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1. INTRODUCERE 
 
 

1.1. Date de recunoaștere a documentației  
 

Denumirea proiectului: 

 
PLANUL URBANISTIC ZONAL și 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
AFERENT INFIINTARE CIMITIR 

 

Proiectantul P.U.Z.: AGROBOUTIQUE S.R.L. 

Beneficiarul  proiectului: 
UNITATEA ADMINISTRATIVA 

TERITORIALA MUNICIPIUL MANGALIA 
– reprezentata prin Primar Radu Cristian 

Elaboratorul  evaluării de mediu: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L. 

 
Lucrarea de față reprezintă Raportul de Mediu realizat pentru planul urbanistic zonal 

și regulament local de urbanism aferent infiintare cimitir, propus pentru a reglementa zona 
situată in   municipiul  Mangalia, strada Oituz nr.107. 

Raportul a fost întocmit în conformitate cu cerințele Hotărârii de Guvern 
nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu.  

Evaluarea de mediu este parte integrantă a procedurii de adoptare a planurilor și 
programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, realizarea acesteia fiind 
reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Această hotărâre transpune în 
legislația națională prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 
2001/42/EC din 27.06.2001 privind Evaluarea impactului anumitor Planuri și Programe 
asupra mediului („Directiva SEA”).  

Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerințele de conținut ale Anexei 
II a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 și cu recomandările cuprinse în Manualul pentru 
aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe aprobat 
prin Ordinul  Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, nr. 117/2006.  

Astfel, Raportul de mediu trebuie să identifice, să descrie și să evalueze potențialele 
efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului, precum 
și alternativele rezonabile ale acestuia, luând în considerare obiectivele și aria geografică 
ale planului sau programului. De asemenea, raportul prezintă măsurile de prevenire și 
limitare a efectelor semnificative asupra mediului și evaluează eficiența acestor măsuri cu 
scopul de a demonstra că varianta de plan finală satisface cerințele legislației naționale în 
domeniu. 
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1.2. Date generale privind conţinutul şi obiectivele principale ale planului  
 

1.2.1. Generalități privind elaborarea documentațiilor de PUZ 
În legislația din domeniul urbansimului Planul Urbanistic Zonal (PUZ ) are caracter 

de reglementare specifică și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu 
prevederile Planului Urbanistic General (PUG) a unei zone delimitate din teritoriul unei 
localități. 

În funcție de politica de dezvoltare economică urmărită de administrația locală, în 
cadrul Planului Urbanistic Zonal s-a considerat necesară rezolvarea următoarele obiective 
principale: 

 valorificarea potentialului uman, natural si economic; 

 valorificarea resurselor existente; 

 asigurarea necesarului de locuri de parcare in interiorul parcelei, prin parcari la 
nivelul solului, asigurarea drumurilor de incinta  care sa permita inclusiv 
accesul autospecialelor de interventie; 

 organizarea arhitectural-urbanistica a zonei prin stabilirea amplasamentelor 
noilor functiuni prevazute a se realiza, precum şi încadrarea lor într-o solutie de 
ansamblu; 

 organizarea circulatiei carosabile şi pietonale, realizarea unor legaturi 
corespunzatoare cu celelalte zone ale localitatii; 

 completarea infrastructurii tehnico-edilitare. 
 

Prezentul raport de mediu realizat pentru Planul Urbanistic Zonal inițiat de Unitatea 
Administrativ Teritoriala Municipiul Mangalia, ce vizează realizarea unui cimitir, are ca 
scop: 

 

 aprecierea stării actuale a factorilor de mediu din zona vizată; 

 analiza impactului asupra mediului în perioada construirii, exploatării și 
închiderii obiectivului; 

 stabilirea surselor și cauzelor ce pot genera la un moment dat efecte cu impact 
negativ asupra factorilor de mediu; 

 identificarea măsurilor de reducere la minimum a formelor negative de impact 
asupra mediului; 

 punerea în valoare a aspectelor pozitive de mediu; 

 propunerea de măsuri de monitorizare a efectelor asupra mediului ca urmare a  
implementării proiectului. 
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1.2.2.  Obiectivele PUZ analizat 

Prin întocmirea PUZ-ului se vor reglementa următoarele: 

 se va institui un regulament de urbanism zonal, prin care se va preciza 
procentul de ocupare a terenului P.O.T., coeficientul de utilizare a terenului 
C.U.T., regimul de înălțime și aliniere, retrageri obligatorii și se vor stabili 
suprafețe pentru funcțiunile propuse, coroborat cu Planul Urbanistic General al 
municipiului.  

 se vor stabili condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația 
acestora (în conformitate cu prevederile PUG, a Normelor de igienă și a 
recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate cu Ordinul MS 
nr. 119/2014, cu  modificarile si completarile ulterioare și a altor prevederi 
legale în domeniu); 

 se va studia posibilitatea de dezvoltare a rețelei de circulație în zonă, 
racordarea la drumurile învecinate; 

 se vor studia soluțiile de echipare tehnico-edilitară pentru zonă și posibilitatea 
racordării la rețelele alimentare cu apă, energie electrică și evacuarea apelor 
menajere și pluviale. 
 

1.2.3. Localizarea geografică și administrativă 
Zona studiată prin P.U.Z. este situată în partea de vest a municipiului Mangalia            

, face parte din intravilanul localității si este proprietatea municipiului Mangalia - domeniu 
privat,  fiind intabulata conform incheierii nr. 43654/2015 la Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Constanta, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mangalia. 

Conform Avizului de oportunitate nr. RI23264/04.04.2019 (anexa 1) zona studiată 
prin P.U.Z.  are o suprafată de 108300,00 mp din acte, respectiv 133105,00 mp din 
masuratori cadastrale iar suprafata lotului care a generat documentatia de urbanism  PUZ  are 
o suprafata de 47.000,00 mp. 

Conform memoriului general intocmit de proiectantul PUZ, zona reglementată prin 
PUZ are o suprafață de 133104,99 mp. 

Conform certificatului de urbanism nr. 58/07.02.2019 (anexa 2), terenul este 
înregistrat la categoria de folosință curți-construcții. 

Amplasamentul  are următoarele vecinătăți: 

 la Nord - strada Oituz, IE 108199 

 la Est - IE 102272, IE 102278, IE 102138, IE 104915, IE 102322, IE 104739 

 la Sud - IE 106367, cale ferata 

 la Vest - M.Ap.N. 
 
In tabelul nr. 1 sunt evidentiate coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului.  
Din analiza acestora reiese ca amplasamentul nu este situat in interiorul sau in 

vecinătatea unor arii naturale protejate tip Sit Natura 2000.  
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Astfel, planul urbanistic analizat  nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din OUG. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
                                   Tabel nr. 1: Coordonate în proiecție Stereo 70 
  

Nr. pct. X(m) Y(m) 
1 785701.470 263511.917 
2 785704.030 263513.410 
3 785757.940 263553.280 
4 785752.766 263562.070 
5 785781.670 263583.190 
6 785820.380 263524.780 
7 785852.610 263548.970 
8 785855.420 263544.340 
9 785897.350 263577.130 
10 785902.190 263571.310 
11 785928.720 263598.140 
12 785929.560 263600.480 
13 785929.450 263612.830 
14 785844.740 263690.660 
15 785839.430 263686.970 
16 785786.580 263649.020 
17 785777.260 263642.140 
18 785686.330 263757.700 
19 785699.145 263766.316 
20 785735.331 263798.918 
21 785740.253 263805.905 
22 785739.643 263811.508 
23 785758.710 263804.530 
24 785758.710 263804.530 
25 785805.640 263793.016 
26 785945.963 263758.706 
27 786037.157 263736.712 
28 786080.150 263727.117 
29 786098.414 263723.284 
30 786094.500 263708.220 
31 786051.110 263560.520 
32 786044.240 263536.230 
33 785996.280 263372.940 
34 785988.050. 263344.840 
35 785982.540 263326.100 
36 785976.900 263307.330 
37 785971.450 263288.010 
38 785965.610 263268.770 
39 785961.430 263254.230 
40 785953.630 263233.050 
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41 785946.110 263207.470 
42 785940.350 263196.960 
43 785933.840 263191.180 
44 785886.220 263168.550 
45 785868.258 263160.034 
46 785861.218 263175.015 
47 785836.473 263227.052 
48 785824.984 263246.508 
49 785816.476 263259.739 
50 785809.287 263272.565 
51 785799.991 263289.151 
52 785788.112 263311.667 
53 785779.762 263325.872 
54 785828.479 263364.218 
55 785823.000 263374.190 
56 785778.400 263457.850 
57 785749.400 263435.733 
58 785714.690 263491.033 
59 785701.470 263511.917 
60 785703.030 263513.410 
61 785757.940 263553.280 
62 785752.766 263562.070 
63 785781.670 263583.190 
64 785820.380 263524.780 
65 785852.610 263548.970 
66 785855.420 263544.340 
67 785897.350 263577.130 
68 785902.190 263571.310 
69 785928.720 263598.140 
70 785929.560 263600.480 
71 785929.450 263612.830 
72 785844.740 263690.660 
73 785839.430 263686.970 
74 785786.580 263649.020 
75 785777.260 263642.140 
76 785686.330 263757.700 
77 785699.145 263766.316 
78 785735.331 263798.918 
79 785740.253 263805.905 
80 785739.643 263811.508 
81 785758.710 263804.530 
82 785805.640 263793.016 
83 785945.963 263758.706 
84 786037.157 263736.712 
85 786080.150 263727.117 
86 786098.414 263723.284 
87 786094.500 263708.220 
88 786051.110 263560.520 
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89 786044.240 263536.230 
90 785996.280 263372.940 
91 785988.050 263344.840 
92 785982.540 263326.100 
93 785976.900 263307.330 
94 785971.450 263288.010 
95 785965.610 263268.770 
96 785961.430 263254.230 
97 785953.630 263233.050 
98 785946.110 263207.470 
99 785940.350 263196.960 
100 785933.840 263191.180 
101 785886.220 263168.550 
102 785868.258 263160.034 
103 785861.218 263175.015 
104 785836.473 263227.052 
105 785824.984 263256.508 
106 785816.476 263259.739 
107 785809.287 263272.565 
108 785799.991 263289.151 
109 785788.112 263311.667 
110 785779.762 263325.872 
111 785828.479 263364.218 
112 785823.000 263374.190 
113 785778.400 263457.850 
114 785749.400 263435.733 
115 785714.609 263491.033 

 

1.2.4. Caracteristicile planului 
 

1.2.4.1.   Situația existentă ( anexa 3) 
 

Descrierea zonei 
Amplasamentul studiat este încadrat conform PUG-ului aprobat al municipiului 

Mangalia în intravilanul localității și se află în UTR O15 – FAR, documentatie aprobata prin 
HCL nr. 33/2000, cu prelungirea nr. 205/2013. 

Conform memoriului general intocmit de proiectantul PUZ amplasamentul este 
delimitat de zona militara, soseaua spre Albesti, strada de legatura intre strada Oituz si podul 
peste lacul Mangalia iar terenul este liber de constructii cu exceptia a doua incinte militare, 
din care in una se afla farul.  

In prezent, conform prevederilor PUG terenul este reglementat astfel: 
 

Functiuni permise  

Locuire, institutii de interes public, institutii sociale (casa de batrani, casa de copii), 
industrie mica si platforma de servicii, obor de animale. 
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Regim de inaltime  
Pentru locuinte si institutii publice - P+2-4E la strazile principale iar in rest P+1-2E. 

POT max. 35%. 
 

Caracteristicile arhitecturale (materiale, finisaje) 

Se permite folosirea materialelor durabile, de buna calitate, care contribuie la 
specificul local. 

 

Amplasamentele cladirilor fata de arterele de circulatie, aliniere 

Se rezerva ampriza de strada de categoria a II-a pentru strada Oituz (DJ 391 spre 
Albesti), strada de legatura intre pod si lotizarea din 1992 si pe traseul de ocolire a orasului. 
Se rezerva retragerile corespunzatoare la intersectiile intre strazile principale existente si 
propuse. 

 

Echiparea edilitară a zonei 
 
Conform aviz RAJA SA nr. 478/2593/03.06.2019 (anexa 4), pe amplasamentul studiat 

nu există conducte de alimentare cu apă și canalizare aparținând RAJA SA., însă in vecinatea 
zonei studiate prin PUZ , pe strada Oituz exista conductele de aductiune apa Dn 800mm 
PREMO, Dn 600mm PREMO(dezafectata, H=1,5m), conducta de aductiune apa Dn 500mm 
AZB Complex Mangalia-Rezervor Limanu, conductele de distributie apa Dn 250mm(care 
alimenteaza abatorul) si Dn 200mm OL(pana la intersectia cu Santierul Nava nr.1). 
Deasemenea, în zona strazii Oituz exista colectorul menajer Dn 400mm AZB in care este 
racordata conducta de refulare ape uzate de la Abatorul Mangalia. Deasemenea, la nord de 
strada Oituz, RAJA  S.A. detine un complex de inmagazinare a apei-Rezervor Limanu. 

Telekom Romania Communications S.A. a emis pentru PUZ analizat avizul nr. 
778/22.05.2019 (anexa 5), prin care se specifică faptul că  are pozate cabluri Tc in zonă iar 
lucrarile propuse prin PUZ  se vor executa numai sub asistenta tehnica a Telekom. 

In ceea ce priveste gazele naturale, prin Avizul de amplasament nr. 601/19.04.2019 
(anexa 6) se avizeaza favorabil PUZ-ul analizat, cu conditii si se specifică faptul că 
Megaconstruct SA  deține pe strada Oituz o conducta de distributie gaze naturale Dn 450mm 
PEHD, montata pe partea stanga a strazii,  la 8 metri distanta fata de limita carosabilului din 
stanga, incepand de la iesirea din municipiul Mangalia spre comuna Albesti. Conditiile 
impuse prin aviz se refera la lucrarile de executie a constructiilor si amenajrilor propuse prin 
PUZ si nu afecteaza propunerile PUZ. 

Sucursala Regionala CF Constanta a emis aviz favorabil pentru PUZ analizat, nr. 
7/2/1684/2019 (anexa 7), avand in vedere existența căii ferate la sud de amplasamentul 
analizat. 

Ministerul Apararii Nationale – Statul Major al Apararii a emis avizul  favorabil nr. 
DT 4283/10.06.2019 (anexa 8), tinând cont că terenul situat la vest de amplasamentul analizat 
apartine M.A.N. 
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E- Distributie Dobrogea a emis avizul favorabil nr. 262821326/18.04.2019 (anexa 9), 
in care se precizeaza existenta in apropierea amplasamentului a unei retele LES de 6kV si se 
emite avizul favorabil cu respectarea distantei de siguranta fata de toate instalatiile electrice 
existente. 

 

Cadrul natural si zone de risc 
Amplasamentul studiat nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Terenul 

este plan (cu diferențe de nivel nesemnificative), având stabilitatea generală asigurată.  
Conform avizului de oportunitate , terenul nu se află intr-o zona predispusa aparitiei 

unor fenomene de instabilitate de genul alunecărilor sau prăbușirilor, care să pună în pericol 
stabilitatea viitoarelor construcții. 
  

1.2.4.2.   Disfuncționalități 
In memoriul general intocmit de proiectantul PUZ au fost evidentiate disfunctionalitati 

ale zonei legate numai de perioada realizarii investitiei. Astfel in memoriu se precizeaza ca 
Realizarea investitiei propuse genereaza disfunctionalitati temporare valabile pe perioada de 
executie a lucrarilor iar pentru diminuarea incovenientelor temporare legate de executarea 
obiectivului, pe durata realizarii constructiei se vor lua urmatoarele masuri: 

- organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii; 
- santierul se va proteja cu plase de protectie pentru diminuarea efectului sonor si a 

emisiilor de praf in atmosfera. 
 

1.2.4.3.   Propuneri prevăzute în PUZ   
 

Prin PUZ se propune instituirea  în zona reglementată cu suprafata de 133104.99 mp,  
a doua zone de reglementare, astfel ( anexa 10): 

 

A. Zona gospodarie comunala - G1 

Utilizari admise 

Cimitir si constructii anexe cimitirului (ateliere pietre funerare, imprejmuiri, utilitati, 
sala ceremonii funerare, spatii tehnice, grupuri sanitare). 

Zona reglementată G1 are  o suprafață de 126 744.99 mp. 
Bilantul teritorial si indicatorii urbanistici ai zonei sunt evidentiati in tabelul nr.3 
Cimitirul va cuprinde aprox. 6897 morminte (dimensiunile unui parcele sunt de 

aproximativ 14.70mx9.50m - mormantul are o dimensiune de aprox 1.20mx2.50m, circulatie 
intre ele de 30cm, rezultand 30 de morminte); este necesara sistematizarea incintei, cu alei 
carosabile de 5m latime si alei pietonale transversale de 2m latime care vor facilita accesul la 
toate locurile de morminte. Inhumarea se va face la 2m adancime. Gropile zidite si cavourile 
se xecuta pe baza de autorizatie de construire. 

Se interzice amplasarea unor constructii cu functiuni cu poluare majora, generatoare 
de riscuri tehnologice sau naturale. 
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Autorizarea executarii constructiilor (anexe ale cimitirului si locuintele) se poate face 
numai cu consitia asigurarii dotarilor tehnico edilitare aferente. 

 
Utilizari interzise 

Orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezinta riscul 
indepartarii investitorilor interesat; activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau 
incomode prin traficul generat; constructii provizorii de orice natura; depozitare en-gros; 
depozitari material refolosibil; platforme de precolectare a deseurilor urbane; lucrari de 
sistematizare verticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate; orice lucrari de 
terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica 
colectarea si evacuarea apelor meteorice; nu se admit alte functiuni ce nu au fost mentionate 
ca fiind utilizari admise sau admise cu conditionari. 

 

Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni) 

Se vor rezolva terenuri pentru servicii publice, parcelate in module avand suprafata 
minima de 400 mp. 

 
Aliniament teren fata de strazile adiacente: se mentine 

 

Amplasarea cladirilor fata de aliniament 

Cladirile destinate utilitatilor se vor amplasa retrase de la aliniament cu minimum 1m. 
Aliniamentul este considerat limita de separare intre domeniul public si domeniul 

particular. 
Se va asigura o distanta de minim 3m de la imprejmuirea terenului pe laturile de nord, 

sud si vest (zona verde propusa intre zona de morminte si imprejmuire) 
Distanta fata de zonele de locuire: la minim 100m fata de zona de locuinte situata la 

vest. 
Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela 

 Cladirile se vor amplasa una fata de cealalta pe aceeasi parcela la o distanta egala cu 
inaltimea maxima la cornisa/atic a celei mai inalte cladiri; in cazul in care pe fronturile opuse 
nu sunt ferestre ale camerelor locuibile (camera de zi, dormitoare) atunci distanta intre cladiri 
poate fi mai mica decat jumatate din inaltimea celei mai inalte, pana la minim 3m. 
 

Circulatii si accese 

Accesul principal la cimitir se va face de pe latura de nord din strada Oituz, printr-o 
circulatie auto si pietonala cu latime totala de 12m.  

In interiorul parcelei se va rezolva circulatia interioara cu alee carosabila principala cu 
latimea de 5m si alei transversale secundare cu latimea de 2m. 

Pentru asigurarea accesului mijloacelor de interventie in caz de incendiu, se propune 
alee carosabila principala cu latimea de 5m si loc de intoarcere in partea opusa intrarii. 

Caile de acces auto si pietonal se vor proiecta conform Normativului indicativ NP 
051/2001. 
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Stationarea autovehiculelor 

Parcarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara 
drumurilor publice.In interiorul parcelei se prevad parcari cu o capacitate de 140 locuri. 

Locurile de parcare amenajate la sol vor fi prevazute cu minimum 1 arbore la 4 locuri 
de parcare si vor fi inconjurate de gard viu. 

 
Inaltimea maxima admisibila a cladirilor 

Regimul minim de inaltime este de (S/D)+P-P+1E, respectiv Hmaxim = 8m. Conditii 
generale in ceea ce priveste modul de calcul al inatimii maxime admise: inaltimea se 
calculeaza astfel: demisol 1.5m fata de trotuarul de garda, +3.10m pentru fiecare nivel (finit-
finit), +1.10m pentru atic/cornisa; pentru constructiile cu functiuni publice la parter inaltimea 
parterului se calculeaza 4.50m (finit-finit); numarul de subsoluri nu se normeaza. 

 
Aspectul exterior al cladirilor anexe cimitirului 

Constructiile vor avea o arhitectura simpla, inscrisa tendintelor actuale, cu precadere 
de compozitie volumetrica si sa reflecte functiunea exercitata in cladirea respectiva, cu 
utilizarea materialelor autohtone durabile, fara folosirea azbocimentului sau a tablei de orice 
fel, exceptandu-se tigla metalica. 

