
         ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E   
nr. 160 din 01.04.2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului pentru respectarea condițiilor de protecție a 

mediului în timpul executării lucrărilor de construcții/desființări din Municipiul Galaţi  

  

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;  

 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

___________;  

 Având în vedere expunerea de motive nr.____/_______, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr.____/_________, al Direcției 

Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;  

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, 

gospodărie comunală, comerţ şi privatizare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3), art. 19 și art. 20 din Legea 

nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și alin (6) lit. a, pct.9  din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare.  



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul pentru respectarea condițiilor de protecție a mediului 

în timpul executării lucrărilor de construcții/desființări din Municipiul Galaţi, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3 - Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

 

 

               Avizat,  

                                                       Secretarul municipiului Galaţi  

                                                                                        Radu Octavian Kovacs 
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            ANEXA 

REGULAMENTUL PENTRU RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A 

MEDIULUI ÎN TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUCȚII/DESFIINȚĂRI DIN MUNICIPIUL GALAŢI  

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE 

Deteriorarea mediului înconjurător este consecinţa unor activităţi create şi desfăşurate de om, 

factorul uman fiind cauza unor perturbări ale ecosistemului, adeseori cu implicaţii mai complexe 

decât cele provocate de factorii naturali. Fiecare stat membru al Uniunii Europene a aderat la un 

set de valori comune, reprezentat de obicei prin Directivele europene în toate domeniile, inclusiv 

în cel al calităţii aerului înconjurător. Maniera de abordare a legislaţiei naţionale trebuie să 

conducă la protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor 

destinate menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii aerului înconjurător.  

Art.1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se respectă 

condițiile de protecție a mediului în timpul executării lucrărilor de construcții/desființări din 

municipiul Galaţi, în conformitate cu prevederile și reglementările la nivel european și national. 

Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice și juridice ce îşi anunţă 

intenţia de a obţine, ca act final, autorizaţia de construire/desființare și parcurg procedura de 

autorizare a executării lucrărilor de construcţii/desființare care începe odată cu depunerea cererii 

pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de 

construire/desființare.  

Capitolul II - CADRUL LEGISLATIV  

1. Legislaţie naţională  

• Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător  

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului  

• Legea nr. 271/23.06.2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării 

atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la 

Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999, cu completările și modificările 

ulterioare  

• H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu completările și 

modificările ulterioare 

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare 

2. Legislație europeană  

• Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa  
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• Directiva 1996/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător (directiva-

cadru)  

3. Reglementări/Regulamente locale  

• H.C.L. nr. 260/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Galați 

• H.C.L. nr. 124/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

de salubrizare al Municipiului Galați  

Capitolul III - METODOLOGIE DE EVALUARE A IMPACTULUI ȘANTIERELOR 

Pentru fiecare activitate generatoare de praf desfăşurată pe un şantier este esenţial a se identifica 

și aplica măsuri eficiente de control a prafului şi emisiilor. De asemenea nu este lipsită de 

importanţă protejarea sănătăţii populaţiei şi implicit securitatea muncii lucrătorilor din şantier. 

Evaluarea impactului asupra calităţii mediului se aplică tuturor activităţilor de 

construcţie/desființare propuse, inclusiv fazelor de refacere a amplasamentului.  

Nevoia şi capacitatea unui dezvoltator de a realiza măsuri eficiente de control este deseori în 

funcţie de mărimea proiectului. Astfel că, Regulamentul îşi propune ca activitatea de bune practici 

să stabilească criterii pentru a evalua impactul potențial al unui şantier/sit de desființare sau 

construcţie.  

Art.3.Prezentarea Procedurii de avizare privind monitorizarea impactului asupra mediului în 

vederea obținerii Autorizației de construire/desființare 

(1) Beneficiarul va întocmi conform Anexei 1 – Fișa de identificare și descriere a proiectului. 

(2) Reprezentantul Primăriei municipiului Galați face evaluarea șantierului și realizează 

încadrarea acestuia în clasa de risc corespunzătoare. 

(3) Pentru șantierele cu risc scăzut nu este necesară parcurgerea procedurii de emitere a 

Avizului de conformare privind protecția mediului. 

(4) Pentru șantierele cu risc mediu și ridicat, beneficiarul întocmește și depune la Primăria 

municipiului Galați un Program de monitorizare și măsurile de diminuare a impactului 

asupra mediului conform anexei 2. 

