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MEMORIU DE PREZENTARE 
Conţinut-cadru conform ANEXA nr. 5E la LEGEa nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
 

 
I. Denumirea proiectului: “ REAMENAJARE PARC ZONA MONUMENTULUI OSTASULUI ROMAN ” 
 
 
II. Titular: 
- numele: MUNICIPIUL CAREI 
- adresa poștală:  jud. SATU MARE, mun. CAREI, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 40 
- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet nr. Tel./fax. 0261 861 663, e-
mail primariacar@yahoo.com 
- numele persoanelor de contact:.Gnandt Melinda 
- director/manager/administrator: Primar 
- responsabil pentru protecția mediului: Giurgiu Christian 
 
 
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 
a) un rezumat al proiectului; 
Destinatia stabilita prin prin Documentatia de urbanism nr.125 din 30.03.2022, faza PUG, aprobata prin 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Carei nr.349/1999: 
REGIMUL ECONOMIC : FOLOSINTA ACTUALA : TEREN, DE FORMA NEREGULATA, AVAND 
CATEGORIA DE FOLOSINTA CURTI CONSTRUCTII SI DRUM, CU MONUMENTUL OSTASULUI 
ROMAN, IN SUPRAFATA TOTALA AMENAJA TA IN PROIECT DE 17.295 MP. 
DESTINATIA PROPUSA: PARC IN SUPRAFATA TOTALA AMENAJA TA IN PROIECT DE 17.295 MP CU  
MONUMENTUL OSTASULUI ROMAN, O COPERTINA, AMFITEATRU SI 2 PAVILIOANE. 
SUPRAFATA TOTALA CONFORM CF = 14.298 mp 
Imobilul mai sus menţionat, se află situat în intravilanul mun. Carei , teren – drept de proprietate 
MUNICIPIUL CAREI 
domeniul public, monument istoric avand codul SM-III-m-A-05382.Pe sit exista construcția C1 conform 
Extras CF nr. 102819 Carei: 
C1 – MONUMENTUL OSTASULUI ROMAN - Monumentul este înscris la poziția nr. 304, cod SM-III-m-
A-05382, în “Lista monumentelor istorice”, actualizată prin Ordinul ministrului Culturii si Cultelor nr. 
2314/8 iulie 2004. 
Cea mai reprezentativa constructie de pe amplasament este obiectivul C1 – monument istoric, fiind 
inscrisa pe Lista Monumentelor Istorice, avand codul SM-III-m-A-05382 . 
DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE:   Monumentul Ostaşului Român 
Anul dezvelirii:  1964 
Persoana/persoanele/evenimentul căruia îi este dedicat monumentul :  victimelor celui de-al 
Doilea Război Mondial 
Localizare: Carei, 445100 
 
Situare în raport cu mediul 
Este situat în apropierea ansamblului monument istoric format din: 
- Castelul Károlyi   cod LMI SM-II-m-A-05280.01 
- Parc dendrologic   cod LMI SM-II-s-A-05280.02 
 
VARIANTA 1 
Soluția propusa pentru ‘’ REAMENAJARE PARC ZONA MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN ‘’ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Municipiului_Carei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Code:LMI:SM-II-m-A-05280.01
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Code:LMI:SM-II-s-A-05280.02
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prevede creșterea suprafetei pietonale și punerea în valoare a monumentului. Parcul nou format va 
dispune de o  zona mai mare dedicata defilarii paradelor militare, organizarilor de evenimente și de spatii 
diverse de recreere pentru public. 
În urma acestei reamenajari, spaţiul public Parc zona Monumentul Ostasului Roman în suprafaţă 
totală de 17.295 mp, va dispune de următoarele zone: 
 
- pietonal cu îmbracaminte tartan - loc de joaca    254.10 mp 
- pietonal cu îmbracaminte drenanta circulatii  3291.40 mp 
- dale beton turnate 60 x 60 cm (completare)  1503.70 mp 
- dale piatra cubica platforma statuie      190.80 mp 
- spaţii verzi                 8.065.00 mp 
- spatii destinate tasnitorilor cu apa         93.21 mp 
 
ZONE VERZI 
Din suprafaţa totală de 17.295 mp propusă a fi amenajată ca parc de relaxare şi agrement, 7.972 mp 
reprezintă zonele verzi, gazon realizat prin însămânţare. La capitolul de amenajări zone verzi s-au 
cuprins lucrări de îndepărtare a solului viciat , a vegetaţiei spontane existente, săpare, completare sol 
vegetal, gazonare teren, plantări de arbori . Plantările se vor face cu specii de arbori specifici zonei, 
împrejmuirea cu gard viu, pâlcuri de arbusti în exteriorul aleilor, flori albe pe suprafeţele gazonate din 
interior, de-a lungul aleii principale, pentru marcarea volumetrică a traseului de defilare a paradelor 
militare. 
 
În aceasta varianta de reamenajare se propun urmatoarele zone ce vor aduce diverse activități si ii  
răspunde necesittilor unui parc : 
 
ZONA 1: ZONA VERDE AMENAJATA CU FLORI 
Se propune amenajarea peisagera a zonelor verzi cu flori decorative albe ce vor urmări amprenta la sol 
conform desenului anexat. Aceste chenare se vor delimita perimetral cu banci placate cu piatra, 
iluminate ambiental cu platbenzi amplasate sub banci. În extremitatea nordica zonei 1 se vor amplasa 
banci izolate din blocuri de piatra cu dimensiunea de 45 x 30 x 60 cm pe o lungime de 3 m. 
Iluminatul general se va face la fiecare colt al acestor perimetre cu corpuri inalte de 7 m. 
 
ZONA 2: FANTANA SI TOTEM 1 
Se propune pastrarea fantanii existente, la aceasta se vor inlocui rigolele existente (45,35 ml). 
Totemul propus se va executa din b.a, placat cu piatra de 4 cm grosime. Pe acesta se vor dispune 
blocuri de piatra de 60 x 45 x 30 cm pe o lungime de 5, 85 ml. Centrat se vor dispune 4 rezervoare de Bio 
Combustibil XXL. Lungime unui rezervor este de 93 cm. Placajul de piatra de 4 cm se va delimita de 
blocurile de piatra printr-un cornier din tabla de 40 x 150 x 5 mm, amplasat perimetral. Pe acest corner 
se vor dispune litere volumetrice din tabla conform desenului anexat. 
 
ZONA 3: MONUMENT, PERGOLA, CHIOSC + TERASA , PARCARE SI TOTEM 2 MONUMENT 
Se propune pastrarea aleii pietonale princilale, în stânga și dreapta Monumentului Ostasului Roman se 
vor creea 16 alveole cu locuri de sezut din blocuri de piatra, fiecare alveola va dispune de 1- 2 banci din 
blocuri de piatra cu dimensiunea 60 x 45 x 30 cm pe lungimi libere.  
Pardoseala alveolelor se va placa cu pavaje din dale de beton turnat de 60 x 60 cm, conform cu 
existentul. Perimetral acestor dale se va turna pardosea drenanta în grosime de 4 cm. 
Monumentul se va ilumina cu corpuri de o înălțime medie h max -1 m. Acestea se vor dispune in 
fiecare colt al monumentului. 
C1_COPERTINA 
Se propun 2 copertine amplasate în stânga și dreapta monumentului, acestea vor avea dimensiunea 
de  41,20 m x 6 m, 8 stalpi hea centrali de care se vor agata 28 blocuri de piatra cu dimensiunea de 
3,8 m x 1,2 m x 4cm , hmaxim al pergolei va fi de +4.85 m.  
C2_CHIOSC + TERASA 
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CHIOSC 
Se propune un chiosc cu destinația de servicii, acesta va avea dimensiunea în plan de 7.40 m x 6,80 
m, h atic = =3.50 m. Acesta este dotat cu o baie (lavoar + w.c ), centrala termica și chioscul. Suprafața 
totala utila este de 41 mp. 
TERASA 
Se propune o structura de acoperire a terasei din lamele de aluminiu care se va putea ajusta, astfel încât 
acoperișul să fie închis sau deschis în proportia dorita. Pergola metalica va fi automatizata. 
Dimensiunea în plan va fi de 10 x 6 m cu h maxim de +3.35 m. 
PARCARE 
Se propun 6 locuri de parcare cu acces din bulevardul 25 Octombrie, acestea se vor amplasa în 
spatele chioscului și al terasei propuse. Pardoseala va fi din dale prefabricate din beton turnat cu 
dimensiunea de 60x60 cm (conform existentului). 
TOTEM 2 
Totemul propus se va executa din b.a, placat cu piatra de 4 cm grosime. Pe acesta se vor dispune 
blocuri de piatra de 60 x 45 x 30 cm pe o lungime de 5,85 ml. Centrat se vor dispune 4 rezervoare de Bio 
Combustibil XXL. Lungime unui rezervor este de 93 cm. Placajul de piatra de 4 cm se va delimita de 
blocurile de piatra printr-un cornier din tabla de 40 x 150 x 5 mm, amplasat perimetral. Pe acest corner 
se vor dispune litere volumetrice din tabla conform desenului anexat. 
 
ZONA 4: STATUIE FERDINAND 
Se propune reamplasarea statuii Ferdinand, astfel încât aceasta să fie pusa în evidenta astfel aceasta va 
separa cele doua artere principale pietonale care conduc spre trecerile de pietoni. Aceasta zona se va 
pava cu piatra cubica de 10 x 10 x 10 cm, gazon și diverse plante care vor pune în valoare statuia 
existenta. 
Iluminatul acesteia se va face din lateral cu 2 stalpi de înălțime medie – h maxim 1 m. 
 
ZONA 5: PARC DE JOACA PENTRU COPII 
Se propune o zona destinata locului de joaca, aceasta se va dota cu mobilier urban dedicat copiilor. 
Pardoseala se va realiza din tartan în supradata de 254.1 mp. Aceasta se va delimita fata de gazon 
cu o platbanda metalica de 100 x 5 mm. 
Fiecare loc de joaca va avea un spatiu de siguranta respectat conform specificatilor frurnizorului. 
 
ZONA 6: AMFITEATRU + SERVICII     AMFITEATRU 
Se propune o zona multifunctionala pentru evenimente, jocuri publice, teatru etc. Acesta va dispune de 5 
trepte în partea estica a parcului și 3 trepte în partea dreapta a parcului. Iluminatul se va face pe toată 
lungimea primei banci a amfiteatrului, atât pe partea dreapta cât și pe partea stânga, acesta va fi unul 
ambiental cu lumina calda. Pentru iluminatul general se propune un stalp cu înălțimea de 7 m amplasat 
în colțul pachetuluide 3 trepte a amfiteatrului. 
C3_SERVICII 
Se propune o zona de depozitare , spațiu tehnic și grupuri sanitare destinate parcului. Acest corp va 
avea dimensiunea în plan de 28, 47m x 4.77m cu h atic maxim +3.10 m. 
 
ZONA 7: SQUAR 
Se propune o zona minerala cu vegetație înaltă ( 20 de Platani) în extremitatea estica a parcului. 
Aceasta fiind o zina de tranzit și odihna pentru pietoni. În jurul platanilor se propun câteva banci 
perimetrale și rigole metalice la fiecare copac. Iluminatul se va face din pardosea, indirect de la fiecare 
copac. Se propune pardosea drenanta pe toată suprafața squarului – 660 mp. 
 
VARIANTA 2 
Varianta 2 contine toate operatiile de la VARIANTA 1 cu exceptia inlocuirii in totalitate a 
amfiteatrului și a corpului C3-Servicii. In VARIANTA 2 propunem inlocuirea totala a cestor doua 
functiuni. În locul acestora se va gazona și se va păstra proportia spațiului verde existent. 
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b) justificarea necesității proiectului; 
„ REAMENAJARE PARC ZONA MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN „ este unul din obiectivele 
Planului Integrat de dezvoltare Urbană a municipiului Carei, respectiv de regenerare, revitalizare a 
spaţiului public, de interconectare la celelalte spaţii publice din centrul istoric al municipiului . 
 
Obiectivul de investiţie urmăreşte reevaluarea spaţiului public din punct de vedere al 
accesibilităţii, al calităţii peisajului ambiental, astfel ca indicatorii de calitate în zonă să atingă cel 
puţin valorile medii europene. 
 
Municipiul Carei dispune de un patrimoniu cultural însemnat, care prin amenajare specială poate 
constitui premisa unor actracții turistice de seamă. Amenajarea turistică trebuie să vizeze în acest sens 
asanarea și mentenanța tehnică a siturilor, respectiv organizarea lor în produse turistice integrate local 
și regional, care asigură introducerea lor într-un circuit turistic, care cuprinde mai multe obiective 
turistice complementare. 
Trebuie subliniat importanța posibilității unor aplicații comune în cadrul programului CBC pentru 
dezvoltarea transfrontalieră integrată a turismului, pentru crearea acestor circuite cu rază 
transfrontalieră în vederea valorificării mai eficiente a resurselor turistice în comun cu partea maghiară. 
În consecință, putem deci conclude, că municipiu Carei se distinge cu posibilități de afirmare în speță în 
domeniul turismului cultural dar și balnear. 
Conform evidenței ministerului de resort, municipiul Carei dispune de 39 de monumente istorice, din 
care 11 sunt situri archeologice, iar restul monumente architectonice clasice. Monumentele arheologice 
datează cu precădere din neolitic, epoca fierului, bronzului, dar și din perioada migrațiilor. Cele 
arhitectonice mai reprezentative sunt biserici, case memoriale și castelul Károlyi. 
Pentru conservarea acestui patriomoniu, din Programul Operațional Regional s-a obținut finanțare 
europeană pentru realizarea unui circuit turistic al târgurilor medievale din Transilvania de Nord, în 
acest proiect implicându-se și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, și care a fost finalizat în 
2009. Proiectul viza restaurarea castelului Károlyi din Carei și a cetății Károlyi din Ardud în valoare de 
23 179 393 000 lei (aproximativ 5 milioane de euro), din care 18 371 945 000 lei reprezenta partea 
nerambursabilă. 
Un monument emblematic al orașului alaturi de Monumentul Ostasului Roman este castelul Károlyi, 
construit în 1792 prin transformarea vechii cetăți, care juca un rol important în apărarea orașului 
împotriva turcilor, dar și împotriva austriecilor în timpul războiului de independență condusă de Francisc 
Rákóczi al II-lea. 
Reconstruirea castelului în 1894-96 a transformat parțial fundalul baroc în unul eclectic, apărând 
elemente romantice și neogotice în architectură. În perioada comunistă, castelul a găzduit instituţii 
culturale de interes public: muzeul, casa de cultură şi biblioteca orăşenească. 
 
