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 REZUMAT 

Beneficiar: GENERAL INVEST TE AM SRL J12/2069/2013, CUI R032022724, Corn. 

Calatele, str. Dealu Negru, nr, 594B, jud. Cluj, 

Obiectiv de investiţie: “Construire unitate de mica industrie pentru fabricarea de elemente 

de dulgherie si tamplarie pentru construcţii, amenajari exterioare, racorduri si branşamente la 

utilitati" 

Obiectivul este situat în intravilanul municipiului Vatra Dornei pe un teren cu o 

suprafaţă de totală de 4765 mp, cuprinde un uscător şi 3 ateliere de prelucrare a lemnului 

(suprafaţa construcţiilor de 1684 mp] şi are următoarele vecinătăţi; 

- la nord - parcele proprietate privată; locuinţe la distanţa de cca, 50-51 m de limita 

amplasamentului, şi la 55,16-56,95 m de atelier; 

- la vest - parcelă proprietate privată; locuinţa la distanţa de cca. 48 m de limita 

amplasamentului şi la 59,3 m de atelier, 

- la sud - parcelă proprietate privată; locuinţa la distanţa de cca, 48,5 m de limita 

amplasamentului şi la 51,5 m de atelier, 

- la est - drum de acces Uliţa Vlejeni - Strada Roşu şi parcelă proprietate privată; 

clădiri cu funcţiune comercială la distanţa de cca. 54,4-67,1 m de limita 

amplasamentului şi la 58,95 - 72,95 m de atelier, 

în condiţiile respectării integrale a proiectului şi a recomandărilor din prezentul 

studiu, distanţele existente reprezintă perimetru de protecţie sanitară şi obiectivul poate 

funcţiona în locaţia propusă. Considerăm ca activităţile care se vor desfăşura în cadrul 

acestui obiectiv de investiţie nu vor afecta negativ confortul şi starea de sănătate a 

populaţiei clin zonă; obiectivul poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio- 

economic în zonă, iar eventualul impact negativ asupra sănătăţii populaţiei poate fi evitat 

prin respectarea următoarelor condiţii. 

La realizarea acestei investiţii se vor obţine avizele specificate în certificatul de 

urbanism si se vor respecta recomandările cuprinse în avizele / studiile de specialitate, 

prevederile legale şi normativele în vigoare. 

Se vor lua masuri pentru a împiedica accesul pietonilor si a personalului 

neinstruit in zona şantierului, prin prevederea de împrejmuiri, intrări controlate, plăcute 

indicatoare. 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului de 

investiţie se vor lua toate măsurile pentru colectarea selectivă a deşeurilor pe categorii, 

transportul si depozitarea acestora în locuri special amenajate. Depozitarea materialelor 

se va face în limita proprietăţii. Printr-un management adecvat se vor evita pierderile de 

substanţe, combustibili şi uleiuri la nivelul solului. 

Societatea va trebui să impună respectarea nivelului emisiilor de noxe şi de 

zgomot în mediu produse de echipamente, staţionarea mijloacelor auto cu motorul oprit 

si manipularea materialelor cu atenţie, pentru evitarea zgomotelor inutile. 

 



Toate activităţile vor fi planificate si desfăşurate astfel încât impactul zgomotelor 

să fie redus; se interzice desfăşurarea de alte activităţi decât cele specifice obiectivului. 

Dacă va fi necesar, se vor amplasa panouri fonoizolante in vederea diminuării propagării 

zgomotului produs de activităţile din incinta obiectivului. 

Funcţionarea obiectivului sa nu duca la depăşirea normelor privind nivelul 

zgomotului şi al vibraţiilor din zona de locuit prevăzute in Ord. 119/2014, cu completările 

şi modificările ulterioare, în SR nr. 10009/2017 - Acustica urbana, unde este normat 

nivelul de zgomot exterior clădirilor si in STAS 6156/86 unde este stabilit nivelul de 

zgomot interior. Aceasta recomandare se refera la zgomotul produs de construirea / 

funcţionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente in 

zona (ex. trafic auto). 

împotriva senzaţiei de disconfort a populaţiei prin producerea de eventuale 

zgomote, vibraţii, mirosuri, praf, fum a investiţiei propuse, care pot afecta liniştea publică, 

activitatea de învăţământ sau locatarii adiacenţi obiectivului se vor asigura mijloacele 

adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât sa se încadreze in normele din standardele 

in vigoare. 