(5) Compartimentul protecția mediului emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării 

Avizul de conformare privind protecția mediului. Avizul stabilește perioada de raportare 

privind modul de aplicare a măsurilor de diminuare/minimizare a impactului asupra 

mediului cuprinse în Programul de monitorizare. 

(6) Beneficiarul transmite Rapoartele privind aplicarea măsurilor de diminuare/minimizare a 

impactului asupra mediului către Compartimentul protecția mediului – Direcția Servicii 

Comunitare de Utilități Publice. 
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(7) Monitorizarea în care beneficiarul respectă programul va fi verificat pe baza Rapoartelor 

transmise și a vizitei în teren, de către Compartimentul protecția mediului– Direcția Servicii 

Comunitare de Utilități Publice. 

Art.4. Suplimentar, se va menționa daca deșeurile rezultate din demolare pot conține azbest sau 

alte materiale periculoase, modul de depozitare temporara a acestora, pana la eliminare, iar 

ulterior se vor prezenta dovezi privind eliminarea controlata prin operator autorizat (contracte, 

facturi, chitanțe), in conformitate cu legislația in vigoare. 

Art.5. Se va respecta legislația in vigoare, privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării 

solului şi subsolului si privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au 

fost afectate.  

Art.6. Evaluarea șantierului 

(1) Evaluarea şantierului trebuie realizată înaintea începerii oricărei activităţi pe şantier/site. 

Pentru a controla activităţile de desființare şi construcţie, este necesar să se evalueze riscul 

diverşilor poluanţi emişi din şantier, a nivelului de zgomot, refacerii terenului, gestionării 

deșeurilor și a impactului asupra mediului social-economic. Se vor obţine astfel beneficii 

adiţionale, cum ar fi reducerea numărului de reclamaţii, majoritatea fiind corelate cu praful şi 

zgomotul din activităţile de construcţii.  

(2) Potenţialul unui şantier/sit de demolare sau construcţie de a avea impact asupra receptorilor 

sensibili (locuințe, școli, grădinițe, spitale, centre sociale) depinde de mulţi factori, cum ar fi:  

• locaţia construcţiei  

• proximitatea faţă de receptorii sensibili  

• dacă trebuie să se realizeze lucrări de demolare  

• daca trebuie sa se realizeze lucrări de excavare  

• natura, locaţia şi mărimea stocurilor de materiale de construcție stocate in șantier şi perioada de 

timp de stocare în şantier/sit;  

• frecvenţa şi scara activităţilor generatoare de praf – inclusiv tăierea, măcinarea şi şlefuirea  

• necesitatea de a aduce pe şantier/sit a utilajului de sfărâmare a betonului sau dozator beton  

• numărul şi tipul vehiculelor şi utilajelor necesare în şantier/sit;  

• potenţialul de generare de praf sau noroi prin deplasarea vehiculelor şi  

• condiţiile meteo.  

Câţiva sau chiar unul din aceşti factori pot cauza un impact crescut sau prelungit de poluare cu 

praf, asupra receptorilor sensibili. 

 

Art.7. Linii directoare de evaluare a şantierelor/siturilor  

(1) Şantiere/situri cu risc scăzut  
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• Construire/ demolare casa familiala, locuință cu regim de înălțime de cel mult P+2E și două 

unități locative, deținute în proprietate de către persoanele fizice sau juridice distincte, 

neconstituite în condițiile legii în asociații de proprietari;  

• Potenţial ca emisiile şi praful să aibă un impact asupra receptorilor sensibili, impact cu frecvenţă 

scăzută  

(2) Şantiere/situri cu risc mediu  

• Proiect de dezvoltare cu suprafața construită desfășurată de până la 2000 mp;  

• Proiect de dezvoltare a unei zone rezidențiale cu locuințe colective si/sau funcţiuni 

complementare zonei de locuit, definite conform Regulamentului Local de Urbanism (ex. o 

spălătorie auto, o clinica, un spațiu comercial)  

• Potenţial ca emisiile şi praful să aibă un impact intermitent asupra receptorilor sensibili  

(3) Şantiere / situri cu risc ridicat  

• Proiect de dezvoltare cu suprafața construită desfășurată parcelei de peste 2.000 mp;  

• Proiect de dezvoltare a unei zone rezidențiale, comerciale sau industriale;  

• Potenţial ca emisiile şi praful să aibă un impact semnificativ asupra receptorilor sensibili.  