Astăzi, castelul găzduieşte o expoziție muzeală de interioare istorice care redau ambianța de odinioară 
a castelului și o expoziție de istorie locală. Valorificarea turistică a petrimoniului cultural ar însemna o 
atenție mai sporită față de cultivarea memoriei personalităților născuți în oraș (scriitoarea Kaffka Margit, 
sociologul Jászi Oszkár), dar și conectarea într-un circuit cultural al personalităților născuți în localitățile 
învecinate pe de-o parte și de alta a frontierei, care presupune colaborare cu comunitățile respective 
(memoria familiei Báthory, al lui Kölcsey Ferenc sau Ady Endre). 
Județul Satu Mare a fost beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului 
„Trasee sătmărene” selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5. – 
”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” –domeniul major de intervenție 5.3. 
Conform portalului acestui proiect „obiectivul general al proiectului "Trasee Sătmărene"este 
promovarea potenţialului turistic existent la nivelul judeţului Satu Mare, în scopul creşterii vizibilităţii 
acestuia în plan regional, naţional şi internaţional şi dezvoltării economice a factorilor implicaţi în 
domeniul turismului la nivelul judeţului”. 
Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 
Conceperea a trei trasee turistice în judeţul Satu Mare şi promovarea lor prin instrumente de marketing 
în rândul grupurilor ţintă identificate; 
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Creşterea atractivităţii judeţului Satu Mare pentru turism şi afaceri; 
Creşterea utilizării internetului în serviciile de promovare turistică. În cadrul acestui program municipiul 
Carei a fost cuprins în circuitul denumit ”Peregrinare pe urmele timpurilor trecute”. Acest circuit face 
referire la turismul cultural şi religios prin care se evidențiază acele mărturii ale valorilor culturale și 
istorice dintre care unele constituie valori naționale, internaționale sau chiar fac parte din patrimoniul 
mondial al umanității, castelele și cetăţile, atracții arhitecturale proeminente, dovezi vii ale istoriei 
bisericile de lemn și mănăstirile – așa cum este subliniat pe site-ul de promovare. 
Printre rezultatele directe ale proiectului se subliniază constituirea unei baze de date cu informaţii 
turistice, în principal cu informaţii referitoare la obiectivele turistice cuprinse în cele trei trasee turistice; 
editarea unui Ghid turistic al judeţului Satu Mare; editarea unor broşuri, flyere, hărți, calendare, DVD-
uri, panouri indicatoare, un portal turistic și materiale promoționale cu scopuri de marketing și de 
informare. Rezultatele indirecte ale proiectului sunt preconizate să apare pe termen mediu şi lung și să 
fie vizibile în special la nivelul IMM-urilor implicați în mod direct sau indirect în sectorul turistic. Pe lângă 
efectul general de dezvoltare economico-socială, așteptările seextind asupra următoarelor efecte 
benefice: creşterea numărului de turişti care vizitează judeţul Satu Mare și implicit Careiul în urma 
promoției, cu peste 15 %, după o perioadă de minimum 3 ani creşterea numărului înnoptărilor, a sejurului 
în unităţile de cazare, petrecute de turiştii sosiţi în judeţul Satu Mare și implicit în Carei crearea de noi 
locuri de muncă în unitățile de cazare, la operatorii turistici, în muzee și alte instituții culturale și la 
nivelul unităţilor de alimentaţie turistică. 
Turismul cultural și de patrimoniu poate fi gestionat eficient prin implicarea unor specialiști bine pragătiți 
din domeniul managementului și marketingului turistic și cultural, iar asemenea absolvenți stau la 
dispoziție, având în vedere specializările de profil din universitățile regionale din apropiere. De 
asemenea, organizarea de evenimente de marcă cu animatori profesioniști este indispensabil pentru 
încărcarea cu fond a investițiilor în patrimoniul cultural. 
Aceste obiective turistice pot fi interconectate cu ofertele agroturismului, ale turismului culinar și uval 
din împrejurimile Careiului, pentrua atinge sinergii maxime. 
Printre obiectivele turistice antropice de importană majoră amintim baza turismului de agrement din 
oraș, reprezentat de ștrandul termal din Carei. În decursul anilor precedenți, în urma investițiilor treptate 
și bine concepute, acest ștrand termal a reușit să se ridice la standardele calitative europene, oferind o 
reală alternativă de petrecere a timpului liber în condiții civilizate pentru localnici și turiști deopotrivă. 
Ștrandul dispune de portal propriu prin care se realizează promoția în mod eficient, totuși fiind indicat o 
upgradare a acestuia din punct de vedere a designului deweb. Investițiile recente vizau amplasarea 
unor elemente noi și modernizarea celor vechi în slujba agrementului, distracției și divertismentului legat 
de lumea acvatică (piscine, tobogane etc.), precum și modernizare a unităților de alimentație turistică. 
Marketingul turistic al unității trebuie să rămâne o preocupare continuă și prioritară, având în vedere 
mediul concurențial cu competiție acerbă în care a fost amplasat (competitorii direcți fiind 
Hajdúszoboszló, Debrecen,Nyíregyháza, Mátészalka în Ungaria, Tășnad, Satu Mare, Marghita, Băile 
Felix în România). 
(text preluat din STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI CAREI 
PENTRUPERIOADA 2014-2020 ) 
 
 
c) valoarea investiției;  
 
Varianta 1 
Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei, 29559321,82 lei 
din care : 
Valoare C+M (inclusiv TVA)   22288090,30 lei 
 
Valoarea totală (fără TVA) a investiţiei, 24875912,39 lei 
din care : 
Valoare C+M (fără TVA)   18729487,64 lei 
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Varianta 2 
Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei, 25580506,66 lei 
din care : 
Valoare C+M (inclusiv TVA)   19188755,50 lei 
 
Valoarea totală (fără TVA) a investiţiei, 21527588,06 lei 
din care : 
Valoare C+M (fără TVA)   16125004,62 lei 
 
 
d) perioada de implementare propusă;  
Durata estimata a realizarii investitiei este de trei ani, 12 luni proiectarea, (licitatia si atribuirea lucrarilor 
de executie nu este cuprinsa in estimare), respectiv 24 luni , executarea lucrarilor. 
 
 
e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată 
pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 

 Plan de incadrare in zona 
 Plan de situatie existent si propus 

 
 
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, 
alte structuri, materiale de construcție și altele). 
 
SOLUŢIA PROPUSĂ : 
Descrierea constructivă , funcţională şi tehnologică 
 
VARIANTA 1 
Soluția propusa pentru ‘’ REAMENAJARE PARC ZONA MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN ‘’ 
prevede creșterea suprafetei pietonale și punerea în valoare a monumentului. Parcul nou format va 
dispune de o  zona mai mare dedicata defilarii paradelor militare, organizarilor de evenimente și de spatii 
diverse de recreere pentru public. 
În urma acestei reamenajari, spaţiul public Parc zona Monumentul Ostasului Roman în suprafaţă 
totală de 17.295 mp, va dispune de următoarele zone: 
 
- pietonal cu îmbracaminte tartan - loc de joaca    254.10 mp 
- pietonal cu îmbracaminte drenanta circulatii  3291.40 mp 
- dale beton turnate 60 x 60 cm (completare)  1503.70 mp 
- dale piatra cubica platforma statuie      190.80 mp 
- spaţii verzi                8.065.00 mp 
- spatii destinate tasnitorilor cu apa         93.21 mp 
 
ZONE VERZI 
Din suprafaţa totală de 17.295 mp propusă a fi amenajată ca parc de relaxare şi agrement, 7.972 mp 
reprezintă zonele verzi, gazon realizat prin însămânţare. La capitolul de amenajări zone verzi s-au 
cuprins lucrări de îndepărtare a solului viciat , a vegetaţiei spontane existente, săpare, completare sol 
vegetal, gazonare teren, plantări de arbori . Plantările se vor face cu specii de arbori specifici zonei, 
împrejmuirea cu gard viu, pâlcuri de arbusti în exteriorul aleilor, flori albe pe suprafeţele gazonate din 
interior, de-a lungul aleii principale, pentru marcarea volumetrică a traseului de defilare a paradelor 
militare. 
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Speciile plantate : 
 
Selecţia speciilor pentru a fi plantate: 
- Aliniament pe latura sudică a amplasamentului pe toată lungimea aleii din Platanus acerifolia distribuit 
într-un număr de 23 de bucăți din 5 în 5 m, înconjurând și zona de joacă. Platanul este o specie cu 
rădăcini care suportă pavajele, de aceea a fost ales pentru zona din apropierea aleilor, însă a fost ales și 
datorită dorinței de a crea o perdea vegetală în aer pentru a obtura vizibilitatea asupra exteriorului. Are o 
creștere rapidă și suportă foarte bine poluarea. Înălțimea maximă este de 25-30 m, însă pot fi efectuate 
tăieri de întreținere sau formare pentru a menține specia la înălțimea dorită. Se achiziționează în balot 
de pământ, într-un ghiveci de 70 l și la înălțimea de 5-6 m;  
- La baza platanului a fost alese exemplare de Cornus sanguinea `Midwinter Fire`, specie ce decorează 
iarna prin lujerii săi galbeni la bază și roși-portocalii în vârf. Au fost propuse 127 de bucăți amplasate una 
langă cealaltă. Este un arbust ce atinge la maturitate înălțimi de 1,5 m, însă poate fi condus spre 
înălțimea dorită cu ajutorul tunderilor. Este achiziționat la ghiveci și are o înălțime de 0,30 m;  
- Pentru un decor de iarnă, tot pe latura sudică, pe suprafața gazonată au fost amplasate exemplare de 
Picea pungens `Hoopsii` într-un număr de 11 bucăți, distibuite în grupuri de câte 3-4 și solitar pe unele 
porțiuni. Este un conifer argintiu ce crește până la 4,5 m, însă este achiziționat în balot de pământ la 1,8 
m. Are o formă piramidală, erectă densă cu ramurile ușor ridicate;  
- La est de amfiteatru, s-a creat un squar unde se vor amplasa la o distanță de 3,5 m un număr de 28 de 
bucăți de Carpinus betulus `Fans Fontaine`, cu o coroană care va forma un spațiu răcoros, intim. La 
baza acestora vor fi amplasate grilaje pentru scurgerea apei la rădăcinile arborilor. Este o specie ce 
tolerează foarte bine pavajul, de aceea vor fi amplasați pe o zonă pietonală. Este transportat din 
pepinieră la înălțimea de 4-4,5 m, crt. 18-20 cm măsurați la un metru de la colet, în balot de pământ de d 
= 60 cm – 150 kg;  
- La vest de amfiteatru se află o zonă verde care este acoperită de arbori existență la care au fost 
adăugate 4 exemplare de Acer palmatum Atropurpureum și în 3 colțuri 3 exemplare de Magnolia 
grandiflora pentru a contura cât mai bine zona. Arborii aleși sunt extrem de decorativi și sunt achiziționați 
în balot de pământ la 4 m – arțarul, respectiv 2 m – Magnolia;  
- Pentru delimitarea zonei pavate de chioșcul propus, s-a creat un spațiu gazonat pe care o sa se 
amplaseze 5 bucăți de Betula utilis var. jacquemontii multistem, la baza cărora, pentru a încadra 
suprafața, se vor distribui 68 de bucăți de Lavandula angustifolia `Nana Alba`. Mesteacănul va fi adus în 
balot de pământ la înălțimea de 3,5 m, iar lavanda de 0,2 m, în ghiveci;  
- Pentru a delimita zona de parcare de restul parcului, se vor distribui 5 exemplare de Liquidambar 
styraciflua, specie ce decorează toamna prin frunzișul roșiatic-vișiniu și este adusă la înălțimea de 3,5-
4,5 m în balot de pământ. Este un arbore ce formează o coroană densă ce poate fi utilizată ușor ca o 
perdea vegetală;  
- În ceea ce privește suprafețele în formă de cruce și dreptunghiurile amplasate în fața monumentului, se 
va propune o succesiune de plante cu florile albe pentru a simboliza pacea, specii ce se vor înlocui în 
funcție de perioada lor de înflorire, pentru a crea un decor permanent. 
Speciile vor fi înflorite din martie până în octombrie, astfel: din martie în septembrie se va planta Viola x 
witrokiana într-un număr de 4916 bucăți, achiziționați ca și butași, din mai în septembrie se va înlocui cu 
Begonia tuberhybrida într-un număr de 4916 tot sub formă de butași, iar din septembrie în octombrie, se 
vor planta Chrysanthemum spp. într-un număr de 2000 de ghivece cu plante de aprox. 20 cm. 
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În aceasta varianta de reamenajare se propun urmatoarele zone ce vor aduce diverse activități    
Și ii  răspunde necesittilor unui parc : 
 
ZONA 1: ZONA VERDE AMENAJATA CU FLORI 
Se propune amenajarea peisagera a zonelor verzi cu flori decorative albe ce vor urmări amprenta la sol 
conform desenului anexat. Aceste chenare se vor delimita perimetral cu banci placate cu piatra, 
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iluminate ambiental cu platbenzi amplasate sub banci. În extremitatea nordica zonei 1 se vor amplasa 
banci izolate din blocuri de piatra cu dimensiunea de 45 x 30 x 60 cm pe o lungime de 3 m. 
Iluminatul general se va face la fiecare colt al acestor perimetre cu corpuri inalte de 7 m. 
 
ZONA 2: FANTANA SI TOTEM 1 

 
Se propune pastrarea fantanii existente, la aceasta se vor inlocui rigolele existente (45,35 ml). 
Totemul propus se va executa din b.a, placat cu piatra de 4 cm grosime. Pe acesta se vor dispune 
blocuri de piatra de 60 x 45 x 30 cm pe o lungime de 5, 85 ml. Centrat se vor dispune 4 rezervoare de Bio 
Combustibil XXL. Lungime unui rezervor este de 93 cm. Placajul de piatra de 4 cm se va delimita de 
blocurile de piatra printr-un cornier din tabla de 40 x 150 x 5 mm, amplasat perimetral. Pe acest corner 
se vor dispune litere volumetrice din tabla conform desenului anexat. 
 