 
Conditii de echipare edilitara 

Autorizarea executarii constructiilor (anexe ale cimitirului) se poate face numai cu 
consitia asigurarii dotarilor tehnico edilitare aferente. Se va acorda atentie sporita colectarii 
apelor din jurul eventualelor cladiri anexe ale cimitirului – acestea vor avea prevazute trotuare 
etanse. Scurgerea apelor de pe aleile carosabile si pietonale propuse se va face spre zonele 
verzi adiacente. 

 
Spatii plantate 

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si 
plantate.  Investitorii au sarcina de a intretine spatiile verzi. 

Vor fi amenajate spatii verzi pe o suprafata de 54 758.96 mp, ceea ce reprezinta 
41,13% din suprafata reglementata, respectandu-se astfel prevederile HCJC nr. 152/2013, 
care prevede pentru astfel de obiective necesitatea amenajarii de spatii verzi pe un procent de 
minim 40% din suprafata amplasamentului 

 
Imprejmuiri 

Imprejmuirile se vor realiza din garduri cu sau fara parapet cu stalpi metalici, lemn 
sau beton, panouri transparente metalice la strada si de tip industrial sau plasa de srama pe 
partile laterale si posterioare. Inaltimea imprejmuirii va fi constanta de max. 2m. Parapetul 
imprejmuirii nu va depasii limita alinimentului.  
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Indicatori urbanistici 

Procentul de ocupare minim a terenului propus:   P.O.T. prop. 0.23% 
Coeficientul de utilizare minim a terenului propus:   C.U.T. prop. 0.005 
Procentul de ocupare maxim a terenului propus:   P.O.T. prop. 0.45% 
Coeficientul de utilizare maxim a terenului propus:   C.U.T. prop. 0.010 
Regim maxim de inaltime = (S/D)+P+1E;                           H max. PROPUS = 8m 
Suprafata destinata cimitirului este de 4,7 ha. 
 
Utilitati  

Alimentarea cu apă se va face prin intermediul unui bransament. Racordarea va fi 
executată din conductă de polietilenă de înaltă densitate dimensionată spre punctele de 
consum, funcţie de debitul necesar pe fiecare ramură în parte. Conductele se vor poza în 
săpătură la minim 1.10 m adâncime. 

Evacuarea apelor uzate 

Ape uzate menajere – Pentru evacuarea acestor ape se vor executa bazine vidanjabile.  
Ape uzate tehnologice – nu este cazul.  
Ape pluviale – Aceste ape sunt colectate de rigolele şi direcţionate spre spatiile verzi.  
 
B. Zona de locuit – L 

 
Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni) 

Suprafata destinata loturilor este de 6 360.00mp. Vor fi prevazute terenuri pentru 
servicii publice, parcelate in module avand suprafata minima de 200mp si deschidere la strada 
de minimum 12m; in zonele construite, parcelele sunt considerate construibile daca respecta 
urmatoarelele conditii: 

 Cladiri sub 4 niveluri – suprafata minima 300mp, front minim la strada de 10m; 

 Cladiri peste 4 niveluri - suprafata minima 500mp, front minim la strada de 12m. 

 Regim de construire insiruit – front la strada de minim 8m 

 Regim de construire cuplat – front la strada de minim 8-12m 

 Regim de construire izolat – front la strada de minim 12m 

 Parcela de colt – regimul de construire va fi dictat de frontul la strada de rang superior 
 

Utilizari admise cu conditionari 

Extinderile si schimbarile de profil se admit cu conditia sa nu incomodeze prin 
poluare si trafic functiunile invecinate; se va asigura in toate locurile publice accesul 
persoanelor cu handicap locomotor; se vor asigura circulatii si piatete pietonale precum si 
scuaruri in pondere de minimum 10% din suparafata de teren. 

 
Utilizari interzise  

Orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezinta riscul 
indepartarii investitorilor interesat; activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau 
incomode prin traficul generat; constructii provizorii de orice natura; depozitare en-gros; 
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depozitari material refolosibil; platforme de precolectare a deseurilor urbane; lucrari de 
sistematizare verticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate; orice lucrari de 
terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica 
colectarea si evacuarea apelor meteorice; nu se admit alte functiuni ce nu au fost mentionate 
ca fiind utilizari admise sau admise cu conditionari. 

 
 Aliniament teren fata de strazile adiacente: se mentine 
 
 Amplasarea cladirilor fata de aliniament  

Cladirile se vor amplasa retrase de la aliniament cu minimum 3m. 
 

       Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 

Cladirile se vor amplasa retrase cu minimum 3m. 
 

 Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela 

 Cladirile se vor amplasa una fata de cealalta pe aceeasi parcela la o distanta egala cu 
inaltimea maxima la cornisa/atic a celei mai inalte cladiri; in cazul in care pe fronturile opuse 
nu sunt ferestre ale camerelor locuibile (camera de zi, dormitoare) atunci distanta intre cladiri 
poate fi mai mica decat jumatate din inaltimea celei mai inalte, pana la minim 3m. 
 

Circulatii si accese 

Cladirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulatie publica fie 
direct fie prin intermediul unei strazi private. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si 
trotuare de garda vor fi inierbate si plantate. Se va asigura in mod obligatoriu accesul 
autospecialelor se stingere a incendiilor la cel putin doua fatade; in toate cazurile este 
obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultati 
de deplasare; pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va 
evita impermeabilitatea terenului peste minimul necesar pentru accese, tersase, circulatii. 

 
Stationarea autovehiculelor 

Parcarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara 
drumurilor publice.Locurile amenajate la sol vor fi prevazute cu minimum 1 arbore la 4 locuri 
de parcare si vor fi inconjurate de gard viu. 

 
Inaltimea maxima admisibila a cladirilor 

Regimul minim de inaltime este de (S/D)+P-P+1E, respectiv Hmaxim = 8m. Conditii 
generale in ceea ce priveste modul de calcul al inatimii maxime admise: inaltimea se 
calculeaza astfel: demisol 1.5m fata de trotuarul de garda, +3.10m pentru fiecare nivel (finit-
finit), +1.10m pentru atic/cornisa; pentru constructiile cu functiuni publice la parter inaltimea 
parterului se calculeaza 4.50m (finit-finit); numarul de subsoluri nu se normeaza. 
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Aspectul exterior al cladirilor 

Se admit console, balcoane sau bovindouri catre limitele de proprietate ale parcelei 
fara a depasi limita edificabilului propus sau rezultat in urma retragerilor fata de limitele de 
proprietate sau ale constructiei de pe parcela, in conditiile pastrarii unei distante verticale de 
minimum 3.50m intre cota terenului si intradosul placii. 

 

Conditii de echipare edilitara 

Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare publice; se interzice realizarea de 
cladiri fara acorduri de apa, canalizare si energie electrica; se interzice amplasrea antenelor 
TV satelit in locuri vizibile si dispunerea vizibila a cablurilor TV. 

 
Spatii plantate 

 Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si 
plantate.  
 Vor fi amenajate spatii verzi la sol  pe o suprafata de 2226 mp, ceea ce reprezinta 35% 
din suprafata reglementata, respectandu-se astfel prevederile HCJC nr. 152/2013, care 
prevede pentru astfel de obiective necesitatea amenajarii de spatii verzi pe un procent de 
minim 30% din suprafata amplasamentului. 
Pentru stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, 
plante decorative si flori aferente constructiilor  in interiorul fiecarui lot se va consulta HCJC 
nr. 152/22.05.2013 si se va aplica procentul de spatii verzi conform functionalitatii spatiului. 
 

Imprejmuiri 

Gardurile la strada vor fi transparente, vor avea inatimea maxima de 2m cu un soclu 
opac de 60cm si partea superioara traforata; gardurile spre limitele laterale si posterioare vor 
avea inaltimea maxima de 2.0m si vor fi opace, se admite separarea pe limitele laterale si 
posterioare cu gard viu, cu acordul vecinilor; spre trotuare si circulatii pietonale nu este 
obligatorie realizarea gardurilor, dar se va putea prevedea marcarea apartenentei spatiului prin 
diferente de pavaje, borduri, garduri vii, terase. 

 
Indicatori urbanistici 

Procentul de ocupare minim a terenului propus:   P.O.T. prop. 30% 
Coeficientul de utilizare minim a terenului propus:   C.U.T. prop. 0.6 
Procentul de ocupare maxim a terenului propus:   P.O.T. prop. 40% 
Coeficientul de utilizare maxim a terenului propus:   C.U.T. prop. 0.8 
Regim maxim de inaltime = (S/D)+P+1E;                           H max. PROPUS = 8m 

  
Suprafata destinata loturilor 6 360.00mp. 
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Asigurarea utilităților in zona de locuit 

Toate clădirile vor beneficia de utilități edilitare, conform stadardelor în vigoare. 
Acestea pot fi asigurate prin racordarea la rețelele publice. Se va asigura posibilitatea 
racordării la sistemele de telecomunicaţii. 

Alimentarea cu apă se va face prin intermediul unui bransament. Racordarea va fi 
executată din conductă de polietilenă de înaltă densitate dimensionată spre punctele de 
consum, funcţie de debitul necesar pe fiecare ramură în parte. Conductele se vor poza în 
săpătură la min 1.10 m adâncime. 

Evacuarea apelor uzate: 
Ape uzate menajere – se vor evacua in bazine vidanjabile.  
Ape uzate tehnologice – nu este cazul.  
Ape pluviale -  sunt colectate prin rigole şi direcţionate spre spatiile verzi.  
Energie electrica - din sursă convenţională prin racord la reţeaua din zonă. 
 
Bilant teritorial 

Bilantul teritorial, precum si indicatorii urbanistici existenti si propuși prin PUZ sunt 
prezentate în tabelul nr. 2.             

 
Tabelul nr. 2: bilanțul teritorial 

 
 
Bilantul teritorial, precum si indicatorii urbanistici existenti si propuși pentru zona 

reglementata G1 sunt prezentate în tabelul nr. 3.             
 

Zone 
functionale 

Existent Propus 
Suprafata 
construita 
(mp) 

Suprafata 
desfasurata 
(mp) 

POT 
din 
total 

CUT 
din 
total 

Suprafata 
construita 
(mp) 

Suprafata 
desfasurata 
(mp) 

POT 
din 
total 

CUT 
din 
total 

Locuinte si 
functiuni  
complementare 

0.00 0.00 0.00 0.00 Minim 
1908.00 
Maxim 
2544.00 

Minim 
3816.00 
Maxim 
5088.00 

Minim 
1.45 
Maxim 
1.20 

Minim 
0.03 
Maxim 
0.04 

Gospodarie  
comunala si 
cimitire 

0.00 0.00 0.00 0.00 Minim 
300.00 
Maxim 
600.00 

Minim 
600.00 
Maxim 
1 200.00 

Minim 
0.23 
Maxim 
0.45 

Minim 
0.005 
Maxim 
0.010 

Cai de  
comunicatie, 
parcari 

0.00 0.00 0.00 0.00 75 202.03 75 202.03 56.49 0.56 

Spatii verzi,  
de protectie 

0.00 0.00 0.00 0.00 54 758.96 54 758.96 41.13 0.41 

Total teren     133 104.99 100 
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Tabelul nr.3: Zona gospodarie comunala - G1 

*Conform  H.C.J.C. 152/2013, constructiile de cult (lacase de cult, cimitire), vor fi 

prevazute spatii verzi cu rol decorativ si de protectie cu o suprafata de minim 40%. 

 
Bilantul teritorial, precum si indicatorii urbanistici existenti si propuși pentru zona 

reglementata L sunt prezentate în tabelul nr. 4.             
Tabelul nr.4: Zona de locuit – L 

 
   *Conform  H.C.J.C. 152/2013, constructiile de locuinte, vor fi prevazute spatii verzi 

cu rol decorativ si de protectie cu o suprafata de minim 30%. 

 
 
 
 
 
 
 

Zone 
functionale 

Existent Propus 
Suprafata 
construita 
(mp) 

Suprafata 
desfasurata 
(mp) 

POT 
din 
total 

CUT 
din 
total 

Suprafata 
construita 
(mp) 

Suprafata 
desfasurata 
(mp) 

POT 
din 
total 

CUT 
din 
total 

Gospodarie  
comunala si 
cimitire 

0.00 0.00 0.00 0.00 Minim 
300.00 
Maxim 
600.00 

Minim 
600.00 
Maxim 
1 200.00 

Minim 
0.23 
Maxim 
0.45 

Minim 
0.005 
Maxim 
0.010 

Alei pietonale 
carosabile, 
parcari 

0.00 0.00 0.00 0.00 71 386.03 71 386.03 56.32 0.56 

Spatii verzi,  
de protective* 

0.00 0.00 0.00 0.00 54 758.96 54 758.96 41.13 0.41 

Total teren     126 744.99 100 

Zone 
functionale 

Existent Propus 
Suprafata 
construita 
(mp) 

Suprafata 
desfasurata 
(mp) 

POT 
din 
total 

CUT 
din 
total 

Suprafata 
construita 
(mp) 

Suprafata 
desfasurata 
(mp) 

POT 
din 
total 

CUT 
din 
total 

Locuire 
individuala 

0.00 0.00 0.00 0.00 Minim 
1 908.00 
Maxim 
2 544.00 

Minim 
3 816.00 
Maxim 
5 088.00 

Minim 
30 
Maxim 
40 

Minim 
0.6 
Maxim 
0.8 

Alei pietonale 
parcari 

0.00 0.00 0.00 0.00 1 590.00 1 590.00 25 0.25 

Spatii plantate 
la sol* 

0.00 0.00 0.00 0.00 2 226.00 2 226.00 35 0.35 

Total teren     6 360.00 100 
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2. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE 
EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI  

 
 

2.1.      Aspecte ale stării actuale a mediului în zona amplasamentului 

Zona studiată prin P.U.Z. este situată în partea de vest a municipiului Mangalia, zona 
strazii Oituz, face parte din intravilanul localității si este proprietatea municipiului Mangalia - 
domeniu privat. 

În ceea ce privește intervențiile în teritoriu propuse prin prezentul proiect nu se pune 
problema valorificării unor elemente ale cadrului natural pe amplasamentul în sine. 

Amplasamentul studiat nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Terenul 
este plan (cu diferențe de nivel nesemnificative), având stabilitatea generală asigurată.  

Terenul nu se află intr-o zona predispusa aparitiei unor fenomene de instabilitate de 
genul alunecărilor sau prăbușirilor, care să pună în pericol stabilitatea viitoarelor construcții. 

 

2.1.1.   Elemente de geologie 
 Cuprinsă între 2715’05’’ și 2930’10’’ longitudine estică și 4340’04’’ si 4925’03’’ 

latitudine nordică, regiunea Dobrogea se prezintă ca o unitate distinctă în cuprinsul teritoriului 
României. Specificul este dat de geomorfologia zonei, întregul relief fiind ajuns la stadiul de 
peneplenă, eroziunea fluviatilă încetând să fie un factor modelator deosebit.  

Alcătuirea geologică a Podișului Dobrogei se redă plastic prin noțiunea de “mozaic” 
structural și petrografic. De la nord la sud se întâlnesc următoarele unități structurale: 
Orogenul Nord-Dobrogean, Dobrogea Centrală și Dobrogea de Sud (anexa 11). 

Din punct de vedere geologic localitatea Mangalia face parte din Platforma sud-
dobrogeana, in unitatea geografica Podisul Mangaliei.  

 Platforma Dobrogei de Sud are un fundament constituit dintr-un complex inferior de 
gnaise granitice si migmatice strabatute de filoane pegmatitice si un complex superior de 
sisturi cristaline mezometamorfice descrise drept cristalinul de Palazu. Acestea din urma sunt 
reprezentate prin micasisturi intre care se intercaleaza un complex feruginos alcatuit din din 
roci foarte variate : cuartite, cuartite cu magnetit, micasisturi cu almandin, micasisturi cu 
almandin si magnetit etc, la care se adauga subordonat intercalatii de calcare cristaline.  

Caracteristic pentru aceste roci este structura rubanata determinata de asocierea unui 
material feruginos cu unul terigen. Acest fundament este fracturat si scufundat la adancimi de 
peste 1000 m.  

Peste fundamentul cristalino-magmatic se dispune o stiva groasa de roci sedimentare 
care formeaza cuvertura platformei, apartinand silurianului (sisturi argiloase negre cu 
graptoliti si intercalatii de calcare,gresii cuartitice), devonianului (gresii cuartoase, argilite 
marnocalcare, depozite carbonatice), carboniferului (depozite argiloase), triasicului (gresii 
feldspatice, argile, argile nisipoase si calcare, totul cu o tenta feruginoasa), jurasicului 
(calcare), cretacicului (depozite calcaroase si cretoase) eocenului (calcare, nisipuri 
glauconitice), oligocenului ( sisturi bituminoase, disodilice), badenianului (depozite argiloase 
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si grezoase, nisipuri si marnocalcare), sarmatianului, deschis in lungul vailor si in falezele 
Marii Negre (marne, argile nisipoase, bentonite, calcare lumaselice) si pliocenului (marne, 
nisipuri, calcare lacustre).  

Cea mai raspandita formatiune geologica este cea a sarmatianului superior 
(Kersonian), care acopera o buna parte a regiunii. Aceste depozite sunt formate din calcare 
fosilifere, cu Mactra variabilis, Mactra bulgarica, Mactra caspica, Tapes gregaria, Turbo 
barbota, calcare oolitice, uneori gresiere si argile. 

In anexa 12 este prezentata coloana stratigrafica a Dobrogei de Sud.  

Aranjamentul tectonic al Platformei sud-dobrogene nu prezinta complicatii. 
Principalul element tectonic este falia Palazu care separa Platforma sud- dobrogeana de 
masivul central-dobrogean. Planul de falie, cel putin superficial, are vergenta sudica caci a 
fost traversat de foraje executate la Cocosu si Palazu, ceea ce arata ca formatiunea sisturilor 
verzi este suprapusa sisturilor cristaline de Palazu iar o astfel de situatie nu poate fi decat de 
natura tectonica. Odata cu complicatiile tectonice din zona de coliziune a fost afectat si restul 
soclului karelian sud-dobrogean. Acesta s-a fracturat dupa un sistem de falii orientate 
aproximativ est-vest incat s-a compartimentat in mai multe blocuri care se afunda spre sud. 

Faliile ce afecteaza soclul Platformei sud –dobrogene nu afecteaza cuvertura 
mezozoica si probabil nici cea paleozoica, ceea ce arata ca ele au varsta faliei Palazu.  

Ridicarea Platformei sud-dobrogene fata de Platforma Valaha s-a produs incepand din 
Sarmatian si s-a facut in lungul faliei Dunarii. La inceputul Pliocenului Dobrogea sudica se 
contura ca arie emersa si a continuat sa evolueze ca atare. 

Există mai puţine date privind activitatea seismică a regiunii Dobrogea, datorită 
faptului că riscul seismic este mai redus. Efectele cele mai puternice se datoresc epicentrului 
Vrancea şi au fost prezente în urma cutremurului din martie 1977. 

În catalogul cutremurelor puternice se menţionează un singur eveniment deosebit 
pentru perioada 1881–1991 cu intensitate V, magnitudinea 5,2. Epicentrul, situat la mică 
adâncime, a fost la Beştepe şi singura localitate afectată puternic a fost oraşul Tulcea. 

Din punct de vedere macroseismic, conform Normativului P 100/ 92, proiectarea 
seismică a construcţiei de locuinţe social–culturale, agrozootehnice, industriale – 
amplasamentul are următoarele caracteristici: 

 zona ”E”; 

 coeficient de seismicitate KS=0, 12; 

 perioadă de colt TC= 0,7 secunde. 

Conform normativului P 100/2006, zona studiată prezintă o perioadă de recurenţă 
IMR=100 ani, o valoare a acceleraţiei de vârf ag=0,16 g, iar din punct de vedere al perioadei 
de colt Tc, Tc=0,7 sec. 

 În ceea ce priveste alcatuirea litologică in zona Mangalia, din cercetarile efectuate 
rezulta ca aceasta este reprezentata prin depozite din loess, argila cafenie – roscata compacta, 
tare ( intre 1,00 – 24,00 m in zona Pecineaga),  argila galbuie, cu blocuri de calcare (intre 1,00 
– 5,00 m in zona Hagieni), prafuri argiloase (intre 1,00 – 20,00 m, in zona Mangalia). 
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Nivelul hidrostatic al apei din subteran se afla la adancimi foarte mari in aceasta zona 
si anume: 75 m la Hagieni, 41 m la Pecineaga si 36 m la Mangalia. 