Capitolul IV - POTENȚIALE MĂSURI DE CONTROL AL PRAFULUI ŞI EMISIILOR, ZGOMOTULUI, 

GESTIONĂRII DEȘEURILOR  

Art.8. Beneficiarii investiţiei se vor asigura că toți contractorii de pe şantier folosesc tot timpul cele 

mai bune mijloace posibile pentru a minimiza praful şi emisiile.  

(1) Pregătirea terenului pentru şantier/sit  

 La toate şantierele cu spaţii deschise care sunt în apropierea receptorilor sensibili, 

dezvoltatorii vor adopta cele mai bune practici pentru a preveni ca praful şi emisiile altor 

poluatori să fie purtate dincolo de limitele şantierului.  

 Utilizarea masurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei cu mijloacele adecvate; 

alte metode de calmare a traficului, restricționare si control a accesului vehiculelor in 

șantier; închideri sau baricadări de drum; controale si închideri a accesului vehiculelor off-

road.  

 Împrejmuirea șantierului cu pânză specială de protecție pentru limitarea dispersării 

prafului și emisiile altor poluatori, dincolo de limitele șantierului. 

(2) Umezirea drumurilor  

 Investitorii vor trebui să spele sau să umezească rutele amplasate în interiorul şi în afara 

şantierului prin utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului 

Aceasta este în mod particular importantă în locaţiile apropiate zonelor rezidenţiale sau 

altor receptori sensibili. Investitorii trebuie să ia în considerare beneficiile de mediu şi 

economice din utilizarea surselor naturale de apă din sit, comparativ cu utilizarea apei 
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potabile din rețea in sit cu scopul înglobării prafului. Unde este posibil, sursa de apă trebuie 

să permită o utilizare şi re-utilizare maximală. 

 Curăţirea marginilor drumurilor şi pavajelor prin metode adecvate în regie proprie. 

 Folosirea utilajelor de măturat stradal eficiente şi nepoluante pe toate drumurile cel puţin 

o dată pe zi sau luarea în considerare de a se utiliza un sistem fix sau mobil de stropitori 

(“sprinkler”).  

 Realizarea de suprafeţe dure pentru trecerea vehiculelor şi inspectarea şi curăţirea lor 

regulată.  

 Drumurile publice vor fi întreţinute corespunzător eliminându-se praful sau pietrişul cu 

utilaje de măturat stradal eficiente şi nepoluante.  

(3) Vehiculele 

 Pentru a reduce praful şi particulele asociate cu vehiculele, toţi investitorii trebuie să 

implementeze un sistem de automonitorizare a emisiile de gaze de evacuare, starea de 

curăţenie a roţilor de cauciuc; se va identifica modalitatea optimă de reducere (minimizare) 

a impactului pe care utilizarea autovehiculelor o au asupra calităţii aerului (se vor dota 

autovehiculele cu prelate, meşe pentru acoperirea materialelor transportate.  

 Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la 

staţionare.  

 Curăţarea sau spălarea eficientă a tuturor vehiculelor înainte de plecarea din şantier/sit, 

dacă există riscul de a afecta receptori sensibili din apropiere.  

 Toate încărcăturile ce intră sau ies din şantier/sit să fie acoperite: utilizarea de prelate sau 

materiale ce acoperă incarcatura corespunzător pe întreaga sa suprafața; prevenirea 

scurgerilor din camion, pe lateral, in spatele remorcii sau pe la trapa de golire; curățarea si 

îndepărtarea materialului căzut. 

 Amplasarea la toate ieşirile a unui sistem fix de spălare a roţilor, precum şi proceduri de 

curăţire şi inspecţie eficientă a vehiculelor, care ar include spălarea completă a vehiculelor.  

(4) Utilaje mobile de concasat  

 Această secţiune se aplică doar şantierelor de construcţii care la un moment dat vor folosi 

utilaje mobile de concasat. Este o activitate inevitabil generatoare de praf şi va fi prezentă 

deseori în şantierele clasificate în mod normal de risc mediu sau ridicat.  

Se va notifica Compartimentul protecția mediului, în cazul folosirii unui utilaj de concasat, aceasta, 

prin inspectorii de specialitate, trebuind să verifice respectarea procesului tehnologic.  