ZONA 3: MONUMENT, PERGOLA, CHIOSC + TERASA , PARCARE SI TOTEM 2 MONUMENT 
 
Se propune pastrarea aleii pietonale princilale, în stânga și dreapta Monumentului Ostasului Roman se 
vor creea 16 alveole cu locuri de sezut din blocuri de piatra, fiecare alveola va dispune de 1- 2 banci din 
blocuri de piatra cu dimensiunea 60 x 45 x 30 cm pe lungimi libere.  
Pardoseala alveolelor se va placa cu pavaje din dale de beton turnat de 60 x 60 cm, conform cu 
existentul. Perimetral acestor dale se va turna pardosea drenanta în grosime de 4 cm. 
Monumentul se va ilumina cu corpuri de o înălțime medie h max -1 m. Acestea se vor dispune in 
fiecare colt al monumentului . 
 
C1_COPERTINA 
Se propun 2 copertine amplasate în stânga și dreapta monumentului, acestea vor avea dimensiunea 
de  41,20 m x 6 m, 8 stalpi hea centrali de care se vor agata 28 blocuri de piatra cu dimensiunea de 
3,8 m x 1,2 m x 4cm , hmaxim al pergolei va fi de +4.85 m.  
 
Infra- și suprastructură 
Infrastructura este alcatuita din fundatii izolate din beton clasa C16/20 cu cuzinet din beton armat clasa 
C20/25. Cota de fundare este la -1.35 fata de cota ±0.00 respectiv -1.35 fata de cota terenului amenajat. 
Terenul de fundare este stratul de argila cenusie cu presiunea conventionala de baza pconv = 280 kPa, 
conform Studiului Geotehnic nr.1867/2022 elaborat de I.I. Seicean Ioan – Satu Mare 
Suprastructura este alcatuita din stalpi metalici din TD 450x250x10 din otel marca S235J2 incastrati in 
fundatii izolate.  Grinzi principale din otel laminat marca S235J2 in consola incastrate in stalpii metalici. 
Grinzi secuntare din profile UPN 120 din otel marca S235J2. 
 
Intradosul copertinei se va placa cu tabla zincata lisa de 12,5 x 29.3 cm  perforata, conform desenelor 
anexate. Iluminatul pergolei se va face la fiecare stalp pe ambele laturi cu o banda led  iluminat 
ambiental care sa pună în evidenta perforatile tablei. 
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C2_CHIOSC + TERASA 

CHIOSC 
Se propune un chiosc cu destinația de servicii, acesta va avea dimensiunea în plan de 7.40 m x 6,80 
m, h atic = =3.50 m. Acesta este dotat cu o baie (lavoar + w.c ), centrala termica și chioscul. Suprafața 
totala utila este de 41 mp. 
 
Infra- și suprastructură 
Este o constructie propusa a se executa pe structura din profile metalice. 
Infrastructura este alcatuita din fundatii continue elastice  din beton clasa C20/25. Cota de fundare este 
la -1.32 fata de cota ±0.00 respectiv -1.32 fata de cota terenului amenajat. Terenul de fundare este 
stratul de argila cenusie cu presiunea conventionala de baza pconv = 280 kPa, conform Studiului 
Geotehnic nr.1867/2022 elaborat de I.I. Seicean Ioan – Satu Mare 
Suprastructura este alcatuita din stalpi de cadru metalici din TP 150x10 din otel marca S235. Grinzi 
principale din TP100x6 din otel marca S235.  
Planseu terasa din tabla cutata rezemata pe grinzile metalice. Panta se va realiza din polistiren de panta 
 
Finisajele exterioare 
placari din HPL montat peste sistemul termoizolant – 10 cm; 
acoperiș tip terasa , invelitoare membrana PVC; 
placari cu tabla zincata la copertina și atic exterior; 
tamplarii din Aluminiu cu geam termopan (ferestre și usi) – gri închis;  
 
Finisaje interioare : 
placaj lambriu lemn la tavan, 
placari cu gipscarton la pereți; 
zugraveli de lavabil alb la tavane (baie și centrala termica) și pereți; 
faianta pana la cota 1.20 m în baie și centrala termica; 
pardosea gresie portelanata în toate spatile; 
încălzire în pardosea; 
 
TERASA 
Se propune o structura de acoperire a terasei din lamele de aluminiu care se va putea ajusta, astfel încât 
acoperișul să fie închis sau deschis în proportia dorita. Pergola metalica va fi automatizata. 
Dimensiunea în pla va fi de 10 x 6 m cu h maxim de +3.35 m. 
 
PARCARE 
Se propun 6 locuri de parcare cu acces din bulevardul 25 Octombrie, acestea se vor amplasa în 
spatele chioscului și al terasei propuse. Pardoseala va fi din dale prefabricate din beton turnat cu 
dimensiunea de 60x60 cm (conform existentului). 
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TOTEM 2 
Totemul propus se va executa din b.a, placat cu piatra de 4 cm grosime. Pe acesta se vor dispune 
blocuri de piatra de 60 x 45 x 30 cm pe o lungime de 5, 85 ml. Centrat se vor dispune 4 rezervoare de 
Bio Combustibil XXL. Lungime unui rezervor este de 93 cm. Placajul de piatra de 4 cm se va delimita de 
blocurile de piatra printr-un cornier din tabla de 40 x 150 x 5 mm, amplasat perimetral. Pe acest corner 
se vor dispune litere volumetrice din tabla conform desenului anexat. 
 
ZONA 4: STATUIE FERDINAND 
Se propune reamplasarea statuii Ferdinand, astfel încât aceasta să fie pusa în evidenta astfel aceasta va 
separa cele doua artere principale pietonale care conduc spre trecerile de pietoni. Aceasta zona se va 
pava cu piatra cubica de 10 x 10 x 10 cm, gazon și diverse plante care vor pune în valoare statuia 
existenta. 
Iluminatul acesteia se va face din lateral cu 2 stalpi de înălțime medie – h maxim 1 m. 
 
ZONA 5: PARC DE JOACA PENTRU COPII 

 
Se propune o zona destinata locului de joaca, aceasta se va dota cu mobilier urban dedicat copiilor. 
Pardoseala se va realiza din tartan în supradata de 254.1 mp. Aceasta se va delimita fata de gazon 
cu o platbanda metalica de 100 x 5 mm. 
Fiecare loc de joaca va avea un spatiu de siguranta respectat conform specificatilor frurnizorului. 
 

 

ZONA 6: AMFITEATRU + SERVICII     AMFITEATRU 
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Se propune o zona multifunctionala pentru evenimente, jocuri publice, teatru etc. Acesta va dispune de 5 
trepte în partea estica a parcului și 3 trepte în partea dreapta a parcului.  
Infra- și suprastructură 
Fundatii continue din beton cu centuri din beton armat clasa C16/20 si C20/25. Cota de fundare este la -
1.20 fata de cota ±0.00 respectiv -1.20 fata de cota terenului amenajat.  
Pereti din beton armat clasa C20/25 cu grosime de 20cm  
Placa din beton armat clasa C20/25 cu hp=15cm 
 
Structura din b.a. se va placa  cu piatra de 4 cm și blocuri din piatra de 60 x 45x 30 cm cu lungime 
libera. Pavajul se va face din placi de beton turnat 60 x 60 cm conform placilor existente. Intradosul 
amfiteatrului se va umple cu pământ formand un taluz pe care se va planta gazon 
 
Iluminatul se va face pe toată lungimea primei banci a amfiteatrului, atât pe partea dreapta cât și pe 
partea stânga, acesta va fi unul ambiental cu lumina calda. Pentru iluminatul general se propune un 
stalp cu înălțimea de 7 m amplasat în colțul pachetuluide 3 trepte a amfiteatrului. 
 
C3_SERVICII 

 
Se propune o zona de depozitare , spațiu tehnic și grupuri sanitare destinate parcului. Acest corp va 
avea dimensiunea în plan de 28, 47m x 4.77m cu h atic maxim +3.10 m. 
 
Infra- și suprastructură 
Este o constructie propusa a se executa pe structura din zidarie portanta confinata din caramida GVP cu 
regim de inaltime P  
Infrastructura este alcatuita din fundatii continue din beton cu centuri din beton armat clasa C16/20 si 
C20/25. Cota de fundare este la -1.55 fata de cota ±0.00 respectiv -1.50 fata de cota terenului amenajat. 
Terenul de fundare este stratul de argila cenusie cu presiunea conventionala de baza pconv = 280 kPa, 
conform Studiului Geotehnic nr.1867/2022 elaborat de I.I. Seicean Ioan – Satu Mare 
Suprastructura este alcatuita din pereti din zidarie portanta GVP in grosime de 25cm  
Planseu terasa din beton armat clasa C20/25 cu hp=13cm 
 
Clădirea se va realiza din zidarie de caramida de 25 cm cu stalpi și grinzi din b.a., izolată cu vata 
bazaltica - 10 cm, și tencuiala decorativa siliconata – culoare alb. 
Acoperișul propus este tip terasa inierbata (gazon), pentru a se integra vizual cu amfiteatrul și taluzul 
acestuia. Fatada nordica și vestica se va placa cu placi din piatra pe toată înălțimea și lungimea 
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clădirii. În zona aticului se vor monta pe toată lungimea celor doua laturi difuzoare pentru apa. La baza 
clădirii se propune o rigola din b.a iluminata care să fie legată la pompa de recirculare a apei. 
Compartimentarea spațiului va fi următoarea : 
Depozitare – 42,73 mp – pard gresie – hl = 2.50 m 
Spațiu tehnic – 20 mp – pard gresie – hl = 2,50 m 
Grup sanitar F – 17.21 mp – pard gresie – hl = 2,50 m, 
 
Finisajele exterioare 
placari cu piatra – 4 cm; 
acoperiș tip terasa inierbat; 
placari cu tabla zincata la atic, 
tamplarii din Aluminiu cu geam termopan (ferestre și usi) – gri închis;  
 
Finisaje interioare : 
zugraveli de lavabil alb la tavane (grupuri sanitare și centrala termica) și pereți; 
faianta pana la cota 1.20 m în baie și centrala termica; 
pardosea gresie portelanata în toate spatile; 
încălzire cu radiatoare; 
compartimentari cu pereți și uși din HPL. 
 
ZONA 7: SQUAR 
Se propune o zona minerala cu vegetație înaltă ( 20 de Platani) în extremitatea estica a parcului. 
Aceasta fiind o zina de tranzit și odihna pentru pietoni. În jurul platanilor se propun câteva banci 
perimetrale și rigole metalice la fiecare copac. Iluminatul se va face din pardosea, indirect de la fiecare 
copac. Se propune pardosea drenanta pe toată suprafața squarului – 660 mp. 
 
Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru reabilitarea functionala si lucrarile de 
finisaje interioare, inclusiv mobilarea spatiilor 
 
Ca lucrari de punere in valoare pentrul corpul C1 - CHIOSC CHIOSC 
CHIOSC Pard. Gresie 35.8 mp 
W.C. Pard. Gresie 2.50 mp 
C.T. Pard. Gresie 2.10 mp 
Su. Totala  40.4 mp 

 
SERVICII 
DEPOZITARE Pard. Gresie 42.73 mp 
SPATIU TEHNIC Pard. Gresie 20 .00mp 
G.S. FEMEI Pard. Gresie 17.21 mp 
G.S. BARBATI Pard. Gresie 17.23 mp 
G.S. DIZABILITATI Pard. Gresie 4.82 mp 
Su. Totala  101.99 mp 

 
În construcția propusă urmează să se desfășoare urmatoarele activităţi:  
 
 
PARC PENTRU RECREERE 
 
PROPUS 
S. TEREN CF = 14.298 m2 
S. TEREN AMENAJATĂ ÎN PROIECT = 17.295 m2 
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C1_ COPERTINA 
Sc propusă = 477 mp 
Scd propusă = 477 mp 

 
C2 _ CHIOSC

 

S
c propusă 

= 46 mp 

S
cd propusă 

= 46 mp
 

Înălţimea utilă a spațiului proiectat este Hutil : 3.00 m  
Regim de înălţime propus : P 
H. atic de +3.50 m – fata de cota teren amenajat 
 
C3 _ SERVICII

 

S
c propusă 

= 136 mp  

S
cd propusă 

= 136 mp
 

Înălţimea utilă a spațiului proiectat este Hutil : 2.50 m  
Regim de înălţime propus : P 
H. atic de +3.10 m – fata de cota teren amenajat 
 
Sc propus =  659 m2 
Scd propus  =  659 m2  
 
S. verde = 8.065 m2 
S. pietonala = 8.289 m2 

 

 
Sc total.  = 282 +659  m2     
Scd total  = 282 + 659 m2 = 941 
POT = 5.44 %  
CUT = 0.054 
 
SUPRAFETE 
 
Indicatori urbanistici 
 
Procent de ocupare teren  
P.O.T existent = 1.6 % 
P.O.T.propus = 5.44 %  
 
Coeficient de utilizare teren  
C.U.T existent = 0.016 
C.U.T.propus = 0.054 
 
 
VARIANTA 2 
 
Varianta 2 contine toate operatiile de la VARIANTA 1 cu exceptia inlocuirii in totalitate a 
amfiteatrului și a corpului C3- Servicii. . In VARIANTA 2 propunem inlocuirea totala a cestor doua 
functiuni. În locul acestora se va gazona și se va păstra proportia spațiului verde existent. 
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Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 
- profilul și capacitățile de producție; - Nu este cazul 
 
- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); - Nu este cazul 
 
- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și 
subproduse obținute, mărimea, capacitatea; - Nu este cazul 
 
- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; - Nu este cazul. 
 
- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă: 
Ansamblul in momentul de fata nu are activitate, imobilele fiind racordate la reteaua de utilitati a 
orasului ( apa, canalizare, termoficare, energie electrica). 
 
 Consum apa –        665     mc/an 
 Consum energie electrica –   52560    kWh/ an 
 
INSTALATII SANITARE-TERMICE  
 
BRANSAMENTE 

Alimentarea cu apa 
Se propune realizarea unui bransament nou la reteaua de apa stradala, confectionat din teava de tip 
PeHD PN10 Ø63. Acest bransament va avea rolul de a asigura: 
- Cantitatea de apa necesara alimentarii cu apa rece a obiectivelor din incinta proprietatii; 
- Alimentarea/incarcarea rezervorului de apa sistem irigatii in momentul in care debitul de apa furnizat de 
puturile forate existente nu este suficient; 
- Alimentarea/incarcarea rezervorului de apa cascada apa.  
Masurarea cantitatii de apa consumate se va face prin intermediul contorului de apa nou, montat in 
caminul de apometru (CA) nou proiectat. Caminul de apa va fi unul de tip prefabricat, confectionat din 
beton (pentru montaj in zona carosabila), hidroizolat, prevazut cu capac de acces etans (din fonta) 
avand rezistenta minim D400, cu o intrare si o iesire etansa teava PeHD PN10 Ø63. In camin se va 
monta un contor de apa combinat DN50/20 prevazut cu transmitere de date la distanta (conform cu 
specificatiile furnizorului de apa a localitatii), montat intre doi robineti de sectorizare DN50 cu flansa.  
 
