, in special la copiii cu v6rste p6ni la 1 an;
- ape curate in fAnt6ni - obiectivul general al Proiectului Controlul lntegrat al Poluirii r:u Nlutrienli;
- o imagine publici mai bund a administraliei locale, preocupate de mediul inconjuritor 9i de
calitatea vielii tuturor locuitorilor comunei.
Principiul egalitatii de sanse va fi respectat atiat pe perioada de implementare a proiectului cat si in
perioada operarii. Accesul la serviciile oferite nu va fi restrictionat pentru niciun detinator de
animale din localitate.

-

Capitolul 6 :Monitorizarea aspectelor sociale gi de mediu
Plan de monitorizare socialgi de mediu

in faza de construclie, monitorizarea factorilor sociali gi de mediu va avea in vedere
realizdrile in atenuarea, prevenirea gi reducerea impactului activitililor de construclie.
Responsabilitatea pentru luarea tuturor mdsurilor de atenuare a impactului ac;tivitiililor de
constructie asupra factorilor de mediu ii revine contractorului. in func[ie de factorul de mediu care
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poate fl afectat de lucriri, contractorul va lua toate misurile pentru atenuarea impactului, darfird
limitare la acestea (conform anexei 1 - planul de management social gi de mr:diu, faza de
construclie - tabel sintetic)

in faza de operare, monitorizarea facbrilor sociali gi de mediu face parte din activitatea de
exploatare gi este organizati prin grija Primiriei Bistre!, cu respectarea frecvenlei gi a parametrilor
de monitorizare stabiliti pentru fiecare mdsurii de atenuare propusd (conform anexei 2 - planul de
managemenl social gi de mediu , faza de exploatane - tabel sintetic).

Gapitolul

7.

Consultarea

reclamatiilor

publici gi mecanismul de solufionare

a

Consultarea publici pentru planul de management social gi de mediu pentru obiectivul
,,Construirea unei platforme comunale de depozitare 9i gospodariere a gunoiului de grajd, comuna
Bistret, judelul Dolj" a avut loc in data de 10.08.2018 gi a fost organizatd de Primiria comunei
Bistret.
La consultarea publica desfasurata in data de 10.08.2018, in sala de sedinta din Comuna

Bistret, au participat din partea Comunei Bistret, doamna Antonie Cristiana, responsabil de
procesul de consultare publica si de sintetiz-area constatarilor si comentariilor primite pe durata
procesului de consultare publica.

La aceasti consultare au participat un numir de 85 de persoane, reprs2pnlrnl' ,'
gospodariilor individuale, crescatori de animerle de pe raza comunei Bistret, din locallitatile Bistret,
Plosca si Bistretul Nou.
La dezbaterea publica au fost invitati si reprezentanti aiANPM Dolj, DSP Dolj, DSVTSA Dolj
9i
ABA JIU , dintre acegtia au participat reprezentanli ai ABA JIU si anume Dinu Simona - chimisi,
serviciu plan de management bazinal, VlSdoiu Catilin - ing. sistemul de gospoddrire a Apelor Dolj
si un reprezentan al DSVSA, Mihai Catalin - Medic veterinar oficial. Participanlii la consultarea
publici au fost convocati prin adrese de invitalie ripentru APM Dolj, DSVSA Dolj, DSP Dolj 9i ABA
JIU), prin afigare la avizierul Primiriei Bistret (pentru locuitorii comunei Bistret) gi prin publicarea
unui anunt pe website-ul Primariei Comunei Bistret privind consultarea planului de management
social gi de mediu pentru obiectivul ,,Construire platforma comunala de depozitare si gospodariere
a gunoiului de grajd, in comuna Bistret, judelul Dolj". De asemenea, planul de managlemrent social
gi de mediu pentru obiectivul ,,Construire platforma comunala de depozitare 9i gospodariere a
gunoiului de grajd, in comuna Bistret, judelul Dolj" a fost publicat pe website
https:{orimariabistret.ro/ incepand cu data de 06.Ct8.201 8.
ln deschiderea dezbaterii, dna. Antonie Cristiana a fdcut o prezentare a proiectr"rlui ,Controlul
lntegrat al Poludrii cu Nutrienti" al cirui obiectiv principal este promovarea irrves;tiliilor in
comunitilile locale pentru reducerea deversiirilor de nutrien[i in corpurile de api gi promovarea
schimbirilor comportamentale gi bunele practici agricole la nivelul comunitSlilor locale.
Participanlilor la consultare le-a fost prezentat planul de management social gi rJe mediu
pentru obiectivul ,,Construirea unei platforme de depozitare gi gospodariere a gunoir.rlui de grajd,
comuna Bistnet, judelul Dolj", punAndu-se iaccent pe impacturile semnificative iderntificate at5t
pentru perioada de constructie, c6t gi pentru cea de exploatare, cu prezentarea misurilor de
atenuare stabilite pentru prevenirea gi atenuarea acestora, impreuni cu responsabilii pentru
implementarea lor (at6t pentru perioada de cc,nstructie, c6t gi pentru cea de exploatare).
ln timpul gedinlei publice de consultare asupra planului de management social gi de mediu
au fost ridicate urmitoarele probleme:
' Daoa se va asigura transportul gunoiului de grajd de la gospodarii la platlbrma de
depozitare. Doamna primar, Antonie Cristiana a raspuns ca transportul gunoiului de grajd va fi
asigurat cu ulilajele propuse a se achizitiona in cadrul proiectului.
' Daci s-au luat misuri pentru ca triaficul intre organizarea de gantier gi punctul de lucru
sd nu deranjeze locuitorii din comuni? Reprezentantul primiriei, Barliu Costel, a rirspurrs ci da,
organizarea de gantier nu va fi amplasati in intravilan, ci l6ngi amplasamentul viitoanei prlatforme,
pe terenul aferent investitiei.
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' Daci mirosul generat de depozitiarea gunoiului pe platformd nu va afecta locuitorii?
Doamna printar Antonie Cristiana a rispuns ci nu, pentru ci se respecti condilia privinC distanla
minima de arnplasare a platformei fali de cea mai apropiati locuinti.
ln cadrul studiul de fezabilitate au lost luate in considerare contributiile participanlilor la
dezbaterea publici, astfel:
- Au fost previzute utilaje pentru asigurarea transportului gunoiului de grajd
- Organizarea de gantier urmeazi a fiamplasata l6nga zona de construire a plaflbrmei, pe
terenul aflat in proprietatea UAT, astfel incAt locuitorii comunei si nu fie deranjali de execulia
lucrdrilor
- Amplasamentul ales pentru realizarea investiliei si fie la o distan!5 considerrabile, in
limite legale, fa!6 de cea mai apropiatd locuirrli, astfel inc6t mirosul emanat de gunoiul dr: grajd si
nu afecteze/deranjeze locuitorii comunei Bistret.
ln incheierea gedintei de consultare publicd au fost distribuite 9i completate c;hestionare in
vederea misuririi gradului de interes in riindul cetilenilor gi crescitorilor de animale pentru
realizarea proiectului ,,Construire platforma comunala de depozitare si gospodariere a gunoiului de
grajd, in comuna Bistret, judelul Dolj".
Mecanismul de solulionare a reclamaliilor este accesibil membrilor comunitSlii, gratuit gi
conline urmitoarele elemente:
- Comunicarea citre public a existenlei rnecanismului de solutionare a reclama[iilor s;e va face
prin publicarer pe website-ul primariei 9i prin afigare la avizier. Anunlul va cuprinde informatii privind
modalitatea de inaintare a unei reclamafii, respectiv:
- personal, la registratura primiriei Bistret
- E-Mail:primariabistret@qmail.com
- Telefon: 0251 355 011 FAX: 0251 355 550
- po9t5, la adresa: Primdria Bistret, Comuna Bistret, Sat Bistret, Strada Calea Dunarii,
nr.192, Judetul Dolj
- La primirea unei reclamalii se vor inregistra date de identificare gi de contact ale
reclamantului, informatii succinte referitoare la aspectele reclamate. Pentru toate reclamaliile
primirea va fi confirmatd gi se va comunica :pi un interval de timp necesar pentru ri:;puns, dar nu
mai mult de 30 zile.
- Reclamatiile vor fi prezentate Primarului, care va stabili un termen pentru solutiionare 9i apoi
le va dirija c6tre biroul/persoana desemnaUa pentru solulionarea reclamatiilor.
- Biroul/prersoana desemnati va redacta propunerea de raspuns citre reclarnant gi o va
inainta Primarului pentru aprobare gi, daci este oazul, pentru dispunerea misurilor care se impun
pentru corecl,area situatiei reclamate gi evitarraa reapariliei motivului care a determinat reclamatia
- Transmiterea raspunsului citre reclamant, reprezentdnd inchiderea reclamalieli, sr3 va face
prin e-mail sau prin pogti, cu confirmare de primire. O copie a reclamaliei 9i a raspunsului privind
modul de solutionare a acesteia vor fi transmise la UMP, pentru informare. Pentru a transmite o
cerere sau a inregistra o reclamatie citre Mll4AP/INPCP - UMP, fie se poate transmite o o adresd
directi sau Lun fax citre aceasti institulie, fie poate fi completat un formular online pe lvebsite-ul
instituliei. in oricare dintre situalii, aceste tipuri de reclamalii sunt procesate in conformitate cu
prevederile Legii nr. 54412001 referitoare la liberr.rl acces al publicului la informalii, qi ale legii nr.
23312002 referitoare la dreptulde a inainta petitii.