In ceea ce priveste situatia solului si subsolului in zona  amplasamentului  studiat,  ca 
urmare a studiului geotehnic realizat de ing. Ana Ionescu, au fost obtinute date concrete in 
ceea ce priveste alcatuirea geologică şi hidrogeologia acestuia. Astfel, de la suprafata pana la 
adancimea de 0,00 – 0,8 m a fost intalnit un pamant cenusiu argilos, in continuare pana la 
adancimea de 3 – 4 m a fost interceptat un orizont alcatuit dintr-un loess galben, iar apoi 
urmeaza un complex de argile cafenii, formatiuni geologiuce care sunt practic impermeabile. 
Apa subterana nu a fost intalnita in foraje fiind cantonata la adancimi mult mai mari, de 36m. 

 2.1.2. Solul 

 Invelisul de sol este influentat puternic de climatul arid, de relieful in mare parte 
domol, de materialul parental constituit predominant dn loess, precum si de vegetatia de stepa 
si de apele subterane situate la adancime reativ mare. Solurile cele mai raspandite sunt 
cernoziomurile carbonatice, cernoziomurile castanii si ciocolatii, solurile balane, castanii, de 
paduri xerofile si cernoziomurile cambice. 

Cernoziomurile se intalnesc pe suprafete mari in  Podisul Dobrogei de Sud in cadrul 
Podisurilor Oltinei, Cobadin si Mangaliei. În ceea ce priveste textura, loessurile cu textura 
luto-argiloasa se gasesc in partea estica a Podisului Dobrogean, de-a lungul tarmurilor Marii 
Negre, in cadrul podisurilor Istriei, Medgidiei si Mangaliei si ajung la textura luto-nisipoasa 
pe malul Dunarii.  

Cernoziomurile formate pe depozite argiloase, in mare parte cu caracter vertic, se 
gasesc in partea sudica a Dobrogei, in Podisul Mangaliei in zona Lacului Techirghiol si in 
Podisul Cobadin. 

Pe terenul analizat nu sunt prezente culturi agricole. Vegetatia este una spontana, 
ierboasa, in care predomina elementele ruderale. 

 2.1.3. Relief 

Din punct de vedere morfologic, în Dobrogea Sudică intervin trei elemente de 
diferențiere: Valea Carasu cu larg aspect de depresiune, ridicarea Turtucaia și suprafața 
levantină din Podișul Oltinei și altitudinile mai joase din est, în Podișul Mangaliei.  

În zona amplasamentului studiat relieful este relativ plan, cu cote de +35mMN- 
+36mMN.  

 Elementul dominant de relief în zonă îl constituie Marea Neagră care vine în contact 
direct cu structura litologică dobrogeană reprezentată printr-un țărm întrerupt de golfurile 
lagunare – fosta mlaștină Comorova și Mlaștina Herghelia Mangalia – în dreptul cărora se 
găsesc cordoane litorale. 
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2.1.4. Elemente de hidrologie 
 

Teritoriul localității Mangalia este situat în partea de sud-est a județului, în platforma 
Dobrogei de Sud, în unitatea geografică Podișul Mangaliei, unde sub influența condiţiilor 
climatice semiaride şi a unui relief cu caracter tabular, se configurează o reţea de ape 
subterane în diferite depozite geologice, o serie de organisme hidrografice de suprafaţă, tipice 
pentru regimul lor de scurgere cu cracter intermitent, şi câteva limanuri de natură fluviatilă 
sau maritimă.  

 Apele subterane se afla raspandite atât în stratele acvifere freatice, cât şi sub forma 
apelor de adâncime care circulă prin golurile şi fisurile calcarelor. 

Stratele acvifere freatice prezintă areale discontinui, în depozite deluvio- proluviale, în 
loess, în nisipuri apţiene, calcare cretacice, calcare sarmaţiene, la adâncimi de 5-40 m. O 
pânză foarte slabă de ape freatice apare la baza depozitelor loessoide, care acoperă aproape 
toată Dobrogea. 

Originea apelor este de natură vadoasă (provin din precipitaţii care sunt reduse  
cantitativ) şi din condensarea vaporilor în porii rocilor. Din orizontul acestor strate acvifere 
apar izvoare, mai ales la contactul dintre baza versanţilor şi luncile organismelor fluviatile, ca 
şi din depozitele cretacice, din placa sarmatică sau din depozitele pliocene, care pot să 
afloreze la baza loessului. Debitul lor este foarte variabil.  

Stratele acvifere de adâncime au un debit mare şi se presupune că ar proveni dintr-o 
circulaţie a apelor dunărene către Marea Neagră prin calcarele apţiene. Alte păreri (Ciocârdel, 
R., Protopopescu-Pache, Em.) pun abundenţa acestor ape pe seama precipitaţiilor care se 
infiltrează în Podişul Prebalcanic, datorită unei pluviozităţi mai bogate, şi ajung la noi pe cale 
subterană. La acestea se mai adaugă şi condensarea endocarstică a vaporilor, precum şi 
infiltrarea apei din marele sistem de irigaţii Carasu. 

Din punct de vedere al resurselor de ape subterane, principalele structuri acvatice din 
Dobrogea de Sud se dezvoltă în formaţiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisural 
carstic. Pe baza criteriilor litostructurale şi hidrologice s-au putut structura 3 sisteme acvifere: 
Cuaternar, Sarmaţian-Eocen şi Cretacic-Jurasic. 

Carstul din Mangalia este bine cunoscut datorita apelor termale (26-27 grade Celsius) 
si sulfuroase cu valoare terapeutica din subsolul orasului si al zonei invecinate, care ies la 
suprafata in obanele din partea de nord-vest a orasului și se intind pe o arie de 12 km lungime 
si 3 km latime pe teritoriul Romaniei. Acestea continua in sud spre Bulgaria. Accesul la 
stratul de apa mezotermala s-a facut si in zonele unde se face valorificarea acestuia prin foraje 
– la sanatoriul balnear, pe plaja Saturn in zona Neptun. Panza freatica se afla la adancimi 
cuprinse intre cativa metri – in apropierea marii si 30-40 m spre interior.  

În spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral au fost identificate, delimitate și descrise un 
număr de 10 corpuri de ape subterane, așa cum sunt prezentate în anexa 13. 

Din cele 10 corpuri de ape subterane identificate, 4 aparțin tipului poros-permeabil 
(depozite holocene, pleistocen medii-superioare, jurasic-cretacice), 4 corpuri aparțin tipului 
fisural-carstic (dezvoltate în depozite de vârstă triasică și sarmațiană) și 2 corpuri aparțin 
tipului carstic-fisural (de vârstă jurasică). 
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Corpul transfrontalier RODL04 (Cobadin-Mangalia) este de tipul fisural-carstic, fiind 
dezvoltat în roci dure, predominant calcaroase.  
 In raport cu zona analizata, principalele corpuri de de apă de suprafață sunt Marea 
Neagră situată  la aproximativ 2,5 km de amplasamentul analizat  și Lacul Mangalia, situat la 
o distanță de aproximativ 700m sud de terenul studiat. 

 Marea Neagră este o mare de tip continental, cu o suprafaţă de 410 000 km2. Geneza 
acestei mări, oscilaţiile de nivel au contribuit la conturarea caracteristicilor sale geografice. 
Stabilindu-se o legatură directă cu Marea Mediterană prin strâmtoarea Bosfor, nivelul acestei 
mări, ca şi nivelul oceanului planetar, s-a înălţat în ultimele două milenii cu aproximativ 4 m, 
oscilaţie care s-a observat de-a lungul ţărmului, de la Vama Veche la complexul lacustru 
Razim-Sinoe. 
 În adâncime, bazinul Mării Negre este alcătuit din platforma continentală care coboară 
până la 180-200 m şi care reprezintă 30% din suprafaţa mării. În dreptul ţărmului românesc 
această platformă are aspectul unei trepte late de 100-200 km. Un alt sector, povarnişul 
continental, are adâncimea între 180-200 m şi 1 000-1 500 m (10 % din suprafaţa mării), iar  
în interiorul bazinului marin este zona adâncă, abisală înconjurată de izobata de 
1 000-1 500 m, atingând adâncimile cele mai mari (în jur de 2 200 m). 
         Marea Neagră are ţărmurile putin crestate, cu golfuri larg deschise, cu puţine 
peninsule şi insule. 
 Temperatura medie anuală a apelor marine în zona litoralului românesc este de 

12,7C, depăşind temperatura medie a aerului numai cu 1C. La Constanţa, vara se întâlnesc 

cele mai ridicate temperaturi ale apei (22,4C), iar cele mai scăzute în februarie (2,9C). 
 Salinitatea oscilează între 17% pe litoralul românesc şi 18% în larg, iar în adâncimi 
atinge 22%. Astfel apele Mării Negre au salinitate mult mai redusă decât ale oceanului 
planetar, precum şi o stratificare particulară a apelor sale în două paturi de apă suprapuse,  cu 
salinitate şi densitate net diferite. 
 Această stratificare se explică prin schimbul de ape ce are loc prin strâmtoarea Bosfor şi prin 
pătrunderea unui contracurent adânc de ape sărate dinspre Marea Marmara spre Marea 
Neagră. Diferenţa de densitate împiedică formarea curenţilor verticali spre suprafaţă şi de 
aceea masele de apă sub 200 m adâncime nu au posibilitatea de a se oxigena ca în pătura 
superficială, cu valuri şi curenţi, care o fac favorabilă vieţii. De aceea sub 200-220 m, apele 
Mării Negre, lipsite de oxigen, sunt lipsite şi de viaţă, cu excepţia bacteriilor sulfuroase 
anaerobe, producătoare de hidrogen sulfurat. 
 La suprafaţa Mării Negre curenţii sunt ocazionali, determinaţi de vântul de nord-est, 
dirijați în două inele pe lângă linia de ţărm. Există şi doi curenți de direcţie inversă în zona 
strâmtorii Bosfor, care transportă la adâncime apele sărate dinspre Marea Mediterană, iar la 
suprafaţă apele Mării Negre. 
 Alte mişcări ale apei sunt valurile produse în mare parte de vânturi, iar mareele, de 
mică amplitudine, oscilează pe litoralul românesc între 8 şi 12 cm. 
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Luată în ansamblu, Marea Neagră este o adevarată uzină biologică, cu particularităţi 
nemaiântâlnite în alte mări, cu o faună şi o floră specifice, fiind considerată un „unicum 
hidrobiologicum”. În fauna Mării Negre se întâlnesc specii interesante cum sunt: calul de 
mare, pisica de mare, foca de Marea Neagră, unele specii de delfin şi un mic rechin. Flora 
Mării Negre este alcătuită din alge verzi, brune şi roşii şi se dezvoltă până la 75-80 cm, până 
unde pătrunde lumina soarelui. 

Lacul Mangalia este situat langa localitatea cu acelasi nume,   in  apropiere de granita 
cu Bulgaria si este un liman maritim. Lacul Mangalia (separat initial de mare, acum un golf al 
acesteia), cu 261 ha suprafata, in nordul caruia sunt bogate izvoare de apa mezotermale (26 - 
28 grade Celsius), sulfuroase,are adancimea medie de 13m si un volum de apa de 15,7 mil. 
mc.  Inainte de a fi taiat cordonul maritim, lacul avea legatura cu marea numai intr-un singur 
sens (dinspre lac spre mare), cu posibilitatea scurgerii apelor din lac si evitarea procesului de 
salinizare puternica a apei. Ulterior au fost construite doua baraje , unul in dreptul pescariei 
Limanu, iar altul in amonte de coada lacului, la confluenta cu Valea Arsa, separand vechiul 
lac in trei compartimente: iazul Hagieni, iazul Limanu si limanul Mangalia. Acesta din urma, 
transformat in golf, contine in prezent apa de mare. Apa celor doua iazuri din nordul lacului 
au mineralizare redusa, fiind de tip biocarbonatat sodic. Sursa principala de alimentare a 
lacului o constituie apele subterane. Din numeroasele izvoare care apar din calcarele 
sarmatice, multe sunt sulfatate si usor termale (22˚C – 27˚C). Iazul Hagieni beneficiaza si de 
aportul superficial al intregului bazin hidrografic din amonte (750 km2), desi are un caracter 
temporar, reprezentata in special prin valea Hagieni, Valea Arsa si Valea Albesti (Gastescu, 
P., Breier, A., Ujvari, I. ) 

  

Sistemul de alimentare cu apa a municipiului Mangalia este acelasi cu sistemul de 
alimentare a litoralului, avand ca sursa de apa reteaua subterana aflata la 100-150 m 
adancime. Sunt  9 surse de apa care alimenteaza municipiul, respectiv: Pecineaga, Dulcesti 
Tatlageac, Neptun, Albesti I, Albesti II, Cotu Vaii si Vartop, acestea asigurand un debit de 
4520 mc/h, care asigura necesarul pentru statiuni si populatie. Sursele de apa sunt 
interconectate prin sistemul de inmagazinare-pompare Mangalia. Repartizarea din sursele de 
apa se face in felul urmator:  

 
 Pecineaga, Dulcesti, Tatlageac – alimenteaza statiunile turistice; 
 Albesti, Cotu Vaii, Vartop – alimenteaza orasul, santierul naval si si partial 

statiunea Saturn;  
 Neptun – are capacitatea de a alimenta atat statiunea cat si orasul in functie de 

necesitati.  
Capacitatea de alimentare a statiilor este, pentru fiecare in parte, urmatoarea: 

- Pecineaga: 640 mc/h avand 8 puturi forate; 
- Dulcesti: 1285 mc/h avand 13 puturi forate;  
- Tatlageac: 715 mc/h avand 6 puturi forate;  
- Neptun: 200 l/s, avand 10 puturi forate;  
- Albesti I: 2025 mc/h avand 15 puturi forate;  
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- Albesti II: 380 mc/h avand 4 puturi forate;  
- Vartop: 625 mc/h avand 5 puturi forate. 

 
Reteaua de distributie apa potabila are o lungime de 126 km. Sistemul de alimentare 

cu apa potabila este in proprietatea Primariei municipiului Mangalia si este exploatat de regia 
Autonoma  Judeteana de Apa Constanta care asigura si colectarea, transportul si epurarea 
apelor uzate. 

Conform aviz RAJA SA nr. 478/2593/03.06.2018 (vezi anexa 4), pe amplasamentul 
studiat nu există conducte de alimentare cu apă și canalizare aparținând RAJA SA. În 
vecinatatea amplasamentului analizat prin PUZ, pe str.Oituz exista conductele de aductiune 
apa Dn 800mm PREMO, Dn 600mm PREMO (dezafectata, H=1,5m), conducta de 
aductiune apa Dn 500mm AZB Complex Mangalia-Rezervor Limanu, conductele de 
distributie apa Dn 250mm(care alimenteaza abatorul) si Dn 200mm OL(pana la intersectia 
cu Santierul Nava nr.1). Deasemenea, la nord de strada Oituz, RAJA  S.A. detine un complex 
de inmagazinare a apei-Rezervor Limanu. Presiunea apei in zona este cca 2 atm. 

De asemenea, în zona strazii Oituz exista colectorul menajer Dn Dn 400mm AZB in 
care este racordata conducta de refulare ape uzate de la Abatorul Mangalia. 

 

 2.1.5. Clima și calitatea aerului 

 Din punct de vedere climatic, Podişul Dobrogei de Sud se află sub influenţa ciclonilor 
mediteraneeni şi pontici, ca şi  a  anticiclonilor continentali euro-asiatici. În consecinţă, clima 
este temperat continentală, cu vădite influenţe submediteraneene în sud-vest, dar mai ales 
continentale semiaride în rest, uşor moderate spre periferiile dinspre Dunăre şi Marea Neagră 
(influenţe danubiene şi pontice). 

Prin specificul climatic şi topoclimatic, Podișul Dobrogei de Sud se încadrează în 
etajul climatic de câmpie (datorită altitudinilor reduse de 70-250 m). Cea mai importantă 
caracteristică o constituie gradul mare de ariditate (indicele de ariditate Emm. De Matonne 
fiind < 20 în jumătatea estică şi > 20 în cea vestică), pus în evidenţă de frecvenţa mare a 
fenomenelor de uscăciune şi secetă (Posea, Gr.). 

Influenţa mării se manifestă prin mediile termice lunare mai coborâte în semestrul  
rece. Din această cauză la Constanţa se înregistrează cea mai ridicată medie lunară de iarnă, 
iar Mangalia este singura staţie meteorologică din ţară la care temperatura medie lunară 
rămâne pozitivă în tot cursul anului.  

Durata de stralucire a soarelui a fost in medie de 2330 ore, in sezonul cald (aprilie –  
septembrie) insumand circa 72% din durata anuala. Durata de stralucire a soarelui atinge vara 
10-12 h/zi. 

În privința precipitațiilor, cantităţile medii lunare cele mai mici s-au înregistrat în 
martie: 23,8 mm la Constanţa şi 24,3 mm la Mangalia. Cantităţile maxime căzute în 24 ore au 
însumat 130 mm la Constanţa (18 septembrie 1943) şi 140,2 mm la Mangalia (29 august 
1947). 
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O particularitate climatică a Dobrogei este că zona litorală (alături de Delta Dunării) 
este cea mai secetoasă regiune din ţară, cu precipitaţii mai mici de 400 mm/an în interiorul 
podişului. Caracteristic acestei zone litorale, este prezenţa unei stabilităţi termice a 
atmosferei, asigurată de vecinătatea mării.  

În Dobrogea de Sud sunt predominante vânturile de nord şi vest. La extremitatea 
estică direcţiile predominante sunt  nord (Sulina 18.5%, Jurilovca 27.9%) şi sud (16.75 şi, 
respectiv, 10.7%), impuse de prezenţa Mării Negre şi absenţa obstacolelor. Pe litoralul de 
sud, direcţiile predominante sunt din vest (Constanţa 15.1%, sau nord-vest Mangalia 16.7%).  
Vânturile locale specifice sunt brizele marine cu periodicitate zilnică care bat pe litoral, în 
semestrul cald al anului, generate de contrastul termobaric, dintre apa şi uscatul limitrof. Ele 
se resimt până la circa 25-30 km depărtare de ţărm, purtând cu ele ziua, vaporii de apă 
rezultaţi din procesele de evaporaţie de pe suprafaţa mării. Noaptea bat dinspre uscat spre 
mare.  

Din punct de vedere al calitatii aerului, amplasamentul se afla intr-o zona 
neindustrializata  daca tinem cont de vecinatatile imediate ale amplasamentului desi la sud si 
sud vest de acesta, nu foarte departe de zona studiata se gasesc Santierul Naval Daewoo 
Mangalia si Santierul Naval Mangalia 

O alta potentiala sursa de poluare a amplasamentului , din punct de vedere al 
factorului de mediu aer o constituie traficul pe drumurile existente la nord si sud de 
amplasament (strada Oituz  la nord,care se prelungeste cu drumul spre Negru Voda si drumul 
catre localitatile 2Mai, Vama Veche, la sud de amplasament ). 
 

 2.1.6. Elemente de biodiversitate 

Dobrogea este singura regiune din Romania in care se mai pastreaza suprafete 
importante cu vegetatie stepica, reprezentata aici, prin stepa pontic-balcanica, un subtip al 
stepei ponto-sarmatice, ce nu se mai regaseste in restul tarii.  Desi in momentul de fata 
aceasta vegetatie aproape a disparut in urma extinderii agriculturii in anii 1970-1990, se poate 
spune cu certitudine, tinand seama de resturile vegetatiei primare ce se mai pastreaza, ca 
pajistile stepice au acoperit in trecut toata partea centrala, joasa, a Dobrogii si teritoriile 
situate sub altitudinea medie de 100 m in partile nordica si sudica (Donita, N.). 

Astazi, in Podisul Dobrogei de Sud, vegetatia de stepa se gaseste pe suprafete mici, pe 
terenuri improprii agriculturii (versanti cu inclinare mare, terenuri unde roca apare la zi etc.) 
si este foarte degradata prin pasunat excesiv. (Buza, M.) 
 Din analiza coordonatelor în proiecţie STEREO 70 ale amplasamentului analizat 
(tabelul nr. 1) reiese faptul că acesta  nu este este situat în interiorul sau în vecinătatea unei 
arii naturale protejate sau a unui Sit Natura 2000 . 

Cele mai apropiate arii naturale protejate, în raport cu zona anlizată prin PUZ, sunt :  
 ROSPA0066 Limanu-Herghelia, la aproximativ 550m vest; 

 ROSPA0076 - Marea Neagra, la aproximativ 2,5km est; 

 ROSCI 0114 – Mlastina Hergheliei-Obanul Mare si Pestera Movilei, la 

aproximativ 850 m nord. 
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 2.1.7. Așezări umane și alte obiective de interes public 

Orașul Mangalia reprezintă cel mai mare centru urban din sudul Dobrogei și constituie 
un pol important de atracție și servire pentru populația acestei regiuni. Funcțiile sale 
teritoriale sunt multiple, îndeplinind pe lângă rolul de centru industrial și turistic, funcții de 
ordin militar-strategic prin dubla sa poziție frontalieră (la Marea Neagră și la granița terestră 
cu Bulgaria), cultural, prin vestigiile arheologice cu valoare de unicat și ecologică, prin 
prezența unor importantearii natural incluse în categoria de arii protejate. 