INSTALATII SANITARE DE ALIMENTARE CU APA RECE 
De la caminul de apa (CA) se prevede realizarea unei retele de distributie apa, ramificata, confectionat 
din teava de tip PeHD PN 10, avand traseul si indicat in planse. Aceasta retea va alimenta urmatorii 
consumatori:  
- Fantanele de baut apa (cismelele) de pe perimetrul parcului; 
- Instalatia interioara de apa rece – Cladire CHIOSC; 
- Instalatia interioara de apa rece si instalatie de preparare apa calda menajera – GRUPURI SANITARE; 
- Instalatia de cascada de apa – Cladire SPATIU TEHNIC; 
- Instalatia de irigare spatii verzi (in momentul in care debitul de apa furnizat de puturile forate existente 
nu este suficient) – Cladire SPATIU TEHNIC;. 
Retelele exterioare de alimentare cu apa se vor monta insotite de banda avertizoare si fir insotitor, in 
pamant sub limita de inghet avand traseele indicate in planse. Conductele se vor monta pe un pat de 
nisip de minim 20 cm. 
 
Alimentare cu apa rece Fantana baut apa 
In locurile indicate in planse se prevede montarea a 3 fantani de baut apa (Fba_1, ..., Fba_3). Pe 
racordul de alimentare a fantanilor de baut apa se prevede montarea unor robineti de concesie din fonta 
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DN20, cu montaj ingropat complet echipat, cu: tija prelungitoare  l= 1m, cutie protectie stradala. 
Alimentarea cu apa potabila a acestora se va face de la reteaua exterioara de apa rece nou proiectata, 
conform planse. 
 
Alimentare cu apa rece si apa calda menajera - Cladire Chiosc  
Se propune montarea unor obiecte sanitare antivandalism, conform plansele de arhitectura si dotarea 
grupurilor sanitare cu urmatoarele accesorii antivandalism: oglinzi, dozatoare de hartie igienica, 
dozatoare de hartie de sters maini, dezinfectant, uscatoare de maini, cos de gunoi. 
Alimentarea cu apa rece a consumatorilor din cladire se va face prin realizarea unui racord la reteaua 
exterioara de alimentare cu apa nou proiectata, confectionat din teava de tip PeHD PN10 Ø25.  
Intrarea in cladire se face in incaperea cu destinatie de G.S. . 
Inainte de a alimenta orice consumator, la intrarea racordurilor de apa in cladire, se prevede montarea 
unui filtru de apa metalic, cu curatare prin purjare, conform planse.   
Alimentarea cu apa rece (AR) si apa calda menajera (ACM) a consumatorilor din cladire se va face prin 
intermediul retelelor interioare de distributie a apei reci si a apei calde menajere nou proiectate. Aceste 
retele interioare se vor realiza in sistem ramificat, prin intermediul conductelor de tip PPR-CT (cu insertie 
de fibra), imbinate prin polifuziune, avand diametrele si traseele indicate in planse, ele fiind montate 
ingropat -in pereti (m.i.p), -in ghene (m.i.g.), -in sapa pardoselii (m.i.s.), -montata in tavan (m.i.t.), dupa 
caz, conform planse. In fiecare grup sanitar s-a prevazut cate un robinet general de apa rece si apa 
calda menajera care sa permita izolarea grupului sanitar in cazul aparitiei unei defectiuni, astfel incat sa 
nu fie afectata functionarea celorlalte grupuri sanitare.  
Conductele din PPR, utilizate pentru alimentarea cu apa rece si apa calda se vor izola cu izolatie 
tubulara din cauciuc sintetic utilizat pentru instalatii sanitare avand grosimea de 9 mm. La montarea 
izolatiilor pe conducte se vor verifica corectitudinea montajului acestora, astfel incat sa nu existe 
neetanseitati. 
Prepararea apei calde de consum se va face prin intermediul unor boilere cu montaj sub lavoar, avand 
capacitatea de 10 l.    
 
Alimentare cu apa rece si apa calda menajera - Cladire Spatiu tehnic + Grupuri Sanitare  
Se propune montarea unor obiecte sanitare antivandalism, conform plansele de arhitectura si dotarea 
grupurilor sanitare cu urmatoarele accesorii antivandalism: oglinzi, dozatoare de hartie igienica, 
dozatoare de hartie de sters maini, dezinfectant, uscatoare de maini, cos de gunoi. 
Alimentarea cu apa rece a consumatorilor din cladire se va face prin realizarea unui racord la reteaua 
exterioara de alimentare cu apa nou proiectata, confectionat din teava de tip PeHD PN10 Ø63.  
Intrarea in cladire se face in incaperea cu destinatie de Spatiu Tehnic. 
Inainte de a alimenta orice consumator, la intrarea racordurilor de apa in cladire, se prevede montarea 
unui filtru de apa metalic, cu curatare prin purjare, conform planse.   
Alimentarea cu apa rece (AR) si apa calda menajera (ACM) a consumatorilor din cladire se va face prin 
intermediul retelelor interioare de distributie a apei reci si a apei calde menajere nou proiectate. Aceste 
retele interioare se vor realiza in sistem ramificat, prin intermediul conductelor de tip PPR-CT (cu insertie 
de fibra), imbinate prin polifuziune, avand diametrele si traseele indicate in planse, ele fiind montate 
ingropat -in pereti (m.i.p), -in ghene (m.i.g.), -in sapa pardoselii (m.i.s.), -montata in tavan (m.i.t.), dupa 
caz, conform planse. In fiecare grup sanitar s-a prevazut cate un robinet general de apa rece si apa 
calda menajera care sa permita izolarea grupului sanitar in cazul aparitiei unei defectiuni, astfel incat sa 
nu fie afectata functionarea celorlalte grupuri sanitare.  
Conductele din PPR, utilizate pentru alimentarea cu apa rece si apa calda se vor izola cu izolatie 
tubulara din cauciuc sintetic utilizat pentru instalatii sanitare avand grosimea de 9 mm. La montarea 
izolatiilor pe conducte se vor verifica corectitudinea montajului acestora, astfel incat sa nu existe 
neetanseitati. 
Prepararea apei calde de consum se va face prin intermediul unor boilere vertical cu montaj pe perete, 
avand capacitatea de 100 l, montat in spatiul tehnic, in pozitia indicata in planse.  
Pe peretele din spatele cladirii se propune amenajarea unei instalatii de tip cascada de apa, cu 
recirculare a apei utilizate, compus din urmatoarele elemente principale: 
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- Sistem pompare; 
- Sistem filtrare si tratare apa; 
- Rezervor compensare prevazut cu prefiltru inox apa recirculata; 
- Instalatie de monitorizare nivel apa si incarcare automata; 
- Distribuitor inox pentru a crea fanta de apa, prevazut cu racorduri de alimentare; 
- Totalitatea conductelor si accesoriilor care formeaza parte de introducere a apei peste peretele 
artificial, in vederea crearii efectului de cascada de apa; 
- Totalitatea conductelor si accesoriilor care au rolul de a capta apa de la cascada si recircularea 
acesteia in bazinul de compensare.  
 
Alimentare cu apa rece Instalatii de irigare si picurare 
Prin propunerea arhitecturala/peisagera, parcul se va prevedea cu spatii verzi. Aceste spatii verzi vor fi 
de doua categorii:  
spatii verzi prevazut cu irigare manuala (zona de flori); 
spatii verzi prevazute cu sistem de irirgare automata (zona de gazon). 
Pentru a asigura posibilitatea udarii spatiilor verzi fara sistem de irigare automat, in diferite zone ale 
parcului se prevede montarea a 3 hidranti de gradina (Hg_1, ..., Hg_3). Hidrantii de gradina vor fi din 
fonta, avand diametrul DN25, cu montaj ingropat, complet echipati cu: robinet concesie, cheie actionare, 
coloana distributie cu doi robineti, cutie protectie. Alimentare hidrantilor de gradina se va face prin 
intermediul unei retele de distributie ramificata, confectionat din teava de tip PeHD PN 10, alimentat de 
la distribuitorul de irigatii aflat in spatiul tehnic, conform planse. Reteaua de distributie se va monta 
insotita de banda avertizoare si fir insotitor, in pamant sub limita de inghet avand traseul indicat in 
planse. Portiunile conductelor ce vor trece sub carosabil sau cai de circulatie autovehicule vor fi montate 
in conducte de protectie din otel. 
Spatiile verzi care urmeaza a fi prevazute cu sistem de irigare automate 
Pentru a avea un control bun asupra sistemului de irigare, parcul s-a impartit in 20 zone, aceste zone 
fiind alimentate de la distribuitorul de irigatii aflat in spatiul tehnic. 
Distribuitorul se va confectiona din fitinguri si tevi din material plastic, de tip PVC-U.  
Pe fiecare ramura de irigare cu aspersoare/picurare, la plecare din distribuitor, se prevede montarea 
unui robinet de sectorizare si a unui electroventil sistem irigatii. Electroventilele prevazute vor avea 
diametrul in functie de debitul fiecarui circuit in parte. Electroventilele alese vor fi cu posibilitate de reglaj 
a debitului de apa, inclusiv cu regulator de presiune pentru electroventil (1.4 – 7.0 bar).  
Comanda electroventilelor se va face prin intermediul unei automatizari sisteme irigatii, prevazut cu 
posibilitate de comanda a 24 de ciruite de irgare. Automatizarea va fi dotata cu programator orar/zilnic, 
cu comanda si in functie de senzorul de ploaie din dotare, cu transmitere date la distanta. Automatizarea 
se va putea regla automat in functie de datele primite de la cea mai apropiata statie meteo, prin 
conectarea acsteia la reteaua de internet. Automatizarea va avea posibilitatea de a stoca datele de 
functionare ale instalatiei si de a transmite aceste date catre Beneficiar. 
Aspersoarele utilizate vor fi de tip pop-up, cu raze de actiune intre 3.0-14.30 m, debitul intre 1.89-41.8 
l/min, unghi de stropire 40-360° respectiv 0-360°, cu posibilitate de reglaj -a debitului, -a razei de stropire 
si a lungimii jetului. 
Alimentarea aspersoarelor de la distribuitor se va face prin intermediul unor conducte de tip PeHD  PN 6. 
In incinta parcului exista patru puturi forate si un camin tehnic (CT.E). In camin sunt montate 4 pompe 
(cate una pentru fiecare put) de tip hidrofor care se afla in stare avansata de degradare. 
In urma propunerii arhitecturale de amenajare a parcului, este necesar mutarea caminului tehnic existent 
(CT.E) din pozitia initiala in noua pozitie indicata in planse. Se vor prelungi conductele de aspiratie  de la 
cele 4 puturi catre caminul tehnic (din noua pozitie). In caminul tehnic se prevede inlocuirea celor 4 
pompe existente cu 4 pompe de tip hidrofor inclusiv autmatizare functionare (pornire/oprire). De la 
aceste pompe se prevede montarea a cate o conducta de alimentare cu apa a rezervoarelor de stocare 
apa sistem irigare, aflat in cladirea spatiu tehnic. 
Cantitatea de apa consumat zilnic de sistemul de irigare va fi asigurat din cele 4 puturi de apa existente. 
Se prevede montarea a 3 rezervoare tampon (interconectate la partea inferioara si superioara) realizate 
din material plastic, avand volumul de 2000 l fiecare, prevazute cu scopul de a asigura o rezerva minima 
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de apa pentru functionarea instalatiei de irigat in conditii optime. Pentru a alimenta rezervorul pe 
perioada in care nu functineaza instalatiile din puturile forate, ori nu asigura suficienta apa, se prevede 
un racord de alimentare cu apa a rezervoarelor tampon si de la reteaua de alimentare cu apa nou 
proiectata.  
Alimentarea cu apa a sistemului de irigare se va face prin intermediul unui grup de pompare  sistem 
irigare, compus dintr-o pompa, cu pornire in functie de presiune setata prevazut cu vas de expansiune si 
automatizare. 
Pompa va aspira apa direct din rezervoarele tampon mai sus mentionate. 
Pornirea pompei se va face automat in functie de semnalul traductorului de presiune aflat pe conducta 
de refulare a acestuia. Oprirea pompei se va face automat la atingerea presiunii setate, ori in cazul lipsei 
de apa semnalizat de automatizare d emonitorizare nivel apa rezervoare tampon. 
Pe racordul de aspiratie a pompei se prevede montarea unui filtru y si a unui robinet, conform planse. Pe 
racordul de refulare a pompelor se prevede montarea unei clapete de sens, a unui robinet de inchidere 
si a unui robinet de golire, conform planse. 
 
INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA 
Canalizare menajera - Cladire Chiosc 
Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare din cladire se face in reteaua exterioara de 
canalizare menajera nou proiectata. 
Se prevede realizarea unei retele exterioare de canalizare , compusa din 2 camine de canalizare si 
conductele aferente, care vor transporta apele menajere de la cladire la reteaua existenta de canalizare 
menajera a orasului, cu racordare la caminul existent (CME1). 
 
Canalizare menajera - Cladire Spatiu tehnic + Grupuri Sanitare  
Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare din cladire se face in reteaua exterioara de 
canalizare menajera nou proiectata. 
Se prevede realizarea unei retele exterioare de canalizare , compusa din 3 camine de canalizare si 
conductele aferente, care va transporta apele menajere de la cladire la reteaua existenta de canalizare 
menajera a orasului, cu racordare la caminul existent (CME3). 
 