Datele de contact ale Unititii de Management
Nutrienfi" sunt urmitoarele:

a

Proiectului ,,Controlul lntegrat

al Poluirii

cu

tel: 031 433 4020
fax:0214089540,
email: ni

Mai multe informalii despre cum pot

fi

inaintate reclamalii cdtre serviciul de solutionare al

reclamatiilor al Bincii Mondiale, accesati h [!p://www.world ban k. orq/G RS
Pentru informatii referitoare la modalitatea de transmitere a reclamatiilor

citre comisia de analizi

IE

a

[PLANUL DE

platformi

socrAL gl DE MEDIU PENTRU

depozitare gi gospodirire a

Bincii Mondiale,

Capitolul 8. T
Tabelele
tabelar: factorii

9i

responsabilitatea. T
operare (anexele 1 gi

de

-E

[PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL S! DE MEDTU PENTRU OBIECTIVUL
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1

Anexa

1

Planul de management social 9i de mediu, etapa de construcfie

Factor

Calitatea aerului

tabel sintetic

Misuri de atenuare
Pulverizarea cu regularitate a apei
pentru a controla rdspAndirea
prafului in condilii de vreme
secetoasd
Acoperirea cu prelatd a
camioanelor care transportd
materiale de granulatie find gi
degeuri de constructii
Utilizarea de magini gi utilaje r:are
indeplinesc standardele de ernisii.

Zgomot

La tranzitarea prin zonele
locuite se va lucra in intervalul
7:00-20:00. ln vecindtatea
zonelor locuite nivelul maxim
permis la poluare fonicd este
de 55dB(A) pe timpul zilei
(7 :00-22:00) 9i 45 dB(A) pe

timpulnoptii.
ln zonele limitrofe nu sunt spertii
locuite, iar zgomotul utilajelor
terasiere se va incadra in nivelul

-

Metoda de

Frecvenfa de

monitorizare

monitorizare

rmonitorizare

Vizual

Zilnic, atunci
cAnd vremea
este secetoasd

Diriginte de
gantier, Seful
de gantier

Vizual

Sdptdminal

giantier, Seful

Diriginte de
d,e

gantier

SpecificaIii
tehnice ale
masinilor/
utilaielor

Siptim6nal

Diriginte de
gantier
Sefulde gantier

Examinarea
reclamatiilor

Siptdm6nal

gilntier

Examinarea
reclama!iilor

Sdptdm6nal

Diriginte de
gantier
Sr=ful de gantier

Vizual

Siptim6nal

Diriginte de
gantier

Evidenle
inregistrate

SdptdmAnal

Diriginte de

Sefulde gantier

maxim permis.

Lucririle de excavare nu vor fi
executate in condilii meteorok:gice
extreme (ploaie in averse, vAnt
puternic)

Responsabil
pentru

in cazul scurgerilor accidentale de
produse petroliere, vopsele sau
produse chimice se vor aplica
imedicat substante absorbantr:.

Calitatea apelor

subterane 9i de
suprafatd

Contaminarea

Degeurile materiale, apele uzerte
sau substan[ele periculoase nu
sunt deversate in apele de
suprafa[6 gisubterane
Apele uzate din organizarea de
santier se vor colecta intr-o fosa
vidanjabild.
Se va pompa in exterior apa din
precipitatii acumulatd in excavafii
pentru a preveni infiltrarea in pr6nzar
de apa subterana.
Constructorul se va conforma
mdsurilor gi procedurilor
operalionale proprii de preven,re a
poludrii accidentale.
Se vor depozita materialele
rezultate din activitatea de pe

Evidente

inregistrate

Sdpt6m6nal

Fotografii

SdptdmAnal

lnspectie vizualS

Sdptdm6nal

Diriginte de
gerntier

Diriginte de
garntier

Diriginte de
gantier, inginer

constructor
Proceduri ale
constructorului

Sipt6m6nal

Vizual

Sdptdmdnal

lnginer
constructor
Diriginte de
gantier, inginer

constructor
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gantier sunt depozitate in locuri
special amenajate, iar degeurie
vor fi

indepdrtate.

_

Depozitarea materialelor de
constructie se face astfel lncAt sd
nu blocheze cdile de acces gisd
nu poat6 fi antrenate de vAnt sau
ape pluviale.
Solul fertil decopertat este
depozitat in locuri special
amenajate gi se va reamplasa la
term inarea lucririlor.
Pentru utilajele 9i vehiculele
implicate in activitdfile de
construcfii sunt amenajate zcrne
de parcare
Se implementeazd mdsuri perntru
protejarea impotriva eroziunii, in
special pentru lucrdrile efectuate
in zond de pantd

Biodiversitate

Fotografii

SdptdmAnal

Diriginte de
gantier, inginer

constructor

Fotografii

Sdptdm6nal

Diriginte de
gantier, inginer

constructor

Fotografii

SdptdmAnal

Diriginte de
gantier, inginer

constructor
lnspec[ie vizuald
a ganlului de

gardi gi a

SSptdm6nal

bazinului de
disoersie

Alimentarea cu combustibil,
spdlarea vehiculelor gi opera{iile
de reparalii/intre[inere a utilal elor
se efectueazd doar in unitdti
specializate

Evidenle
inregistrate

Suprafata de teren afectatd
temporar in perioada de execulie
va fi readusa la starea initialS dupi
executarea lucrarilor.

Vizual

Diriginte de
gantier, inginer

constructor

Sdptdminal

La finalizarea

Diriginte de
gantier

lucrdrilor

Diriginte de
gantier

Fotografii,
interviuri cu
angajalii

La demararea
lucrdrilor

gantier

Punctele de lucru sunt dotate cu
truse medicale de prim ajutor

Fotografii

Siptamanal

Este efectuat instructajul de
proteclia muncii.

Fige de
instructaj

Este efectuat controlul asupra
aplicdrii 9i respectdrii normelor
specifice.

lnterviuri cu
angajatii

Zilnic

Planul de Sdndtate gi Securit,ate irr
Muncd este elaborat 9i implernentat

lnterviuri cu
angaja[ii

Siptamanal

Sunt implementate mdsuri telrnice
gi organizatorice pentru asigurarea

condiliilor de securitatea murrcii
(echipament de protectie,

imprejmuiri excavatii, pode[e de
trecere peste gan[uri, semnalizdri,

t)iriginte de

amplasarea de placute avertizoare
pentru sem nalizarea locurilor
periculoase. etc.).

Sinitate

gi

securitate

E)iriginte de

gantier

Conform

S'ef gantier

program propriu
al Contractorului

Flesponsabil
SSM
Sef gantier
Flesponsabil
SSM
Etiriginte de
gantier
Sef gantier
Flesponsabil
SSM
Dtiriginte de

santier

IE
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Pulberi

Depozitele de nisip gi ciment se
acoperd cu prelate
Toate degeurile solide sau lichide
sunt sortate, tratate, neutralizate,
reciclate 9 i/sau depozitate/colectate
controlat, in locuri special
amenajate sau de cdtre unitdli
specializate,

Degeuri

Degeurile rezultate in urma
lucrdrilor de constructie sunt
colectate in spatii special

amenajate gi apoi evacute la
depozite specifice categoriei rle

Substante
periculoase
Elemente

istorice sau
culturale
descoperite in

timpul lucririlor
de excavare

Social

degeuri 9i predate cdtre unitdlli
specializate in vederea valoriiiicdrii
Pentru depozitarea controlatd a
carburanlilor gi vopselelor se
amenaieazd locuri soeciale
Se sisteaza lucrarile gise
sesizeazd autoritd!ile competente.
Se stabileste o zona de proteotie in
jurul amplasamentului. Se va
obtine un permis special pentru
executarea lucrarilor in contextul
monumentelor istorice descoperite.
Crearea de locuri de muncd pentrur
angajatii locali, pe perioada dre
construc!ie

Fotografii

Zilnic

E)iriginte de
gantier, inginer

constructor

Fotografii,
contracte cu
operatori
specializa{i

Sdptamanal

Fotografii,
contracte cu
operatori
specializati

SdptSm6nal

Fotografii

Sdptamanal

Observa[ie,
eviden[e

inregistrate
Nr. angajatidin
localitate /
contracte de
muncd

Dtiriginte de

gantier

Diriginte de
giantier

Diriginte de
giantier

ln cazuri
exceptionale

Diriginte de
gantier, inginer
cr:nstructor

Lunar

gilntier, Seful

Dirigintele de
dr: santier

IE

Reguli generale de
igienă

Accesul pe
şantierul de
construcţii şi
verificările de la
începutul
programului de
lucru

Factor

Interogare

Interogare

Fotografii

Interzicerea accesului muncitorilor care vin dintr-o zonă
afectată sau care au intrat în contact cu o persoană
infectată care s-a întors dintr-o zonă afectată, pentru o
perioadă de 14 zile

Interzicerea accesului muncitorilor cu simptome de boală
COVID-19 pe şantier, aceştia fiind redirecţionaţi către
unităţile medicale locale, sau dacă este necesar, li se va
cere să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile.

Instalarea de afişe şi marcaje pe şantier referitoare la
măsurile de prevenire a COVID-19, cu texte şi imagini în
limbile locale.

Informări succinte

Vizual

Verificarea vizuală a stării de sănătate la începerea
programului de lucru.

Instruiri privind măsurile specifice de evitare a infectării
COVID-19.