Poziția orașului (43º49’ latitudine nordică şi 28º35’ longitudine estică) este marcată de 
limita lacului Mangalia la sud și de țărmul mării la est. În zona de nord a localității se 
desfășoară stațiunile Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp, Saturn și Venus, preluate în 
administrare odată cu declararea Mangaliei municipiu, iar la vest orașul s-a extins continuu.  

 Aşezarea geografică a oraşului îi conferă avantajul unor primăveri mai timpurii (în 
comparaţie cu restul ţării) şi al unor toamne prelungite.  

Distanța dintre Constanța și Mangalia este de 45 km, iar dintre Mangalia și punctul de 
frontieră Vama Veche-Bulgaria este de 11 km. Legătura între Constanța și Mangalia este 
asigurată de șoseaua europeana E87 și de ruta pe calea ferată.  

Mangalia este al treilea oraş al judeţului Constanţa şi al patrulea al Dobrogei, după 
numărul de locuitori. Creşterea populaţiei a fost determinată de dezvoltarea şantierului naval 
şi a turismului în deceniile 8 şi 9 ale secolului al XX-lea. După o creştere lentă între 1930 şi 
1948, ajunge la peste 12.000 de locuitori în 1966, respectiv 26.800 în 1977. Conform 
recensământului efectuat în 2011, populaţia municipiului Mangalia se ridică la 36.364 
de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, cănd se înregistraseră 
40.150 de locuitori.  

Baza economică a oraşului o reprezintă portul şi şantierul naval, care asigură cel mai 
mare număr de locuri de muncă pentru locuitorii oraşului şi pentru cei din comunele 
limitrofe.  

Mangalia numită de-a lungul timpului Cerbatis sau Acervetis, Callatis, Pangalia sau 
Mankalia este un oraş care descoperă şi păstrează dovezile unei istorii multimilenare: o 
necropolă de înhumaţie specifică culturii Hamangia atestă activitatea neolitică; pe faleza 
oraşului se găsesc urme ale cetăţii greco-romane, cu locuinţe extra-murane în jur; aşezarea 
medievală extinsă spre port, unde în antichitate se aflau cartierele negustoreşti şi 
meşteşugăreşti. Toate acestea vorbesc despre o succesiune de locuire şi o evoluţie fără 
întrerupere în acelaşi perimetru, cu perioade de înflorire şi de decădere. 
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2.2.      Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementării planului (varianta 0) 

Accesul in zona se poate face pe drumurile nationale DN 39, care traverseaza orasul si 
se indreapta spre Bulgaria, DJ 391 pe partea de vest a teritoriului, directia Albesti-Negru –
Voda, si DJ 392, ce asigura legatura cu localitatile Pecineaga si Amzacea.   

In situatia neimplementarii planului, terenul ar ramane neamenajat, fara valoare 
economica sau peisagistica, deci conditiile de mediu din zona s-ar degrada din ce in ce mai 
mult. 

Pe de alta parte, dezvoltarea orasului si cresterea numarului de locuitori a dus si la 
necesitatea gasirii unor noi solutii de inhumare. 

Avand in vedere extinderea permanenta a orasului nu au fost posibile alte alternative 
privind locatia aleasa pentru un astfel de obiectiv. 
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3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ 
SEMNIFICATIV 

 Prezentul capitol îşi propune să evidenţieze principalele aspecte de mediu legate de 
zona studiată şi vecinătăţi urmând ca în capitolele 6 şi 7 să se trateze modul în care realizarea 
obiectivului afectează factorii de mediu, modalităţile de prevenire, diminuare şi chiar 
eliminare a eventualelor impacturi negative asupra mediului înconjurător în zona studiată şi 
vecinătăţi. 
 În ceea ce priveşte caracteristicile de mediu ale zonei amplasamentului şi a celei 
învecinate, se evidenţiază următoarele aspecte : 
 

 amplasamentul care a generat elaborarea prezentului PUZ este situat în  
intravilanul municipiului Mangalia, în zona de NV a localității. 

 suprafaţa analizată este înregistrată la categoria de folosință curți-construcții; 

 amplasamentul este în prezent liber de construcţii, iar terenul nu prezintă 
denivelări majore sau alunecări; 

 cele mai apropiate ape de suprafață, în raport cu amplasamentul analizat sunt 
Marea Neagră și Lacul Mangalia; 

 în prezent accesul în zonă se poate realiza pe străzile adiacente: str. Oituz pe 
latura de nord si strada Ion Jalea pe latura de est; 

 în zona amplasamentului nu există surse de alimentare cu apă centralizată, 
reţele de canalizare, alte instalaţii, echipamente sau clădiri care să facă parte 
dintr-un sistem centralizat de alimentare cu apă sau evacuare de ape uzate 
(staţii de epurare, staţii de pompare, staţii de tratare etc.) insa in zonele 
invecinate amplasamentului se gasesc, pe strada Oituz conducte de alimentare 
cu apă si canalizare iar la nord de strada Oituz exista Complexul de 
inmagazinare a Apei Mangalia-Rezervor Limanu; 

 principalele surse de emisii în aer sunt determinate de traficul desfăşurat pe 
străzile adiacente;   

 zona nu prezintă o importanță deosebită peisagistică,  în cadrul perimetrului nu 
sunt cunoscute elemente de patrimoniu cultural, arhitectonic sau arheologic; 

 zona nu este situata intr-o arie naturala protejata sau Sit Natura 2000, nici in 
vecinatatea unor astfel de zone; 

 prin realizarea și funcționarea obiectivelor propuse prin PUZ nu vor fi 
exploatate resurse naturale. 

  
Prin realizarea obiectivului, principalele modificări aduse zonei din punct de vedere al 

caracteristicilor de mediu sunt următoarele: 
 

 modificări ale solului/subsolului din zona amplasamentului, prin desfiinţarea 
unei suprafeţe de teren ce va fi ocupată de zona de inhumare , construcţii, căi 
de acces și parcări ; 
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 modificări ale calităţii aerului ca urmare a apariţiei unor surse suplimentare de 
poluare a aerului, determinate de activităţile antropice ce se vor desfăşura în 
zona amplasamentului (trafic, încălzirea spaţiilor, producerea de deşeuri, 
mirosuri); 

  
Având în vedere suprafaţa amplasamentului pe care se va interveni în cadrul PUZ  şi 

destinaţia viitorului obiectiv, se apreciază că impactul asupra mediului se va resimţi numai 
local la nivelul suprafeţei amplasamentului şi în imediata vecinătate a acestuia datorită 
lucrărilor de construcţii ce se vor efectua. Acestea implică amenajarea unei organizări de 
şantier, excavări de material şi lucrări de realizare propriu-zisă a amenajarilor. 

Chiar dacă numarul de autovehicule ce tranziteaza zona va creste, se apreciază că 
zgomotul facut de acestea la limita zonei construite va fi mic, avand in vedere calitatea cailor 
de rulare, aliniamentul propus pentru constructii, realizarea de zone verzi si trotuare de 
protectie de-a lungul traseelor propuse. 
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4. ALTE PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE PE AMPLASAMENT 
 

Orice intervenție antropică în mediu are repercursiuni asupra acestuia. Obiectivul 
propus prin prezentul proiect trasează limitele de dezvoltare a unei zone într-un ansamblu 
omogen de amenajări și construcții funcționale al căror specific de activitate este neagresiv 
față de factorii de mediu apa, aer, sol, subsol și așezări umane. În cadrul ansamblului nu vor 
exista unități de producție care să opereze cu materiale poluante. Nu se pune problema 
emanațiilor nocive, nu se vor produce noxe și deseuri periculoase pentru mediu.  

Proiectul de fata se fundamenteaza pe principiul dezvoltarii durabile, pe protejarea 
mediului si priveste in principal activitati de gospodarie comunala conexe si necesare in orice 
localitate care are in vedere o dezvoltare economica si urbana armonioasa. In cadrul 
proiectului se vor respecta prevederile legale privind protectia mediului. 

Aspectele de protecția mediului se rezumă la asigurarea protectiei apelor subterane,  
rezolvarea asigurării utilităților de așa manieră încât să nu împieteze asupra integrității 
factorilor de mediu, la asigurarea zonelor de protectie in raport cu receptorii sensibili si la 
amenajarea peisagistica a zonei astfel incat sa nu creeze disconfort pentru zonele locuite, 
existente si propuse. 

Amplasamentul nu este inclus si nici nu se afla invecinatatea unui Sit Natura 2000. 

Pentru amplasamentul studiat nu există date privind poluarea istorica. Zona nu este 
clasificata ca sit contaminat. 
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5. OBIECTIVE DE PROTECȚIE A MEDIULUI 
 

5.1.     Generalități 

 De-a lungul istoriei, omul a dovedit o foarte bună capacitate de adaptare la condițiile 
de mediu, iar limitele spațiului ocupat s-au extins continuu. Omul folosește însușirile 
mediului, astfel că trebuie să-l cunoască, devenind conștient de existența acestuia. 
 În perioada geologică, după apariția omului pe pământ, s-au produs o serie de 
modificări, având două tipuri de cauze: 

 cauze naturale: schimbări climatice, erupții vulcanice, cutremure, uragane; 

 cauze antropice (datorate intervenției omului). 
 La început, modificările antropice au fost neînsemnate: defrișări pe suprafețe reduse, 
mici construcții pentru adăpost, natura suferind puțin, fiind capabilă să se refacă prin forțe 
proprii. Mai târziu, acum 6-7 mii de ani, omul a realizat activitatăți de mai mare amploare, cu 
implicații importante asupra mediului: despăduriri, acumulări pentru irigații, îndiguiri (vezi 
marile lucrări din Egipt, Mesopotamia, China). În ultimele două secole modificările sunt 
foarte importante, uneori radicale și ireversibile, din cauza dezvoltării industriale, a creșterii 
numerice a populației, urbanizării, dezvoltării căilor de transport, defrișărilor, agriculturii 
extensive etc. 
 Este interesant de remarcat că atitudinea oamenilor față de mediu nu s-a schimbat 
semnificativ de-a lungul existenței omului. O mulțime de documente atestă exploatarea 
irațională a pădurilor, degradarea solurilor, distrugerea unor specii. Diferența dintre noi și 
strămoșii noștri este legată de capacitățile noastre sporite atât de a distruge cât și de a îngriji 
mediul. De-a lungul timpului, prin ocuparea extensivă a planetei, calitatea apei și a aerului s-a 
degradat, grosimea stratului de ozon a scăzut, punând într-o stare critică întreaga planetă. 
 Toate acestea au dus la o creștere a îngrijorării în legatură cu deteriorarea mediului. 
 Primii vizionari care au tras semnalul de alarmă legat de degradarea mediului 
înconjurător au fost oameni de știință din secolul al XIX-lea care, confruntați cu urbanizarea 
și industrializarea galopantă, au încercat să stopeze acțiunile distructive și să educe oamenii în 
domeniul științelor naturale și a protecției mediului. 
 Din punct de vedere istoric, conceptul de protecție a naturii a apărut prima oară la 
mijlocul secolului al XIX-lea la biologi (Humbold, Darwin, Wallace) și la romantici 
(Wordsworth, Emerson, Thoreau). 
 În prima jumătate a secolului al XX-lea, distrugerile ecologice cauzate de dezvoltarea 
extensivă a agriculturii continuă, ducând la degradarea solurilor. După 1945 se înființează 
primele organizații internaționale care se preocupă și de problemele mediului înconjurător 
(ONU, FAO, UNESCO, WHO, WWF, UNDP). 
 Anii ’60-’70 au fost marcați de impactul tehnologiilor de război (incluzând și 
tehnologia nucleară) și de utilizarea produselor chimice periculoase. În același timp, impactul 
unor catastrofe de mediu precum cele din 1967 de la Torrey Canyon și 1969 de la Santa 
Barbara, a generat valuri de protest. 
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 Generațiile anilor ’60 s-au format în contextul mișcărilor pacifiste și al mișcărilor de 
protecție a mediului. Apar primele organizații nonguvernamentale implicate in protecția 
mediului.  
 În anii ’70, mișcarea ecologistă se dezvoltă în continuare, ajungând la crearea 
organizațiilor Greenpeace și Friends of the Earth. Abordarea de o manieră globală, în sensul 
unor strategii și politici planetare referitoare la mediu se face de către ONU. În 1972 are loc 
prima conferință a ONU privind mediul, în care s-au făcut recomandări importante în privința 
educației ecologice, care a fost recunoscută ca o unealtă importantă în soluționarea 
problemelor de mediu. 
 În 1983 Adunarea Generală a ONU a hotărât formarea unei comisii independente care 
să analizeze problemele globale ale lumii: 

 problemele critice de mediu și legate de dezvoltare; 

 noi forme de colaborare internațională pentru aceste probleme; 

 analiza nivelului de înțelegere a problemelor de către indivizi, organizații 
 nonguvernamentale. 

 Comisia a fost coordonată de Primul Ministru al Norvegiei, Gro Harlem Bruntland și 
a selecționat mai multe teme de studiu și impactul lor asupra mediului și a dezvoltării: 
creșterea populației, energia, industria, așezările umane, relațiile internaționale, luarea de 
decizii pentru managementul mediului, cooperarea internațională. Raportul prezentat în 1987 
de Comisia Brundtland - „Viitorul nostru comun” - atrage atenția asupra faptului că dacă se 
vor continua actualele forme de dezvoltare, lumea va fi confruntată cu nivele inacceptabile de 
suferință umană și de vătămare a mediului. Comisia, prin raportul întocmit, cheamă omenirea 
la o eră nouă de dezvoltare economică sănătoasă pentru mediu. Este necesar ca dezvoltarea să 
devină durabilă, adică să fie astfel condusă încât să asigure satisfacerea nevoilor prezente fără 
a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Conceptul de 
dezvoltare durabilă este azi unanim acceptat atât la nivelul națiunilor cât și cel al 
organismelor internaționale. Alarmată de rezultatele și concluziile Raportului Brundtland, 
Comisia pentru Mediu și Dezvoltare, creată în 1983 în cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
începe, în 1989, pregătirea Conferinței Mondiale asupra Mediului și Dezvoltării. Scopul 
principal al acesteia este de a determina acceptarea de către toate statele membre, a aplicării 
principiilor dezvoltării durabile și de a găsi mijloace efective de implementarea în practică a 
acesteia. Aceasta s-a desfășurat în 1992 la Rio de Janeiro și la ea au participat reprezentanți 
de vârf, dar și ai societății civile, din 179 de țări, fiind, pe drept cuvânt, considerată că cea mai 
mare reuniune care a avut vreodată loc la un astfel de nivel.  
 Au fost semnate și asumate răspunderi concrete, din partea fiecărei țări participante, în 
problemele mediului și ale dezvoltării. „Întâlnirea de Vârf a Pământului”, cum mai este 
cunoscut Forumul de la Rio, are prin documentele adoptate o importanță deosebită în viitorul 
dezvoltării societății umane. 
 La această Conferință au fost adoptate cinci documente care se constituie în programe 
concrete pentru implementarea în practică a principiilor dezvoltării durabile: 
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 Declarația de la Rio asupra mediului și dezvoltării. Sintetizează drepturile și 
responsabilitățile fiecărei națiuni în realizarea dezvoltării și bunăstării umane, în 
apărarea și conservarea mediului. Este accentuată ideea că singura cale spre un 
progres economic sigur, pe termen lung, constă în corelarea acestuia cu cerințele 
protecției mediului. Sunt prezentate 27 de principii care pot ajuta la realizarea acestui 
deziderat. 

 Declarația de principii pentru îndrumarea gospodăririi, conservării și dezvoltării 
durabile a tuturor tipurilor de păduri. Se recunoaște astfel în mod explicit 
importanța deosebită pe care o au pădurile pentru dezvoltarea economică și pentru 
întreținerea tuturor formelor de viață. Pădurile reprezintă surse de energie regenerabilă 
și materii prime pentru industrie. 

 Convenția cadru a Națiunilor Unite referitoare la schimbarea climei. Prin 
activitățile sale, omul introduce în atmosferă mari cantități de gaze, printre care și 
CO2. Acesta contribuie la creșterea efectului de seră din atmosfera Pământului. Rolul 
principal al acestei Convenții îl reprezintă stabilizarea gazelor din atmosferă care 
provoacă efectul de seră. 

 Convenția privind diversitatea biologică. Conservarea și utilizarea durabilă a 
diversității biologice au o importanță deosebită în asigurarea nevoilor de hrană, 
sănătate și a altor necesitați pentru populația mereu în creștere a globului. Deși 
investițiile în conservarea biodiversității vor fi considerabile, beneficiile aduse de 
acestea justifică eforturile ce urmează a fi făcute. 

 Agenda 21 - reprezintă un program amplu, detaliat, concret, despre modul în care 
dezvoltarea în secolul al XXI-lea poate deveni durabilă. Este cel mai important 
document adoptat la întâlnirea la vârf a pământului. Ea reflectă dorința națiunilor 
semnatare de a coopera în domeniul protecției mediului, al dezvoltării economice și 
sociale, al gospodăririi raționale a tuturor resurselor naturale ale mediului. În cele 40 
de capitole ale sale, Agenda 21 analizează toate aspectele vieții sociale și economice 
cu care se confruntă la ora actuală planeta, stabilind măsuri și responsabilități precise 
pentru toate verigile societății: guvern, sindicat, oamenii de afaceri, oamenii de știință, 
femei, tineri, copii, organisme internaționale, organizații neguvernamentale, grupuri 
sociale, categorii profesionale, sectoare de activitate etc. 

5.2.      Obiective naționale, comunitare, internaționale, relevante pentru plan 

            Obiectivele politicii de mediu ale UE 

 Aderarea României la structurile UE a impus transpunerea în legislația română a 
aquis-ului comunitar, implementarea și controlul implementării legislației specifice. Politica 
Uniunii Europene și acțiunea sa asupra mediului pot fi schițate prin programele sale de 
acțiune asupra mediului începute în 1973. 
 Decretul unic european și Tratatul Maastricht au stabilit obiectivele fundamentale de: 

 protecție și îmbunătățire a calității mediului; 

 contribuire la protejarea sănătății umane; 
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 asigurare a utilizării prudente și raționale a resurselor naționale. 

 Sub Maastricht, Curtea Europeană poate impune amenzi unui stat membru care nu a 
reușit implementarea legii UE și punerea în vigoare în întregime a acesteia. De asemenea, 
principiile „poluatorul plătește” și „pagubele asupra mediului trebuie să fie rectificate la 
sursă” sunt identificate în articolul 130 din Decretul Unic European. 
 Al șaselea program de acțiune în domeniul mediului al UE „Mediu 2000: Viitorul 
nostru comun, șansa noastră”, a pus accentul pe prevenirea poluării factorilor de mediu, în 
special a apelor, realizarea unui plan de gestiune a deșeurilor, utilizarea durabilă a resurselor 
naturale. Programul este parte integrantă a strategiei de dezvoltare durabilă a Comunității 
Europene. 
 În noiembrie 2013, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat al 
șaptelea program de acțiune în domeniul mediului, intitulat „O viață bună în limitele planetei 
noastre”. 
 Prin acest program de acțiune pentru mediu (PAM), UE a consimțit să depună eforturi 
mai mari pentru a proteja capitalul nostru natural, a stimula creșterea și inovarea caracterizate 
printr-o utilizare eficientă a resurselor și prin emisii reduse de carbon și a proteja sănătatea și 
bunăstarea oamenilor – respectând limitele naturale ale planetei. 
 Orientarea programului se bazează pe o viziune pe termen lung: în 2050 vom trăi bine, 
în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul sănătos vor fi rezultatul unei 
economii inovatoare, circulare, în care nu se irosește nimic și în care resursele naturale sunt 
gestionate în mod durabil, biodiversitatea este protejată, prețuită și refăcută, astfel încât să 
sporească rezistența societății noastre. Creșterea noastră cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
a fost multă vreme decuplată de utilizarea resurselor, stabilind ritmul unei societăți globale 
sigure și durabile. 
 Noul program include un „cadru permisiv”, cu următoarele patru obiective prioritare 
care să susțină Europa în atingerea acestor obiective: o mai bună implementare a legislației, o 
mai bună informare prin ameliorarea bazei de cunoștințe, investiții mai mari și mai înțelepte 
pentru mediu și integrarea deplină a cerințelor și a considerentelor de mediu în alte politici. 
 