(5) Utilaje de dozare a betonului  

Ca şi în cazul utilajelor de concasat,  şantierele de construcţii cu utilaje de dozare a betonului vor fi 

clasificate cu risc mediu sau ridicat.  Spargerea betonului se va realiza cu utilaj specific autorizat. 

(6) Excavări şi lucrări de pământ  
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Excavările şi lucrările care implica manipularea pământului pot fi o sursă potenţială de praf în afara 

şantierului, dacă nu sunt controlate corespunzător. Dacă sunt activităţi esenţiale, atunci 

investitorii trebuie să minimizeze generarea prafului si impactul provocat, pe cât de mult posibil.  

 La toate activităţile generatoare de praf se umezește pe jos, în special pe vreme uscată.  

 Acoperirea temporară a lucrărilor de pământ, a altor materiale generatoare de praf şi 

depozitarea acestora în containere.  

 Minimizarea căderilor de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor prin folosirea 

de jgheaburi pentru descărcare deşeuri.  

 În ariile descoperite după lucrările de amenajare a zonelor verzi (prelucrarea pământului, 

fixarea materialelor necesare: folie permeabilă contra înrădăcinării, scoarţă) vegetaţia va fi 

replantată în conformitate cu proiectul autorizat.  

 Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se face doar pe porţiuni mici în timpul lucrului şi nu 

toate în acelaşi timp.  

 Utilizarea de straturi protectoare sau aderente acolo unde nu se poate re-vegeta sau 

acoperi cu un strat de pământ.  

(7) Stocare şi depozitare în vrac  

Investitorii vor evita stocarea depozitelor de materiale de construcții, pe termen lung pe şantier 

oriunde este posibil, doar dacă acestea nu au funcţia de a ecrana vizual sau auditiv.  

Stocarea şi depozitarea în vrac pentru materiale de construcţii este interzisă, acestea urmând a fi 

containerizate. Depozitarea în vrac se va face doar după aprobarea acesteia şi în următoarele 

condiţii: o maxim 48 de ore, depunerea pe folie sau alt material de protejare a solului, curăţirea 

materialului vărsat/scurs, o depozitarea va avea loc în zone depărtate de receptori sensibili – 

cursuri de apă, o evitarea depozitării sub formă de mormane cu pantă abruptă sau de tipul celor 

ce îşi schimbă rapid forma, etc.  

Depozitele în vrac sau mormane se depozitează in incinte închise sau se păstrează bine acoperite; 

daca nu, se vor aplica agenți de umezire a materialului vrac.  

(8) Scurgeri şi căderi de materiale  

 Acoperirea corespunzătoare a materialelor care se pot împrăștia.  

 Minimizarea căderilor de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor prin 

folosirea de jgheaburi pentru descărcare deşeuri  

 Umezirea cu apă a suprafeţelor, cu regularitate  

 Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului  

 Lucrările pe verticală se vor realiza astfel încât riscul de împrăştiere/scăpările de 

material prin cădere să fie minimizate prin utilizarea de materiale şi dispozitive speciale  

(9) Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibrațiilor sunt necesare următoarele măsuri: 

 Reducerea vitezei de deplasare si menținerea stării tehnice corespunzătoare a 

mijloacelor de transport; 
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 Amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulație dimensionate 

corespunzător gabaritelor mijloacelor de transport si întreținerea permanenta intr-o 

stare buna a acestora; 

 In scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea 

materialelor se va face cu atenție pentru evitarea lovirii acestora; 

 In cazul in care nivelul de zgomot este peste limita admisa, se vor monta panouri 

fonoabsorbante; 

(10) Pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, se vor lua următoarele măsuri:  

- Identificarea tipurilor de deşeuri care s-ar putea produce şi urmărirea reducerii cantităţii de 

reziduuri pe cât posibil, identificând metodele de a refolosi ori recicla materialele.  

- Colectarea separată a deșeurilor pe categorii precum: deșeuri reciclabile (hârtie/carton, 

plastic/metal și sticlă, deșeuri din construcții și desființări și deșeuri menajere) 

- Controlul accesului în zonele de depozitare pentru a minimiza riscul de furt sau daune.  

- Depozitarea oricăror materiale departe de locaţii sensibile în zone fără împrejmuire. 