Plan de acces

Stabilirea unui sistem de control al intrării/ieşirii de pe
şantier, stabilirea unor puncte de intrare/ieşire de pe
şantier. Toate intrările/ieşirile sunt înregistrate.

Măsuri de atenuare

Metoda de
implementare/
monitorizare

Săptamanal

La începutul activităţii

Zilnic

Zilnic

Sef de şantier

Diriginte de şantier,
Sef de şantier

Sef de şantier

Sef de şantier

Sef de şantier

Diriginte de şantier,
Sef de şantier

La începutul
activităţii, și apoi ori
de câtre ori sunt
modificări
Zilnic

Responsabil
pentru
monitorizare

Frecvenţa de
monitorizare

Monitorizarea măsurilor de prevenire, identificare şi acţiune implementate în contextul COVID-19

Fotografii

Organizarea pauzelor de prânz în aer liber şi/sau la ore
diferite, pentru a permite păstrarea distanţei sociale.

La începutul activităţii Sef de şantier

Sef de şantier

Diriginte de şantier,
Sef de şantier

La începutul
activităţii, și apoi ori
de câtre ori sunt
modificări

Proceduri / metode de
lucru

Separarea sarcinilor în şantier pentru a evita apropierea
muncitorilor.

Zilnic

Diriginte de şantier,
Sef de şantier

La începutul
activităţii, și apoi ori
de câtre ori sunt
modificări

Adaptarea sau reorganizarea proceselor de muncă pentru
anumite activităţi astfel încât să fie posibilă distanţarea
socială.
Proceduri / metode de
lucru

Sef de şantier

Zilnic

Dezinfectarea spațiilor comune în organizarea de șantier și
Fotografii
a mijloacelor de transport persoane.

Diriginte de şantier,
Sef de şantier

Responsabil
pentru
monitorizare

La începutul activităţii

Frecvenţa de
monitorizare

Organizarea de puncte de spălare pe maini și asigurarea de
apă, săpun și dezinfectant în organizarea de şantier pentru Fotografii
spălări repetate.

Măsuri de atenuare

Identificarea celui mai apropiat spital care tratează cazuri
Accesul la servicii COVID-19 şi stabilirea traseului dintre acesta şi şantierul
medicale
de construcţii.

Flexibilizarea
procedurilor de
lucru

Factor

Metoda de
implementare/
monitorizare

Plan de acţiune

Există un plan de acţiune pentru asigurarea continuităţii
activităţii în caz de izbucnire a unui focar, luând în calcul
personal de rezervă, fluxuri de aprovizionare esenţiale
pentru derularea activităţii în condiții de siguranță.

Informări transmise
Primăriei

Informări transmise
către UMP

Contractorul anunţă apariţia oricărui eveniment şi
informează entitatea finanţatoare asupra oricăror
Raportarea privind îngrijorări sau probleme legate de acordarea de îngrijiri
muncitorilor bolnavi de pe şantierele proiectului, mai ales
COVID-19
dacă rata de infectare în rândul forţei de muncă se apropie
de 50%.

Continuarea instruirilor obişnuite referitoare la siguranţa în
Fişe de instructaj
muncă, cu adăugarea aspectelor specifice COVID-19.

Plan de urgenţă

Exista un plan de urgenţă pentru gestionarea posibilelor
cazuri de infectare, cu măsuri de minimizare a riscului de
răspândire a virusului, în funcție de resursele avute la
dispoziție.

Măsuri de atenuare

Comunicarea şi Informarea cu regularitate a comunităţii locale asupra
procedurilor implementate pe şantier pentru a face faţă
contactul cu
comunităţile locale situaţiei COVID-19.

Instruirea
angajaţilor

Asigurarea
continuităţii
activităţii
proiectului

Gestionarea
posibilelor cazuri
de infectare sau de
răspândire a
virusului

Factor

Metoda de
implementare/
monitorizare

Responsabil
pentru
monitorizare

în 24 ore de la apariția Diriginte de şantier,
unui eveniment
Sef de şantier

La începutul activităţii
și apoi ori de câtre ori Sef de şantier
sunt modificări

Conform programului Sef de şantier
propriu
Responsabil SSM

La începutul activităţii
Diriginte de şantier,
și apoi ori de câtre ori
Sef de şantier
sunt modificări

La începutul activităţii
Diriginte de şantier,
și apoi ori de câtre ori
Sef de şantier
sunt modificări

Frecvenţa de
monitorizare
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Anexa 2
Planul de management soc,iat gi de mediu, etapa
de exploatare
- tabell sintetic Factor

Misuride atenuare

Metoda de monitorizare

Addugarea de compost maturat
peste fiecare noud incdrcdturd de
material proasp6t intr-o propo(ie der
circa 1 la 4

Observalie / evidenfe
inregistrate

Frecven[a

der

monitorizare

Responsabil
pentru
monitorizare

3luni

Primdria

3luni

Primdria

inregistrate

3 luni

Primdria

Observa(ie

Ocazional

Primdria

ObservaIie

Periodic

Primiiria

Evidenle inregistrate

Periodic

Primdria

Amestecarea Oiv-Eetor tipwi cf e
materiale (gunoi de grajd, resturi

orgnice menajere, resturi vegetale)
pentru obtinerea unui raport C:N
favorabil compostarii gi a unei

Calitatea aerului

/ Miros

Aerarea suficienU a gEmezii
pentru evitarea intrdrii in fermentalier
anaerobd prin intoarcerea perbdiCa
Zonele Oin gremezite Oelunoi, care
se constatd cd atrag insecte vor fi
acoperite imediat cu gunoi
compostat pentru a impiedica
insectele sd depune oud;
Se. va evit- impEgtierea gunoirffi
golirea periodicd a bazinuluide
colectare a fracfiei lichide gi
imprigtierea peste grdmezile dr:
gunoi sau pe c6mpurile din
apropiere in perioadele in care
vAntul bate in direclia zonelor
locuite.
Se respectaG-u strictele
perioadele de interdiclie, pentru
imprdgtierea pe terenuriie agricole a
gunoiului de grald 9i a fracliilor
lichide, conform Coduluide Bune
Practici Agricole gi de Mediu

Observafie / evidenle

inregistrate

Observa!ie / evidente

ciffi

Amptasarea unui contalner cu
de circa 1 mc pentru colectarea
eventualelor degeuri periculoaser
Calitatea apelor care ajung accidental la platformd
(cutii vopsea, recipienli, ulei uzat:
subterane gi a
etc.).
Degeurile reziduale acumulate Observa[ie / evidenle
solului
urmdnd a fipreluate, periodic, der
inregistrate
cdtre operatorul de salubritate care
asigurd colectarea degeurilor
menajere in comund, in vederea
valorificdrii, elimindrii fi nale prin
Echipamentete s, r utitapte pentru
gestionarea platformei sunt
Observatie / figa tehnicd
intrefinute corespunzdtor pentru a
ia echipamentului sau
pleveni scurgerea de carburanli sau utilajului

Lunar

lerimaria

Lunar

Primdria
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Misuri de atenuare

Factor

Metoda de monitorizare

Monitorizarea periodicd a calitirlii

Analize calitate

apei subterane pentru a se asigura
cd nu are loc infiltrarea efluen[ilor
provenili de la gunoiul de grajd in
apele subterane
Amplasamentul platformei va fi
imprejmuit cu gard din plasd der

Frecventa de

monitorizare

Responsabil
pentru
monitorizare

api

prelevata din

piezometrele de

6 luni sau anual Primdria

monitorizare

s6rmd cu st6lpi de otella intrarr-'a gi

la iegirea din incintS, imprejmuirea
va fi prevdzutd cu porli pentru €lcces.
Accesul personalului de deservire sel
face pe o poartd prevdzuti cu
sistem de incuiere, pentru a preveni

Fotografii

Lunar

Primdria

Registre, fige de
instructaj

Lunar

Primdria

Fige de instructaj

Lunar

Primiria

Fotografii

Lunar

Primdria

Fige de instructaj

Lunar

Primdria

Observa[ie / evidenle
inregistrate / fotografii

Lunar

Primdria

Nr. angajati / contracte
de muncd

Lunar

Primdria

accesul persoanelor neautorizate;

Sinitate

gi

securitate

Se va efectua instructajul de
protectia muncii gi se va efectuia

controlul asupra aplicdrii gi
respectdrii normelor specifice
Existen{a gi folosirea echipamentelon
de proteclie a muncii a angajalilor

cer

cpereazd la platforma de gunoi
Vor fi instalate panouri de inforrnare
a popula[iei, referitoare la riscurile la

adresa sdndtd!ii.
Se vor aplica reguli gi mdsuri dt:
prevenire si stingere a incendiilor

Verificarea integrititii imprejmu irii cu

Biodiversitate

Social

Elaborator:

plasa de sarma a platformei pentru
impiedica patrunderea animalelor
domestice sau salbatice si caderea
acestora in bazinul de colectarer a
fractiilor lichide.

er

Utilizarea forlei de muncd de la nivel
local pentru operarea platformei

S. C. TOPGES PROIECT S.R.L.
J16110412011

;

CUI: 27940262

Calea Bucuresti 10, Bl. M7-M8, Craiova, Judetul Dolj
Telefon: 0251.415.511
E-ma if _g f fiSg@lq!reS. ro

Primar,
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Ilnexa 3

Sinteza consultirii publice gi lista de participanli la consultarea publici derutati
pentru planul de management social 9i de mediu elaborat pentru sub-proiectul
,,Construire Platforma comunala de depozitare gi gospodirire a gunoiului ole grajd
in Gomuna Bistret, judeful DoU,'

Anere nr.4 - Slntcrt con:ultlrii publice
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Anexa 4
GHIDUL DE MEDTU PENTRU CONTRACTELE DE LUCRAR CTVILE
Contractorii vor fi obligati sd foloseasci standarde gi proceduri de
construclie adecvate din punct
de vedere al protecliei mediului. Toate conlractele de lucriri civile vor
avea incluse urmatoarele
prevederide proteclie a mediului:
1 Vor fi luate toate misurile gi precau{iile necesare pentru a evita impactul negalliv asupra
mediului 9i perturbdrile care pot apirea in timpul executdrii lucrdrilor.
Acestea se vor realiza prin
evitare sau renuntare, daca este posibil, mai degrabd decdt reducerea
sau atenuarea im;:actului, o
dati ce acesta este produs.

