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1. INTRODUCERE
1.1. Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabili condiţiile tehnice generale şi de

calitate privind protecţia catodică şi vopsirea rezervoarelor R1 şi R2 precum şi proiectarea
şi execuţia reabilitării rezervoarelor R3 şi R4 din staţia de pompare 8ăicoi, Prahova, S.C.
CONPET S.A.

1.2 Contractorul lucrării va executa atât proiectarea cât şi execuţia lucrărilor;
1.3. Rezervoarele sunt de tip atmosferic, supraterane, cilindrice cu axă verticală, executate din

tablă de oţel, capac fix şi stâlp central;

2. OBIECTIV

Contractorul are ca sarcină vopsirea Rezervoarelor R1 şi R2 conform cerinţelor art. 2.22
şi proiectarea şi execuţia protecţiei catodice a acestora (flanşe electroizolante, izolarea
scărilor de acces, anozi de sacrificiu, prize măsură etc.). Rezervoarele vor fi predate
Contractorului golite, iar acesta va efectua curăţarea conform cerinţelor de la art.3.4.

Contractorul are ca sarcină proiectarea şi obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi
autorizaţiilor necesare pentru reabilitarea rezervoarelor R3 şi R4, precum şi execuţia tuturor
lucrărilor necesare, ef. proiectului, vizând În principal următoarele obiective:

2.1. Expertiza tehnică a rezervoarelor R3 şi R4, inclusiv de rezistenţă pentru fundaţia din beton.
Pentru rezervoarele fără inel de beton se va proiecta şi executa un inel uşor din beton armat
pentru stabilizarea pe orizontală a patului elastic;

2.2. Proiectarea şi execuţia Înlocuirii, dacă este cazul, a fundurilor existente cu un funduri noi;
-2.3. Proiectarea şi execuţia refacerii paturilor elastice .;...dacăeste cazul;
2.4. Proiectarea şi execuţia reabilitării, modernizării, echipării cu toate elementele necesare

(robineţi, flanşe electroizolante, supape, guri de vizitare, scări şi platforme de acces, sisteme
PSI, sisteme de măsură a nivelului ţiţeiului) şi racordării rezervoarelor la sistemul de
conducte existent;

2.5. Proiectarea şi execuţia unei legături Între conductele de tragere .şi scurgere ale
rezervoarelor, cu robinet de manevră;

2.6. Proiectarea şi execuţia protecţiei anticorozive a rezervoarelor, inclusiv protectia catodică a
funduri lor;

2.7. Analizarea stării tehnice a cuvei de retenţie şi dacă este cazul reproiectarea/reconfigurarea şi
execuţia acesteia conform normativelor şi legislaţiei În vigoare;

2.8. Contractorul va prevede În documentaţie un capitol cu instructiuni privind urmărirea
comportării În exploata re a instalaţiilor proiectate;

2.9. Proiectantul va asigura Întocmirea documentaţiei tehnico - economice pentru executarea
lucrării propuse, În condiţiile respectării legislaţiei În vigoare privind: calitatea În construcţii,
protecţia mediului, situaţii de urgenţă etc. În următorul conţinut minimal: Memoriu Tehnic,
Caiet de Sarcini, Detalii de Execuţie, Mapă planuri, Volum economic - Deviz Estimativ, În
număr de 5 exemplare format hârtie şi 1 exemplar format soft CD/DVD - ROM (doc / xls /
dwg); Se va avea În vedere constituirea unui capitol de mediu.

2.10. Programul de Control al Calităţii va avea viza Inspectoratului Teritorial În Construcţii;
2.11. Graficul de execuţie al lucrărilor va fi prezentat detaliat, ţinând cont de programul de control

pe-f-a-ze-t:le-exeettţ-iee-'-;---------------------------
2.12. Lucrările de topografie vor fi prezentate şi În format digital, În coordonate STEREO '70,

georeferenţiat şi vor trebui să conţină şi coordonata Z din teren;
2.13. Contractorul va Întocmi documentaţia necesară şi va obţine În numele Conpet:

a. Certificatul de urbanism;
b. Aviz de amplasare ENEL;
c. Aviz I acord de mediu;
d. Dovada OAR (Ordinul Arhitecţilor din România);
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e. Aviz OCPI (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară);
f. Acordul Inspectoratului Teritorial În Construcţii;
g. Orice alt aviz specificat prin Certificatul de Urbanism;
h. Autorizatia de Construire.