INSTALATIA DE CANALIZARE PLUVIALA 
Colectarea apelor pluviale  - Cladire Chiosc 
Evacuarea apelor pluvile colectate de receptorul de terasa al cladirii se va face in reteaua exterioara de 
canalizare pluviala nou proiectata. 
In jurul cladirii se prevede montarea unei rigole (R1) perimetrale pentru a impiedica patrunderea apei de 
la nivelul trotuarului in caldire. Rigola (R1) va fi una de tip monobloc clasa de sarcini C250, L total=23m, 
compus din: elemente de rigola cu L=1.0 / 0.5 m, 2x placa de capat, gratar tip fanta SlotTop (clasa 
C250), camin colector cu cos de aluviuni si cu dubla conexiune cu sifon cu racord DN100. 
Evacuarea apei de la rigola se va face face in reteaua exterioara de canalizare pluviala nou proiectata. 
Se prevede realizarea unei retele exterioare de canalizare pluviala, compusa din 2 camine de canalizare 
si conductele aferente, care vor transporta apele pluviala de la cladire la reteaua existenta de canalizare 
puviala a orasului, cu racordare la caminul existent (CPE1). 
In parcarea nou creata din spatele chioscului se prevede montarea unei guri de scurgere clasa de 
sarcina D400, compus din: gratar fonta 400x400, corp superior (35cm)+corp intermediar (35cm)+corp 
intermediar cu racord DN150 (35cm)+corp inferior depozit aluviuni (35cm). Gura de scurgere se va 
racorda la caminul existent (CPE1). 
 
Colectarea apelor pluviale - Cladire Spatiu tehnic + Grupuri Sanitare  
Evacuarea apelor pluvile colectate de receptorul de terasa al cladirii se va face in reteaua exterioara de 
canalizare pluviala nou proiectata. 
In jurul cladirii se prevede montarea unei rigole (R1) perimetrale pentru a impiedica patrunderea apei de 
la nivelul trotuarului in caldire. Rigola (R1) va fi una de tip monobloc clasa de sarcini C250, L total=23m, 
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compus din: elemente de rigola cu L=1.0 / 0.5 m, 2x placa de capat, gratar tip fanta SlotTop (clasa 
C250), camin colector cu cos de aluviuni si cu dubla conexiune cu sifon cu racord DN100. 
Evacuarea apei de la rigola se va face face in reteaua exterioara de canalizare pluviala nou proiectata. 
Se prevede realizarea unei retele exterioare de canalizare pluviala, compusa din 2 camine de canalizare 
si conductele aferente, care vor transporta apele pluviala de la cladire la reteaua existenta de canalizare 
puviala a orasului, cu racordare la caminul existent (CPE1). 
 
Colectarea apelor pluviale – zona platforma pietei 
Colectarea si evacuarea apelor pluvile de pe platforma pietei se va face prin inermediul unor rigole, dupa 
cum urmeaza: 
- In zona Amfiteatrului se prevede montare unei rigole (R3), o rigola de tip monobloc clasa de sarcini 
C250, L total=25m, compus din: elemente de rigola cu L=1.0 / 0.5 m, 2x placa de capat, gratar tip fanta 
SlotTop (C250), 2x camin colector cu cos de aluviuni si cu dubla conexiune cu sifon cu racord DN150. 
- In zona pietei din fata statuii se prevede montare unei rigole (R5), o rigola de tip monobloc clasa de 
sarcini C250, L total=113m, compus din: elemente de rigola cu L=1.0 / 0.5 m, 2x placa de capat, gratar 
tip fanta SlotTop (C250), 6x camin colector cu cos de aluviuni si cu dubla conexiune cu sifon cu racord 
DN160. 
 
Evacuarea apei de la rigole respectiv de pe copertine se va face face in reteaua exterioara de canalizare 
pluviala nou proiectata. 
Se prevede realizarea unei retele exterioare de canalizare pluviala, compusa din 3 camine de canalizare 
si conductele aferente, care vor transporta apele pluviala de la cladire la reteaua existenta de canalizare 
puviala a orasului, cu racordare la caminele existente (CPE2) respectiv (CPE3), conform planse. 
 
Fantana arteziana/jocul de apa existent in fata statuii, este prevazut cu o rigola perimetrala de colectare 
a apei de la acesta. Datorita starii de degradare a rigolei existente, se propune demontarea rigolei 
existente si montarea unei rigole (R4) de tip monobloc clasa de sarcini C250, L total=50m, compus din: 
elemente de rigola cu L=1.0 / 0.5 m, 2x placa de capat, gratar tip fanta SlotTop (C250), 4x camin 
colector cu cos de aluviuni si cu dubla conexiune cu sifon cu racord DN100. 
 
 
INSTALATII TERMICE 
INSTALATIA DE INCALZIRE - CLADIRE CHIOSC  
Pentru incaperea CHIOSC se prevede montarea a trei panouri de incalzire cu infrarosu cu montaj pe 
tavan, Q= 800W, IP52, telecomanda, protetie la supraincalzire. 
Pentru incaperea G.S. se prevede montarea unui panou de incalzire cu infrarosu cu montaj pe tavan, Q= 
350W, IP52, telecomanda, protectie la supraincalzire. 
 
INSTALATIA DE INCALZIRE - CLADIRE GRUPURI SANITARE SI SPATII TEHNICE 
Pentru incaperea G.S.B. se prevede montarea a doua panouri de incalzire cu infrarosu cu montaj pe 
tavan, Q= 800W, IP52, telecomanda, protetie la supraincalzire. 
Pentru incaperea CHIOSC se preved emontarea unor perdele de aer electrice deasupra usilor de acces. 
Pentru incaperea G.S. persoane cu dizabilitati se prevede montarea unui panou de incalzire cu infrarosu 
cu montaj pe tavan, Q= 600W, IP52, telecomanda, protetie la supraincalzire. 
Pentru incaperea G.S.F. se prevede montarea a doua panouri de incalzire cu infrarosu cu montaj pe 
tavan, Q= 800W, IP52, telecomanda, protetie la supraincalzire. 
Pentru incaperea Spatiu tehnic (sistem cascada apa) se prevede montarea unui convector electric, cu 
montaj pe perete, Q= 2000W, prevazut cu panou de comanda electronic programabil, cu senzor de 
temperatura integrat si protetie la supraincalzire. 
Pentru incaperea Spatiu tehnic (sistem irigatii) se prevede montarea a doua convectoare electrice, cu 
montaj pe perete, Q= 2000W, prevazute cu panou de comanda electronic programabil, cu senzor de 
temperatura integrat si protetie la supraincalzire. 
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INSTALATII VENTILARE - CLIMATIZARE 
INSTALATII DE VENTILARE-CLIMATIZARE - CLADIRE CHIOSC 
In grupul sanitar se prevede montarea unUI ventilatoare de evacuare aer (VB1). Ventilatorul va fi 
prevazuta cu clapeta antiretur si cu releu de temporizare.  
Pornirea ventilatorului se va comanda de la sistemul de iluminat din grupul sanitar urmand ca acestea sa 
continue sa functioneze un timp reglabil intre 3 si 20 de minute dupa stingerea luminii.  
Evacuarea aerului de la ventilator in exterior se va face prin intermediul unui sistem de tubulaturi 
circulare. La capatul tubulaturii de ventilare scoase in exterior se prevede montarea unor grile circulare 
cu plasa de sarma.  
Introducerea aerului pentru compensarea aerului evacuat se va realiza natural, prin intermediul a cate 
unei grile de transfer aer montata in usa (GTU) incaperii in care s-a prevazut montarea ventilatorului de 
baie (VB).  
Pentru climatizarea (incalzirea-racirea) CHIOSC-lui se prevede montarea unui sistem de climatizare cu 
functionare incalzie de la -25C. Sistemul de climatizare se va compune dintr-o unitate exterioara si o 
unitate interioara avand Qracire=5.1 kW (-10÷46°C) respectiv Qincalzire= 7.2 kW (-25÷18°C). 
 
INSTALATII DE VENTILARE - CLADIRE GRUPURI SANITARE SI SPATII TEHNICE 
In grupurile sanitare, se prevede montarea unor ventilatoare de evacuare aer (VB1 sau VB2). 
Ventilatoarele vor fi prevazuta cu clapeta antiretur si cu releu de temporizare.  
Pornirea ventilatorului se va comanda de la sistemul de iluminat din grupul sanitar urmand ca acestea sa 
continue sa functioneze un timp reglabil intre 3 si 20 de minute dupa stingerea luminii.  
Evacuarea aerului de la ventilator in exterior se va face prin intermediul unui sistem de tubulaturi 
circulare. La capatul tubulaturii de ventilare scoase in exterior se prevede montarea unor grile circulare 
cu plasa de sarma.  
Introducerea aerului pentru compensarea aerului evacuat se va realiza natural, prin intermediul a cate 
unei grile de transfer aer montata in usa (GTU) incaperii in care s-a prevazut montarea ventilatorului de 
baie (VB). 
 
INSTALATII ELECTRICE 
Instalatia de distributie 
Obiectivul se va alimenta cu energie electrica de la reteaua de distributie a localitatii prin intermediul unui 
Bloc de Masura si Protectie Trifazat (BMPT). 
Solutia de alimentare din reteaua de distributie, pana la Blocul de Masura si Protectie Trifazat, se va 
stabili prin Avizul Tehnic de Racordare eliberat de Operatorul de Distributie de energie electrica, la 
cererea Beneficiarului. 
Consumul de energie electrică se efectuează prin următoarele categorii de receptoare electrice: iluminat 
artificial, instalatie de sonorizare, instalatie alimentare cofrete multipriza, instalatie irigatii, etc. 
Instalaţia electrică de distribuţie se realizează conform Normativ I7/2011 prin schema TN-S. 
Distributia energiei electrice se va realiza prin intermediul: 
  Tablou de Distributie General (TGD); 
  Tablou de Distributie Iluminat (TDI); 
  Tablou de Distributie Chiosc (TDC). 
 
Instalatia de iluminat 
Instalaţia electrica de iluminat arhitectural va asigura cerintele cantitative (nivel de iluminare) si calitative 
(distributie, temperatura de culoare, grad de protectie) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare pentru 
aceasta categorie de constructii. 
Tipul constructiv al corpurilor de iluminat si gradul de protectie al acestora, vor fi in concordanta cu 
categoria de influente externe, pentru montaj in exterior. 
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Comanda de aprindere a iluminatului arhitectural se va realiza automat de la un senzor crepuscular si un 
programator orar prevazut in tabloul de distributie iluminat. 
Instalatia de iluminat arhitectural se va realiza cu urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat: 
- stalpi metalici de iluminat TIP1, cu inaltimea de  8 m, echipati cu corpuri de iluminat tip LED, grad de  
  protectie IP65. 
- stalpi metalici de iluminat TIP5, cu inaltimea de  4.5 m,  echipati cu corpuri de iluminat tip LED 50W,  
  grad de protectie IP65. 
- corp iluminat TIP3 proiector LED 50W pentru iluminat monument, grad de protectie IP 65; 
- corp iluminat TIP4 proiector LED 10W, incastrat in bloc beton pentru iluminat copaci, grad de  
  protectie IP 67; 
- corp de iluminat TIP6 aplica LED 20W, grad de protectie IP65, montate aparent pe perete; 
- corp de iluminat cu banda LED TIP2 respectiv TIP4  , amplasat sub banca, si respectiv amplasat   
  vertical intre panourile de piatra. 
Instalatia de iluminat se va alimenta cu energie electrica din tabloul de distributie iluminat, prin circuite 
realizate cu cablu tip CYAbY 5x4 mmp, CYAbY 5x2,50 mmp si CYAbY 3x2,50 mmp, CYABY 2x2.5 
protejate la trecerea pe sub zone pietonale in tuburi de protectie din PVC tip greu, D=50 mm, montate 
ingropat in pamant. 
Cablurile instalate in pamant se pozeaza la adancimea de 0,80 m, fata de cota terenului amenajat. 
Cablurile se pozeaza in sant intre doua straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste care se pune un 
dispozitiv avertizor (banda avertizoare) si pamant rezultat din sapatura. 
Se vor respecta distantele de siguranta ale cablului pozat in pamant fata de diverse retele, constructii 
sau obiecte, conform NTE 007/08/00. 
Structura metalica a stalpilor se va lega la priza de pământ. 
 
Instalatia de prize si putere 
In spatiile „Chiosc”, „Depozitare”, „Spatiu tehnic” se vor prevedea prize in conformitate cu destinatiile 
incaperilor. 
Vor fi prevazute: 
- prize simple 16 A/230 V, cu contact de protectie, in constructie normala, montaj ingropat; 
- prize simple 16 A/230 V, cu contact de protectie, in constructie etansa, IP 44, montaj ingropat; 
- cofrete multipriza echipate cu prize 16 A/230 V si aparatajul de protectie, IP65. 
Circuitele de prize se vor realiza cu cablu tip CYY-F 3x2,50 mmp, pozat in tub de protectie, montat 
ingropat. Circuitele de alimentare cofrete multipriza se vor realiza cu cablu tip CYAbY 5x4 mmp, montat 
ingropat in pamant. 
Instalatia de putere este compusa din urmatoarele echipamente electrice: 
- radiatoare electrice; 
- boilere electrice; 
- uscatoare de maini; 
- ventilatoare grupuri sanitare; 
- sistem de irigatie. 
Pozitia definitiva a prizelor si a racordurilor se va stabili de catre Beneficiar, in functie de amplasarea 
mobilierului si a echipamentelor. 
 
Instalatia de supraveghere video 
Sistemul de supraveghere video propus in zonele de interes va urmari detectarea, identificarea si 
descurajarea urmatoarelor tipuri de activitati: furt, vandalism, persoane turbulente / violente, orice 
recurgere la violenta in zonele monitorizate. 
Camerele de supraveghere video vor fi de tip IP megapixel, cu o rezolutie de 3 MP,  cu un sensor 
infrarosu care poate capta imagini pe timp de noapte la minim 80 m. 
Camerele video vor fi de tip day-night, cu comutare automata în modul monocrom, de înalta sensibilitate, 
pentru a asigura o imagine cu raport semnal/zgomot îmbunatatit în conditiile unui iluminat de nivel 
scazut. 
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Camerele vor avea grad de protectie IP 66, care sa asigure protectia camerei împotriva factorilor de 
mediu si functionarea ansamblului în conditiile climatice specifice. 
Înregistrarea imaginilor se realizeaza prin echipamente de date specializate, care asigura catalogarea si 
indexarea informatiei pe baza de data si ora, evenimente si alte date introduse de operatori. 
Sistemul va permite stocarea pentru minim 30 de zile a imaginilor si arhivarea oricaror înregistrari pe 
suport de date extern pentru arhivare de durata mai lunga. 
Camerele de supraveghere video vor fi amplasate pe stalpii de iluminat propusi. 
Reteaua de alimentare si respectiv de transmisie date va fi realizata cu cablu tip FTP cat. 6, pozat in tub 
de protectie din PVC tip greu, D=50 mm, montat ingropat in pamant. 
Cablurile instalate in pamant se pozeaza la adancimea de 0,80 m, fata de cota terenului amenajat. 
Cablurile se pozeaza in sant intre doua straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste care se pune un 
dispozitiv avertizor (banda avertizoare) si pamant rezultat din sapatura. 
Se vor respecta distantele de siguranta ale cablului pozat in pamant fata de diverse retele, constructii 
sau obiecte, conform NTE 007/08/00. 
 