- Etichetarea tuturor deşeurilor stocate temporar in șantier.  

 

Capitolul V - ÎN CAZUL TUTUROR TIPURILOR DE ŞANTIERE/SITURI, se aplică următoarele măsuri:  

- respectarea legislația in vigoare, privind poluările accidentale, inclusiv informarea Gărzii de 

Mediu;  

- respectarea legislației in vigoare, privind paza si stingerea incendiilor; 

- gruparea şi protejarea zonelor pentru manipularea substanţelor toxice şi periculoase utilizaţi 

zone grupate, acolo unde se poate, pentru manipularea materialelor toxice si periculoase  

Deșeurile rezultate din demolări se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea 

lor, chiar si temporara, pe sol. Deșeurile periculoase rezultate in urma demolării vor fi tratate in 

conformitate cu legislația in vigoare, adică vor fi identificate, se vor stoca temporar in șantier in 

recipiente închise, etichetate, depozitate pe platforme acoperite si asigurate contra accesului 

neautorizat si eliminate numai prin operator autorizat.  

Prezentul Plan de măsuri îşi propune o abordare coerentă în tot oraşul Galați, prin recomandarea 

unor masuri atât pentru vehiculele care circulă pe drumurile publice, cât şi pentru vehiculele 

pentru drum neamenajat, utilizate în construcţii. Monitorizarea periodică a emisiilor se realizează 

de către reprezentanţii RAR România.  

Protocoalele de monitorizare a calităţii aerului ce ar trebui urmate în funcţie de riscul identificat al 

şantierului. Trebuie realizată monitorizarea poluării aerului din toate şantierele de demolări şi 

construcţii. Asta variază de la evaluarea vizuală la şantierele cu risc scăzut până la instalarea 

monitoarelor automate în timp real pentru PM10 la şantierele cu risc ridicat. La anumite şantiere 

se va determina situaţia de bază înaintea demarării construcţiei. În cazul în care Direcţia de Mediu 
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solicită dezvoltatorului o monitorizare automatică a calităţii aerului în timp real, în mod frecvent se 

folosesc două proceduri:  

• monitorizare de-a lungul unei secțiuni (în linie dreapta) pe şantierul de construcţie, amplasată în 

direcţia predominantă a vântului. Aici dezvoltatorul ia în considerare nivele de bază pentru a 

determina contribuţia relativă a calităţii aerului şi emisiile de praf din şantierul de construcţii. S-ar 

putea ca monitorizarea anterioară a calităţii aerului de bază să nu fie necesară în acest caz  

• monitorizarea să aibă loc lângă receptorii sensibili pentru a evalua orice impact în aceste locaţii  

Capitolul VI – Responsabilități și obligații  

Art.9. Titularul activității de construire/desființare, persoană fizică sau juridică, pe numele căruia a 

fost emisă autorizația de construire/desființare are următoarele obligații: 

a) Să întocmească și să depună la autoritatea emitentă a autorizației de 

construire/desființare, înainte de eliberarea acesteia, Programul de monitorizare și măsuri 

de diminuare a impactului asupra mediului, elaborat conform anexei 2 la prezentul 

regulament, pentru proiectele cu risc mediu și ridicat; 

b) Să respecte măsurile asumate prin Programul de monitorizare și măsuri de diminuare a 

impactului asupra mediului, pentru proiectele cu risc mediu și ridicat; 

c) La închiderea șantierului să ia toate măsurile pentru sortarea și îndepărtarea deșeurilor de 

pe amplasament, pentru proiectele cu risc scăzut, mediu și ridicat. 

Art.10. Este interzisă depozitarea deșeurilor provenite din lucrări de construcții/desființări în 

recipiente sau containerele în care se depun deșeurile menajere. 

Art.11. Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor provenite din lucrări de construcții și 

desființări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale. 

Art.12. Este interzis focul deschis pe șantier, în aer liber. 

Art.13. Este interzis transportul deșeurilor provenite din lucrări de construcții și desființări prin a 

căror manipulare se degajă praf, fără măsuri de acoperire și umectare, astfel încât să se limiteze 

degajarea prafului în atmosferă.  

Capitolul VII - RECOMANDĂRI/OBLIGAŢII PENTRU DEZVOLTATORI/INVESTITORI/BENEFICIARI:  

Art. 14. Şantiere/situri cu risc scăzut : 

! Implementaţi metodele celor mai bune practici tot timpul.  