            Planul Național de Dezvoltare 2014-2020 

Planul Național de Dezvoltare 2014-2020 (PND) stabilește drept obiectiv global 
reducerea cât mai rapidă a diferențelor de dezvoltare socio-economică dintre România și 
celelalte state membre ale Uniunii Europene și detaliazaă obiectivele specifice ale procesului 
pe 6 direcții prioritare care integrează direct și/sau indirect cerințele dezvoltării durabile pe 
termen scurt și mediu. Dintre aceste direcții prioritare Protecția și Îmbunătățirea Calității 
Mediului prevede: 

 îmbunătățirea standardelor de viață pe baza asigurării serviciilor de utilități; 

 publice, în special în ceea ce privește gestionarea apei și deșeurilor; 

 îmbunătățirea sistemelor sectoriale și regionale ale managementului de mediu; 

 conservarea biodiversității; 

 reconstrucția ecologică; 
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 prevenirea riscurilor și intervenția în cazul unor calamități naturale. 

            Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)                      

Programul Operațional Sectorial de Mediu este strâns corelat cu obiectivele naționale 
strategice prevăzute în Planul Național de Dezvoltare (PND) și se bazează pe principiile și 
practicile Uniunii Europene. Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt: 

 îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane ; 

 ameliorarea calității solului, prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și 
reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe ; 

 reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare 
vechi în cele mai poluate localități; 

 protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin 
sprijinirea implementării rețelei NATURA 2000; 

 reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea măsurilor 
preventive în cele mai vulnerabile zone. 

 
            Planul Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu județ Constanța a fost realizat într-un larg 
parteneriat între serviciile publice deconcentrate ale unor ministere, autoritățile administrației 
publice locale, agenți economici și societate civilă. 

PLAM-ul reprezintă un proces de planificare strategică necesar având în vedere 
resursele limitate disponibile pentru soluționarea problemelor și aspectelor de mediu, pentru 
definirea priorităților și planificarea implementării acestora prin dezvoltarea unui sistem de 
colaborare și parteneriat efectiv între comunitate, autorități locale și structurile de finanțare. 

Principalele obiective pentru care s-a decis elaborarea unui astfel de document sunt: 

 îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivelul județului Constanța prin 
implementarea unor acțiuni concrete și eficiente din punct de vedere al 
costurilor; 

 identificarea, stabilirea și evaluarea unor priorități de acțiuni în domeniul 
mediului în conformitate cu valorile comunității; 

 întărirea cooperării instituționale, promovarea parteneriatului între cetățeni, 
reprezentanții autorităților locale, ONG-uri și mediul de afaceri; 

 îmbunătățirea participării publicului la luarea deciziei pentru a schimba 
percepția; 

 populației în ceea ce privește abordarea problemelor de mediu, conștientizarea 
publicului, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de 
public pentru acțiunile strategice și pentru investiții; 

 întărirea capacității autorităților locale și ONG-urilor de a gestiona și 
implementa programe de mediu; 
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 monitorizarea tuturor acțiunilor și asigurarea unei baze de date pentru 
urmărirea și unde este cazul ajustarea acestor acțiuni; 

 respectarea reglementarilor naționale în domeniul mediului. 
   

În ceea ce privește obiectivele de protecție a mediului la nivel local,  acestea derivă 
din obiectivele stabilite la nivel național, prin legislația și strategiile/planurile de acțiune 
adoptate. 

Pentru conturarea cadrului evaluării efectelor asupra mediului generate de 
implementarea PUZ-ului propus, au fost selectate și analizate mai multe obiective relevante, 
legate în mod direct de: 

 aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG nr. 1076/2004; 

 problemele de mediu relevante rezultate în urma analizării stării  actuale a mediului; 

 obiectivele și măsurile propuse prin planul urbanistic. 
Un obiectiv de mediu stabilit trebuie să exprime starea finală dorită sau direcția dorită 

de evoluția atașată unui impact/efect. 
În continuare sunt prezentate principalele documente ce stabilesc obiective și ținte de 

atins în ceea ce privește protecția mediului. 
 

            Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

  Programul Operațional Sectorial de Mediu este strâns corelat cu obiectivele naționale 
strategice prevăzute în Planul Național de Dezvoltare (PND) și se bazează pe principiile și 
practicile Uniunii Europene. Axele prioritare ale POS Mediu sunt: 

 AP1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 

 AP2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric 

 AP3 Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea 
ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare 

 AP4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia 
naturii 

 AP5 Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale 
în zonele cele mai expuse la risc 

 AP 6 Asistenţă Tehnică 
 

 În continuare sunt prezentate principalele documente ce stabilesc obiective și ținte de 
atins în ceea ce privește protecția mediului. 

 

Calitatea aerului 

 În legislația românească au fost transpuse directivele europene care au ca obiective: 

 evaluarea calității aerului în baza unor metode și criterii comune cu cele ale 
Uniunii Europene; 
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 stabilirea unei baze de date cu informații adecvate privind calitatea aerului și a 
cadrului legal prin care această informație să fie pusă la dispoziția publicului; 

 menținerea calității aerului acolo unde aceasta corespunde standardelor sau 
îmbunătățirea acesteia acolo unde se constată o calitate necorespunzătoare; 

 transpunerea Directivei Consiliului 96/62/CE privind evaluarea și 
managementul calității aerului și a directivelor fiice (Directiva Consiliului 
1999/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot și 
oxizi de azot, particule în suspensie și plumb în aerul atmosferic, Directiva 
Consiliului 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen și monoxid de 
carbon în aerul înconjurător și Directiva Consiliului 2002/3/CE privind 
poluarea aerului cu ozon) s-a realizat prin Legea 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător. 

 Obligațiile persoanelor fizice și juridice în domeniul protecției calității aerului sunt 
stipulate în OUG 195/2005, aprobată de Legea 265/2006, cu modificările și completările 
ulterioare (să doteze instalațiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de 
automonitorizare și să asigure corecta lor funcționare, să îmbunătățească performanțele 
tehnologice în scopul reducerii emisiilor și să nu pună în exploatare instalațiile care depășesc 
limitele maxime admise prevăzute de legislația în vigoare etc.). 
 
            Calitatea apei 

 Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost transpusă în 
legislația națională prin HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și 
H.G. nr. 210/2007, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu 
acvatic a apelor uzate. Conform Directivei trebuie atinse următoarele ținte: 

 colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate din aglomerări, precum și a celor 
biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale; 

 aglomerările umane trebuie să fie prevăzute cu rețele de canalizare, astfel: 

 până la data de 31 decembrie 2013, zonele de aglomerări umane cu mai mult 
de 10.000 l.e.; 

 până la data de 31 decembrie 2018, zonele de aglomerări umane cuprinse între 
2.000 -10.000 l.e.; 

 Apele uzate urbane care intră în rețelele de canalizare ale localităților trebuie 
ca, înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, să fie supuse unei epurări 
corespunzătoare, după cum urmează: 

 epurare terțiară, pentru toate evacuările ce provin din aglomerări umane 
cu peste 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 2015; 

 epurare biologică, pentru toate evacuările ce provin din aglomerări 
umane cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 
2018. 
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Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinată consumului uman a fost transpusă 
prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Obiectivele directivei sunt: 

 protejarea sănătății populației de efectele oricărui tip de contaminare a apei 
destinate consumului uman; 

 asigurarea calității apei destinate consumului uman. 
 Domeniile de acțiune pentru implementarea Directivei sunt: 

 monitorizarea calității apei potabile în întreaga țară; 

 reabilitarea tehnologiilor de tratare; 

 reabilitarea rețelelor de apă existente; 

 schimbarea instalațiilor interioare. 
  

Managementul deșeurilor 

 În conformitate cu Directiva Cadru privind deșeurile nr.75/442/EEC în anul 2004 au 
fost elaborate și aprobate prin H.G. nr. 1470/2004 Strategia Națională și Planul Național de 
Gestionare a Deșeurilor cu scopul de a crea cadrul necesar și țintele pentru dezvoltarea și 
implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, ele constituind instrumentele 
de bază prin care se asigură implementarea politicii UE în acest domeniu. 
 Directiva cadru a fost transpusă în legislația românească prin Legea 211/2011 privind 
regimul deșeurilor și prin HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor. 
 Directiva 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor a fost transpusă în legislația 
românească prin H.G. nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, iar Directiva 
2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor a fost transpusă prin Legea 278/2013 privind 
deșeurile industriale. 
 Obiectivele de mediu în acest domeniu trebuie să țină cont de prevederile 
documentelor naționale, de Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 2 
S-E, precum și de Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Constanța. 
Acesta din urmă are rolul de a stabili cadrul pentru crearea unui sistem de gestionare a 
deșeurilor la nivel județean care să asigure acțiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
si țintele prevăzute de planurile aprobate la nivele superioare, regional si național. 
 Conform Planului județean de gestionare a deșeurilor, Zona 3 Mangalia este arondata 
Depozitului Albesti, situat la cca. 6 km de orasul Mangalia, principalul generator al zonei. In 
prezent, pe platforma depozitului se realizeaza sortarea deseurilor, prin intermediul firmei SC 
Recycling Mat SRL, care recuperareaza PETurile si metalele. 
 

Protecția naturii 

 Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor 
de floră și faună sălbatica (Directiva habitate), modificată de Directiva 97/62/CE are ca obiect 
menținerea biodiversității prin conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună 
sălbatică de pe teritoriul statelor. În conformitate cu această directivă, se adoptă măsuri de 
menținere sau readucere la un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale și a 
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speciilor de floră și faună sălbatică de importanță comunitară, acesta fiind și scopul rețelei 
europene Natura 2000. Transpunerea Directivei în legislația românească s-a realizat prin 
OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, care transpune și Directiva 79/409/CEE privind conservarea 
pasărilor sălbatice. Rețeaua ecologica Natura 2000 se opune tendinței actuale de fragmentare 
a habitatelor naturale și are ca fundament faptul că dezvoltarea sistemelor socio-economice se 
face pe baza sistemelor ecologice naturale și semi-naturale. 
 Conform Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea 
biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, „conservarea și utilizarea durabilă a 
diversității biologice se vor integra, în măsura posibilităților și în funcție de necesități, în 
planurile, programele și politicile sectoriale și intersectoriale pertinente”. 
 În momentul de față au fost asumate la nivel comunitar și național următoarele 
concepte cheie privind conservarea biodiversității: 

 dezvoltarea durabilă - protecția si conservarea biodiversității sunt strâns legate 
de satisfacerea nevoilor economice și sociale ale oamenilor; 

 abordarea ecosistemică; 

 integrarea biodiversității în toate politicile sectoriale. 
 Pentru îndeplinirea scopurilor în domeniul conservării biodiversității au fost stabilite 
obiective strategice: asigurarea coerenței și managementului ariilor naturale protejate, 
asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate, utilizarea durabilă a 
componentelor biodiversității etc. 
 

5.3.     Obiective de mediu pentru PUZ analizat 

 Pentru propunerea listei de obiective au fost consultate documentele de referință la 
nivel local/regional/național, s-au purtat discuții în cadrul ședintelor grupului de lucru, 
rezultând următoarea listă de obiective: 
 

Tabelul nr. 5: Obiective de mediu pentru planul urbanistic zonal analizat 
 

FACTOR/ 
DOMENIU 

OBIECTIVE DE 
MEDIU RELEVANTE 

INDICATORI ȚINTE 

Apă 

 Limitarea poluarii la 
nivelul care sa nu 
produca un impact 
semnificativ asupra 
calitatii apelor 

 

 Utilizarea rațională a 
resursei de apă. 

 Indicatorii de calitate ai 
apei potabile 

 Indicatorii de calitate ai 
apelor uzate evacuate care 
sa permita evaluarea 
calitatii acestora in raport 
cu prevederile legale 

 Periodicitatea verificarii 
indicatorilor 

 consumul de apă 
 
 

 asigurarea colectarii si 
evacuarii apelor uzate; 

  realizarea de rigole 
pentru colectarea si 
dirijarea apelor pluviale 
in zona de spatii verzi. 
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Aer/Climă 
 
 

 Limitarea emisiilor de 
poluanti in aer la 
nivelul care sa nu 
genereze un impact 
semnificativ asupra 
aerului 

 Realizarea unor artere de 
circulatie moderne in  zona 
 

 reducerea nivelurilor de 
poluare a aerului in 
perimetrele adiacente 
arterelor de circulatie. 

Sol/Subsol/ 
utilizarea 

terenurilor 
 
 

 Limitarea impactului 
negativ 

 Sistemul de management al 
deseurilor in relatie cu 
prevederile legale. 

 Modul de respectare a 
indicatorilor urbanistici 
propusi 

 Managementul adecvat al 
surplusului de pamant 
excavat 

 asigurarea colectarii si 
evacuarii corespunzatoare 
a apelor uzate ; 

  managementul 
corespunzator al 
deseurilor ; 

 respectarea bilatului 
teritorial propus. 

Biodiversitate, 
faună, floră 

 

 Conservarea fondului 
natural existent 

 Suprafete de spatii  verzi  

 

 Amenajarea de spații 
verzi pe spațiile rămase 
libere  după realizarea 
construcțiilor  

Peisaj  
 Crearea unui peisaj 

adecvat 

 Modul de respectare a 
prevederilor referitoare la 
asigurarea esteticii 
peisajului 

 Suprafete spatii plantate, 
localizarea acestora 

 reglementarea zonei si a 
modului de construire in 
vederea asigurarii unui 
peisaj estetic ; 

 imbunatatirea aspectului 
si a functionalitatii zonei; 

 realizarea unor spatii 
publice plantate cu rol 
peisagistic. 

Populație și 
sănătate publică, 

mediu social și 
economic 

 

 Protejarea sanatatii 
umane 

 armonizarea cadrului 
natural cu cel 
construit 

 crearea de locuri de 
muncă 
 

 Venituri la bugetul local 

 Echipamente tehnico-
edilitare 

 Indicatori specifici pentru 
calitatea factorilor de 
mediu (aer, apa, sol) 

 Modul de asigurare a 
utilitatilor in perimetrele 
construite 

 Plantatii de protectie si de 
reabilitare peisagistica 

 Lucrari de modernizare a 
infrastructurii 

 Asigurarea zonei de 
protectie de 100m in 
raport cu zonele sensibile; 

  protectia peisajului 

 reglementarea modului de 
construire si asigurarea 
protectiei apelor 
subterane 

 crearea unei zone  
coerente care sa ofere 
conditii pentru 
dezvoltarea activitatilor 
comerciale, de servicii și 
turism 
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6.    POTENȚIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
 

In cadrul evaluarii prezentului plan urbanistic, au fost identificate mai multe forme 
potentiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate si intensitati. 

Ținând cont de faptul că PUZ-ul nu reprezintă o fază de invesție, ci o fază 
premergătoare realizării unei investiții, nu se pune problema apariției în acest moment a unui 
impact asupra factorilor de mediu din zona amplasamentului, însă este important de analizat 
în ce măsură implementarea prevederilor PUZ generează impacturi negative asupra factorilor 
de mediu și cum pot fi acestea diminuate sau eventual înlăturate. 

În cele ce urmează, sunt prezentate pentru fiecare factor de mediu în parte, potențialele 
efecte negative ce pot fi generate prin implementarea prevederilor PUZ. 
 

6.1.     Impactul asupra factorului de mediu apă 

In cea ce priveste apele de suprafata , se considera ca impactul prevederilor PUZ 
asupra acestora este unul nesemnificativ avand in vedere ca principalele corpuri de suprafata, 
cele mai apropiate de zona studiata prin PUZ sunt Marea Neagra, situată  la aproximativ 2,5 
km est de amplasamentul analizat  și Lacul Mangalia, situat la o distanță de aproximativ 
700m sud de terenul studiat. De asemenea prevederile PUZ nu presupun evacuari de ape 
uzate direct in apele de suprafată. 

 Referitor la apele subterane, avand in vedere prevederile PUZ  si anume infiintarea 
unui cimitir, a fost necesara intocmirea unui studiu hidrogeologic  care sa puna in evidenta 
hidrogeologia zonei, constitutia litologica a zonei destinata inhumarilor si modul in care 
activitatea propusa prin PUZ poate afecta calitatea subsolului si a apelor subterane. 

Concluziile studiului hidrogeologic intocmit de dr. ing. geolog  VIOREL PAUL 
COSTACHE( anexa 14), au fost urmatoarele: 

 Constituţia litologică a perimetrului, in zona de suprafata, pe o adancime de 
maxim 3-4 m, zona folosita  pentru saparea mormintelor sau a cavourilor este 
reprezentata prin depozite din loess, argila cafenie – roscata compacta, tare ( intre 
1,00 – 24,00 m in zona Pecineaga),  argila galbuie, cu blocuri de calcare (intre 
1,00 – 5,00 m in zona Hagieni), prafuri argiloase (intre 1,00 – 20,00 m, in zona 
Mangalia). Aceasta structura litologica  nu permite patrunderea apelor poluate in 
subteran, care sa afecteze acviferul sarmatian din zona, cu atat mai mult cu cat, 
directia de curgere a acviferului sarmatian este de la vest catre est, aceste ape 
subterane fiind evacuate in mare (vezi Harta piezometrica a acviferului de medie 
adancime, Harta piezometrica a acviferului freatic si sectiunile geologice, pe care 
le anexam, la finalul studiului). Aceasta se datorează caracterului impermeabil al 
formatiunilor argiloase sau a prafurilor argiloase, care nu permit infiltrarea apei în 
profunzime.  
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 În zonele unde apa provenită din precipitaţii se infiltrează prin loess şi este 
cantonată in baza loess-urilor, de aici se scurge in mare, argilele constituind patul 
stratului freatic, impiedicand patrunderea acestora in acviferul sarmatian, acvifer 
intalnit in partea de vest a Municipiului Mangalia (Pecineaga, Dulcesti, Hagieni, 
zone unde sunt amplasate sursele de alimentare cu apa exploatate de RAJA SA 
Constanta). 

 Nivelul hidrostatic al apei din subteran se afla la adancimi foarte mari in aceasta 
zona si anume: 75 m la Hagieni, 41 m la Pecineaga si 36 m la Mangalia, adancini 
foarte mari, tinand cont ca un cavou este sapat la cca. 2 m – 3 m, iar acesta este 
realizat in argile, care sunt roci impermeabile. 

 in toata aceasta zona (Municipiul Mangalia), nu exista surse de alimentare cu apa 
potabila datorita structurii geologice care nu permite acumularea de cantitati 
importante de apa subterana; in aceste localitati alimentarea cu apa potabila este 
realizata de catre SC RAJA SA Constanta, care pompeaza apa de la Pecineaga si 
Dulcesti; 

 deoarece apa subterana din zona Cimitirului Mangalia, nu a fost intalnita in 
forajele geotehnice pana la adancimea de cca. 5m si nici in forajele mai adanci, 
aceasta fiind cantonata sub formatiunile argiloase, la adancimi mai mari de 36 m, 
iar mormintele nefiind sapate la adancimi mai mari de 2 – 3 m, acestea chiar daca 
nu vor fi cimentate, impactul asupra solului si, mai ales, asupra apelor subterane 
este foarte redus. In acest interval nu sunt roci purtatoare de apa. 

  

Implementarea prevederilor PUZ impune racordarea obiectivelor de pe amplasament 
la retelele de alimentare cu apa și de canalizare. Astfel populația va beneficia de alimentarea 
cu apă potabilă de calitate, esențială pentru păstrarea sănătății umane, iar excluderea modului 
de evacuare a apelor in bazine vidanjabile reduce impactul probabil asupra apelor subterane. 
Se va modifica memoriul general de PUZ intocmit de proiectant care prevede in capitolul 3.3. 
pentru zona de locuit L , la utilitati ca evacuarea apelor uzate menajere se va face in bazine 
vidanjabile impermeabilizate, atat timp cat in zona exista retele de canalizare , pe str. Oituz si 
exista posibilitate racordarii cladirilor propuse prin UZ la aceste retele.  

Prin PUZ se prevede realizarea in zonele reglementate, a unor rigole de preluare a 
apelor pluviale  care sa conduca aceste ape in zonele de spatii verzi. 

 Avand in vedere cele mentionate si tinand cont de caracteristicile obiectivelor deja 
existente in zonă cat si a celor nou propuse se poate afima ca nu vor exista modificari 
calitative ale apelor subterane in zona studiata și nici ale celor suprafată din zonă. De 
asemenea, nu se pune problema afectarii ecosistemelor acvatice sau a folosintelor de apa. 
 