A.

2

Conformarea cu toate cerinlele legislaliei nalionale gi locale pentru protec[ia
rnediului. va fi
nominalizat personalul responsabil pentru implementarea acliunilor de proteclie
a mgdiului gi care
sd fie instruit de cdtre inginer sau de citre autoritdlile pentru proteclia
mediului.
3
Minimizarea emisiilor de praf, astfelincat si se minimizeze sau sd
se evite impactul negativ
asupra calitilii aerului.

4

Prevenirea sau minimizarea zgomotului gi vibraliilor provenite de la funclionarea
vehiculelor

gi a echipamentelor.

5

Minimizarea perturbirii gi refacerea vegetaliei, acolo unde aceasta este
distrusd rlin cauza
lucrdrilor de construclie.
6
Protejarea apelor de suprafali gi subterane, precum gi a solului impol,riva poluirii.
colectarea gi eliminarea corespunzitoare a resturilor din construclii.

B. cHtDUL

DE MED|U,

SAruArlre gt sEcURtTATE

B.1 lntroducere
Sectiunea privind Ghidul de mediu detaliazd aspectele specifice care vor
fi avute 1in vr-.dere pe
durata execuliei lucririlor. Ghidul de mediu pentru contractele de lucriri
civile va fi inc,rporat in
documentatia de achizifie, in cadrul procesului de seleclie a firmelor de
constructie pentru
realizarea lucrdrilor. O clauzi care se vaviza situalia descoperirilor,,int6mpldtoare"
va trebui si fie
inclusi in toate sub-contractele pentru lucriri civile care sunt finantate de imprumut.
Ghidul
acoperi tematici cu privire la manevrarea molozului generat pe durata execuliei construcliei,
selectia materialelor de construclie gi a metodologiilor de construclie cu impact
reduri asupra
mediului gi metode de economisire a energiei.

8.2 Amplasamentul
Peisajul natural va fi conservat. Lucririle de construclie vor fi realizate astfel
inc6t si se evite
distrugerea inutiti 9i deteriorarea mediului natural. in afari de zonele pentru
care este necesari
curitarea dupd activititile obignuite, toli arborii, tufigurile gi vegetalia vor fi conservali protejali
impotriva pagubelor pe care le pot provoca lucririle de construclie. La finalizarea 9i
etapei de
construcfie, pagubele inerente vor fi recuperate, gi, de preferinli, se va reveni
la starea ini!iali.
Contractorul va realiza lucririle de construclie, astfel incdt si previni scurgerea poluan[ilor,
a
gunoiului 9i a altor substante contaminante in sursele de api subterane gi
deiuprafali. r\stfel de
poluanti pot fi zguri, degeuri menajere, reziduuri, produse petroliere,
su|stanle chimice, biocide,
siruri minerale gi poluanli termici. Efluenlii nu se vor deversa in cursurile de apir fari o
sedimentare anterioar5, filtrare sau aplicare a altor mijloace de control care si
deternrine evitarea
sciderii calititii apelor sau si afecteze flora.
Examinarea gi analiza specifici a amplasamentului vor trebui

probleme:

si

evalueze cu atenlie urmitoarele
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o

Praful gi zgomotul emis ca urmare a lucrdrilor de demolare gi
de construclie;

Aruncarea neglijentd

a

degeurilor provenite din construclie, imprigtierea accidentali
a

uleiurilor de magini, a lubrifianlilor etc;

' Manevrarea deficitard a materialelor prericuloase cum ar fi azbestul gi vopselele pe durata
transportului gi manipuliriiva trebui redusd la minim.
o Pentru a reduce nivelul de zgomot, rjurata execuliei construcliei va
fi restnclionata intre
anumite ore' Tot molozul, toate degeurile din activitdlile
dL construcfie gi degeurile rle 1:mn vor fi
stocate in cadrul gantierului.
'
'

Degeurile din lemn vor fi depozitate separat gi vor fi recictate
in loc

si fie aruncate.
Focul deschis gi aruncarea ilegali vor fi intezise. Vor fi
stabilite zone adecvate pentru
stocarea pimintului /argilei gi nisipului, iar inainte de a depozitarea
propriu-zisd va tnebui oblinutd
aprobarea autoritdlilor relevante privind respectiva operaliune.

o

Realizarea de grimezi de resturi provenite din activitdtile
de construclie va fi evitati, iar
degeurile vor fi depozitate periodic intr-un [oc special autorizat
in acest sens. vor fi asigurate
jgheaburi pentru transferul molozului de la etajele
maiinalte la nivelul solului.

'

Executarea de construclii in albiile gi pe marginea albiilor de
api va fi evitati pre cat posibil.
Este necesari oblinerea unei autorizatii speciale pentru situatia
de traversare a albiei unui rAu.
' Lucririle de construclii nu trebuie si se desfigoare in timpul perioadei de cuibirire a
pisdrilor (aprilie - iunie), in cazul sub-proiectelor amplasate
in sau in imediata apropiere a unei arii
naturale protejate, pentru a elimina impactul negativ asupra habitatelor
pisirilor.
B.3 Selectia materialelor gi a metodologiitor de construcfie
Vor fi selectate bunuri 9i servicii care nu aduc prejudicii mediului.
se va acorda prioritate acelor
produse care respectS standarde recunoscute internalional
sau simboluri nalionale. lvlahrialele gi
metodele traditionale indelung testate vor fi alese cu prioritate fald
de tehnologiile noi sau
necunoscute' Amplasamentele construcliilo,r vor fi imprejmuite
[entru a prev,eni accesul
neautorizat gi vor fi impuse misuri generale de siguranle. lnconr"nientele
de orr1in temporar
cauzate de lucrdrile de construclii vor fi minimizate prin aitiritali
de planificare gi cgordonare cu
contractorii, vecinii gi autoritilile. in zonete clens populate, activitalirc generatoare
cle zgomot gi
vibratii vor trebui strict limitate doar pe timpulz:ilei.
Organizarea de gantier a contractorului trebuie planficatd din timp, pentru
a putea sl,abili cum va
si permitd salvarea habitatuluri natural

arita la finalizare. Aceasta va fi amplasat in aga fel incdt
(arbori, vegetatie) intr-o misuri c6t mai mare.
8.4 Gestionarea degeurilor

Manevrarea resturilor provenite din activitilile de construclie va fi
realizatd in conformitate cu
reglementdrile nationale gi locale gi dupd cunr este menlionat in pMM, precum
gi lin6nd cont de
consideraliile cu privire la specificul amplasamentului prezentate mai
sus. Aceste reglemerrtdri sunt
elaborate gi aplicabile in Romdnia. Monitorizarea va fi responsabilitatea
diriginlilor de, gantier
angajati gi desfigurAndu-gi activitatea pentru comuni gi a specialistului
in politici asiguratorii al
INPCP UMP.

8.5 Misuri de sinitate gi siguranli ocupalionale
Contractorul are obligatia si asigure toate materialele gi echipamentul
de protectie necesare, iar

Wasiutilizezeacestechipament_cigti,minugi,ochelari,precum9ittniforme
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de lucru, dupi caz. Toate aceste misuri minime de proteclie, insotite de evitarea epuizirii

lucritorilor, prevenirea leziunilor ergonomict: gi a attor accidente de munci care sunt drgterminate
de manipularea repetitivd, excesivi gi manualS a materialelor de construclie.

Recomandirile pentru pevenirea gi controlul acestora includ cunoagterea celor mai comune cauze
ale leziunilor care pot fi provocate in timpul lucririlor de construclie dezafectare:
9i

' lnstruirea lucritorilor cu privire la ridicarea 9i manipularea materialelor, in rlehnici de
constructie Ei dezafectare a proceselor, inc,lusiv stabilirea de limite de greutate petste care este
necesari asistenta mecan izati.
' Planificarea organizdrii de gantier astfel inc6t sd fie minimizati necesitatea transferului
manualde greutiti
' Utilizarea de instrumente 9i de stalii de lucru, astfelincAt si fie redusi necesitatea fo(ei
' lmplementarea controalelor administrative in procesele de lucru, cum ar fi rotalia posturilor gi
pauzele.