2.14. Înainte de Începerea lucrărilor de construcţii-montaj proiectul va fi supus avizării Consiliului
Tehnico,..Economic al SC Conpet SA;

2.15. Obţinerea Autorizaţiei de Construire (intră În sarcina Contractorului);
2.16. Uzinarea racordurilor;
2.17. Uzinarea amenajărilor interioare şi exterioare;
2.18. Vopsirea rezervorului;
2.19. Elaborarea tuturor documentelor de calitate;
2.20. Întocmirea cărţii tehnice a rezervorului;
2.21. Probe, calibrare şi punere În funcţiune.

2.22. Sistemul de protective anticorozivă pasivă (vopsire)

Este de preferat ca În cadrul proiectului să fie considerat sistemul de vopsire descris În
continuare, practicat de Conpet pentru majoritatea rezervoarelor. În cazul În care Proiectantul
consideră că un alt sistem este mai avantajos d.p.d.v. tehnico-economic, În Proiect va
specifica sistemul cel mai avantajos.

Pregătirea suprafeţei pentru vopsire.
Suprafaţa curată (degresată, dacă este cazul, cu percloretilenă) şi uscată a materialului se va

curăţa prin decapare cu jet abraziv utilizând un material abraziv adecvat pentru a da profilului
suprafeţei o Înălţime de 15 + 25 IJm şi un grad de curăţire Sa 2.1/2, conform SR EN ISO 8501 - 1,
dacă furnizorul materialelor de vopsire nu solicită altceva

a). Suprafaţa exterioară a rezervorului, scara, podeţul de acces şi suprafaţa exterioară a
conductelor neizolate termic se protejează anticorosiv prin aplicarea următorului sistem de
vopsire:
- un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 + 60 IJm;
- un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 + 100 IJm;
- un strat email poliuretanic gri deschis RAL 9002 - grosime strat uscat = 30 + 40 IJm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 160 + 200 Jlm.
b). Suprafaţa interioară (fundul şi prima virolă) a rezervorului se protejează anticorosiv prin
grunduire şi vopsire cu:
- un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 + 60 IJm;
- două straturi email epoxidic gri Închis RAL 7031 - grosime strat uscat = 40 + 55 IJm/strat;
Grosimea totală a peliculei uscate = 130 +170 Jlm.

e) .. Suprafaţa exterioară a Îmbinărilor electroizolante aeriene se protejează anticorosiv prin
aplicarea unui sistem de vopsire fără pulberi metalice format din:
- un strat grund epoxidic - grosime strat uscat = 50 + 60 IJm;
- un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 + 100 IJm;
- un strat email poliuretanic gri deschis RAL 9002 - grosime strat uscat = 30 + 40 IJm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 160 - 200 Jlm.
d). Suprafaţa exterioară a conductelor izolate termic se protejează anticorosiv prin grunduire, sub
izolaţia termică, cu:
- un strat grund epoxidic cu zinc
- grosime strat uscat = 50 + 60 IJm.
el. Pe mantaua rezervorului, după finalizarea vopsirii acesteia, se va aplica sigla color a Conpet

-----(AAe-xa-3r,-fie-al;lweeiafltă-fie-pFiR-VGpstFe.-. ---------------------
Poziţia şi eventualele modificări În privinţa mărimii vor fi specificate de către beneficiar În

timpul execuţiei vopsirii manta lei rezervorului.

