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CHESTIONARUL ASPECTELOR DE MEDIU 

Nr. 

Crt 

 

Intrebari  

Impactul asupra mediului 

Da/Nu 

Neaplicabil  

Impactul poate fi  

semnificativ? 

0 1 2 3 
I Protectia naturii si conservarea biodiversitatii 

1. Executia lucrarilor schimba permanent/temporar folosinta terenului , modului de acoperire sau 

topografia? 

NU NU 

2. Executia lucrarilor necesita eliberarea terenului existent in stare virgina sau agricol? NU NU 

3. Executia lucrarilor necesita eliberarea terenului existent de cladiri? NU NU 

4. Se atribuie noi folosinte terenului? NU NU 

5. Sunt necesare investigatii  preliminare(teste geologice ,foraje,etc)? NU NU 

6. Se executa lucrari de constructii? NU NU 

7. Se executa lucrari de demolare? NU NU 

8. Sunt necesare amplasamente temporare(organizare de santier)? NU NU 

9. Se executa traversari ale cursurilor de apa? NU NU 

10. Se executa traversari ale ariilor protejate? NU NU 

11. Executia lucrarilor presupune folosirea de substante/materiale cu risc/toxice pentru sanatatea 

populatiei sau pentru mediu? 

NU NU 

12. Sunt necesare avize si/sau autorizari? DA NU 

II Actiuni asupra solului si vegetatiei 

 Executia lucrarilor aduce modificari solului sau peisagistice? NU NU 

 Executia lucrarilor atrage riscul contaminarii solului? NU NU 

 Sunt necesare produse de neutralizare a poluantului? NU NU 

 Sunt necesare monitorizari? NU NU 

III Emisii in atmosfera,zgomot si vibratii 

 Executia lucrarilor genereaza emisii in atmosfera,zgomot si vibratii? NU NU 

 Transportul, manevrarea sau depozitarea materialelor produc emisii in atmosfera,zgomot sau 
vibratii? 

NU NU 

 Emisiile, zgomotul,vibratiile necesita monitorizari? NU NU 

 Este necesar echipament special de protectie pentru personal? NU NU  

 Sunt necesare echipamente si/sau materiale pentru limitarea poluarii? NU NU 

 Este necesar acordul riveranilor si/sau al autoritatilor? NU NU 

IV Deversari in apele de suprafata si subterane 

 In timpul executiei lucrarilor exista riscul producerii unor deversari de substante periculoase in 
apele de suprafata? 

NU NU 

 In timpul transportului,manipularii sau depozitarii materialelor exista riscul producerii unor 

deversari de substante periculoase in apele de suprafata? 

NU NU 

 Sunt necesare produse de neutralizare ale poluantului? NU NU 

 Sunt necesare masuratori si monitorizari? NU NU 

 Sunt necesare acorduri,avize si/sau autorizatii? NU NU 

V Generare de deseuri  

 In urma realizarii lucrarilor rezulta deseuri, echipamente si utilaje scoase din uz? NU NU 

 Este necesara construirea de spatii sau achizitia de containere pentru colectarea si depozitarea 

deseurilor reciclabile? 

NU NU 

 Este necesara construirea de spatii sau achizitia de containere pentru colectarea si depozitarea 
celorlalte tipuri de deseuri? 

NU NU 

 Este necesara construirea de spatii pentru depozitarea echipamentelor si utilajelor inlocuite? NU NU 

 Sunt necesare contracte/conventii cu procesatorii de deseuri si/sau autoritatile locale pentru 

eliminarea deseurilor? 

DA NU 

 Sunt necesare produse de neutralizare a poluantului? NU NU 

 

Intocmit,        Ofertant, 