! Ţineţi cont de impactul calităţii aerului şi prafului asupra standardelor de expunere ocupaţionale 

pentru a minimiza expunerea lucrătorilor şi de problemele în calitatea aerului care pot apare în 

afara limitelor ce îngrădesc şantierul, de ex. prin evaluare vizuală.  

! Păstraţi un jurnal exact al reclamaţiilor de la public.  
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Art.15. Şantiere/situri cu risc mediu:  

Ca şi în cazul şantierelor cu risc scăzut la care se adaugă următoarele:  

! Determinarea direcţiei predominante a vântului pe şantier preluând datele de la Centrul 

Meteorologic Regional Moldova (C.M.R. Moldova)  

! Dacă se măsoară de-a lungul unei secțiuni (in linie dreaptă): - Faceţi o secțiune de-a lungul 

şantierului în funcţie de direcţia predominantă a vântului. - Înregistraţi cu cel puţin două 

monitoare automatice de particule pentru a măsura nivelele de PM10 la oricare din capetele 

secțiunii – fie în interiorul, fie în exteriorul marginii şantierului. Aceste instrumente vor furniza 

date ce pot fi descărcate în timp real de către autoritatea locală.  

! Dacă se măsoară la receptori sensibili: - Identificaţi care locaţie(-ţii) trebuie monitorizată(-e) şi 

amplasaţi câte un monitor automatic de particule pentru a măsura nivelele reprezentative de 

PM10. Aceste instrumente vor furniza date ce pot fi descărcate în timp real de către autoritatea 

locală.  

! Dacă este relevant, suplimentaţi monitorizarea cu monitoare mobile manipulate manual pentru 

citiri punctuale făcute în locurile selectate, cum ar fi aproape de receptorii sensibili.  

! Luaţi în considerare şi monitorizarea depunerii de praf de sol, ce pot fi utilizate să indice 

neplăceri.  

Art.16. În plus față de cele de mai sus, pentru șantierele/siturile cu risc ridicat, Compartimentul 

protecția mediului poate să solicite şi monitorizare la receptorii sensibili, dacă este cazul.  

! Realizaţi o estimare/evaluare a depunerilor de praf şi sol  

! Faceţi o inspecţie vizuală a activităţilor şantierului, controlul prafului şi condiţiile şantierului, 

înregistraţi-le într-un jurnal zilnic al prafului.  

! Identificaţi o persoană responsabilă pe şantier pentru monitorizarea prafului care poate accesa 

datele PM10 în timp real de la monitoarele automatice (de ex., la 1 oră sau la intervale de 15 

minute). Asiguraţi-vă că aveţi un raport adecvat între asigurarea calităţii/controlul calităţii.  

! Deschideţi linii speciale telefonice funcţionale 24 de ore/zi pentru ca locuitorii să poată face 

reclamaţii la nivele ridicate de praf sau de PM10 direct dezvoltatorului. Luaţi în considerare 

difuzarea către comunitatea locală a sumarului cu rezultatele monitorizării. 

Capitolul VIII – CONTRAVENȚII ȘI SANȚIUNI  

Art.17. Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează: 

(1) Nerespectarea prevederilor art.9. lit. b) și c) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei  pentru 

persoanele fizice și de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice; 
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(2) Nerespectarea prevederilor art.11, 12, 13 cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei  pentru 

persoanele fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice; 

(3) Nerespectarea prevederilor art.10 cu amendă de 2.500 lei pentru persoanele fizice și 

persoanele juridice. 

Art.18. Titularul activității de construcție/desființare, persoană fizica/juridică, pe numele căruia a 

fost emisă autorizația de construire/desființare pentru șantiere cu risc scăzut pot fi sancționate 

pentru încălcarea prevederilor de la art. 9 lit. c), art. 10, art.11, art.12 și art.13. 

Art. 19 

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 se realizează de către 

reprezentanții Poliției Locale și de către împuterniciţii Primarului. 