6.2.      Impactul asupra factorului de mediu aer 

 Zona analizată prin PUZ  beneficiaza de o pozitie foarte buna, favorizata de existenta 
in partea de est a Marii Negre.  
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Curentii de aer determinati de existenta acestui corp de apa,  suprapus cu existenta 
vanturilor care bat aproape tot timpul in Dobrogea determina o circulatie permanenta a 
aerului in zonă, ceea ce impiedica in mare masura stagnarea aerului si acumularea poluantilor, 
alterarea in cele din urma a calitatii aerului in aceasta zona. 

Principalele surse de poluare a aerului in zona sunt reprezentate de traficul rutier, mai 
intens in lunile sezonului estival si la sfarsit de saptamana  .  

O alta sursa de emisii în atmosferă o constituie centralele termice ce asigura pe timp 
de vară apa caldă iar iarna și încalzirea spatiilor ce raman functionale in zonă in perioada rece 
a anului. Se consideră că aceasta nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare a aerului, 
având în vedere că zona dispune de retea de alimentare cu gaze naturale și de faptul că, în 
perioada de vară, asigurarea necesarului de apă caldă se poate face în mare măsură prin 
utilizarea surselor regenerabile de energie, respectiv panouri solare. 

În ceea ce privește PUZ analizat, principalele surse de emisii în aer sunt mijloacele de 
transport care vor deservi viitoarele obiective  precum si sursele de incalzire a spatiilor si de 
producere a apei calde. Se va stimula alegerea unor surse neconvenționale de energie. 
 De asemenea, în perioada executării lucrărilor de construcții se va înregistra o creștere 
a valorilor unor indicatori de calitate a aerului, în zona amplasamentului. 
 În perioada derulării lucrărilor de construcţie principalele surse de poluare a aerului 
vor fi  procesele de ardere a combustibililor utilizaţi pentru funcţionarea mijloacelor de 
transport şi utilajelor, principalii poluanţi fiind în acest caz SOx, NOx, CO, NMVOC, 
pulberi, CO2, metale grele. De asemenea, lucrările de construcţii propriu-zise pot determina în 
această perioadă o creştere a cantităţilor de pulberi în zona amplasamentului.  
 Toate categoriile de surse asociate etapei de construcţie sunt surse nedirijate, de 
suprafaţă şi liniare, având un impact strict local, temporar şi de nivel relativ redus. Exceptând 
traficul pe drumurile publice al vehiculelor pentru transportul echipamentelor, materialelor şi 
deşeurilor, toate sursele aferente etapei de construcţie vor fi situate în incinta 
amplasamentului, la distanţe mari de zonele locuite. 
 Măsurile prevăzute prin PUZ și recomandările pentru diminuarea impactului 
activităților propuse asupra factorului de mediu aer sunt prezentate în capitolul 7.2 al 
raportului de mediu.  

6.3.      Impactul asupra florei, faunei, biodiversității  

Amplasamentul  studiat prin PUZ nu este situat in vecinatatea ariei naturale protejate. 
Pe amplasamentul analizat si in imediata vecinatate a acestuia nu se regasesc habitate 

naturale si/sau specii de interes comunitar ce ar putea fi afectate de implementarea 
proiectului. Nu au fost observate în zona de interes rarităţi floristice, deci nu se pune 
problema periclitării unor specii de plante rare pe parcursul implementării pevederilor 
propuse prin P.U.Z.  

Pe amplasament nu sunt prezente specii de plante cu importanta economica. 
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Elementele florale prezente pe amplasament nu prezinta importanta economica, 
nu sunt decorative si nici nu sunt esentiale pentru conservarea biodiversitatii, prin 
urmare, chiar dacă o mare parte din ele vor disparea datorita modificarilor ce vor fi 
efectuate asupra solului, nu se poate vorbi de o degradare a florei locale, ci mai 
degraba de o inlocuire a ei, cu potential pozitiv. Lucrarile propuse prin PUZ nu vor 
obstructiona lumina si nici nu produc schimbari semnificative ale aportului hidrologic, 
dar reduc suprafata ocupata de specii de plante.  

Dintre nevertebrate, în zonă se întâlnesc specii de miriapode,  gasteropode şi insecte. 
Cele mai multe specii de nevertebrate sunt insecte, apartinand la mai multe ordine, care 
formează entomofauna zonei. 

Fauna de reptile şi amfibieni este săracă datorită impactului antropic intens din zonă. 
Nu au fost identificate pe amplasament cuiburi de pasari iar in zbor, in zona locatiei in 
deplasarile efectuate pe teren au fost identificate in general specii comune de pasari. Nu au 
fost identificate pe amplasament populatii cuibaritoare ale speciilor de pasari mentionate in 
Formularul Natura 2000. Prevederile PUZ  nu afecteaza direct sau indirect zone de hranire, 
migratie sau odihna. 

Realizarea si functionarea obiectivelor prevăzute prin PUZ  nu determina aparitia unui 
impact direct asupra ariei naturale protejate, nu provoaca pierderea unor habitate de interes 
comunitar. 

PUZ-ul nu implica in niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea 
biologica. 

6.4.      Impactul asupra factorului de mediu sol-subsol 

 Zona fiind una supusa puternic presiunii antropice, se considera ca impactul asupra 
solului  nu va fi unul semnificativ negativ in ansamblu.   

Realizarea construcțiilor prevăzute prin proiect , va avea un impact negativ asupra 
solului prin desființarea acestor suprafețe de sol, însă acesta poate fi diminuat în condițiile în 
care solul vegetal este decopertat separat, stocat temporar în condiții corespunzătoare și 
ulterior reutilizat în la refacerea suprafețelor rămase libere după executarea construcțiilor. 

În perioada de derulare a lucrărilor de construire a obiectivului, surse potenţiale de 
poluare a solului sunt considerate: 

 scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se 
transportă diverse materiale sau de la utilajele şi echipamentele folosite; 

 depozitarea necontrolată a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate, direct 
pe sol în spaţii neamenajate corespunzãtor; 

 amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare necorespunzătoare; 

 evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren. 
  

Sursele de poluare care vor fi active pe toată perioada de executare a lucrarilor sunt 
reprezintate de particulele de praf si posibilele scurgeri accidentale de produse petroliere de la 
functionarea sau alimentarea utilajelor de constructie sau a mijloacelor de transport. 
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Praful, in acceptiune pedologica, fiind reprezentat de particule cu diametrul intre 0,02 
si 0,002 mm, conține in mod normal componente chimice minerale, precum: Si, Ca, Mg, Ni, 
K, Mn, Zn etc. Praful datorat autovehiculelor de transport poate sa antreneze suplimentar 
particule de poluanti proveniti din arderea carburantilor. Poluarea de acest tip va fi 
nesemnificativa. 

  In perioada funcționarii, accidental, se poate produce o poluare datorata surselor 
mobile (autovehicule ce tranziteaza unitatea pe parcursul ceremoniilor/ pentru igienizarea 
spatiilor), dar acest fapt este putin probabil, tinand cont de timpii de utilizare redusi. 
 Stratul de sol fertil are o grosime de cca. 15 - 20 cm in zona studiata. Acesta va fi 
depozitat temporar in imediata vecinatate a zonei de lucru, urmand a fi utilizat pentru 
amenajarea spatiilor verzi pe amplasament sau in alte zone, in care este nevoie de sol fertil. 
 Avand in vedere specificul activitatii ce urmeaza a se desfasra pe amplasament, se va 
realiza o diminuare ireversibila a suprafetei acoperita cu sol fertil. Astfel, un procent de cca. 
50% din suprafata totala a amplasamentului va fi scos din circuitul natural , ceea ce va 
determina un impact negativ, pe termen lung si ireverisibl asupra solului. 
 Structura solului in zonă este greu permeabila pentru poluanti, datorita stratului de 
argila. Grosimea zonei nesaturate din sol este un factor important in determinarea impactului 
cimitirelor asupra mediului. Cea mai mare parte a biodegradarii are loc in aceasta zona si este 
cea mai importanta linie de aparare impotriva poluantilor caracteristici cimitirelor, care pot 
ajunge in apa subterana. 

Avand in vedere aceste aspecte, estimam ca impactul cauzat de poluarea 
solului va fi unul minim. Nu sunt preconizate acumulari si migrari de poluanti in sol. 
Pe de o parte, descompunerea se va realiza in segmentul superior al solului, stratul de 
argilă actionand ca o bariera pentru protejarea subsolului. Avand in vedere ca terenul 
nu prezinta o panta accentuata iar zona este relativ secetoasa, neinundabila si fara 
continut de apa pana la adancimi de peste 5 m, nu se preconizeaza o favorizare a 
migrarii poluantilor in subsol. Procesul de descompunere si, implicit, de poluare, va fi 
localizat in imediata vecinatate a locurilor de inhumare. 

Impactul fizic asupra solului va fi de scurta durata, limitat la sapaturile ce vor fi 
efectuate pentru amenajarea mormintelor. Activitatea nu presupune exercitarea unei 
presiuni ridicate (ca in cazul constructiilor) asupra solului. 

Reducerea suprafetei acoperita cu vegetatie va determina, intr-o prima etapa, o 
crestere a fenomenului de eroziune a solului. Acest impact va fi moderat, pe termen 
scurt si mediu, urmand a fi diminuat pe masura ce spatiile verzi amenajate se vor 
dezvolta si vor atinge varsta potrivita. 

Amenajarea perdelei de arbori perimetrala si a spatiilor verzi pe amplasament va 
diminua eroziunea actuala datorata vanturilor caracteristice zonei, prin crearea unor 
obstacole, care determina diminuarea fortei acestora. 

Viteza de scurgere a apelor pluviale pe amplasament va fi incetinita si limitata prin 
prezenta a numeroase obstacole (delimitarile din beton ale mormintelor, borduri, 
monumente etc.) si prin prezenta spatiilor verzi, care asigura un strat absorbant pentru apa 
pluviala. 
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In timpul executarii lucrarilor  va fi modificata configuratia solului prin lucrari de 
excavare si nivelare la nivelul intregului amplasament. Ca urmare a acestora, solul va 
inregistra modificari in ceea ce privete litologia, atat datorita producerii unei maruntiri a 
materialului excavat, cat si datorita aparitei unor constituenti noi (nisip, pamant sortat, 
ciment), dar acestea nu vor fi de natura poluanta si vor fi localizate in straturile superioare 
ale solului (maxim 3-4 m).  

Cimitirul va determina, prin specificul sau, o modificare a activitatii biologice a 
solurilor, cu influenta relevanta asupra calitatii acestuia si mai putin semnificativa asupra 
vulnerabilitatii si rezistentei. 

Astfel, descompunerea cadavrelor nu reprezinta, in sine, o sursa de poluare, find o 
activitate naturala, careia i se supun toate organismele vii. Ea constituie, insa, o sursa de 
concetrare a elementelor organice/ anorganice, ceea ce determina o modificare a activitatii 
biologice a solurilor. Descompunerea este, intr-o prima etapa, aeroba, lasand loc, dupa 
consumarea intregii resurse de oxigen, descopunerii anaerobe. In acest mod se creaza o 
alternanta a concentratiilor diferitelor bacterii, care duce la modificarea activitatii 
biologice a solurilor/ subsolurilor. Aceste schimbari nu sporesc vulnerabilitatea si/ sau 
rezistenta solurilor. 

Deoarece apa subterana din zona propusa pentru amplasarea cimitirului nu a fost 
intalnita in forajele geotehnice pana la adancimea de 7 m, aceasta find cantonata sub 
formatiunile argiloase, realizatorul studiului hidrogeologic concluzioneaza ca activitatea 
nu va avea un impact semnificativ asupra subsolului/ apei subterane, mormintele 
urmand a fi sapate la adancimi de maxim 2 — 3 m. In acest interval nu sunt roci 
purtatoare de apa. 

Avand in vedere spcificul obiectivului propus prin PUZ, contaminarea principală a 
subsolului va fi generată de surse fixe, reprezentate de descompunerea cadavrelor. 

Desi nu exista suficiente informatii daca cimitirele pot fi considerate sau nu surse 
de poluare, descompunerea cadavrelor poate genera poluarea subsolurilor, nu datorita 
vreunei toxicitati specifice, ci prin cresterea concentratiei de substante organice/ 
anorganice naturale, la un nivel care le-ar face nepretabile pentru anumite activitati (de 
ex. activitati agricole). De asemenea, din subsol, aceste substante pot fi transportate prin 
intermediul apei subterane, daca aceasta s-ar afla la adancime redusa, putand ajunge la 
distante considerabile fata de locul de origine. 

Virusurile sunt fixate de particulele de sol mai usor decat bacteriile si au remanenta 
mai mare. In același timp, organismele patogene sunt retinute masiv in straturile de 
suprafata ale solului (1,5 - 4 m). Datorita acestor caracteristici, riscul de poluare este mai 
mare in cazul in care in vecinatatea cimitirului sunt utilizate fantani, deoarece acestea 
asigura accesul la apa subterana de mica adancime, cu o probabilitate mai mare de 
contaminare. 

In cazul analizat amplasamentul cimitirului a fost ales datorita nivelului mare de 
cantonare a apelor subterane, astfel incat poluarea subsolului sa nu fie transferata apelor 
din panza freatica.Deasemenea in zona exista retele publice de alimentare cu apa si 
canalizare, alimentarea cu apa a obiectivelor propuse prin PUZ urmând sa se realizeze din 
aceste retele. 



 
 
PUZ infiintare cimitir,  jud. Constanța, mun. Mangalia, strada Oituz nr.107 

 Raport de mediu 

 Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIVA TERITORIALA MUNICIPIUL MANGALIA  
 Elaborator: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.  
 Înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru  Protecția Mediului(159)                             45/68 

In general, se apreciaza ca poluarea straturilor de sol nu va genera o contaminare a 
apelor subterane, activitatile naturale din sol urmand sa contribuie, pe termen lung, la 
reducerea contaminarii.Acest lucru depinde insa si de practica si obiceiurile legate de 
modul de inmormantare. Astfel, practica unor morminte cu trei locuri de veci, foarte 
frecventa in Romania, va putea duce la concentratii mai mari de compuși rezultati din 
descompunerea organismelor vii, in functie insa de timpul in care astfel de morminte se 
ocupa. Pe de alta parte, folosirea criptelor betonate face ca microorganismele din sol sa nu 
poata participa la procesul de descompunere iar produșii rezultati sa fie retinuti in 
mormant un timp mai indelungat si sa ajunga mai greu in sol. 

Din punct de vedere entomologic, specificul activitatii va determina o crestere a 
insectelor necrofage: artropode, arahnide, scomioni, acarieni etc. Aceasta modificare a 
ponderii speciilor necrofage in detrimentul altora nu prezinta impact de mediu, fiind o 
etapa tranzitorie, pe care natura o va echilibra pe termen mediu si lung, in functie de 
aportul de nutrienti. 

In situatia persoanelor decedate datorita unor boli contagioase/ parazitare, există 
riscul contaminarii subsolului cu agenti patogeni. Pentru a preveni acest tip de 
contaminare, in „H. G. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind 
serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea 
cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe 
care trebuie sa le indeplineascei prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de 
garantare" sunt prevazute proceduri specifice, ce vor fi demarate sub indrumarea Directiei 
de Sanatate Publică, pentru a reduce la minim posibilele efecte negative asupra mediului 
si/ sau sanatatii populatiei. 

6.5.      Impactul asupra sănătății populației 

Avand in vedere ca prin infiintarea unui cimitir se creeaza cadrul legal si controlat  
privind activitatea de inhumare, se apreciaza ca acest lucru are un impact pozitiv asupra 
sanatatii populatiei. 

Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se poate face numai dupa 30 de 
ani de la ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic 
justificate si cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte si al cultului respectiv. 
Desfiintarea cimitirelor inainte de acest termen se face cu avizul autoritatilor de sanatate 
publica judetene, respectiv a municipiului Mangalia. 

In conditiile in care vor fi implementate toate masurile prevazute prin PUZ de 
diminuare a impactului asupra factorilor de mediu, aer, apa si sol-subsol si vor fi 
amenajate spatiile verzi asa cum sunt prevazute in PUZ , atat ca suparafta cat si ca 
amenajare peisagistica  se apreciaza ca impactul asupra sanatartii populatiei va fi unul 
nesemnificativ. 

Pentru a diminua impactul unui cimitir asupra sanatatii publice legislatia in 
domeniu prevede instituirea unor zone de protectie intre astfel de obiective si teritoriile 
protejate.  
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Astfel, Legea privind cimitirele nr. 102/2014, prevede pentru infiintarea cimitirelor 
noi , ca distanta minima intre zonele protejate si gardul cimitirului trebuie sa fie de 100m 
iar zone protejate  se considera urmatoarele: zonele de locuit,  zonele balneoclimaterice, 
zonele de odihna si de recreere, institutiile socio-culturale, unitatile sanitare si unitatile de 
invatamant.  

Deasemenea legea prevede ca cimitirele se împrejmuiesc cu gard iar  la cimitirele 
înființate după intrarea în vigoare a legii gardul se dublează cu o perdea de arbori. Între 
morminte și gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m. 

In cazul PUZ analizat  se asigura o distanta de protectie de 100m fata de loturile cu 
functiune de locuit propusa, amplasate la est de cimitir. 

In ceea ce priveste terenurile de pe latura de nord a cimitirului , acestea au  au ca 
functiune principala gospodaria comunala (statii de epurare, statii de pompare), functiune 
care nu se incadreaza in Legea nr. 102/2014.  

Între morminte și gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m. 
 

6.6.      Mediul social și economic, peisaj, patrimoniu cultural 

Infiintarea unui cimitir nou in municipiul Mangalia vine in intampinarea 
necesitatilor intregii comunitatii, indiferent de orientarea religioasa. Frecventa incinerarilor 
este redusa in practica locala, astfel incat este imperios necesara infiintarea unui loc special 
de inhumare. 

Infiintarea unui cimitir va avea cu siguranta un impact asupra peisajului in zona, 
cel putin vizual. Acesta va fi pe termen lung si irevesibil, deoarece amplasamentul nu va 
putea fi adus la starea initiala nici chiar după incheierea duratei de functionare. 

Acest impact nu poate fi catalogat drept pozitiv/ negativ, deoarece va fi resimtit 
doar in plan vizual si nu va avea vreo influenta asupra regimului zonei. Disconfortul va fi 
preponderent de natura emotionala. 

Lucrarile nu vor afecta conditiile etnice si culturale din zona. In vecinatatea 
amplasamentelor nu exista obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente 
istorice. 

 

6.7.     Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în context  
           transfrontieră  

Nu este cazul 
 

6.8.      Gestiunea deseurilor 
Deseurile produse în timpul derulării lucrărilor, se colecteazã pe categorii si sunt 

depozitate temporar în incinta organizării de şantier, intr-un spatiu special amenajat. 
Gestionarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate ca urmare a efectuarii lucrarilor de 

constructii se va  face de catre constructorul general al lucrarilor si va fi o conditie impusa de 
beneficiar constructorului. Este foarte important ca acest management al deseurilor sa se faca 
in mod corespunzator astfel incat sa fie evitata producerea unor poluari accidentale  sau 
accidente de munca. 
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Materialele inerte, cum sunt resturile de materiale de constructii sau pamantul rezultat 
de la excavari vor fi transportate la o rampa de deseuri  inerte, sau in alte locuri indicate de 
Primaria Mangalia prin Autorizatia de Construire. 

Solul vegetal va fi decopertat separat, depozitat in spatiu special amenajat si ulterior 
utilizat la amenajarile de spatii verzi din zona ansamblului. 

In regulamentul de urbanism se va impune colectarea selectiva a deseurilor pe 
categorii, atat pentru zona G1 cât și pentru zona L iar la urmatoarele etape de proiectare se 
vor detalia amenajarile pentru stocarea temporara a deeurilor in functie de specificul 
obiectivului si de normele sanitare si de mediu. In cazul cimitirului se va avea in vedere 
amenajarea unor spatii corespunzatoare si dimensionate adecvat pentru toate tipurile de 
deseuri generate pe amplasament  si avand in vedere specificul obiectivului se va tine cont de 
faptul ca deseurile biodegradabile( 20 02 01)  cum sunt resturi de vegetatie, flori, frunze 
uscate, etc. se genereaza in cantitati relativ mari deci se vor asigura spatii si conditii 
corespunzatoare pentru stocarea temporara a acestor tipuri de deseuri pe amplasament si 
totodata se va cauta valorificarea acestora prin predrea acestora catre unitati producatoare de 
compost. 

  
 

7. MĂSURILE PROPUSE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI 
COMPENSAREA EFECTELOR ADVERSE ASUPRA MEDIULUI 

 

7.1.  Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse   
asupra factorului de mediu apă 

Alimentarea cu apa a cladirilor nou propuse in cele doua zone de reglementare G1 si L 
se face prin extinderea retelelor de distributie existente in zona, cu conducte PEHD. In 
punctele de racord la reteaua existenta se vor realiza camine de vane.  