3. CERINŢE SPECIALE
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3.1. Contractorul va face dovada experienţei În proiectarea şi execuţia rezervoarelor de produse
petroliere prin cel puţin două lucrări de proiectare/execuţie asemănătoare;

3.2. Documentaţia de execuţie va fi supusă verificării de către verificatori atestaţi În domeniile:
- rezistenţă mecanică şi stabilitate;
- securitate la incendiu;
- igienă, sănătate şi mediu;
- siguranţă În exploatare.

3.3. Proiectantul va integra În Proiect formularul FC-20-45 Ed.5 - Anexa 4, pe care îl va complete
cu Seful de Sector;

3.4. Sarcina de curătare interioară, aerisire si eliminare a deseurilor rezultate În urma lucrărilor
executate revine' integral Contractorului, 'cu respectarea reglementărilor legale În vigoare În
privinţă manipulării, transportului şi neutralizării deşeurilor periculoase (petroliere sau infestate
cu produs petrolier);

3.5. Estimarea cantităţii de şlam din rezervoare va fi pusă la dispoziţia Ofertanţilor prin
Documentatia de Atribuire;

3.6. Contravaloarea serviciilor de proiectare prestate se va deconta În trei tranşe: Tranşa 1, 30%,
după avizarea În CTE Conpet a proiectului Întocmit, Tranşa II, 60%, după obţinerea tuturor
avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor - inclusiv Autorizaţia de Construire şi Tranşa III, 10%,
după realizarea lucrărilor proiectate şi Întocmirea documentaţiei "As builf'.

3.7. Decontarea lucrărilor efective se va face, de regulă, pe bază de situaţii de lucrări parţiale,
lunare.

3.9. Eşalonarea lucrărilor:
Lucrările Se vor aborda, pentru optimizarea duratei de execuţie, astfel:

Vopsirea rezervorului R2 şi pregătirea pentru reparaţie a rezervorului R3 (curăţire);
Vopsirea rezervorului R1;
În paralel cu vopsirea rezervoarelor R1 şi R2 vor Începe lucrările specifice de

proiectare/expertizare pentru R3 şi R4, respectiv lucrări topografice, obţinerea de avize/acorduri, etc.;
Execuţia lucrărilor proiectate la rezervoarele R3 şi R4. Ordinea de abordare va fi

stabilită la momentul lucrărilor În funcţie de necesităţile de operare din acel m()I11Emt;
Execuţia protecţiei catodice (montaj anozi exteriori) pentru toate cele 4 rezervoare;
Reamenajarea cuvei de retenţie şi a digurilor de protecţie.

4. STANDARDE, NORMATIVE ŞI LEGI APLICABILE

~

~
~

.~ ~

~

~
~

~
~
~
~

~

~

~
~

~

SR EN 14015:2005: Specificaţii pentru proiectarea şi fabricarea rezervoarelor din oţel,
supraterane, cu fund plat, cilindrice, verticale, construite in situ sau uzinate, destinate depozitării
lichidelor la temperatura ambiantă;
SR EN 1993-4-2:2007: Eurocod 3, Proiectarea structurilor de otel, Partea 4-2: Rezervoare;
HGR 925/1995: Aprobarea "Regulamentului de verificare şi expertiza re tehnică de calitate a
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor:
SR EN 1092-1 :2008: Flanşe şi Îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri
şi accesorii desemnate prin PN, Partea 1: Flanşe din oţel;
ISO 7483: Garnituri de etanşare;
STAS 8121/1-85: Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Condiţii tehnice generale de
calitate;
STAS 8121/2-84: Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Prezoane. Dimensiuni;
STAS 8121/3-84: Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Piuliţe hexagonale. Dimensiuni;
SR EN 10020:2003: Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel;
SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii
tehnice de livrare pentnLOţellJri de constru~._t~ii~,n~e_a~li_a_te_; _
SR EN 10216-3:2002: Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune - Condiţii tehnice de livrare.
Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină;
SR EN 10222-4:1998: Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri
sudabile cu granulaţie fină, cu limita de curgere ridicată;
Legea 10/1995: privind calitatea În construcţii;
Legea 50/1991: privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completări le
ulterioare;
Legea 440/2002: aprobarea OG 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj;
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~ SR EN 287-1 :2004: Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1:Oţeluri;
~ SR EN ISO 15611 :2004: Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale

metaltce. Calificarea pe baza experienţei de sudare;
~ SR EN ISO 15612:2004: Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale

metalice. Calificarea prin referire;
~ SR EN 571-1:1999: Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante;
~ SR EN 1289:2002: Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante - Niveluri de

acceptare;
~ SR EN 1290:2000: Examinări nedistructive ale Îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi

magnetice a îmbinărilor sudate;
~ SR EN 1291 :2000: Examinări nedistructive ale Îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi

magnetice a Îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare;
~ SR EN 1435:2001: Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a Îmbinărilor

sudate;
~ SR EN 12517:2002: Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a Îmbinărilor

sudate. Niveluri de acceptare;
~ SR EN 1708:2002: Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a Îmbinărilor

sudate. Niveluri de acceptare;
~ SR EN 10204-1 :2005: Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie;
~ C 220-85: Instrucţiuni tehnice privind verificările abaterilor de la forma geometrica şi a calităţii

cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel, cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi a
produselor petroliere lichide;

~ C 150-99: Normativ privind calitatea Îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale
şi agricole;

~ Legea nr. 319/14.07.2006 -"Legea securităţii şi sănătăţii În muncă";
~ Legea nr. 307/2006 -"Legea privind apărarea împotriva incendiilor";
~ Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările

ulterioare;
~ OIjG243/200.privind protecţia atmosferei, aprobată cu legea 655/2001 şi modificată prin OUG

12/2001 . . .
~ HG 1756/2006 privind limitarea emisiilor de zgomot În mediul produs de echipamente destinate

utilizării În exteriorul clădirilor;
~ STAS 10009-88 Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;
~ HG 349/2005 privind depozitarea deşeuri lor;
~ Legea 481/2004: protecţia civilă - republicată;
~ Ordin MAI 163/2007: aprobare norme generale apărare Împotriva incendiilor;
~ NP086-05: Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor e stingere a

incendiilor;
~ C300-1994: Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi

instalaţii aferente acestora;
~ STAS 12260-90: Instalaţii fixe de apă pulverizată;
~ STAS 11976-83: Instalaţii de stingere cu spumă;
~ Ordin 869/1990: aprobarea "Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu

mijloace tehnice de stingere pentru unităţile din petrol";
~ Ordinul M.A.1. nr. 80/2009: Aprobarea "Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind

securitatea la incendiu şi protecţia civilă".
~ Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor - partea a II-a - Instalaţii de

stingere. Indicativ P118/2-2013;
~ P118-1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
~ Ordinul nr. 108/2001 pentru aprobarea "Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de

incendiu generate de Încărcări electrostatice - DGPSI 004".

Prezentele reglementări nu sunt limitative. În funcţie de lucrările proiectate, în documentaţiile
Întocmite, Contractorul va respecta prevederile legislaţiei În vigoare. Dacă la execuţia lucrării apar
probleme legate de protecţia mediului, Contractorul va stabili măsuri care să respecte legislaţia În
vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

Notă: Obligaţia obţinerii acordului de mediu pentru lucrările prevăzute va intra în sarcina
Contractorului.
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5. DATE GENERALE

5.1. Produsul de lucru

Denumirea: titei
Densitatea maximă : 889 kg/m3
Temperatura maximă de lucru: + 400C
Temperatura maximă admisibilă de lucru: + 600C
Temperatura minimă de lucru: + 50C
Presiunea de lucru : atmosferică

5.2. Caracteristici climatice şi de teren

Încărcarea din zăpadă: conform STAS 10101/21-92;
Temperatura maximă a mediului ambiant: +40 °C ;
Temperatura minimă a mediului ambiant: -30 °C ;
Conform STAS 6054n7 - "Teren de fundare - Adâncimi maxime de Îngheţ - zonarea teritoriului
României", adâncimea de Îngheţ este cuprinsă Între 0,80 şi 0,90 m.