Instalatia WI-FI 
Instalatia WI-FI va fi realizata prin prevederea de Acces Point-uri Wireless pentru exterior, amplasate pe 
stalpi de iluminat, ce vor avea urmatoarele caracteristici: 
- viteza wireless: 2,4 GHz 300 Mbps; 
- putere de transmisie: 27 dBm; 
- antena: 9 dBi; 
- carcasa rezistenta la intemperii, IP 65; 
- adaptor PoE Pasiv 24V; 
- protectie ESD: 15 kV; 
- protectie paratrasnet: 6 kV; 
- temperatura de functionare: -30°C ÷ +70°C. 
 
Instalatia de sonorizare 
Obiectivul va fi prevazut cu o instalatie de sonorizare ambientala formata din: 
- mixer amplificator; 
- difuzoare de exterior; 
- cablaj alimentare boxe. 
Pozitiile difuzoarelor sonorizarii ambientale se vor stabili impreuna cu beneficiarul pentru a acoperii o 
arie cat mai mare din suprafata parcului. 
Cablajul aferent unei instalatii de sonorizare de putere ce va putea fi utilizata ocazional se va realiza 
pana la cutia de sonorizare respectiv cutie distributie sonorizare. 
 
Sistem fotovoltaic 
Obiectivul va fi prevazut cu un sistem fotovoltaic. 
Sistemul fotovoltaic va avea in componenta urmatoarele elemente: 
- Panouri fotovoltaice; 
- Invertor; 
- Cablajul si mufele de conectare; 
- Elemente pentru suport si fixare panouri fotovoltaice. 
- Tablou protectie curent alternativ 
- Tablou protecie curent continuu 
Panourile fotovoltaice se vor amplasa pe cele doua Copertine, configuratia acestora permitand 
instalarea unui numar de 70 panouri fotovoltaice cu expunere sudica, asigurand o putere instalata de 28 
kW. 
Energia produsa de sistemul fotovoltaic va fi debitata in reteaua de distributie. 
Sistemul fotovoltaic va fi dimensionat si realizat in conformitate cu cerintele furnizorului / producatorului 
acestei instalatii, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice in vigoare. 
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Instalatia de legare la pamant 
Pentru protectia impotriva socurilor electrice se va folosi o schema de tip TN-S, cu conductor de 
protectie prin legare la neutru separat pe intreaga instalatie de distributie de la BMPT pana la 
receptoare. 
Se va prevedea o priza de pamant la care se vor lega tablourile de distributie, stalpii metalici, partile 
metalice aferente instalatiei de irigatii. 
Priza de pamant va fi realizata din platbanda OL-Zn 40x4 mm montata la adancimea de 1m la care se 
vor lega stalpii de iluminat ambiental sutructura metalica a sistemului fotovoltaic si tablourile de 
distributie a energiei electrice. 
Priza de pamant pentru protectia impotriva socurilor electrice va avea rezistenta de dispersie: Rp < 4 
ohm. 
 
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției; - Nu este 
cazul. 
 
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; - Nu este cazul. 
 
- resursele naturale folosite în construcție și funcționare; - Nu este cazul. 
 
- metode folosite în construcție/demolare; 
Se propune reabilitarea trotuarelor și spatiilor pietonale, astfel pe tronsoanele destinate exclusiv 
circulatiei pietonale și pentru trotuare, se va înlocui îmbrăcămintea asfaltica și a pavelelor din beton 
existente, prin refacerea substratului și dispunerea unor pavele prefabricate din piatră, min. 6 cm 
grosime. Acolo unde este necesară extinderea / refacerea integrală a trotuarelor sau tronsoanelor 
pietonale, se recomandă următoarea structură rutieră: 
min. 6 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate. 
3 .,. 5 cm substrat de nisip (după pilonare) 
min. 10 cm fundatie din balast 
În funcție de situația existența și cea proiectata, bordurile existente se vor păstra, reloca sau inlocui 
după caz. De asemenea, se poate avea în vedere eliminarea pasului la bordura în cadrul proiectului de 
reabilitare În zonele intersectiilor, precum și pe toate sectoarele unde este cazul, se va asigura 
accesibilitatea si mobilitatea  persoanelor cu deficiente locomotorii. 
Se recomandă amenajarea zonelor verzi şi încadrarea peisagistică a pietei în corelare cu planul 
arhitectural de ansamblu, cu panta transversală de minim 1% orientată spre gurile de scurgere, astfel 
încât să fie asigurată permanent scurgerea apelor pluviale. Colectarea și scurgerea apelor pluviale În 
vederea asigurării colectării și scurgerii eficiente a apelor pluviale, se vor lua următoarele măsuri: 
amenajarea corespunzătoare a pantelor longitudinale şi transversale ale părtii carosabile, spatiilor de 
parcare și trotuarelor; amenajarea dispozitivelor de scurgere, respectiv guri de scurgere racordate la 
sistemul de canalizare pluviala existente; se recomandă aducerea la cotă a tuturor gurilor de scurgere şi 
căminelor de vizitare existente, precum și înlocuirea celor degradate. 
 
C1-COPERTINA:Infrastructura este alcatuita din fundatii izolate din beton clasa C16/20 cu cuzinet din 
beton armat clasa C20/25. Suprastructura este alcatuita din stalpi metalici din TD 450x250x10 din otel 
marca S235J2 incastrati in fundatii izolate.  Grinzi principale din otel laminat marca S235J2 in consola 
incastrate in stalpii metalici. Grinzi secuntare din profile UPN 120 din otel marca S235J2. 
 
C2-CHIOSC: Este o constructie propusa a se executa pe structura din profile metalice. 
Infrastructura este alcatuita din fundatii continue elastice  din beton clasa C20/25.Suprastructura este 
alcatuita din stalpi de cadru metalici din TP 150x10 din otel marca S235. Grinzi principale din TP100x6 
din otel marca S235.  
Planseu terasa din tabla cutata rezemata pe grinzile metalice 
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AMFITEATRU:  Infrastructura este alcatuita din Fundatii continue din beton cu centuri din beton armat 
clasa C16/20 si C20/25. Suprastructura este alcatuita din Pereti din beton armat clasa C20/25 cu 
grosime de 20cm si placa din beton armat clasa C20/25 cu hp=15cm 
 
C3-SERVICII: Infrastructura este alcatuita din fundatii continue din beton cu centuri din beton armat 
clasa C16/20 si C20/25. Suprastructura este alcatuita din pereti din zidarie portanta GVP in grosime de 
25cm  
Planseu terasa din beton armat clasa C20/25 cu hp=13cm 
 
- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și 
folosire ulterioară; - Nu este cazul. 
- relația cu alte proiecte existente sau planificate; - Nu este cazul. 
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; - Nu este cazul. 
- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea 
unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, 
eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); - Nu este cazul. 
- alte autorizații cerute pentru proiect. - Nu este cazul. 
 
 
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
Nu este cazul. 
 
 
V. Descrierea amplasării proiectului: 
 
- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată 
prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; - Nu este cazul. 
 
- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 
actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, 
și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Terenul destinat realizării obiectivului de investiţie „REAMENAJARE PARC ZONA MONUMENTULUI 
OSTASULUI ROMAN”  
se află situat în intravilanul mun.Carei , teren – drept de proprietate MUNICIPIUL CAREI 
domeniul public, monument istoric avand codul SM-III-m-A-05382. 
Pe sit exista construcția C1 conform Extras CF nr. 102819 Carei: 
C1 – MONUMENTUL OSTASULUI ROMAN - Monumentul este înscris la poziția nr. 304, cod SM-III-m-
A-05382, în “Lista monumentelor istorice”, actualizată prin Ordinul ministrului Culturii si Cultelor nr. 
2314/8 iulie 2004. 
 
Accesul pe amplasament se realizeaza prin partea Nord-Estica a acestuia, marginite de 2 artere de 
circulatie importante, 
Terenul se invecineaza in partea: 
Est - str. Calea Armatei Romane 
Vest - nr. cad. 108053 
Nord - Bulevardul 25 Octombrie 
Sud - nr cad. 113364 Terenul nu este imprejmuit. 
 
- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, 
atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: 

https://lege5.ro/Gratuit/gy3domzs/conventia-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-din-25021991?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrx/legea-nr-22-2001-pentru-ratificarea-conventiei-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-adoptata-la-espoo-la-25-februarie-1991?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/guztmmjv/ordinul-nr-2314-2004-privind-aprobarea-listei-monumentelor-istorice-actualizata-si-a-listei-monumentelor-istorice-disparute?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gezdiobqgy/ordonanta-nr-43-2000-privind-protectia-patrimoniului-arheologic-si-declararea-unor-situri-arheologice-ca-zone-de-interes-national?d=2018-12-11
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•  folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; 
•  politici de zonare și de folosire a terenului; 
•  arealele sensibile; 
 