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând 

menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal. 
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ANEXA 1  

FIȘĂ DE IDENTIFICARE ȘI DESCRIERE A PROIECTULUI 

1. Denumire proiect: 
 
Amplasament: 
 
 

2.  Beneficiar: 
 
Adresă: 
 
CIF (persoane juridice): 
 
Persoană de contact: 
 
e-mail: 
 
telefon/mobil: 
 

3. Elaborator*:  
 
Adresă: 
 
e-mail: 
 
telefon/mobil: 
 

4. Tipurile de lucrări (construcție, desființare/demolare): 
 

5. Categoria de construcții (rezidențial, industrial, comercial etc.): 
 

6. 
Utilaj de concasat și/sau dozator de beton: □ DA                      □ NU      

7. Suprafața construită și suprafața desfășurată: 
 

8. Durata estimată de desfășurare a lucrărilor: 
 

9. Persoana responsabilă în etapa de șantier cu implementarea măsurilor de 
diminuare/minimizare a impactului asupra mediului 
Nume și prenume: 
Funcție: 
e-mail: 
telefon/mobil: 

10. Descrierea planului de amplasare a șantierului și a traseelor de acces – incluzând 
rutele propuse pentru tractări, localizarea organizării de șantier, descrierea organizării 
de șantier, de asigurare a utilităților și descrierea modului de gestionare a deșeurilor 
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din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 
rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minim 55% în 
anul 2019 din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de 
construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Anexe: Autorizația de construire (copie), Punctul de vedere al Agenției pentru 
protecția mediului Galați (copie), alte documente relevante 

 

*se vor trece date privind identificarea elaboratorului Programului de monitorizare și măsurile de 

diminuare a impactului asupra mediului 
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                  ANEXA 2 

PROGRAM DE MONITORIZARE ȘI MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Factor de 
mediu/ Faza 

Condiţia/Criteriul Măsuri de diminuare/minimizare Responsabil 
Observaţii/ 
perioada de 

raportare 
RAPORTARE** 

A
P

A
 

1. 

Locurile unde vor fi 
amplasate organizările 
de şantier trebuie să fie 
astfel stabilite încât să 
nu aducă prejudicii 
mediului natural sau 
factorului uman. 

  
 

 

2. 

Măsuri specifice privind 
managementul apelor 
pentru a evita poluarea 
apelor de suprafaţă şi 
subterane. 

 
 

 

 

A
ER

 

3. 
Reducerea emisiilor de 
la autovehicule. 
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4. 

Reducerea antrenării 
pământului de către 
vânt datorat circulaţiei 
în perioada de 
transport. 

 
 

 

 

5. 
Verificarea utilajelor şi 
mijloacelor de 
transport. 

  
 

 

6. 
Urmărirea calităţii 
factorului de mediu aer  

   
 

SO
L 

SI
 S

U
B

SO
L 

7. 

Măsuri generale de 
reducere a impactului 
asupra solului şi 
subsolului. 

 

  

 

8. 
Urmărirea calităţii 
factorului de mediu sol 
şi subsol. 
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9. 
Îndepărtarea poluărilor 
accidentale.  

   

ZG
O

M
O

T 
SI

 V
IB

R
A

TI
I 

10. 

Respectarea 
programului de lucru şi 
utilizarea traseelor de 
circulaţie cu ce) mai mic 
impact asupra 
populaţiei riverane. 

 
   

11. 
Urmărirea nivelului de 
zgomot şi vibraţii.  

   

B
IO

D
IV

ER
SI

TA
TE

 

12. 
Măsuri generale de 
reducere a impactului 
asupra biodiversității. 

 
   

13. Refacerea terenului.     
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M
ED

IU
 S

O
C

IA
L 

SI
 E

C
O

N
O

M
IC

 

14. 

Măsuri generale de 
reducere a impactului 
asupra mediului social si 
economic - evitarea 
afectării domeniului 
public sau privat din 
vecinătatea perimetrului 
delimitat pentru 
desfăşurarea 
activităţilor de 
construcţie. 

 
  

 
G

ES
TI

O
N

A
R

EA
 D

EȘ
EU

R
IL

O
R

 

15. 

Măsuri de pregătire 
pentru reutilizare, 
reciclare şi alte 
operaţiuni de 
valorificare materială a  
cantităţilor de deşeuri 
nepericuloase provenite 
din activităţi de 
construcţie şi desfiinţări. 

 

 
  

 

**se va completa de către reprezentantul Primăriei municipiului Galați 

 

Director D.S.C.U.P., 

Vergiliu Vals 
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