5.3. Categoria de importantă
Conform HGR nr. 766/11.1997 şi Legea privind calitatea În constructii - Legea 10/24.01.1995

- categoria C-NormaIă.

5.4. Parametrii de proiectare
Presiunea de proiectare: 200 mm H20
Temperatură max. de proiectare: +60°C
Temperatură min. de proiectare: -21 °C
Vacuum: 40 mm H20

5.5. Caracteristici rezervoare

Număr de inventar:
Volum, m3

:

Diametru, m:
Înăltime, m:
Nr. virole:
PIF:
Obs.

R1 R2 R3 R4
120436 120437 122498 122499
1.898 1.557 1.106 1.050
15,45 15,3 12,35 12,35
8,93 8,22 8,89 8,08

6 5+1/2 5+1/2 5
dec. 1926 dec. 1926 dec. 1996 dec. 1996

nituit nituit sudat sudat
Rezervoarele R3 şi R4 au fundul şi prima virolă dublate (lucrare executată În

------~19S6 ....t9S1}..--l.a-e_xeGbI_ţ-ia-llQUI.w-fu.nd--vir-Ola-slJPli-meJ:lt-ar:ă-int-er-ioal'"ă--se-v-a--eimj.r-la~.-------

5.6. Tipul fundaţiei
Elastică (cu inel de beton - se va verifica În teren) şi panou central.
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5.7. Izolaţie termică
Fără.

6. PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

Modemizare parc rezervoare Staţia de pompare Băicoi

•
•
•
•
•
•

În timpul desfăşurărilor lucrărilor Contractorul va avea În vedere următoarele obligaţii:
să nu polueze solul cu scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi;
să nu arunce deşeuri sau diverse piese schimbate de la utilajele pe care le foloseste;
să protejeze instalaţiile din zona de lucru;
să nu depoziteze deşeurile generate decât În locuri special amenajate;
după terminarea lucrărilor vor fi eliminate din zona de lucru toate materialele rămase de la
lucrare;
va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces şi platforme de lucru, dacă este cazul.

Director Departament Mentenanţă,
Ing. Marius IS~
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Anexa 1 - Plan de Încadrare În zonă

Modemizare parc rezervoare Staţia de pompare Băicoi
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Anexa 2 - Parcul de Irezervoare
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Modernizare parc rezervoare Staţia de pompare Băicoi
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Modernizare parc rezervoare Staţia de pompare Băicoi

Anexa 3 - Sigla Conbet
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Anexa 4 - Lista de analiză

DENUMIRE
PROIECT /
INVESTITIE

LISTA
DE ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI
A NOILOR PROIECTE / DEZVOLTARI/INVESTITII

Modernizarea parcului de rezervoare
Statia de pompare 8ăicoi, Prahova

SCURTA
DESCRIERE
PROIECT /
INVESTITIE

ASPECTE DE INTERES IN
EVALUAREA DE MEDIU A

PROIECTELOR NOI
DA NU NEAPLICABIL

OBSERVATII PRIVIND ACTIUNILE
NECESARE PENTRU ASIGURAREA

CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE
SI ALTE CERINTE DE MEDIU APLICABILE

2. POLUAREA MEDIULUI
2.1. POLUAREA APEI

1. AUTORIZARI/ ACORDURI I AVIZE NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI
Proiectul necesita
aprobare/autorizare din punct
de vedere al gospodaririi
apelor sau modificarea
. autorizatiei existente
Proiectul necesita
aprobare/autorizare din
partea Agentiei de Protectie a
Mediului sau modificarea
autorizatiei existente
Proiectul necesita
acorduri/autorizatii din partea
'Min. de Interne, Brigada de
Pompieri, Inspectoratul de
Protectie civila. s.a.sau
modificarea autorizatiilor
existente.
Proiectul necesita obtinerii de
autorizatii / avize I notificari
pentru utilizarea materialelor
ericuloase
Proiectul necesita acorduri /
autorizatii / avize etc din
partea autoritatilor, altele
decat cele enumerate -
reciiati.