Prima atestare documentară a Careiului datează din 1213, în forma Karul. A fost domeniul neamului 
Kaplony, strămoşii familiei a cărei istorie se leagă strâns de cea a oraşului: familia Károlyi. Din secolul al 
XIV-lea, Careiul devine centrul domeniului familiei Károlyi. Un veac mai târziu, în 1482, aceştia obţin, de 
la regele Matia Corvin, permisiunea ridicării unui edificiu din piatră în localitate. În acea perioadă, 
Careiul deţinea deja statutul de oppidum (târg, statut intermediar între sat şi oraş). În descrierile de la 
sfârşitul secolului al XVI-lea, se menţionează o fortificaţie a Careiului, probabil necesară din cauza 
accentuării pericolului otoman. 
Bătălia de la Mohács (1526) și căderea Ungariei a adus schimbări majore în viaţa familiei proprietare 
şi a oraşului. Între Ferdinand de Habsburg şi Izabela, soţia lui Ioan Szapolyai s-a declanşat lupta pentru 
tronul Ungariei. Nobilimea era nevoită să aleagă între cele două tabere, iar opțiunea personală a 
fiecăruia a avut la bază dispunerea moşiior şi interesele într-un sens sau altul. Nobilii Károlyi au ales la 
început tabăra reginei Izabela, și din acest motiv Ferdinad I a confiscat toate moşiile familiei în anul 
1558. Câțiva ani mai târziu, familia a reuşit totuși să obţină graţierea, şi în anul 1594 Mihai Károlyi 
este repus în drepturi. 
O altă schimbare care a marcat viaţa oraşului a fost Reforma religiosă şi răspândirea sa în rândul 
populaţiei. Asemenea multor nobili, şi familia Károlyi a acceptat noua doctrină religioasă, după cum reiese 
din testamentul lui Mihai Károlyi. Majoritatea locuitorilor Careiului îmbrățișasera noua confesiune, 
primul preot reformat al oraşului fiind Téglás János. Careiul a jucat un rol important în formarea 
bisericii protestante: aici s-au desfășurat sinoadele din anii 1591 şi 1594. Orașul este cunoscut de altfel 
și ca localitate natală a preotului reformat Károli Gáspár (1529-1591), primul traducător al Bibliei în limba 
maghiară. Următoarele generaţii ale familiei Károlyi s-au întors la religia catolică, fiind și primii nobili din 
regiune care au luat această decizie. Un factor important care a determinat schimbarea rapidă a 
orientării lor religioase a fost influența pe care curtea imperială a exercitat-o asupra singurului fiu al lui 
Mihai Károlyi, care crescuse la Viena. Viaţa religioasă a oraşului nu a mai fost însă afectată de opțiunea 
familiei proprietare. Locuitorii Careiului au rămas majoritar protestanți timp de câteva secole și au utilizat 
biserica medievală din localitate pentru desfășurarea serviciului religios. 
Secolul al XVII-lea a însemnat o perioadă mai agitată în viaţa urbei. Orașul a suferit distrugeri 
semnificative în urma atacurilor otomane care supuseseră deja Oradea, iar mai târziu din cauza mişcării 
curuţilor. În urma unei asemenea invazii, în anul 1670 oraşul a fost jefuit şi incendiat, iar o parte a 
populaţiei a fost silită să se refugieze. Răscoala lui 
Francisc Rákóczi al II-lea a transformat din nou Careiul în câmp de luptă. Îndelungatele lupte armate au 
sărăcit orașul şi din punct de vedere economic, şi din perspectiva numărului de locuitori. 
După semnarea Păcii de la Satu Mare (1711), au urmat vremuri mai paşnice în viaţa Careiului. Cu o 
putere economică și un prestigiu social semnificativ mărit ca urmare a obținerii titlului de conte (1712), 
familia Károlyi a avut drept principală preocupare prosperitatea moșiilor sale, și în special a centrului 
de domeniu, Careiul. Primii pași au urmărit sporirea numărului de locuitori ai orașului. Creșterea 
demografică provocată de proprietari pe parcursul 
secolului al XVIII-lea avea mai multe surse. Pe de o parte, aici și-au găsit refugiu în vremurile de 
restriște ale secolului trecut locuitorii satelor din jur, amenințate de atacuri. Oamenii din nu mai puțin de 
patru așezări limitrofe - Bobald, Etely, Kide şi Vada - și-au părăsit definitiv satele și s-au stabilit la Carei, 
în partea oraşului cunoscută mai târziu sub denumirea de Oraşul Haiducilor. Locuitorii acestui „cartier" 
au intrat în serviciul familiei Károlyi, fiindu-le încredințate în primul rând slujbe militare (dintre ei au fost 
aleși, printre altele, soldații din garnizoana cetăţii). În schimbul serviciilor îndeplinite, au fost înzestrați cu 
pământ şi loc de casă. Majoritatea ortodocși, aceștia au dat naștere unei comunități de rit oriental extrem 
de prospere în oraş. La începutul secolului al XVIII-lea, „haiducii" au îmbrățișat Unirea cu Biserica Romei, 
creându-și o parohie în jurul bisericii proprii. 
O altă sursă importantă a creșterii demografice din oraș a fost așezarea comunității germane, colonizate 
de familia Károlyi pe aceste meleaguri. Colonizarea şvabilor s-a derulat cursiv pe tot parcursul 
secolului al XVIII-lea, iar apariţia lor în număr mare a adus schimbări profunde în viaţa oraşului, atât 
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din punct de vedere al numărului de locuitori, cât și din perspectiva structurii confesionale a populației. 
Până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, datorită aportului 
german, comunitatea catolică a devenit majoritară. Micul grup al luteranilor aducea o nuanţă aparte 
grupului șvăbesc stabilit în Carei. Primele date despre aceștia provin din anul din 1753, când când 
comunitatea luterană număra abia 10 familii. Numărul lor nu a crescut semnificativ, însă perseverența de 
care au dat dovadă le-a permis, până la sfârşitul secolului, creerea unei comunități religioase viabile. 
Primul preot luteran a sosit în oraş în anul 1808, iar biserica, existentă şi în zilele noastre, a fost 
construită în 1819. 
Alături de comunitățile menționate, la Carei s-au așezat şi numeroși evrei. Unii dintre ei trăiau în oraș 
de mult timp, însă la inițiativa lui Alexandru Károlyi, la Carei s-a format o comunitate evreiască puternică 
între anii 1720-1740. Contele le-a donat noilor-veniți 50 de locuri de casă, întemeind astfel partea de 
oraş numită Pasajul Evreilor. Primul rabin a ajuns în oraş în 1724, iar sinagoga, în picioare și astăzi, a 
fost construită în 1866. 
Datorită colonizărilor abundente, aspectul oraşului s-a schimbat în totalitate până la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. Aşezarea până atunci similară unui sat mai dezvoltat a început să capete aspect de oraş. 
Completând evoluția demografică, la Carei au demarat marile investiţii edilitare. Majoritatea construcţiilor 
aveau caracter reliogios și erau legate de comunităţile nou-formate sau sporite. Familia Károlyi a ajutat 
financiar sau prin donaţii de teren fiecare 
comunitate religioasă, dar, mai ales după apariţia populaţiei şvăbeşti, a susţinut cu precădere biserica 
romano- catolică. Biserica parohială a orașului a fost scoasă din folosința reformaţilor şi oferită catolicilor. 
Sosirea ordinului piarist în oraş a servit, pe lângă scopurile strict cultice, și dezvoltării învăţământului. 
Primul preot-profesor a sosit la Carei în 1727, la invitaţia lui Alexandru Károlyi. Conform protocolului 
încheiat cu ordinul piarist, moșierii locali trebuiau să asigure, alături de biserică şi mănăstire, o şcoală 
unde călugării să-și desfăşoară activitatea didactică. Unitatea de învățământ piaristă s-a dezvoltat 
constant, devenind până la sfârşitul secolului al XIX-lea un gimnaziu cu 8 clase și una dintre cele mai 
renumite școli din regiune. Clădirea actuală a gimnaziului a fost ridicată în 1887. Promisiunea construirii 
unei biserici făcută piariştilor de Alexandru Károlyi a fost îndeplinită doar în timpul generaţiei 
următoare a familiei, de Anton Károlyi. Acesta a construit biserica între anii 1769-1779, ca un gest de 
gratitudine oferit pentru naşterea unicului său fiu, Iosif. Edificiul în stil baroc este şi în zilele noastre una 
dintre cele mai frumoase biserici romano-catolice din zonă. Revocarea dreptului de folosire a bisericii 
parohiale pentru reformați nu a lăsat nici această comunitate fără lăcaş de cult. Contele le-a construit o 
biserică mai mică, fără turn. Clădirea a devenit rapid neîncăpătoare pentru numeroșii protestanți din 
Carei, care și-au construit pe același loc, între anii 1746-1752, o nouă biserică, de data aceasta pe 
cheltuială proprie. Populaţia în creştere permanentă a oraşului de haiduci și-a ridicat prima biserică, din 
lemn, în anul 1720. Coloratura etnică accentuată a dus însă curând la apariția conflictelor în cadrul 
comunității greco-catolice, iar diferenţele lingvistice au provocat diviziunea totală între români și ruteni, 
care au decis construirea a două biserici. Comunitatea ruteană și-a ridicat biserica între 1737-1739, cu 
sprijinul material a lui Demetriu Raț, administratorul domeniului familiei Károlyi. Edificiul este considerat 
cea mai veche biserică de zid 
greco-catolică. Comunitatea românească şi-a construit biserica în 1752, pe cheltuială proprie. Pe lângă 
fiecare dintre edificiile de cult funcționa câte o școală confesională, întreținută tot de comunitate. 
Înfiinţarea tipografiei în 1754, la inițiativa familiei Károlyi, a constituit o adevărată piatră de hotar a culturii 
din zonă. Funcţionarea tipografiei a fost coordonată de Demetriu Raț, iar primul maestru tipograf a fost 
Pap István. Tipografia a servit în primul rând editării de cărţi cu caracter religios, dar s-au tipărit aici şi 
manuale școlare cu caractere chirilice. 
Valul de lucrări edilitare din Carei nu a ocolit nici reşedinţa familiei Károlyi. Iosif Károlyi a demolat cetatea 
considerată deja depăşită, fiind umplute şi şanţurile de apărare. Urmând planurile lui Iosef Bitthauser, 
între anii 1792-1794 moșierii careieni au construit un castel baroc cu un etaj. În paralel cu lucrările de 
construcţie propriu-zise a fost realizat şi parcul din jurul castelului, după planurile lui Bode György. 
Dezvoltarea a fost remarcabilă şi pe plan economic. Au apărut noi meșteșuguri, mulţumită în primul rând 
populaţiei şvăbeşti şi evreieşti. În secolul al XVIII-lea s-a format un cartier anume pentru meşteşugari, 
cunoscut sub denumirea de Partea Meşterilor. Mai mulți meșteșugari s-au asociat curând în bresle şi au 
reuşit să obţină privilegii. Primele diplome au fost obţinute în 1717 de breslele cizmarilor, a croitorilor şi a 
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blănarilor. Au urmat în 1741 brutarii şi a lumânărarii, iar în 1781 a venit rândul tăbăcarilor. La sfârşitul 
secolului, în 1784, la Carei erau conscris nu mai puțin de 54 de meserii. 
Pe parcursul secolului al XIX-lea, orașul continuă să se dezvolte, și datorită faptului că la sfârşitul 
secolului al XVIII- lea Careiul devine reşedinţa comitatului Satu Mare. În 1830 a fost construit Sediul 
Comitatens, ca un simbol al noului statut. În anii 30 ai secolului al XIX-lea aici a activat ca notar al 
comitatului, iar apoi ca deputat al dietei, Kölcsey 
Ferenc. În paralel s-a dezvoltat administraţia urbană: în 1848, Careiul obţine titlul de oraş cu consiliu 
ales. Noul statut a fost recunoscut oficial în anul 1871. În 1808 fusese construit primul sediu al 
primăriei, mutat la sfârşitul secolului în 
clădirea hanului Cerbul de Aur. La începutul secolului al XIX-lea, cercul meşteşugarilor s-a lărgit și 
mai mult: în anul 
1819, și breasla postăvarilor a reușit să obţină privilegii. În această perioadă apar și primele 
neînțelegeri între 
populaţia şvăbească şi cea maghiară. Şvabii, care trăiau oricum izolați de restul populației în partea lor 
de oraș, și-au întemeiat propriile bresle. Până la finalul secolului, din cauza maghiarizării lente a 
comunității germane, aceste contradicţii s-au aplanat. Prosperitatea economică a determinat dezvoltarea 
culturii, a învăţământul, a sănătății publice. În 1845, la iniţiativa lui Gheorghe Károlyi, s-a înfiinţat 
primul spital, care a devenit cu timpul spitalul comitatului. Alături de familia Károlyi, la înfiinţarea 
instituţiei au contribuit şi breslele din oraş. Dezvoltarea oraşului a căpătat un nou avânt în 1871, odată cu 
construirea liniei de cale ferată. Intensificarea circulaţiei cu acest mijloc de transport a determinat 
construirea, între 1910-1912, a clădirii gării, în picioare și astăzi. În pofida acestor realizări, caracterul 
oraşului a rămas unul preponderent meşteşugăresc: până la începutul secolului al XX-lea, în Carei nu 
se înființează nici o fabrică mai importantă. În anul 1886 s-a desfiinţat autonomia breslelor, iar membrii 
acestora s-au reorganizat în corporaţii de industriași. Buna pregătire a meșteșugarilor careieni este 
dovedită și de faptul că, anual,în localitate erau organizate 7 târguri naționale, iar în anul 1907 aici s-a 
desfășurat expoziţia naţională a industriașilor. În 1885 la Carei apare primul ziar sub tilul Nagykároly és 
vidéke (Careiul şi împrejurimile). 
Pe parcursul secolului al XIX-lea, Careiul a fost afectat de mai multe calamităţi. În anul 1834, un seism a 
afectat aprope toate clădirile importante, iar incendiul din anul următor a ars 350 de case, pustiind orașul 
aproape în totalitate. La sfârşitul secolului, în 1887, un alt incendiu a provocat pagube la fel de grave. 
La sfârşitul secolului al XIX-lea castelul Károlyi a fost din nou modificat, căpătând forma actuală. 
Lucrările s-au desfășurat între anii 1893-1896, după planurile lui Artur Meining, transformând castelul în 
stilul unei cetăți cavalerești. Refacerea a avut loc la iniţiativa lui Ştefan Károlyi, însă după moartea sa din 
1907, familia nu a mai folosit castelul ca reşedinţă permanentă. 
După Primul Război Mondial, Careiul și întreaga parte vestică a comitatului Satu Mare a revenit 
României. Încă nu se încheiaseră luptele, când în mai 1919, regele Ferdinand al României face o vizită 
la Carei. Oraşul şi satele din jur au fost, în secolul al XIX-lea, centre ale mişcării naţionale române, în 
care un rol important au jucat preoţii. Lupta 
împotriva Episcopiei de Hajdúdorog, înfiinţată în 1912, a culminat la sfârşitul anului 1918, când la Carei a 
fost înfiinţat Vicariatul Naţional Român, în frunte cu Romul Marchiş, protopopul local. Scopul vicariatului 
a fost preluarea administraţiei bisericești a satelor care aparţinuseră de Hajdúdorog. Instituția a 
funcționat până în 1919, când parohiile problematice au fost integrate Episcopiei Greco-Catolice de 
Oradea. 
În perioada interbelică, oraşul a trecut prin multiple schimbări sociale, economice şi administrative. În 
anul 1926, Careiul și-a pierdut statutul de reşedinţă de judeţ şi a fost anexat împreună cu plasa din care 
făcea parte judeţului Sălaj. Cultura şi învăţământul românesc au luat un avânt mai puternic. Pe lângă 
Liceul Iuliu Maniu, înfiinţat în 1923, în 1919 și-a început activitatea un gimnaziu de fete, în 1930 o 
şcoală de băieţi, iar în 1924 o şcoală de meserii. În anul 1924 s-a înfiinţat la Carei filiala judeţeană 
Satu Mare a asociaţiei culturale române ASTRA, primul său 
preşedinte fiind Zenovie Pâclişianu. Începând cu anul 1927, asociația editează și un săptămânal cu 
titlul Graiul 
Neamului. Pe lângă prosperele ateliere de meșteșugari, în perioada interbelică au apărut în oraş primele 
fabrici moderne, cea mai importantă dintre ele fiind fabrica de uleiuri Ardealul. Tot Careiul a fost, în 
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perioada interbelică, centrul mişcării pentru renaşterea identităţii şvăbești. Secţia cu predare în limba 
germană din cadrul Liceului Vasile Lucaciu era unica la acest nivel din județ. 
Între anii 1940-1944, teritoriul Transilvaniei de Nord a revenit Ungariei, iar Careiul a fost reintegrat în 
judeţul Satu Mare. La finalul celui de al doilea război modial, în 25 octombrie 1944 (azi sărbătorită ca Ziua 
Armatei Române), Careiul este ultimul oraș eliberat de pe teritoriul României. Perioada comunistă a 
adus cu sine industrializarea 
Careiului. În anii 1970-80 s-au înfiinţat pe rând fabricile din oraș care, în afara Uzinei Unio, ce 
funcționa din 1977 cu profilul construcţiilor de maşini, aparţineau în totalitate industriei uşoare. 
Aspectul oraşului nu s-a schimbat astfel în mod radical. Cele mai importante unități industriale înfiinţate 
în această perioadă au fost Fabrica de in şi cânepă (1972) şi Fabrica de Zahăr (1986). Creșterea 
populației angrenate în industrie a dus la construirea de noi cartiere cu blocuri de locuit. 
După reforma administrativă din 1968, Careiul a fost iarăși inclus în judeţul Satu Mare, iar în 1995 a fost 
ridicat la rangul de municipiu. 
Un oraș relativ mic ca dimensiuni, Careiul are în schimb o istorie vastă. În privinţa monumentelor 
arhitecturale, în special, poate concura cu oricare dintre orașele mari ale Transilvaniei. 
 
INDICI URBANISTICI EXISTENT: 
 
S. TEREN CF = 14.298 m2 
 
S. TEREN AMENAJATĂ ÎN PROIECT = 17.295 m2 
S. verde = 12.623 m2 
S. pietonala = 4.390 m2 
S.C. = 282 m2 
S.D. = 282 m2 
 
POT = 1.6 % 
CUT = 0.016 
 

 categoria de importanţă ,,C”– construcţie de importanţă normală (conf. HG 766 / 97) 
 clasa de importanţă ,,III ” – construcții de importanță deosebită (conf. P100/1 – 13) 
 zona seismica:  - acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,15g - perioada de colt Tc=0,7 sec. 