Evacuarea apelor  uzate menajere se va face in reteaua de canalizare oraseneasca prin  
racord la colectorul de canalizare existent în zona. La schimbari de directie si panta se vor 
realiza camine de vizitare circulare, de beton și dacă va fi cazul se vor realiza stații de 
pompare pentru a se asigura presiunea necesară în vederea evacuarii apelor uzate în rețeaua 
de canalizare orășenească. 

Apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească trebuie să îndeplinească 
condițiile de calitate conform NTPA 002/2005. 

Lucrările de alimentare cu apă și cele privind rețeaua de canalizare se vor efectua de 
firme specializate, în baza unor proiecte aprobate de toate autăritățile competente. 

Pentru monitorizarea calitatii apei din zona, nu se impune realizarea de foraje de 
observatie, deoarece acestea strapung stratele impermeabile reprezentate, in special, prin 
argile si prafuri argiloase, punand in contact hidraulic apa pluviala care spala solul, mai mult 
sau mai putin afectat de poluarea, de la suprafata solului, cu apa din subteran. 

Recomandăm următoarele măsuri de natură să prevină apariția efectelor adverse 
asupra factorului de mediu apă, sunt: 

 contorizarea consumului de apa; 
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 respectarea distantelor intre conductele de alimentare cu apa si cele de 
evacuare a apelor uzate, are sa asigure protectia sanitara a conductelor de 
alimentare cu apa; 

 realizarea unor statii de pompare, pentru evacuarea apelor uzate din incinta 
noilor obiective, in reteaua de canalizare ( daca va fi cazul), în baza unor 
proiecte de specialitate; 

 colectarea apelor pluviale să se  facă separat de apele uzate menajere;  

 la următoarele faze de proiectare se va avea in vedere montarea  de separatoare 
de produs petrolier inainte de evacuarea apelor pluviale din zonele de parcare; 

 calitatea materialelor ce vor fi folosite la realizarea traseelor de conducte va 
trebui să fie corespunzătoare în vederea asigurării integrității sistemului, astfel 
încât să se elimine riscul avariilor sau pierderilor; 

 instituirea zonelor de protectie sanitara in jurul retelelor de alimentare cu apa si 
canalizare propuse si respectarea zonelor de protectie sanitara in jurul retelelor 
de alimentare cu apa si canalizare, a instalatiilor si echipamentelor existente. 
Astfel conform avizului RAJA S.A. nr. 478/2593/03.06.2019 si conform 
conform HG 930/2005, zona de protectie sanitara cu regim sever pentru 
Complex Mangalia-Rezervor Limanu este de 20m stanga-dreapta de la zidurile 
exterioare ale cladirilor; pentru conductele de aductiune apa Dn 800mm 
PREMO, Dn 600mm PREMO si Dn 500mm AZB, de pe strada Oituz este de 
10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale acestora, iar pentru 
conductele de distributie apa Dn 250mm si Dn 200mm OL este de 3m stanga-
dreapta de la generatoarele exterioare ale acestora. 

 Conform prevederilor din avizul de oportunitate si din memoriul PUZ  se va 
institui zona de protectie de 100m latime intre zonele protejate din vecinatate 
si conturul terenului aferent cimitirului,  zona in care nu se vor realiza 
constructii, iar cimitirul va fi imprejmuit cu o perdea de arbori 

 Se  interzice ca apele pluviale colectate sa fie deversate in sistemul de 
canalizare menajer 

Prin aplicarea măsurilor menționate anterior nu se estimează modificări calitative 

ale apelor subterane sau de suprafaţă ca urmare a amplasării de noi obiective în zona 

studiată. De asemenea, nu se pune problema afectării ecosistemelor acvatice sau a 

folosințelor de apă. 
 

7.2.  Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse 
asupra factorului de mediu aer 

Principalele emisii asociate activitatilor de constructie si amenajare sunt reprezentate 
de sursele de praf, precum si de cele aferente autovehiculelor de transport/ utilajelor de lucru. 
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Emisiile de praf provin din operatiunile care implica manevrarea pamantului si pot fi 
amplificate de eroziunea vantului, fenomen ce apare cand sunt prezente suprafete de teren 
neacoperite, expuse actiunii conditiilor meteo. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament 
evacuate in atmosfera continand poluantii specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot 
(N0x), compui organici volatili (COV), oxizi de carbon (CO, CO2), metan CH4), 
hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), dioxid de sulf (SO2).  

Măsurile recomandate de natură să prevină apariția efectelor adverse asupra factorului 
de mediu aer, sunt: 

  pentru alegerea solutiilor în vederea producerii apei calde si a incalzirii 
spatiilor se va apela  la racordarea la sistemul de alimentare cu gaze, tinand 
cont ca gazele naturale reprezinta cel mai putin poluant combustibil dintre 
combustibilii proventiti din surse neregenerabile, ori se va utiliza energia 
electrica sau energia produsa din surse regenerabile. Se recomandă interzicerea 
utilizarii de surse pe baza de combustibili lichizi (motorina, CLU) sau 
combustibili solizi de genul cocs sau cărbuni. Se va admite cu condiționări 
utilizarea combustibililor solizi doar în cazul în care este prevăzută folosirea 
centralelor termice ecologice pe bază de peleti; 

 obiectivele vor fi  dotate cu centrale termice în condensație, cu randament 
ridicat, conform normelor în vigoare; 

 In cazul dotarii cu instalatii de climatizare se vor achizitiona numai aparate ce 
utilizeaza agenti de racire ecologici. 

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării 
lucrărilor și a funcționării obiectivului, ca măsuri de ordin general, se recomandă:  

 utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere 
tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a 
poluanților emiși în atmosferă, reglate corespunzător; 

 utilizarea de combustibil cu conținut redus de sulf, conform prevederilor 
legislative în vigoare (H.G. nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf 
din combustibilii lichizi, modificat și completat de H.G. nr. 1197/2010); 

 transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu 
autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se 
va face în spații special amenajate și se vor acoperi materialele cu folii din 
plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt; 

 pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în 
atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte; 

 împrejmuirea zonei organizării de șantier; 

 depozitele de sol vegetal și pământ excavat vor fi astfel organizate încât să nu 
aibă o înălțime mai mare de 1 m, evitându-se astfel spulberarea de către vânt a 
particulelor fine de sol - aceste depozite vor fi stropite periodic; 

 se va proceda la stropirea periodică a drumurilor în incinta șantierului; 
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 dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea 
incendiilor, atât în perioada executării lucrărilor cât și în perioada funcționării 
obiectivului; 

 amenajarea de spații verzi, plantarea de arbori, arbuști, gard viu. Perimetral 
cimitirului va fi amenajata o zona verde, sub formă de perdea vegetala de 
protectie, care va contribui la reducerea poluării atmosferice, in special prin 
stoparea particulelor de praf rezultate din procesele de eroziune superficială a 
solului. Pentru o mai mare eficienta, se recomanda utilizarea de arbore si 
arbusti pentru realizarea acestei perdele vegetale, astfel incat suprafata foliara 
sa fie cat mai mare, pe mai multe segmente de inaltime. 
 

Prin aplicarea măsurilor menționate anterior nu se estimează modificări calitative ale 

calității aerului ca urmare a amplasării de noi obiective în zona studiată. 

7.3.    Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse  
          asupra factorului de mediu floră, faună, biodiversitate 
 
 În cadrul cercetării efectuate în teren în zona amplasamentului s-a avut în vedere  
identificarea eventualelor cuiburi sau locuri de hrănire pentru speciile de păsări identificate, 
rezultatul evaluării arătând că din punct de vedere al avifaunei identificate, locaţia aleasă 
pentru dezvoltarea obiectivului prevăzut prin PUZ  nu se suprapune cu cuiburi sau zone de 
hrănire prioritare ale păsărilor de interes comunitar astfel încât nu este necesară luarea măsurii 
de relocare a obiectivului.  

Zona ce face obiectul prevederilor PUZ este localizată  într-o arie în care nu se 
înregistrează o abundență nici din punct de vedere al speciilor de păsări prezente, nici la 
nivelul efectivelor acestora. 

Pentru diminuarea impactului se recomandă ca activitățile de  construcții necesare 
pentru implementarea prevederilor PUZ să se efectueze într-un mod controlat și planificat 
ținând cont de următoarele aspecte: 

 construcțiile ridicate să se încadreze cât mai durabil în peisajul înconjurător 
prin adoptarea unei singure nuanțe pentru fațade, respectarea și limitarea 
regimului de înălțime, precum și eficientizarea termică a construcțiilor în 
vederea minimizării consumului de resurse și a cantității de CO2 eliberat în 
atmosferă. 

 În cadrul amenajărilor de spații verzi se recomandă plantarea de specii 
autohtone care să asigure o bună încadrare în peisaj precum și o limitare a 
zgomotului generat din activitățile de locuit 

 Activitățile de amenajare peisagistică se vor efectua cu personal specializat 
pentru evitarea introducerii în zona de specii invazive și respectarea 
prevederilor H.C.J.C. nr. 152/2013. Astfel, în zona G1 vor fi amenajate spatii 
verzi pe o suprafata de 54 758.96 mp, ceea ce reprezinta 41,13% din suprafata 
reglementata, respectandu-se astfel prevederile HCJC nr. 152/2013, care 
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prevede pentru astfel de obiective necesitatea amenajarii de spatii verzi pe un 
procent de minim 40% din suprafata amplasamentului. In zona L vor fi 
amenajate spatii verzi la sol  pe o suprafata de 2226 mp, ceea ce reprezinta 
35% din suprafata reglementata, respectandu-se astfel prevederile HCJC nr. 
152/2013, care prevede pentru astfel de obiective necesitatea amenajarii de 
spatii verzi pe un procent de minim 30% din suprafata amplasamentului 

 Se va aplica un management corespunzator al gestiunii deseurilor astfel incat 
acestea sa nu fie depozitate necontrolat in zona reglementata prin PUZ. 

 
Prin aplicarea măsurilor recomandate pentru PUZ putem considera că factorii de 

mediu vor fi potențial afectaţi într-o măsură destul de mică, astfel încât impactul să nu aibă 

un caracter semnificativ. 

7.4.   Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse 
asupra factorului de mediu sol-subsol 

 Prin PUZ  se prevede ca un procent între 30-40% din suprafața de teren din cadrul 
fiecărei zone edificabile va fi amenajat ca spațiu verde. 

Pentru diminuarea impactului activității asupra factorului de mediu sol/subsol se 
recomandă următoarele: 

Solul decopertat va fi utilizat pentru sistematizarea terenului (acolo unde este 
cazul) sau pentru amenajarea spatiilor verzi. Excesul de sol ce nu poate fi utilizat pe 
amplasament va fi transportat la locurile indicate de catre Primaria Mangalia. 

Alimentarea utilajelor se va face, pe cat posibil, la statii de distributie a 
combustibililor, iar intretinerea for se va face in locuri special amenajate, luandu-se toate 
masurile de protectie. Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol i nici 
nu se vor ingropa dewuri menajere (sau alte tipuri de dewuri — anvelope uzate, filtre de 
ulei, lavete etc.); dewurile se vor depozita separat pe categorii (hartie, ambalaje din 
polietilena, metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora. 

De asemenea, se va avea grija ca eventualele pete de carburant/ ulei ce pot aparea 
pe sol sa fie imediat indepartate i sa fie tratat solul cu absorbant biodegradabil. 

Daca in timpul realizarii lucrarilor constructorul respectă tehnologia de executie, 
este exclusa producerea de poluari accidentale. 

Impactul fizic asupra solului va fi determinat de lucrarile de sapare pentru 
realizarea locurilor de inhumare. Avand in vedere specificul activitatilor, acestea este la un 
nivel redus si nu pot fi aplicate masuri suplimentare de reducere. 

Vor fi amenajate spatii verzi atat perimetral cat si in incinta obiectivului, astfel 
incat radacinile plantelor/ arborilor sa asigure o stabilizare a solurilor si o diminuare a 
eroziunii. 
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Mormintele de suprafata (sapate la adancimi mai mici), in zonele cu climat mai 
cald sunt benefice descompunerii, iar descompunerea rapidă este o trasatura esentiala a 
"cimitirelor moderne". Straturile de beton la baza mormintelor pot reduce infiltratiile 
lichidelor rezultate din descompunere. 

Pe cat posibil, se va evita utilizarea substantelor chimice pentru imbalsamare i 
utilizarea elementelor ornamentale pentru sicrie, care pot genera produsi de descompunere 
poluanti. Se recomanda ca perdeaua vegetala a cimitirului sa fie realizata din copaci cu 
radacini adanci, care utilizeaza o cantitate mare de apa subterana si care, implicit, vor 
absorbi si infiltratiile in subsol. In acelasi timp, prezenta arborilor va scadea nivelul apei 
subterane, ceea ce va favoriza mentinerea poluantilor din scurgeri intr-un perimetru de 
siguranta. 

Se vor lua  masuri prin care stratul de sol vegetal sa fie indepartat de pe teren, 
inainte de inceperea lucrarilor de constructii propriu-zise, depozitarea acestuia intr-un 
spatiu special amenajat in incinta terenului proprietate si utilizarea ulterioara a acestuia la 
amenajarile de spatii verzi din  incinta obiectivului; 

Se va proceda la verificarea atenta, periodica a retelelor de utilitati din zona, in 
special a conductelor de evacuare a apelor uzate menajere, pentru prevenirea producerii 
unor poluari accidentale cu consecinte asupra starii calitatii solului si subsolului zonei; 

In cazul zonei de locuit L nu se va permite, incă de la nivel de documentatie de 
PUZ , ca eventuale spații de stocare temporară a deseurilor sa fie amenajate în exteriorul 
clădirilor si in nici un caz direct pe sol. Astfel de spatii trebuie prevazute in incinte 
inchise, corect ventilate si care sa fie prevazute cu acces facil catre vehiculele de transport 
specializate ale companiilor ce asigura serviciile de salubrizare. 

  

7.5.     Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse   
asupra sănătății populației 

  
Măsurile propuse prin PUZ pentru prevenirea și diminuarea efectelor activității 

propuse asupra factorilor de mediu apă, aer, sol/subsol, floră și faună sunt de natură să 
determine și prevenirea și diminuarea efectelor asupra sănătății populației. 

 
 În principal, măsurile de natură să determine și prevenirea și diminuarea efectelor 
asupra sănătății populației, sunt: 

 tronsoanele de clădiri sa se amplaseaza la distante corespunzatoare unele fata de 
altele, respectand normele de igiena si sanatate pentru asigurarea conditiilor de 
insorire; 

 se vor diferentia accesele (de locatari si de serviciu ) cu marcarea si protejarea 
celor principale; 

 se amenajeaza trotuare, alei carosabile, parcaje in interiorul parcelelor; 
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 deseurile generate în cadrul fiecărei parcele se colecteaza și se stochează temporar  
în spații închise, corect ventilate; 

 se promovează energia regenerabilă pentru asigurarea necesităților de căldură și 
apă caldă.  

 Constructorul are obligatia ca, prin activitatea ce o desfășoara in perimetrul 
lucrarilor, sa nu afecteze cadrul natural din zona respective și nici vecinii zonei de 
lucru. Pentru executia lucrarilor, constructorul va amenaja organizarea de șantier 
cat mai aproape de centrul lucrarilor. Acest culoar de lucru permite depozitarea 
materialelor, precum si circulatia mijloacelor de transport si utilajelor. Caile de 
acces utilizate vor fi cele existente, stabilite de comun acord cu beneficiarul; 

 Obiectivul va fi marginit de o perdea perimetrala de protectie, ce  ar trebui realizata 
pe trepte de inaltime (arbori, arbuști, tufișuri), astfel incat sa fie crescuta suprafata 
foliara. Consideram ca existenta acestei perdele vegetale va conduce la blocarea 
priveliștii și la reducerea impactului emotional asupra persoanelor care tranziteaza 
zona. 

 se asigura o distanta de protectie de 100m fata de loturile cu functiune de locuit 
propusa, amplasate la est de cimitir. 

 In ceea ce priveste terenurile de pe latura de nord a cimitirului , acestea au ca 
functiune principala gospodaria comunala (statii de epurare, statii de pompare), 
functiune care nu se incadreaza in Legea nr. 102/2014. Ppe de altă parte terenurile 
de pe limita de nord a imobilului se afla in extravilan de unde si imposibilitatea de a 
obtine autorizatie de construire. In urmatoarele etape de dezvoltare a localitatii in 
cazul documentatiilor de urbanism ce vor fi elaborate pentru terenurile de la nord de 
cimitir se va tine cont de reglementarile eistenete la momentul respective in ceea ce 
priveste instituirea zonelor de protectie 

 Între morminte și gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m. 

 In zona G1 vor fi amenajate spatii verzi pe o suprafata de 54 758.96 mp, ceea ce 
reprezinta 41,13% din suprafata reglementata, respectandu-se astfel prevederile 
HCJC nr. 152/2013, care prevede pentru astfel de obiective necesitatea amenajarii 
de spatii verzi pe un procent de minim 40% din suprafata amplasamentului 

 In zona L vor fi amenajate spatii verzi la sol  pe o suprafata de 2226 mp, ceea ce 
reprezinta 35% din suprafata reglementata, respectandu-se astfel prevederile HCJC 
nr. 152/2013, care prevede pentru astfel de obiective necesitatea amenajarii de spatii 
verzi pe un procent de minim 30% din suprafata amplasamentului 
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8. MODALITĂȚI DE SELECTARE A VARIANTELOR, DE EVALUARE, 
DIFICULTĂȚI  

8.1.       Analiza alternativelor 
S-a ajuns la  varianta prezentata in ceea ce priveste atat regimul de inaltime al 

cladirilor, cat si modalitatea de amplasare a acestora in cadrul loturilor, tinandu-se cont de 
necesitatea respectarii prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma, 
dimensiunile constructiilor, modul de amplasare a acestora si distantele fata de vecinatati. 

S-a analizat in cadrul studiului si varianta evolutiei mediului in cazul 
neimplementarii planului, in care  starea mediului pe amplasamentul studiat se va mentine in 
conditiile actuale sau se va degrada datorita faptului că in zonele invecinate se dezvolta in 
continuare  prin ridicarea de  construcții . 

Există posibilitatea apariției unor depozite de deșeuri menajere și în special 
nebiodegradabile, ca rezultat al activităților neorganizate.  
  

8.2.     Evaluarea impactului  
  

   Impactul direct 
Pin implementarea prevederilor PUZ un impact direct si ireversibil se manifesta la 

nivel local asupra factorilor de mediu sol-subsol mai ale in cazul cimitirului dar si in zona 
prevazuta pentru constructii de locuinte prin schimbarea folosintei terenului , prin desfiintarea 
stratului de sol vegetal si prin modificarea structurii fizice a subsolului prin infiintarea 
locurilor de inhumare si prin realizarea excavarilor pentru fundatii.Acest tip de impact este 
unul neesemnificativ, avand in vedere ca atat locurile de inhumare cat si excavatiile se vor 
realiza esalonat, in functie de necesitati. 

Un impact direct se va manifesta si asupra factorului de mediu aer prin emisiile de 
pulberi si gaze arse rezultate ca urmare a realizarii lucrarilor de infiintare propriu-zia a 
cimitirului, pe parcursul functionarii obiectivului dar si pe parcursul realizarii lucrarilor de 
constructii de locuinte si pe parcursul functionarii acestora.  

Nivelul emisiilor variaza destul de mult, fiind determinat de activitatile desfasurate, 
de conditiile de vreme din perioada respectiva si nu in ultimul rand de managementul care se 
aplica in cadrul lucrarilor care se executa. 

Acest tip de impact se caracterizeaza prin faptul ca este unul temporar, reversibil, se 
manifesta in mod  discontinuu  si la nivel local,  in zona PUZ si in zonele invecinate. 

Avand in vedere caracteristicile proiectelor, durata de executie si de funcționare  a 
acestora , caracteristicile acestui tip de impact și faptul că lucrările de construcții nu se vor 
realiza în același timp pe toată zona reglementată prin PUZ, in cazul in care se aplica in mod 
corect masurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciaza ca nu  apar 
efecte semnificative adverse asupra mediului. 

 
    Impactul indirect 

Acest tip de impact se refera la transferul poluanților emiși într-un factor de mediu, 
către un alt factor de mediu. 



 
 
PUZ infiintare cimitir,  jud. Constanța, mun. Mangalia, strada Oituz nr.107 

 Raport de mediu 

 Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIVA TERITORIALA MUNICIPIUL MANGALIA  
 Elaborator: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.  
 Înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru  Protecția Mediului(159)                             55/68 

Astfel emisiile generate în aer, pot fi transferate parțial, la nivelul pulberilor 
respirabile, către factorul uman, putând afecta astfel sănătatea populației, iar o altă parte a 
acestor emisii, la nivelul pulberilor sedimentabile, pot fi transferate către factorul de mediu 
sol. 