Anexa

MĂSURI DE PREVENIRE SAU MINIMIZARE A UNEI INFECŢII COVID-19
RECOMANDĂRI ALE BĂNCII MONDIALE PENTRU PROIECTELE DE
CONSTRUCŢII CIVILE1
1. PROVOCĂRI ALE PROIECTELOR DE CONSTRUCŢII CIVILE
De cele mai multe ori, în proiectele de construcţii civile sunt implicate multe persoane: forţa de muncă,
furnizorii, serviciile suport. Forţa de muncă poate aduce la un loc muncitori de pe plan internaţional,
naţional, regional şi local. Aceştia pot fi nevoiţi să locuiască împreună pe şantier, în cadrul comunităţilor
din apropierea şantierului de construcţii sau să se întoarcă acasă după terminarea programului. Pe şantier
pot fi prezenţi în mod permanent mai mulţi contractori, care să realizeze diverse activităţi, fiecare cu echipa
proprie de angajaţi. Lanţurile de aprovizionare pot implica furnizori de la nivel internaţional, regional sau
naţional, care să permită realizarea unui flux constant de bunuri şi servicii pentru derularea proiectului
(inclusiv aprovizionarea cu combustibili, alimente, apă). Ca urmare, va exista şi un flux constant de entităţi
care intră şi ies de pe şantier: servicii suport (de exemplu, cei care asigură furnizarea de mese calde, de
curăţenie, echipamente, materiale), precum şi sub-contractori specializaţi, care realizează diferite elemente
ale activităţii.
Având în vedere complexitatea şi numărul mare de lucrători, potenţialul de răspândire a bolii infecţioase în
proiectele care implică lucrări de construcţii este destul de ridicat, ca de altfel şi consecinţele pe care le
poate avea o astfel de răspândire. Pot apărea situaţii în care un număr mare de muncitori se îmbolnăvesc,
ceea ce poate suprasolicita serviciile medicale şi pentru situaţii de urgenţă de la nivel local, şi pot pune în
pericol ritmul de realizare al lucrărilor de construcţie, precum şi calendarul proiectului. Acest impact va fi
amplificat în cazul în care forţa de muncă este numeroasă şi/sau proiectul este amplasat în zone mai puţin
accesibile sau unde accesul la serviciile medicale este limitat. În astfel de situaţii, comunicarea cu
comunităţile din apropiere poate fi tensionată sau dificilă, şi pot apărea conflicte, mai ales dacă locuitorii
din zonă consideră că pot fi expuşi îmbolnăvirii din cauza derulării proiectului, sau pentru că resursele
oricum insuficiente, ar trebui împărţite cu acesta. De asemenea, proiectul trebuie să ia toate precauţiile
necesare pentru a preveni infectarea comunităţilor locale.
2. CARE TREBUIE SĂ FIE ABORDAREA CONTRACTORULUI?
Contractorul trebuie să identifice măsurile necesare pentru a răspunde situaţiei COVID-19. Măsurile
fezabile depind de contextul proiectului: amplasare, resurse existente, disponibilitatea materiilor prime,
capacitatea serviciilor locale de urgenţă / medicale, gradul de răspândire a virsului în zonă. O abordare
sistematică a planificării, identificarea provocărilor asociate schimbărilor bruşte, vor ajuta proiectul să
identifice cele mai bune măsuri posibile pentru a face faţă situaţiei. Măsurile necesare pentru a răspunde
situaţiei COVID-19 pot fi prezentate în diferite moduri (sub forma unor planuri pentru situaţii de urgenţă,
în completarea planului de pregătire existent pentru situaţii de urgenţă sau ca o procedură de sine stătătoare).
Unităţile de implementare ale proiectelor şi contractorii trebuie să aibă în vedere recomandările autorităţilor
relevante, atât cele naţionale, cât şi cele internaţionale (de exemplu, OMS), care sunt actualizate frecvent
(vezi referinţele şi link-urile furnizate).
Această notă a fost realizată în data de 07.04.2020 şi include link-uri către cele mai noi recomandări din domeniu la această
data (de ex. de la OMS). Având în vedere evoluţia rapidă a situaţiei, este important ca atunci când este utilizată nota, să fie
verificate şi posibilele actualizări ale acestor resurse externe.
1

1

Abordarea problemelor legate de COVID-19 pe un şantier de construcţii depăşeşte aspectele legate de
siguranţa şi sănătatea ocupaţionale, în acest proces fiind necesară implicarea diferiţilor membri ai echipei
de management de proiect. În multe cazuri, cea mai eficientă abordare este stabilirea de proceduri pentru
această situaţie, urmând ca ulterior acestea să fie implementate sistematic. În funcţie de specificul fiecărui
proiect, poate fi desemnată o echipă care să se ocupe de problemele legate de COVID-19, şi care poate să
includă reprezentanţi ai unităţii de implementare a proiectului, dirigintele de şantier, reprezentanţi ai
managementului contractorului (de exemplu, managerul de proiect) şi sub-contractorilor, experţi pentru
probleme de siguranţă, medicale şi de securitate ocupaţională. Procedurile trebuie să fie clare şi explicite,
să poată fi revizuite când este necesar, monitorizate de persoana(ele) desemnată(e) ca punct focal COVID19. Procedurile trebuie să fie fundamentate, distribuite tuturor contractorilor şi discutate în cadrul
întâlnirilor pentru coordonarea proiectelor. Aspectele de mai jos sunt utile pentru asigurarea unui
management corespunzător al locului de muncă, dar pot fi folosite şi pentru pregătirea proiectului în situaţia
COVID-19.
(a) CARACTERISTICI ALE FORŢEI DE MUNCĂ
Pe multe şantiere de construcţii există un amestec de diferite categorii de muncitori: muncitori de pe plan
local, muncitori din alte părţi ale ţării, muncitori din alte ţări. Muncitorii pot fi angajaţi sub diferite forme
şi în condiţii diferite, iar cazarea lor poate fi de asemenea, diferită. Analiza acestor aspecte variate legate
de forţa de muncă folosită este utilă în identificarea măsurilor de reducere a impactului:








Contractorul pregăteşte un profil detaliat al forţei de muncă existente, identifică activităţile-cheie,
programul de realizare a acestora, duratele diferite ale contractelor şi programul de lucru prin rotaţie
(de exemplu 4 săptămâni de lucru, 4 săptămâni de pauză)
Analiza forţei de muncă utilizate include şi o defalcare in funcţie de cazarea muncitorilor: la domiciliu
(în cazul muncitorilor de pe plan local) sau pe şantier (de exemplu, în baraca muncitorilor). Dacă este
posibil, vor fi identificaţi şi muncitorii care prezintă un risc mai ridicat pentru COVID-19, cei care au
deja probleme de sănătate sau care poti fi mai expuşi riscului din alte motive.
Trebuie acordată atenţie modului în care poate fi limitată mişcarea pe şantier şi în afara acestuia. Pentru
aceasta, pot fi prelungite unele contracte de muncă, pentru ca muncitorii să nu se întoarcă la domiciliu
în zonele afectate, sau să nu revină pe şantier dintr-o zonă afectată.
Muncitorii care sunt cazaţi pe şantier trebuie să aibă un contact minim cu persoane care locuiesc în
apropierea şantierului, iar în unele cazuri, să le fie interzisă părăsirea şantierului pe durata contractului
lor de muncă, astfel încât să fie evitat contactul cu comunităţile locale.
Se va analiza posibilitatea ca muncitorii care sunt cazaţi în cadrul comunităţii locale să se mute pe
şantier, unde li se vor aplica acelaşi restricţii.
Muncitorii care provin din rândul comunităţii locale, şi care se întorc acasă zilnic, săptămânal sau lunar
sunt mai dificil de gestionat. Aceştia ar trebui verificaţi la intrarea şi ieşirea de pe şantier; în anumite
circumstanţe poate fi necesar să li se solicite să se cazeze pe şantier sau să nu mai vină la lucru.

(b) ACCESUL PE ŞANTIERUL DE CONSTRUCŢII ŞI VERIFICĂRILE DE LA ÎNCEPUTUL
PROGRAMULUI DE LUCRU
Intrarea/ieşirea de pe şantier trebuie controlate şi documentate, atât pentru muncitori, cât şi pentru alte
persoane, inclusiv pentru personalul auxiliar şi cei care asigură aprovizionarea cu materiale. Măsuri care
pot fi luate:


Stabilirea unui sistem de control al intrării/ieşirii de pe şantier, consolidarea împrejmuirii şantierului,
stabilirea unor puncte de intrare/ieşire de pe şantier (dacă nu există deja). Toate intrările/ieşirile trebuie
documentate.
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Instruirea personalului care asigură paza pe şantier în ceea ce priveşte acţiunile de mai sus:
împrejmuirea şantierului, controlul intrărilor şi al ieşirilor, modul de lucru necesar pentru punerea în
practică a acestui sistem şi a oricăror alte măsuri referitoare la COVID-19.
Instruirea personalului care va monitoriza intrarea pe şantier, asigurarea resurselor necesare pentru
documentarea intrărilor, verificarea temperaturii muncitorilor şi înregistrarea informaţiilor legate de
muncitorii cărora li s-a refuzat accesul.
Confirmarea că muncitorii sunt apţi pentru muncă înainte de intrarea pe şantier sau înainte de începerea
lucrului. Deşi ar trebui să existe deja proceduri pentru astfel de situaţii, trebuie acordată o atenţie
deosebită acelor muncitori care au şi alte probleme de sănătate sau sunt mai expuşi riscului din alte
motive. De asemenea, trebuie avută în vedere şi renunţarea la personalul cu probleme de sănătate.
Verificarea şi înregistrarea temperaturii la intrarea pe şantier a muncitorilor şi a altor persoane sau
solicitarea raportării individuale înainte sau la intrarea pe şantier.
Realizarea de informări succinte ale muncitorilor, înainte de începerea programului de lucru, cu accent
pe măsurile specifice pentru COVID-19, incluzând modul corect în care se tuşeşte, igiena mâinilor,
măsurile de distanţare – prin folosirea de metode demonstrative şi participative.
În timpul informărilor zilnice, li se va reaminti muncitorilor că este utilă auto-monitorizarea posibilelor
simptome (febră, tuse, alte simptome respiratorii) şi că trebuie să anunţe personalul responsabil sau
punctul focal pentru COVID-19 dacă au simptome sau nu se simt bine.
Nu se va permite accesul muncitorilor care vin dintr-o zonă afectată sau care au intrat în contact cu o
persoană infectată care s-a întors dintr-o zonă afectată, pentru o perioadă de 14 zile sau (daca acest
lucru nu este posbil), izolarea unor astfel de muncitori pentru 14 zile.
Muncitorilor bolnavi nu li se va permite intrarea pe şantier, aceştia fiind redirecţionaţi către unităţile
medicale locale, sau dacă este necesar, li se va cere să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile.