1.2

1.1

1.3

1.4

1.5

Aplicarea proleetu UI va
modifica debitul apelor
reziduale

2.1.2 Efectul evacuarii noilor
cantitati de ape uzate asupra
calitatii eflentului general de
ape uzate va fi pozitiv (Da).
negativ (Nu). neutru (Nu se
a lica
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2.1.3 In efluenti de ape uzate este
posibil sa apara substante
periculoase si/sau interzise
(precizati denumirea
acestora)

2.1.4 Aplicarea proiectului
necesita adaugarea unor
indicatori noi in programul de
monitorizare

2.2. POLUAREA ATMOSFEREI

In cursul realizarii proiectului:

2.2.1 Lucrarile necesare pentru
realizarea proiectului pot
conduce la afecta rea calitatii
aerului

2.2.2 Daca DA, pot rezulta noxe
periculoase pentru mediu si /
sau populatie? (ex. fibre de
azbest, freoni neecologici etc)

2.2.3 Proiectul prevede masuri de
protectia atmosferei in timpul
lucrarilor de executie

Dupa realizarea proiectului

2.2.4 Proiectul va aduce modificari
cantitative ale efluentilor
aazosi existenti

2.2.5 Proiectul genereaza surse noi
de emisie in atmosfera

2.2.6 Daca DA, pot rezulta noxe
periculoase pentru mediu si /
sau populatie?

2.2.7 Dupa realizarea proiectului
vor rezulta necesitati
suplimentare de monitorizare
a emisiilor si/sau imisiilor

2.3. DESEURI SOLIDE SAU LICHIDE

In cursul realizarii proiectului:

2.3.1 Realizarea proiectul induce
posibilitatea interactiunii cu
substante periculoase /
interzise sau generarii de
deseuri periculoase (De
eX.:PCB-uri, azbest, freoni
etc)

2.3.2 In cursul realizarii proiectului
vor rezulta deseuri
nepericuloase (moloz, fier
vechi, alte materiale)

2.3.3 Proiectul prevede modul de
eliminare de pe amplasament
a deseurilor generate in
aceasta etapa

2.3.4 Se are in vedere ca
activitatea de eliminare a
deseurilor de pe
amplasament sa fie in sarcina
executantilor proiectului

Dupa realizarea proiectului

.!.".O I""rOleClUIva proauce
modificari cantitative in
inventarul deseurilor generate
pe amplasament

2.3.6. Proiectul va produce tipuri noi
de deseuri (precizati tipul)

2.3.7 Proiectul va genera deseuri
periculoase (precizati ce
anume)

L
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ec"

2.3.8 Proiectul indica un mod
adecvat de eliminare a
deseurilor generate de
activitatea preconizata

2.3.9 Proiectul conduce la
fabricarea / utilizarea de
ambalaje recuperabile
(pentru produsele puse pe
piata)

3. Controlul si monitorizarea substantelor periculoase

3.1 Proiectul produce modificari
in inventarul de produse
periculoase

3.2 Proiectul presupune utilizarea
de produse chimice noi sau
utilizari diferite pentru
produsele deia utilizate

3.3 Proiectul implica depozitarea
si manevrarea materialelor
periculoase

3.4 Proiectul implica Import /
Export de produse chimice

3.5 Exista Fise tehnice de
securitate ale noilor
substantelor oericuloase

4. Planuri pentru situatii de urgenta sau alte cerinte speciale
4.1 Proiectul necesita modificari

in Planul de prevenire si de
interventie in caz de dezastre
( calamitati naturale si/sau
accidente cu urmari deosebit
de Qrave)

4.2 Proiectul necesita
modificarea Planului de
prevenire si interventie in caz
de incendiu

4.3 Proiectul necesita modificari
in Planul de prevenire a
poluarii si de interventie in
caz de poluari accidentale

5. Alte aspecte de mediu

(~

Concluzii privind aspectele de mediu potentiale si impacturile generate

ELABORAT,

PROIECTANT
SEF SECTOR

Data elaborarii:
FC-20-45 Ed.5
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