În cadrul PUZ analizat, acest tip de impact se manifestă doar  în măsura în care 
emisiile directe care afecteaza factorii de mediu aer, apa, sol, sunt în cantități semnificative, 
peste limitele admise și se manifestă timp îndelungat astfel încât să permită transferul  de la 
un factor de mediu la altul.  

De aceea și în acest caz având în vedere aracteristicile proiectelor, durata de executie 
si de funcționare  a acestora , caracteristicile acestui tip de impact și faptul că lucrările de 
construcții nu se vor realiza în același timp pe toată zona reglementată prin PUZ, în cazul în 
care se aplica în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se 
apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului. 

 
Impactul cumulat 
În ceea ce privește perioada executării lucrărilor de construcții, poate sa se manifeste 

un impact cumulat manifestat in principal la nivelul factorului de mediu aer, determinat de  
executarea mai multor lucrari de constructii in acelasi timp.  

Astfel, in perioada executarii lucrarilor de infiintare a cimitirului pot avea loc si alte 
lucrari de constructii aprobate in zona L conform PUZ analizat, fie in zona adiacenta PUZ 
analizat, situată la est de aceasta, unde este in lucru o documentatie de urbanism care propune 
dezvoltarea aici a unei zone rezidentiale, cu functiuni complementare( vezi plan de situatie 
reglementari-anexa 10).  

Se apreciaza ca acest tip de impact cumulat este unul nesemnificativ avand in vedere 
ca este putin probabil ca toate lucrarile de constructii sa se desfasoare in acelasi timp. Loturile 
din zonele rezidentiale sunt loturi individuale, fiecare investitor decid perioada de derulare a 
lucrarilor, nu este un singur investitor care sa deruleze toate lucrarile in acelasi timp, iar 
lucrarile de infiintare a cimitirului nu presupun lucrari de constructii de anvergură.  

In concluzie, pe amplasament lucrările se vor execută diferite  în perioade de timp 
diferite, etapizat. Și chiar în condițiile în care  lucrările se vor executa parțial în aceleași 
perioade de timp, nu este de așteptat să apară efecte semnificative adverse asupra factorilor de 
mediu, în condițiile în care realizarea  construcțiilor se face  cu respectarea tuturor măsurilor 
și condițiilor privind protecția factorilor de mediu. 

Un impact cumulat asupra factorilor de mediu sol-subsol se va manifesta in perioada 
functionarii cimitirului, avand in vedere ca la vest de acesta exista tot un cimitir, musulman. 
Avand in vedere ca cimitirul existent se afla chiar in vecinatatea celui propus si functioneaza 
de o perioada de timp fara a fi inregistrate situatii de poluare se aprecizaza ca impactul 
cumulat este unul nesemnificativ, se poate considera ca cele doua obiective reprezinta in 
ansamblu un singur cimitir.  
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Evaluarea impactului global 

 
Capitolul prezintă cuantificarea cantitativă a impactului activității asupra mediului, o  

prognozare a impactului activității asupra fiecărui factor de mediu fiind făcută în cadrul unui 
subcapitol distinct, anterior. 

Impactul produs asupra factorilor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact 
calculat  cu relația: 

                                                                   
 
în care:  
 

• CE este valoarea caracteristică efectivă a factorului care influențează mediul 
înconjurător sau, în unele cazuri, concentrația maximă calculată; 
 

• CMA este valoarea caracteristică maximă admisibilă a aceluiași factor stabilită 
prin acte normative atunci când acestea există, sau prin asimilare cu valori 
recomandate  în literatura de specialitate, când lipsesc normativele. 

 
Impactul asupra fiecărui factor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact Ip din 

scara de bonitate prezentată în tabelul nr.6. 
 
S-au luat in considerare următorii factori de mediu: 

• apa; 
• aerul; 
• solul; 
• flora și fauna; 
• sănătatea populației. 

 
 Impactul asupra fiecăruia dintre ei s-a evaluat printr-o notă în intervalul 1-10. Nota 1 

corespunde unei poluări maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 10 unui mediu 
nepoluat. Notele acordate fiecărui factor de mediu din cei cinci considerați s-au stabilit din 
„Scara de bonitate”, pe baza indicelui de poluare Ip. 
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                                                                Tabel nr. 6: Scara de bonitate 

NOTA DE 
BONITATE 

EFECTELE ASUPRA OMULUI ŞI  MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

10 
 calitatea factorilor de mediu naturală, de echilibru 

 starea de sănătate pentru om naturală 

9  fără efecte 

8 
 fără efecte decelabile cazuistic 

 mediul este afectat în limite admise - nivel 1 

7 
 mediul este afectat în limite admise - nivel 2 

 efectele nu sunt nocive 

6 
 mediul e afectat peste limita admisă - nivel 1 

 efectele sunt accentuate 

5 
 mediul este afectat peste limitele admise - nivel 2 

 efectele sunt nocive 

4 
 mediul este afectat peste limitele admise - nivel 3 

 efectele nocive sunt accentuate 

3 
 mediul degradat - nivel 1 

 efectele sunt letale la durate medii de expunere 

2 
 mediul degradat - nivel 2 

 efectele sunt letale la durate scurte de expunere 

1  mediul este impropriu formelor de viață 

 
Ținând cont de toate aspectele prezentate în capitolele 6 și 7, în cadrul evaluării s-au 

obținut următoarele note de bonitate pentru factorii de mediu analizați: 
 

    N.B. APĂ = 7  

    N.B. AER = 8  

    N.B. SOL/SUBSOL = 7  

    N.B. FLORĂ/FAUNĂ = 9  

    N.B. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI = 8 

  
Notele de bonitate obținute pentru fiecare factor de mediu în zona analizată servesc la 

realizarea grafică a unei diagrame, ca o metodă de simulare a efectului sinergic. Având în 
vedere că în cazul de față au fost analizați cinci factori de mediu, figura geometrică va fi un 
pentagon.  
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Starea ideală este reprezentată printr-un pentagon regulat înscris într-un cerc ale cărui 
raze corespund valorii 10 a notei de bonitate. Prin amplasarea pe aceste raze a valorilor 
exprimând starea reală, se obține o figură geometrică neregulată, cu o suprafață mai mică, 
înscrisă în figura geometrică ce corespunde stării ideale. 

 Indicele stării de poluare globală – IPG – reprezintă raportul dintre suprafața 
reprezentând starea ideală SI și suprafața reprezentând starea reală SR. 

 
IPG = SI /SR   

  
Când nu există modificări ale calității factorilor de mediu, deci când nu există poluare, 

acest indice este egal cu 1. Când există modificări, indicele IPG va căpăta valori supraunitare 
din ce în ce mai mari pe măsura reducerii suprafeței figurii ce reprezintă starea reală.  

 Pentru evaluarea impactului s-a intocmit o scară de la 1 la 6 pentru indicele poluării 
globale a mediului, astfel:  

 
Tabel nr. 7: Scara de calitate 

IPG = 1 mediul natural este neafectat de activitatea umană 

IPG = 1…2 mediul este supus activității umane în limite admisibile 

IPG = 2…3 
mediul este supus activității umane, provocând stare de disconfort 

formelor de viață 

IPG = 3…4 
mediul este afectat de activitatea umană, provocând tulburări 

formelor de viață 

IPG = 4…6 
mediul afectat grav de activitatea umană, periculos pentru formele 

de viață 

IPG > 6 mediul este degradat, impropriu formelor de viață 

 
 
Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globală IPG în cazul de față, conform 

metodei descrise a condus la următoarea valoare: IPG = 1,64. 
 Rezultă că prin realizarea și funcționarea obiectivului analizat, mediul este supus 

activității umane în limite admisibile. 
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Tabel nr. 8: Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globală 

FACTORI DE MEDIU NOTE DE BONITATE 
Stare ideală Stare reală 

APĂ 10 7 
AER 10 8 

SOL/SUBSOL 10 7 
FLORĂ/FAUNĂ 10 9 

SĂNĂTATEA POPULAȚIEI 10 8 
 
 

 

 
  
 

suprafața ce corespunde stării ideale a mediului  Si = 237,8  IPG = Si/Sr 
 suprafața ce corespunde stării reale a mediului    Sr = 144,6  IPG = 1,64 

  Dificultăți 

 Nu este cazul.   
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  Concluzii 

 Concluzia evaluării este că implementarea prevederilor PUZ în zona analizată nu are 
un efect semnificativ negativ asupra factorilor de mediu, totuși trebuie avute în vedere 
anumite măsuri mai ales în ceea ce privește  următoarele aspecte: 
 

 modul de colectare și evacuare a apelor uzate; 

 managementul deșeurilor; 

 amplasarea și orientarea noilor clădiri unele față de altele astfel încat să se asigure 
perioada minimă de însorire conform normativelor în vigoare,  pentru toate clădirile; 

 amenajarea de spații verzi în cadrul fiecărei zone edificabile, proporțional cu 
funcțiunile stabilite, cu respectarea intocmai a prevederilor HCJC nr. 152/2013. 
 

Având în vedere că indicele de poluare globală are valoarea  IPG = 1,64, concluzia 
este că mediul în zona amplasamentului va fi supus activității umane în limite admisibile, 
nu se vor aduce prejudicii mediului înconjurător iar prevederile PUZ respectă conceptul de 
dezvoltare durabilă. 
 
 
 

9. MONITORIZARE  

În această etapă, de elaborare și aprobare a planului urbanistic, nu se impune o 
monitorizare a calității factorilor de mediu în zona analizată prin PUZ. 

Conform concluziilor studiului hidrogeologic, pentru monitorizarea calitatii apei din 
zona, nu se impune realizarea de foraje de observatie, deoarece acestea strapung stratele 
impermeabile reprezentate, in special, prin argile si prafuri argiloase, punand in contact 
hidraulic apa pluviala care spala solul, mai mult sau mai putin afectat de poluarea, de la 
suprafata solului, cu apa din subteran. 

Avand în vedere că obiectivul nu este amplasat într-un Sit Natura 2000 nu se impune 
monitorizarea elementelor de biodiversitate din perimetrul PUZ analizat.  

In conditiile in care se au in vedere si recomandarile prezentului studiu se considera ca 
nu este necesara o automonitorizare a factorilor de mediu in zona obiectivului in ansamblu, 
urmand ca autoritatea de mediu sa stabileasca programul de monitorizare, factorii de mediu și 
indicatorii ce urmează să fie analizați, periodicitatea prelevării probelor in cadrul actelor de 
reglementare ce vor fi emise pentru autorizarea constructiilor si ulterior, daca va fi cazul 
pentru functionarea noilor obiective. 
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10. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

  Prin PUZ-ul  analizat se propune instituirea  pe suprafata reglementată , de  133104,99 
mp a doua zone de reglementare, astfel: 

- Zona gospodarie comunala - G1, cu o suprafata regelementata de 126744,99 mp, unde 
se propune infiintarea unui cimitir si constructii anexe cimitirului (ateliere pietre 
funerare, imprejmuiri, utilitati, sala ceremonii funerare, spatii tehnice, grupuri 
sanitare); 

- Zona de locuit – L, cu o suprafata reglementata de 6360.00mp. Vor fi prevazute 
terenuri pentru servicii publice, si loturi pentru constructii rezidentiale. Regimul de 
inaltime al cladirilor va fi  (S/D)+P-P+1E, respectiv Hmaxim = 8m.; 
 
Cimitirul va cuprinde aprox. 6897 morminte (dimensiunile unui parcele sunt de 

aproximativ 14.70mx9.50m - mormantul are o dimensiune de aprox 1.20mx2.50m, circulatie 
intre ele de 30cm, rezultand 30 de morminte). 

Se va realiza sistematizarea incintei, cu alei carosabile de 5m latime si alei pietonale 
transversale de 2m latime care vor facilita accesul la toate locurile de morminte. Inhumarea se 
va face la 2m adancime. Gropile zidite si cavourile se vor executa pe baza de autorizatie de 
construire. 

Obiectivul va fi dotat cu o parcare ce va avea o capacitate de 140 de locuri. 
Atât constructiile ce vor deservi cimitirul  cat si constructiile din zona L vor fi 

racordate la retelele de utilitati din zona, respectiv de alimentare cu apa si canalizare. Nu se va 
admite utilizarea solutiilor de evacuare a apelor uzate in bazine vidanjabile. 

In zona G1 vor fi amenajate spatii verzi pe o suprafata de 54 758.96 mp, ceea ce 
reprezinta 41,13% din suprafata reglementata, respectandu-se astfel prevederile HCJC nr. 
152/2013, care prevede pentru astfel de obiective necesitatea amenajarii de spatii verzi pe un 
procent de minim 40% din suprafata amplasamentului 

 In zona L vor fi amenajate spatii verzi la sol  pe o suprafata de 2226 mp, ceea ce 
reprezinta 35% din suprafata reglementata, respectandu-se astfel prevederile HCJC nr. 
152/2013, care prevede pentru astfel de obiective necesitatea amenajarii de spatii verzi pe un 
procent de minim 30% din suprafata amplasamentului 

Se vor institui zone de protectie sanitara in jurul retelelor de alimentare cu apa si 
canalizare propuse si se vor respecta zonelor de protectie sanitara in jurul retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare, a instalatiilor si echipamentelor existente. Astfel conform HG 
930/2005, zona de protectie sanitara cu regim sever pentru Complex Mangalia-Rezervor 
Limanu este de 20m stanga-dreapta de la zidurile exterioare ale cladirilor; pentru conductele 
de aductiune apa Dn 800mm PREMO, Dn 600mm PREMO si Dn 500mm AZB, de pe strada 
Oituz este de 10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale acestora, iar pentru 
conductele de distributie apa Dn 250mm si Dn 200mm OL este de 3m stanga-dreapta de la 
generatoarele exterioare ale acestora. 
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Se va institui zona de protectie de 100m latime intre zonele protejate din vecinatate si 
conturul terenului aferent cimitirului,  zona in care nu se vor realiza constructii, iar cimitirul 
va fi imprejmuit cu o perdea de arbore si prevazut cu amenajari de spatii verzi. 

 

Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se poate face numai dupa 30 de ani 
de la ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic 
justificate si cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte si al cultului respectiv. Desfiintarea 
cimitirelor inainte de acest termen se face cu avizul autoritatilor de sanatate publica judetene, 
respectiv a municipiului Mangalia. 
 

Concluzia evaluării este că implementarea prevederilor PUZ în zona analizată nu are 
un efect semnificativ negativ asupra factorilor de mediu, totuși trebuie avute în vedere 
anumite măsuri mai ales în ceea ce privește  următoarele aspecte: 
 

 modul de colectare și evacuare a apelor uzate; 

 managementul deșeurilor; 

 amplasarea și orientarea noilor clădiri unele față de altele astfel încat să se asigure 
perioada minimă de însorire conform normativelor în vigoare,  pentru toate clădirile; 

 amenajarea de spații verzi în cadrul fiecărei zone edificabile, proporțional cu 
funcțiunile stabilite, cu respectarea intocmai a prevederilor HCJC nr. 152/2013. 
 

In cadrul raportului de mediu a fost facuta o evaluare a impactului implementarii 
prevederilor PUZ asupra factorilor de mediu care  a dus la concluzia că mediul în zona 

amplasamentului va fi supus activității umane în limite admisibile, nu se vor aduce 
prejudicii mediului înconjurător iar prevederile PUZ respectă conceptul de dezvoltare 
durabilă. 
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11. CONCLUZII  
 

Implementarea prevederilor PUZ nu va avea un impact semnificativ negativ asupra 
factorilor de mediu, dimpotrivă chiar am putea spune ca pentru zona reglementata L , cu 
destinatie de locuinte se va inregistra chiar un impact pozitiv asupra factorilor de mediu, prin 
extinderea reteleleor de utilitati si amenajarile generoase de spatii verzi din zonă. 

In zona de reglementare G1 respectiv unde se doreste infiintarea cimitirului, putem 
spune ca un impact negativ pe timp mediu se va inregistra asupra factorului de mediu 
subsol. Cimitirul va determina, prin specificul sau, o modificare a activitatii biologice a 
solurilor, cu influenta relevanta asupra calitatii acestuia si mai putin semnificativa asupra 
vulnerabilitatii si rezistentei. 

Astfel, descompunerea cadavrelor nu reprezinta, in sine, o sursa de poluare, find o 
activitate naturala, careia i se supun toate organismele vii. Ea constituie, insa, o sursa de 
concetrare a elementelor organice/ anorganice, ceea ce determina o modificare a activitatii 
biologice a solurilor. Descompunerea este, intr-o prima etapa, aeroba, lasand loc, dupa 
consumarea intregii resurse de oxigen, descopunerii anaerobe. In acest mod se creaza o 
alternanta a concentratiilor diferitelor bacterii, care duce la modificarea activitatii 
biologice a solurilor/ subsolurilor. Aceste schimbari nu sporesc vulnerabilitatea si/sau 
rezistenta solurilor iar activitatile naturale din sol urmeaza sa contribuie, pe termen lung, la 
reducerea contaminarii. 

Se apreciaza ca poluarea straturilor de sol nu va genera o contaminare a apelor 
subterane, avand in vedere constitutia litologica a zonei si existenta straturilor 
impermeabile de argila pana la adancimi mari, de peste 30m. 

 

Planul propus nu provoacă deteriorarea sau pierderea totală a unui/unor habitate 
naturale de interes comunitar și nici nu duce la izolarea reproductivă a unui/unor specii de 
interes comunitar. 

 
Planul poate fi luat în considerare pentru aprobare si având în vedere că indicele de 

poluare globală are valoarea IPG = 1,64 , concluzia este că  mediul în zona amplasamentului 
este supus activității umane în limite admisibile. 
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Carta verde a județului Constanța/Consiliul Județean Constanța (2000). 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor – județul Constanța/Consiliul Județean 
Constanța. 

Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2018/ APM CONSTANTA 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu 
modificări de Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare.   

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu completările și modificările 
ulterioare. 

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată de Hotărârea 
Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului. 

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri și programe, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 
privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 
instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. 

Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a 
Deșeurilor. 

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului 
nr. 210/2007 privind depozitarea deșeurilor și Hotărârea Guvernului nr. 1292/2010. 

Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 pentru gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 1872/2006 și Hotărârea Guvernului 
nr. 247/2011. 
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Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul și 
mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. 

Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 
pentru noi zone. 

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție avifaunistică ca 
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completată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011. 

Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
prevederilor Regulamentului (CE) Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 
privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea 
directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. 

Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și 
nepericuloase pe teritoriul României. 

Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor 
subterane împotriva poluării și deteriorării, modificată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 499/2013 și Hotărârea Guvernului nr. 882/2013. 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 498/2001, Legea nr. 587/2002 și Legea nr. 123/2007. 

Legea Apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004, Legea 
nr. 112/2006 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2010. 

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – Secțiunea 
a III-a – Zone protejate. 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea 
a IV-a – Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată de Legea 
nr. 311/2004, Ordonanța Guvernului nr. 11/2010 și Legea nr. 182/2011. 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată prin Legea nr. 187/2012.  

Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 – Condiții tehnice privind protecția atmosferei. 
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Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 – Reglementări privind evaluarea poluării mediului, 
modificat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Ordinul M.A.P.A.M. nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale 
şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii 
biologice. 

Ordinul Ministrului Mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru 
corpurile de ape subterane din România. 

Ordinul M.M.P. nr. 1278/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de 
protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică. 

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

STAS 12574/1987 - Aer din zonele protejate. Condiții de calitate. 

STAS 9450/1988 - Apă pentru irigarea culturilor agricole. 

STAS 10009/1988 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot. 

STAS 1343/1995 - Alimentarea cu apă a localităților. 
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13. ANEXE 

ANEXA 1 –aviz de oportunitate 

ANEXA 2 – certificat de urbanism 

ANEXA 3 – plan de situație – situația existentă  

ANEXA 4 – aviz RAJA S.A.  

ANEXA 5 – aviz Telekom S.A. 

ANEXA 6 – aviz Megaconstruct S.A. 

ANEXA 7 – aviz Sucursala Regionala CF Constanta 

ANEXA 8 – aviz Ministerul Apararii Nationale – Statul Major al 

Apararii 

ANEXA 9 – aviz E- Distributie Dobrogea 

ANEXA 10 – plan de situație – reglementări urbanistice 

ANEXA 11 – Unitățile geologice ale Dobrogei 

ANEXA 12 – Coloana stratigrafică a Dobrogei de Sud 

ANEXA 13 – Corpurile de apă subterană în Dobrogea 

ANEXA 14 – studiu hidrogeologic ( format electronic) 

 

 