(c) REGULI GENERALE DE IGIENĂ
Cerinţele referitoare la igienă trebuie comunicate şi monitorizate:








Instruirea muncitorilor şi a personalului prezent pe şantier asupra semnelor şi simptomelor COVID-19,
a modului de răspândire a acestuia, cum trebuie să se protejeze (inclusiv prin spălarea frecventă a
mâinilor şi distanţare socială) şi ce trebuie să facă dacă ei sau alte persoane dacă manifestă aceste
simptome (pentru informaţii detaliate consultaţi OMS COVID-19 sfaturi pentru public).
Instalarea de afişe şi marcaje pe şantier, cu texte şi imagini în limbile locale.
Se vor asigura puncte de spălare a mâinilor dotate cu săpun, prosoape de hârtie şi pubele de gunoi
închise, în zone cheie de pe şantier, inclusiv la intrarea/ieşirea de din zonele de lucru - unde există
toalete, cantine pentru distribuirea mâncării sau unde este disponibilă apa potabilă, în zona de cazare a
muncitorilor, la punctele de colectare a deşeurilor, în magazii/zone de depozitare, în spaţiile comune.
Acolo unde nu există puncte de spălare a mâinilor sau dacă acestea nu sunt adecvate, ele trebuie
organizate. Poate fi utilizată şi o soluţie de spălare a mâinilor pe bază de alcool (cu 60-95% conţinut de
alcool).
Analiza modului în care este asigurată cazarea muncitorilor, inclusiv prin luarea în considerare a
cerinţelor IFC/EBRD recomandări privind cazarea muncitorilor: procese şi standarde
O parte din spaţiul de cazare destinat muncitorilor va fi păstrat ca rezervă pentru personalul care poate
fi infectat şi care trebuie să fie izolat sau să stea în carantină (vezi paragraful (f)).

3

(d) PĂSTRAREA CURĂŢENIEI ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR
Toate zonele şantierului vor fi curăţate frecvent şi cu rigurozitate, inclusiv spaţiile de birouri, de cazare,
cantinele, spaţiile comune. Pentru echipamentele cheie folosite în activităţile de construcţie vor fi verificate
procedele de curăţenie (mai ales dacă acestea sunt operate de muncitori diferiţi):








Personalului de curăţenie trebuie să i se asigure echipament de curăţenie, materiale şi dezinfectanţi.
Analiza proceselor generale de curăţenie, instruirea personalului de curăţenie în ceea ce priveşte
procedurile adecvate de curăţenie şi frecvenţa necesară de realizare a acestora, în zone des folosite sau
cu risc ridicat.
Acolo unde se estimează că personalul de curăţenie trebuie să cureţe zone care au fost contaminate sau
este posibil să fi fost contaminate cu COVID-19, trebuie să se asigure echipament de protecţie personal
adecvat: halate sau şorţuri, mănuşi, protecţie pentru ochi (măşti, ochelari de protecţie sau ecrane de
protecţie), ghete sau încălţăminte de lucru închisă. Dacă nu poate fi asigurat echipamentul de protecţie
personală, atunci vor fi puse la dispoziţie cele mai bune alternative disponibile.
Personalul de curăţenie va fi instruit asupra regulilor de igienă (inclusiv spălarea mâinilor) - înainte de,
în timpul şi după efectuarea curăţeniei; despre folosirea în siguranţă a echipamentului personal de
protecţie (acolo unde este necesar); asupra gestionării deşeurilor (inclusiv a echipamentelor de protecţie
personală şi materiale de curăţenie folosite).
Orice tip de deşeu medical produs în timpul îngrijirii unor muncitori bolnavi trebuie colectat în pubele
sau saci separate, iar apoi tratat şi eliminat conform cerinţelor relevante (naţionale, ale OMS). Dacă
este necesară incinerarea unor astfel de deşeuri, aceasta trebuie să dureze cât mai puţin. Deşeurile
trebuie minimizate şi separate, astfel încât doar o mică parte a acestora să fie incinerate (mai multe
informaţii în recomandările provizorii ale OMS referitoare la managementul calităţii apei, al deşeurilor
şi serviciilor de salubritate pentru COVID-19).

(e) FLEXIBILIZAREA PROCEDURILOR DE LUCRU
Pot fi luate în considerare modificări ale proceselor şi programului de lucru, astfel încât contactul între
muncitori să fie redus; acest lucru poate influenţa calendarul de realizare a proiectului. Astfel de măsuri pot
fi:










Reducerea mărimii echipelor de muncitori
Limitarea numărului de muncitori prezenţi pe şantier în acelaşi moment
Folosirea unui sistem de rotaţie a muncii de 24 h
Adaptarea sau reorganizarea proceselor de muncă pentru anumite activităţi astfel încât să fie posibilă
distanţarea socială; instruirea muncitorilor asupra acestor procese
Continuarea instruirilor obişnuite referitoare la siguranţa în muncă, cu adăugarea aspectelor specifice
COVID-19. Instruirile trebuie să includă şi folosirea adecvată a echipamentului personal de protecţie.
Deşi la momentul elaborării acestei note, recomandările generale nu solicită purtarea echipamentului
de protecţie specific COVID-19 pentru muncitorii din construcţii, acest aspect trebuie urmărit continuu
(mai multe informaţii oferă recomandările provizorii ale OMS pentru utilizarea raţională a
echipamentului personal de protecţie pentru COVID-19).
Analiza metodelor de lucru astfel încât să fie redusă folosirea echipamentului personal de protecţie din
construcţii, dacă apar probleme în procurarea lor sau dacă acesta este necesar muncitorilor din domeniul
medical şi personalului de curăţenie. Aici pot fi incluse de exemplu, reducerea utilizării măştilor de
praf prin verificarea funcţionării sistemelor de stropire cu apă sau prin reducerea limitei de viteză pentru
camioane.
Acolo unde este posibil, organizarea pauzelor de prânz în aer liber
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Daca este posibil, modificarea structurii cantinelor şi organizarea prânzului la ore diferite, pentru a
permite păstrarea distanţei sociale şi reducerea treptată sau restricţionarea temporară a accesului la
spaţiile de recreere existente pe şantier
La un moment dat e posibil să fie necesară revizuirea calendarului de realizare a proiectului, să fie
analizat gradul în care este necesară ajustarea acestuia (sau oprirea lui) astfel încât el să reflecte
utilizarea unor metode de lucru prudente, posibila expunere a muncitorilor şi comunităţii din apropiere,
precum şi disponibilitatea materiilor prime, lunând în considerarea recomandările şi instrucţiunile
guvernamentale.

(f) PLANIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE
Se va face o analiză a serviciilor medicale existente la dispoziţia proiectului, pentru a stabili dacă acestea
sunt adecvate, prin identificarea infrastructurii existente (mărimea postului / a clinicii medicale, numărul
de paturi, unităţile de izolare), a personalului medical, echipamentelor şi materialelor disponbile,
procedurilor şi instruirilor derulate. Dacă acestea nu sunt corespunzătoare, acolo unde este posibil ele pot
fi dezvoltate, inclusiv prin:












Dezvoltarea infrastructurii medicale şi stabilirea unor zone în care pacienţii să poată fi izolaţi. Pentru
realizarea acestor zone pot fi consultate recomandările provizorii ale OMS pentru introducerea în
carantină a persoanelor pentru controlul COVID-19. Unităţile de izolare trebuie să fie amplasate la
distanţă de locul în care sunt cazaţi muncitorii şi de alte activităţi în derulare pe şantier. Dacă este
posibil vor fi puse la dispoziţie camere pentru câte o persoană, bine ventilate (cu ferestre şi uşă care se
deschid). Dacă acest lucru nu este posibil, unităţile de izolare trebuie să permită cel puţin păstrarea
distanţei de 1 m între muncitorii din aceeaşi cameră, separarea acestora cu ajutorul unei perdele.
Muncitorii bolnavi trebuie să se deplaseze cât mai puţin posibil, să evite utilizarea spaţiilor comune, iar
vizitele nu pot fi premise decât după o perioadă de 14 zile în care nu s-au manifestat simptomele bolii.
Dacă este nevoie ca aceştia să folosească spaţiile comune (de exemplu, bucătăria sau cantina), aceasta
ar trebui să aibă loc doar atunci când sunt prezenţi muncitorii care nu sunt afectaţi, iar zonele respective
trebuie curăţate înainte şi după.
Instruirea personalului medical, inclusiv cu informaţii actualizate furnizate de OMS referitoare la
COVID-19 şi recomandări specifice pentru situaţia COVID-19. Dacă se bănuieşte o infectare cu
COVID-19, personalul medical prezent pe şantier trebuie să urmărească recomandările provizorii ale
OMS privind prevenirea şi controlul infecţiilor în acordarea îngrijirilor medicale atunci când este
bănuită o infecţie cu noul coronavirus (nCoV) .
Instruirea personalului medical pentru realizarea de teste, dacă acest lucru este disponibil şi permis,
conform legislaţiei naţionale.
Analiza echipamentelor, a materialelor şi medicamentelor disponibile pe şantier şi obţinerea de resurse
suplimentare, dacă este necesar şi posibil. Aici pot fi incluse echipamentele medicale personale de
protecţie, cum ar fi halate, şorţuri, măşti medicale, mănuşi, protecţii pentru ochi etc. în acest sens, pot
fi urmate recomandările OMS (WHO recomandări provizorii ale OMS privind utilizarea eficientă a
echipamentului de protecţie personală (PPE) pentru COVID-19).
Dacă elementele PPE nu sunt disponibile, personalul medical al proiectului trebuie să identifice alte
variante. Acestea pot fi găsite în mod curent pe şantierele de construcţii şi pot fi măşti împotriva
prafului, mănuşi folosite în construcţii şi ochelari de protecţie. Deşi acestea nu sunt recomandate, pot
fi folosite în lipsa unor echipamente medicale corespunzătoare.
De obicei, pe şantierele de construcţii nu se găsesc ventilatoare, şi în orice caz, intubarea pacienţilor
trebuie realizată de personal medical calificat. Daca unul dintre muncitori se simte foarte rău şi are
dificultăţi de respiraţie, acesta trebuie transportat imediat la un spital (v. (g) mai jos).
Analiza modului în care sunt gestionate deşeurile medicale, inclusiv modul de colectare şi eliminare a
acestora (pentru mai multe informaţii pot fi consultate recomandările provizorii ale OMS referitoare la
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managementul apei, deşeurilor şi salubrizării pentru COVID-19, şi recomandările OMS privind
gestionarea în siguranţă a deşeurilor din activităţile medicale ).
(g) SERVICII MEDICALE ŞI ALTE TIPURI DE SERVICII DE LA NIVEL LOCAL
Având în vedere domeniul limitat al serviciilor medicale aferente proiectelor, muncitorii bolnavi trebuie
transferaţi serviciilor medicale locale. Pregătirea pentru acest lucru presupune:









Analiza resurselor şi a capacităţii serviciilor medicale locale (de ex. numărul de paturi, disponibilitatea
personalului instruit şi a materialelor esenţiale)
Discuţii în prealabil cu unităţile medicale specifice, pentru a stabili cum trebuie procedat în cazul în
care muncitorii bolnavi trebuie transportaţi la aceste unităţi.
Analiza modului în care proiectul poate sprijini unităţile medicale locale în pregătirea situaţiei în care
unii membri ai comunităţii locale se îmbolnăvesc, stabilirea faptului că persoanele în vârstă sau cele cu
afecţiuni medicale existente au nevoie de sprijin suplimentar pentru a avea acces la un tratament
adecvat, dacă se îmbolnăvesc.
Stabilirea modului în care un muncitor bolnav poate fi transport la unitatea medicală, şi verificarea
disponibilităţii acelei modalităţi de transport.
Stabilirea unui protocol de comunicare cu unităţile medicale / de urgenţă locale
Stabilirea împreună cu unităţile medicale locale a serviciilor medicale care pot fi furnizate, procedura
de primire a pacienţilor, şi (dacă este cazul) care sunt costurile implicate.
Trebuie stabilită şi o procedură pentru situaţia decesului unui muncitor bolnav de COVID-19. Deşi vor
fi implementate procedurile obişnuite ale proiectului, COVID-19 poate ridica alte probleme, din cauza
naturii infecţioase a bolii. Reprezentanţii proiectului ar trebui să ia legătura cu autorităţile locale
relevante pentru a îşi coordona acţiunile într-o astfel de situaţie, inclusiv realizarea raportărilor necesare
sau a alte cerinţe ale legislaţiei naţionale.

(h) CAZURI DE INFECTARE SAU RĂSPÂNDIRE A VIRUSULUI
OMS pune la dispoziţie informaţii detaliate pentru modul în care trebuie tratată o persoană care se infectează
sau manifestă simptome care pot fi asociate virsului COVID-19 (detalii în recomandările provizorii ale
OMS privind prevenirea şi controlul infecţiilor, în acordarea îngrijirilor medicale atunci când este bănuită
o infecţie cu noul coronavirus (nCoV) ). Reprezentanţii proiectului ar trebui să stabilească proceduri, cu
abordări diferite în funcţie de gravitatea cazului (uşor, moderat, sever, critic) şi a factorilor de risc (vârstă,
hipertensiune arterială, diabet) – mai multe informaţii pot fi consultate în recomandările provizorii ale OMS
privind managementul cazurilor de COVID-19 în unităţile medicale şi comunităţi ). Acestea pot include
următoarele:






Dacă unul dintre muncitori manifestă simptome COVID-19 (de ex. febră, tuse uscată, oboseală), acesta
trebuie imediat să înceteze lucrul pe şantier şi să fie izolat
Dacă se poate face testarea pe şantier, atunci aceasta trebuie realizată. Dacă nu, muncitorul trebuie
transportat la o unitate medicală locală pentru a fi testat (dacă testarea este disponibilă şi permisă de
legislaţia naţională).
Dacă rezultatul testului este pozitiv sau testul nu poate fi realizat, muncitorul trebui să rămână în izolare,
pe şantier sau la domiciliu. Dacă izolarea are loc la domiciliu, muncitorul trebuie transportat cu un
mijloc de transport pus la dispoziţie de proiect.
Curăţarea riguroasă cu un dezinfectant cu conţinut ridicat de alcool a zonelor în care a fost prezent
muncitorul, înainte de realizarea oricărei activităţi în acea zonă. Instrumentele folosite de acel muncitor
trebuie dezinfectate, iar echipamentul personal de protecţie trebuie eliminat.
Ceilalţi muncitori, cu care cel bolnav a intrat în contact trebuie să oprească lucrul şi să intre în carantină
pentru o perioadă de 14 zile, chiar dacă nu au simptome.
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Familia şi persoanele apropiate muncitorului trebuie şi ele să intre în carantină pentru 14 zile, chiar
dacă nu au simptome.
 Dacă pe şantier este confirmat un caz de infectare cu COVID-19, trebuie restricţionat accesul
vizitatorilor, iar schimburile de muncitori trebuie izolate unele de altele, cât mai mult posibil.
 Dacă muncitorul locuieşte la domiciliu, iar unul dintre membrii familiei este un caz confirmat sau se
bănuieşte că ar putea fi infectat cu COVID-19, muncitorul trebuie să intre în carantină şi să nu i se
permit accesul pe şantier timp de 14 zile, chiar dacă nu manifestă simptomele specifice.
 Muncitorii trebuie să fie plătiţi în continuare în perioada de boală, izolare sau carantină, sau dacă li se
solicită întreruperea lucrului, conform legislaţiei naţionale.
 Asistenţa medicală acordată muncitorului (fie pe şantier, fie la un spital sau o clinică locală) trebuie
platită de angajator.
Recomandările pentru planificarea pentru situaţii de urgenţă pot fi consultate în secţiunea (j).


(i) CONTINUITATEA
PROIECTULUI

APROVIZIONĂRII

CU

MATERIALE

ŞI

A

ACTIVITĂŢILOR

În situaţia apariţiei COVID-19, fie pe şantier, fie în comunitatea din apropiere, e posibil ca accesul la şantier
să fie restricţionat, iar aprovizionarea cu material să fie afectată.









Identificarea personalului de rezervă, pentru situaţia în care cei care fac parte din echipa de management
(unitatea de implementare a proiectului, dirigintele de şantier, contractorul, sub-contractorul) se
îmbolnăvesc, şi informarea celor interesaţi cu privire la aceştia, astfel încât cei implicaţi să fie la curent
cu pregătirile făcute.
Procedurile vor fi scrise, astfel încât toată lumea să se poată informa, şi să nu depindă de cunoştinţele
unei alte persoane.
Analiza fluxului de asigurare a aprovizionării cu energie electrică, apă, alimente, materiale medicale şi
echipamente de curăţenie, cum ar putea fi acestea afectate şi ce alte variante sunt posibile. Este
importantă realizarea din timp a unei analize a fluxurilor internaţionale, regionale şi naţionale de
aprovizionare cu materiale, mai ales a celor esenţiale pentru proiect (de exemplu combustibil, alimente,
materiale medicale, materiale de curăţenie şi altele esenţiale). Este utilă planificarea pentru una sau
două luni de întrerupere a furnizării de bunuri esenţiale, mai ales pentru proiectele aflate în zone mai
izolate.
Plasarea de comenzi pentru achiziţia de materiale esenţiale. Acolo unde acest lucru nu este posibil, pot
fi luate în calcul alte variante.
Analiza sistemului de pază de pe şantier, şi stabilirea faptului că acesta este adecvat în situaţia
suspendării activităţilor obişnuite.
Stabilirea momentului în care va fi necesară reducerea semnificativă a activităţilor proiectului sau
oprirea completă a acestora, cum trebuie pregătit acest moment, precum şi cum se vor relua activităţile,
când acest lucru va fi posibil sau fezabil.

