
Anexa 6 - Chestionar privind impactul asupra mediului 

 

Vă rugăm să precizați dacă activitățile desfășurate în cadrul proiectului ar putea avea unul 
din următoarele efecte negative asupra mediului (marcați cu X răspunsul corespunzător și, 
după caz, furnizați detaliile solicitate): 

 

1. DEȘEURI – Contaminare datorită materialelor folosite în cadrul proeictului și a 
deșeurilor generate. 

DA                                                                           NU 

Dacă răspunsul este DA, identificați concret posibilele efecte negative și descrieți măsurile de 
reducere a impactului acestora. 

2. APA – Activitățile derulate în cadrul proiectului pot genera înfundarea instalațiilor de 
drenaj, contaminarea/poluarea cu deșeuri greu degradabile și/sau substanțe 
periculoase, inclusiv ape uzate, combustibil, ulei etc. 

DA                                                                       NU 

Dacă răspunsul este DA, identificați concret posibilele efecte negative și descrieți măsurile de 
reducere a impactului acestora. 

3. AER – Activitățile derulate în cadrul proiectului pot genera poluarea aerului exterior 
din cauza prafului și a fumului, degradarea calității aerului în spațiile interioare (cauzată 
de lucrările de amenajare și/sau de instalarea de echipamente)/ 

DA                                                                       NU 

Dacă răspunsul este DA, identificați concret posibilele efecte negative și descrieți măsurile de 
reducere a impactului acestora. 

4. POLUARE FONICĂ – Activitățile derulate în cadrul proeictului pot genera zgomot 
peste normele admise. 

DA                                                                       NU 

Dacă răspunsul este DA, identificați concret posibilele efecte negative și descrieți măsurile de 
reducere a impactului acestora. 

5. HABITAT – Perturbarea habitatului natural, în special datorită activităților derulate 
în mijlocul naturii. 

DA                                                                       NU 

Dacă răspunsul este DA, identificați concret posibilele efecte negative și descrieți măsurile de 
reducere a impactului acestora. 

6. FLORĂ ȘI FAUNĂ – Degradarea sau distrugerea vegetației, perturbarea sau 
distrugerea faunei sălbatice, în special din cauza depozitărilor deșeurilor generate de 
activitățile proiectului. 

DA                                                                       NU 

Dacă răspunsul este DA, identificați concret posibilele efecte negative și descrieți măsurile de 



reducere a impactului acestora. 

7. SĂNĂTATE – Pericole pentru sănătatea și siguranța publică, în timpul activităților 
derulate și după finalizarea acestora. 

DA                                                                       NU 

Dacă răspunsul este DA, identificați concret posibilele efecte negative și descrieți măsurile de 
reducere a impactului acestora. 

8. PATRIMONIU ISTORIC/CULTURAL – Degradarea/deteriorarea siturilor istorice și a 
locurilor/clădirilor aparținând patrimoniului cultural în timpul derulării activităților 
specifice proiectului. 

DA                                                                       NU 

Dacă răspunsul este DA, identificați concret posibilele efecte negative și descrieți măsurile de 
reducere a impactului acestora. 
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