(conform normativului P100-1/-2013) 
 
 
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 
informațiilor disponibile: 
A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu: 
 
a) protecția calității apelor: 
- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - Nu este cazul. 
- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; - Nu este cazul. 
Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare din cladirile propuse se face in reteaua 
exterioara de canalizare menajera nou proiectata. 
 
b) protecția aerului: 
Pe tot parcursul lucrărilor de execuţie a obiectivului de investiţie, în incinta şantierului se vor lua măsuri 
de udare periodică, astfel ca praful care se ridică în cursul activitatilor desfăşurate să nu producă 
poluarea aerului peste limitele admise de normele în vigoare. Factorul de mediu  - calitatea aerului -  nu 
va fi afectat nici în perioada de exploatare a obiectivului de investiţie. 
 
c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 
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Se vor lua măsuri de realizare a lucrărilor de construcţii într-un timp cât mai redus ca durată, cu utilaje de 
construcţii cât mai puţine, adoptându-se tehnologii pe cât posibil manuale, astfel încât să fie asigurată 
protecţia zonei împotriva zgomotului şi vibraţiilor. În timpul exploatării obiectivului de investiţie proiectat, 
nu se pune problema depăşirii limitelor de zgomote şi vibraţii admise pentru funcţiuni de locuire, stabilite 
de normativele în vigoare. 
 
d) protecția împotriva radiațiilor: 
Nu este cazul 
 
e) protecția solului și a subsolului: 
Lucrările de construcţii propuse nu vor afecta solul şi subsolul, molozul, deşeurile rezultate din lucrările 
de construcţii, vor fi transportate şi depozitate în locuri autorizate. Deşeurile rezultate în timpul exploatării 
obiectivului vor fi cele menajere; acestea se vor precolecta în coşuri de gunoi, care se vor goli după 
necesităţi, deşeurile fiind colectate în recipiente etanşe, închise cu capac, amplasate în spaţii special 
amenajate, urmând să fie golite periodic şi transportate la rampa de gunoi a oraşului.  
 
f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 
Nu este cazul. Parcul dendrologic aflat in apropiere nu va fi afectat de lucrarile de constructii propuse. 
 
g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 
Pe durata derulării contractului de execuţie a obiectivului de investiţie, antreprenorul va împrejmui   
teritoriul şantierului cu panouri pline. Împrejmuirea va avea de regulă o singură poartă de acces în 
incinta şantierului, realizându-se astfel un control privind circulaţia în şantier şi totodată protecţia 
aşezărilor umane şi a obiectivelor din zonă. Nu se admite începerea lucrărilor fără a fi realizată 
împrejmuirea şantierului. Toate lucrările de construcţii montaj propuse (inclusiv cele pentru împrejmuire 
santier) se vor desfăşura numai în limitele incintei deţinute de titular. 
 
h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul 
exploatării, inclusiv eliminarea: 
Deşeurile rezultate în timpul execuţiei obiectivului mai sus menţionat,  se vor depozita într-un loc special 
amenajat în incinta şantierului, urmănd să fie transportate şi  depozitate în locuri autorizate, fie de către 
executantul lucrărilor de construcţii  fie de către firma care asigură salubrizarea zonei,  în baza unui 
contract de prestări servicii. Deşeurile rezultate în timpul exploatării obiectivului de investiţie vor fi de 
natură menajeră, acestea vor fi gospodărite corespunzător astfel încât să nu creeze disconfort în zonă, 
se vor precolecta în coşuri de gunoi, ce se vor goli după necesităţi, şi depozita în containere etanşe, 
închise cu capac, amplasate în locuri special amenajate. de unde vor fi  transportate la rampa de gunoi a 
oraşului de către operatorul care asigură salubrizarea zonei în baza unui contract de prestări servicii . 
 
i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 
Nu este cazul. 
 
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. 
În amenajarea terenului au fost respectate prevederile urbanistice privind POT și CUT, stabilite în 
planurile de urbanism, precum și funcțiunea zonei. 
Nu se propun lucrări de captare a surselor naturale de apă și nici nu se evacuează ape uzate epurate în 
emisari naturali. Deasemenea prin acest proiect nu se propun lucrări pe ape sau malurile acestora. Se 
va realiza racordarea la rețelele publice de apa-canal existente în zonă, conform proiectelor de 
specialitate și conform avizului operatorului zonal de apă-canal. 
Vor fi respectate condițiile impuse în actul de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor 
emis de ABAST, după caz. 
 
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 
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- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, 
folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, 
natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului 
vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 
(adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și 
temporar, pozitiv și negativ); 
Impactul potenţial prin măsurile constructive şi tehnologice propuse va fi limitat şi redus la perimetrul 
incintei. Prin realizarea investiţiei nu va fi afectat mediul peste nivelul deja existent în zonă, atât în mod 
direct cât şi indirect.  
Impactul prognozat va fi neglijabil, local, se va manifesta doar in perioada de realizare a obiectivelor 
aferente proiectului. Impactul va avea caracter reversibil – efectele vor inceta la terminarea lucrarilor de 
constructii provenit doar din executarea lucrarilor, pe timpul desfasurarii santierului. 
 
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); 
Impactul va fi limitat la incinta studiată. Impactul social și economic va fi unul pozitiv prin asigurarea unui 
nivel mai ridicat de accesibilitate controlată a zonei. Municipiul Carei dispune de un patrimoniu cultural 
însemnat, care prin amenajare specială poate constitui premisa unor actracții turistice de seamă. 
Amenajarea turistică trebuie să vizeze în acest sens asanarea și mentenanța tehnică a siturilor, 
respectiv organizarea lor în produse turistice integrate local și regional, care asigură introducerea lor 
într-un circuit turistic, care cuprinde mai multe obiective turistice complementare. 
In perioada de operare, proiectul are un impact pozitiv asupra activitatilor locale si a turismului. 
Investitia conform proiectului va aduce zonei un plus de valoare zonei din punct de vedere architectonic. 
Cresterea valorii imobiliare a zonei. 
Impactul negativ prognozat va fi local, va putea afecta neglijabil aerul, solul si peisajul din cauza traficului 
greu, a zgomotului generat si a prafului care se poate ridica doar in perioada executarii lucrarilor. 
Impactul va fi temporar in zonele de acces ale drumurilor principale si adiacente, fiind insotit de posibile 
intreruperi ale traficului rutier in zona, respectiv de posibile riscuri privind siguranta publica, doar pe 
perioada santierului. 
 
- magnitudinea și complexitatea impactului; 
Prin respectarea măsurilor propuse prin proiectele de arhitectură, instalații utilitare și tehnologice se vor 
minimiza efectele negative asupra factorilor de mediu. 
Impactul potential se incadreaza la „neglijabil” - impactul este posibil, dar se poate produce la un nivel 
nemasurabil si are efecte pentru o perioada de timp foarte scurta, pe perioada realizarii lucrarilor si doar 
local. 
 
- probabilitatea impactului; 
Impactul activității este cel specific zonelor antropice propuse pentru dezvoltare urbană. Prin respectarea 
limitelor maxim admise pentru emisiile în factorii de mediu probabilitatea producerii unui impact negativ 
semnificativ asupra factorilor de mediu este minimizat.  
Un impact neglijabil poate aparea doar pe perioada santierului. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si 
accidente in timpul perioadei de executie / montaj, se va prevedea obligatia constructorului de a 
respecta prescritiile tehnice de exploatare si intretinere prevazute de normativele de exploatare si in 
cartile tehnice ale utiljelor folosite. 
 
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 
În situația în care s-ar produce accidental un impact negativ asupra factorilor de mediu acesta este 
limitat în timp și spațiu, fără efecte ireversibile. Efectele negative vor inceta la terminarea lucrarilor de 
constructii aferente proiectului. 
 
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
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Prin respectarea măsurilor propuse în proiectele de arhitectură, instalații utilitare și tehnologice sunt 
create premizele evitării, reducerii sau ameliorării impactului semnificativ asupra factorilor de mediu. 
Încadrarea în limitele maxim admise pentru emisiile în factorii de mediu reduce substanțial probabilitatea 
producerii unui impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu. Prin măsurile adoptate impactul 
asupra factorilor de mediu este minimizat. 
Masuri propuse: 

 Imprejmuirea suprafetei ocupate de organizarea de santier cu materiale eficiente pentru retinerea 
pulberilor. 

 Protejarea solului decopertat, depozitat temporar in incinta amplasamentului, pentru evitarea 
antrenarii particulelor de praf in aer. 

 Folosirea de utilaje pentru constructii moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta 
prevederile legislatiei in vigoare. 

 Utilizarea de vehicule si utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, 
cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteza in interiorul si in exteriorul santierului 

 Reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice ale vehiculelor grele pentru transportul 
echipamentelor si a materialelor de constructii. 

 Controlul curateniei pe carosabilul drumurilor utilizate in perioada de construire. 
 Stabilirea unui timp cat mai scurt de stocare a deseurilor din constructii la locul de producere. 
 Curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice. 
 Folosirea de utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de zgornot admis 

de normativele in vigoare. Se vor respecta prevederile standardelor referitoare la emisiile de 
zgomot in mediu 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele 
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 

 Minimizarea gradului de disconfort si includerea in prevederile proiectului a considerentelor de 
amenajare peisagistica si a finalizarii implernentarii proiectului de plan. 

 Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in activitatea de constructii astfel incat sa 
se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii. 

 Utilajele specifice folosite in executie, vor avea revizia tehnica valabila si nu vor avea pierderi de 
carburanti si/sau de lubritianti. 

 Se va verifica zilnic starea tehnica a utilajelor si echipamentelor. 
 Asigurarea colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe amplasament. 
 Depozitarea temporara a deseurilor din constructii in incinta perimetrului organizarii de santier, in 

zonele special amenajate. Gestionarea corespunzatoare/ eficienta a deseurilor cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si ale Ord. MS nr. 119/2014 , astfel 
incat sa nu se pericliteze starea de sanatate a populatiei din zona si sa nu se creeze disconfort 
prin aspectul dezagreabil al acestora. 

 Organizarea de santier va prevedea amplasarea de toalete ecologice de preferinta mobile, 
etanse, ce se vor vidanja periodic. 

 
- natura transfrontalieră a impactului. 
Nu este cazul. 
 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de 
poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de 
concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea 
proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. 
Nu este cazul. 
 
IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: 
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care 
transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-12-11
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Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul 
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare 
a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 
2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). 
Proiectul pentru care se solicita acord de mediu nu intra sub incidenta nici unei directive europene din 

tratatul de aderare, respectiv din directivele mentionate mai sus.  
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 
Nu este cazul. 
 
X. Lucrări necesare organizării de șantier: 
Obiectivul de investiţie fiind în localitate, lucrările de organizare de şantier vor fi reduse la minim. 
Investitorul va pune la dispoziţia antreprenorului amplasamentul liber de orice obligaţii, va fixa limitele 
şantierului ;limitele  şantierului se fixează pe limita de proprietate. 
Pe durata derulării contractului de execuţie a lucrărilor, antreprenorul va împrejmui provizoriu teritoriul 
şantierului, pentru a-l proteja de accesul publicului. Se va realiza o împrejmuire cu panouri pline. 
Împrejmuirea se va prevedea cu o poartă  de acces în incinta şantierului.   
Amenajarea în incinta şantierului a spaţiilor de depozitare materiale, se va realiza astfel ca: 
-amplasarea să se facă cât mai aproape de obiectiv, dar să nu deranjeze circulaţia utilajelor şi a forţei de 
muncă; 
-suprafaţa ocupată de platforme şi drumuri în incinta şantierului, să fie minimă; 
-să fie asigurată fluenţa pentru circulaţia muncitorilor şi utilajelor, astfel încât diferitele fluxuri tehnologice 
să poată derula nestingherit; 
-procesele de muncă să fie cât mai uşor de urmărit; 
-şantierul şi drumul să fie semnalizat corespunzător. 
În jurul tranşeelor şi excavaţiilor deschise, antreprenorul este obligat să realizeze parapeţi de protecţie. 
Nu se admite începerea lucrărilor fără a fi realizată împrejmuirea şantierului. 
Antreprenorul va suporta plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a 
terenurilor limitrofe şantierului, prin depozitarea de pământ, materiale sau obiecte. 
În vederea evitării accidentelor de circulaţie ale personalului din şantier sau ale publicului care are acces 
în incinta şantierului, se va asigura iluminatul incintei pe întuneric până la ½ oră după răsăritul soarelui 
sau ori de câte ori vizibilitatea este slabă. 
Obiectivul de investiţie fiind în localitate, sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon necesare 
organizării de şantier, vor fi asigurate prin intermediul branşamentelor  la reţelele de utilitate publică din 
zonă. 
Antreprenorul are obligaţia de a obţine toate informaţiile de la serviciile utilităţilor publice, privind poziţia 
reţelelor. Orice deviere sau modificare permanentă sau provizorie a reţelelor publice, va fi permisă 
numai după obţinerea aprobării de la fiecare deţinător a utilităţii respective. 
Cheltuielie pentru orice deteriorare a reţelelor publice din şantier, produsă pe timpul derulării execuţiei 
lucrărilor, va fi suportată de antreprenor.  
Devierile temporare sau restaurarea reţelelor se fac pe cheltuiala antreprenorului. 
Cheltuielile pentru devierea definitivă a reţelelor, care prin poziţia lor împiedică complet realizarea 
obiectivului de investiţie, vor fi suportate de către investitor. 
Plata consumului de apă şi energie electrică priveşte pe fiecare antreprenor sau subantreprenor în parte. 
Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare precum şi cele care fac obiectul 
contractului, vor fi ţinute în permanentă stare de curăţenie. 
Pentru asigurarea unui climat de ordine pe timpul execuţiei lucrărilor contractate, antreprenorul este 
obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliţiei şi ale municipalităţii. 
 

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-12-11
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XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la 
încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: 
După finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect, se va trece la amenajarea terenului, se va nivela şi 
acoperi cu sol vegetal pentru a fi redat circuitului natural. 
Referitor la protecţia calităţii aerului, menţionăm că pe tot parcursul lucrărilor de execuţie a obiectivului 
de investiţie, în incinta şantierului se vor lua măsuri de udare periodică, astfel ca praful care se ridică în 
cursul activitătilor desfăşurate să nu producă poluarea aerului peste limitele admise de normele tehnice 
în vigoare.   
Toate lucrările se vor desfăşura numai în limitele incintei deţinute de titular, nu vor afecta domeniul 
public. 
Având în vedere cele de mai sus, se poate spune că pe parcursul execuţiei lucrărilor pentru realizarea 
obiectivului de investiţie proiectat, nu va fi afectat mediul înconjurător, nu vor fi depăşite limitele de 
poluare admise, prevăzute de normativele şi actele legislative aflate în vigoare cu privire la protecţia 
mediului. 
 
XII. Anexe - piese desenate: 
- Planul de incadrare in zona a obiectivului 
- Planul de situatie a obiectivului, reprezentand limitele amplasamentului proiectului si modul de 
planificare a utilizarii suprafetelor 
 
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 
a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, 
precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi 
prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională 
Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de 
proiecție națională Stereo 1970; 
b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 
c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona 
proiectului; 
d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 
e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată 
de interes comunitar; 
f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 
Nu este cazul. 
 
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu 
următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 
1. Localizarea proiectului: 
2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; 
pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă. 
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 
excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. 
Nu este cazul. 
 
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării 
informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 
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