(j) PLANIFICAREA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN CAZUL UNEI EPIDEMII
Planul de urgenţă pentru fiecare şantier trebuie să stabilească ce proceduri vor fi puse în practică în
eventualitatea în care COVID-19 ajunge la acel şantier. Planul de urgenţă trebuie realizat prin consultare
cu autorităţile din domeniul sanitar de pe plan local şi naţional, pentru a se asigura măsurile necesare pentru
limitarea eficientă, îngrijirea şi tratarea muncitorilor care au contractat COVID-19. Planul de urgenţă
trebuie să ia în calcul şi modalitatea de răspuns în cazul în care un număr semnificativ de muncitori se
îmbolnăvesc, situaţie în care este posibil ca accesul către, şi de la şantier să fie restricţionat, pentru a limita
răspândirea.
Planurile pentru situaţiile de rugenţă trebuie elaborate şi communicate muncitorilor pentru:
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Izolarea şi aplicarea procedurilor de testare pentru muncitorii care manifestă simptome (şi
pentru cei cu care au venit în contact).
Îngrijirea şi tratarea muncitorilor, inclusiv unde şi cum se vor realiza acestea.
Asigurarea de rezerve suficiente de apă, alimente, materiale medicale şi de echipamente de
curaţenie pentru eventualitatea izbucnirii unei epidemii pe şantier, mai ales în cazul în care
accesul la şantier ar fi restricţionat sau dacă circulaţia bunurilor ar fi limitată.

În mod concret, planul trebuie să prevadă ce paşi vor fi urmaţi în situaţia în care cineva de pe şantier se
îmbolnăveşte cu COVID-19. Planul trebuie:
 Să stabilească modul în care acea persoană este izolată într-o camera sau o anumită zonă, de
alte persoane de pe şantier, să limiteze numărul celor care aceasta intră în contact, să contacteze
autorităţile de sănătate publică de la nivel local
 Să stabilească modul în care vor fi identificate persoanele care pot prezenta un risc (de exemplu,
din cauza unei afecţiuni existente, cum sunt diabetul, bolile cardiace şi pulmonare, sau din
cauza vârstei mai înaintate) şi cum vor fi acestea sprijinite, pentru a evita stigmatizarea2 şi
discriminarea la locul de muncă; şi
 Să aibă în vedere stabilirea unor măsuri pentru situaţiile de urgenţă şi pentru asigurarea
continuităţii activităţii, dacă izbucneşte o epidemie într-una dintre comunităţile învecinate.
Planurile de urgenţă trebuie să includă măsuri pentru depozitarea şi eliminarea deşeurilor medicale, al căror
volum poate creşte, şi care pot rămâne infecţioase pentru câteva zile (în funcţie de material). De asemenea,
trebuie analizat şi stabilit modul în care poate fi sprijinit personalul medical de pe şantier, şi care vor fi
măsurile care se vor lua pentru transportul muncitorilor bolnavi către unităţi de terapie intensivă sau către
alte unităţi medicale de la nivel naţional (fără a exista riscul infectării altor persoane).
Planurile de urgenţă trebuie să ia în considerare şi modul în care poate fi asigurată securitatea muncitorilor
şi a comunităţii, dacă şantierul trebuie să se închidă pentru a se conforma politicilor naţionale sau ale
companiei, dacă activitatea trebuie suspendată sau dacă boala afectează un număr important de muncitori.
Este important ca măsurile de securitate să fie analizate de responsabilul pentru sănătate şi securitate în
muncă, şi implementate înainte ca zonele de lucru să fie închise.
În elaborarea planurilor de urgenţă, se recomandă comunicarea cu alte proiecte similare din zonă, pentru
coordonarea răspunsurilor şi împărtăşirea cunoştinţelor. Este important ca autorităţile medicale locale să
fie implicate în această coordonare, astfel încât acestea să nu fie copleşite în eventualitatea izbucnirii unei
epidemii şi să nu mai poată ajuta comunitatea.
(k) INSTRUIREA ŞI COMUNICAREA CU MUNCITORII
Muncitorii trebuie să înţeleagă situaţia şi care sunt modalităţile prin care se pot proteja cel mai bine, atât ei,
cât şi familiile şi comunităţile lor. Trebuie să fie informaţi asupra procedurilor existente şi a
responsabilităţilor fiecăruia dintre ei în implementarea acestora.


Este important de reţinut că în comunităţile aflate aproape de şantier, şi chiar şi printre muncitorii care
nu au legătură cu managementul de proiect, social media reprezintă o sursă importantă de informaţii.
De aceea este importantă informarea frecventă şi comunicarea cu muncitorii (prin instruiri, afişaj la
primarie etc), astfel încât să fie transmise acţiunile luate de echipa de management pentru a face faţă
riscurilor COVID-19. Risipirea temerilor este un aspect important pentru forţa de muncă şi pentru

Mai multe informaţii referitoare la prevenirea stigmatizării sociale din cauza COVID-19 sunt disponibile în ghidul OMS pentru
prevenirea ştigmatizării sociale
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continuitatea activităţii. Muncitorii trebuie să aibă posibilitatea să pună întrebări, să îşi exprime
îngrijorările şi să facă propuneri.
Instruirile pentru muncitori trebuie efectuate cu regularitate, aşa cum s-a recomandat în secţiunile
anterioare, explicându-le clar muncitorilor care este comportamentul aşteptat din partea lor şi cum ar
trebui să îşi desfăşoare activitatea.
În cadrul instruirilor trebuie să se pună şi problema discriminărilor sau a prejudecăţilor la locul de
muncă, în situaţia în care un muncitori se îmbolnăveşte; în cazul în care muncitorii se întorc la lucru,
trebuie explicată traiectoria virusului.
Instruirile vor acoperi toate tematicile referitoare la activitatea pe şantier, inclusiv folosirea procedurilor
de siguranţă, utilizarea echipamentului de protecţie în construcţii, aspecte legate de siguranţa şi
securitatea în muncă etc; toate recomandările trebuie să ţină seama de faptul că metodele de lucru pot
fi modificate.
Comunicările trebuie să fie clare, bazate pe fapte, şi uşor de înţeles de către muncitori, de exemplu prin
afişarea de postere cu privire la spălatul pe mâni şi respectarea distanţării sociale, sau care sunt măsurile
care trebuie luate în cazul în care unul dintre muncitori manfiestă simptome.

(l) COMUNICAREA ŞI CONTACTUL CU COMUNITĂŢILE LOCALE
Relaţiile cu comunităţile locale trebuie gestionate cu grijă şi axate pe măsuri care să îi protejeze atât pe
muncitori, cât şi pe membri comunităţii. Comunitatea poate fi preocupată de prezenţa muncitorilor care nu
sunt din rândul ei, sau de riscul produs de muncitorii prezenţi pe şantier. Proiectul trebuie să stabilească
proceduri bazate pe analiza riscului, ce pot reflecta recomandările OMS (Plan de acţiune pentru pregătirea
şi răspunsul in situaţia COVID-19, de comunicare a riscurilor şi implicare a comunitară).
Următoarele propuneri de bune practici pot fi luate în considerare:







Comunicarea trebuie să fie clară, frecventă, bazată pe fapte şi uşor de înţeles de către membrii
comunităţii
Comunicarea trebuie să utilizeze mijloacele disponibile. De cele mai multe ori, întâlnirile faţă în faţă
cu comunitatea sau cu reprezentanţii acesteia nu sunt posibile. Pot fi folosite alte forme de comunicare:
platforme online, social media, afişe, anunţuri radio, mesaje text, întâlniri virtuale. Acestea trebuie să
aibă în vedere capacitatea diferiţilor membri ai comunităţii de a avea acces la ele, astfel încât mesajele
să ajungă către cei cărora le sunt destinate.
Comunitatea trebuie să fie informată asupra procedurilor avute în vedere pentru a face faţă situaţiei
COVID-19. Acestea trebuie să includă toate măsurile implementate pentru limitarea sau oprirea
contactelor dintre muncitori şi comunitate. Acestea trebuie transmise în mod clar, deoarece unele vor
presupune aspecte financiare pentru comunitate (de exemplu, dacă muncitorii plătesc cazarea sau
folosesc serviciile locale). Membrii comunităţii trebuie să fie informaţi cu privire la procedurile de
acces pe şantier, instruirea muncitorilor şi procedurile care vor fi urmate dacă unul dintre muncitori se
îmbolnăveşte.
În cazul în care reprezentanţii proiectului, ai contractorilor sau muncitorii interacţionează cu
comunitatea, aceştia trebuie să respecte regulile referitoare la distanţarea socială, precum şi alte
recomandări relevante ale autorităţilor referitoare la COVID-19 (naţionale sau internaţionale, de
exempul, ale OMS).

(m) RAPORTAREA PENTRU COVID-19
Este necesară raportarea oricărei răspândiri a îmbolnăvirilor. Contractorul trebuie să anunţe apariţia unui
eveniment, şi să informeze entitatea finanţatoare asupra oricăror îngrijorări sau probleme legate de
acordarea de îngrijiri muncitorilor bolnavi de pe şantierele proiectului, mai ales dacă rata de infectare în
rândul forţei de muncă se apropie de 50%.
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