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În timpul perioadei de funcționare: impact pozitiv cert  - prin amenajarea zonelor 
limitrofe obiectivului de investiţie. 
Cauza: reamenajarea zonei şi îmbunătăţirea design-ului acesteia; 
Grupe populaţionale afectate: toată populaţia rezidentă. 
 

b) Siguranţa comunităţii 
În timpul perioadei de funcționare: impact pozitiv cert  prin asigurarea securității 
imobilului 
Grupe populaţionale afectate: toată populaţia rezidentă. 
 

Impact negativ Impact pozitiv 
 Siguranţa comunităţii (C)  
 Siguranţa circulaţiei auto şi pietonale (C)  

Se constată 2 tipuri de impact, ambele pozitive. 
 

4. Stil de viaţă  
 

a) Calitatea vieţii 
În timpul perioadei de funcționare: impact pozitiv cert prin creşterea nivelului socio-
economic al zonei, prin îmbunătățirea coeziunii sociale.  
Grupe populaţionale afectate: toată populaţia rezidentă. 
 

Impact negativ Impact pozitiv 
 Calitatea vieţii (C)  

 
Rezultate 
 

Scopul EIS prospective a fost de a identifica impactul potenţial şi, acolo unde este 
posibil, a urmărit minimalizarea efectelor negative şi maximalizarea celor pozitive. S-au 
luat în calcul numai unii dintre determinanţii sănătăţii, şi anume aceia care pot fi 
influenţaţi prin dezvoltarea obiectivului de investiţie. În secţiunea de faţă se urmăreşte 
sintetizarea impactului – efectele asupra sănătăţii – pentru a putea interveni înainte ca 
acesta să apară. Rezultatele sunt prezentate în funcţie de momentul când impactul este 
posibil să apară in timpul funcționării şi în funcţie de probabilitatea de a apare (cert, 
probabil, speculativ). Influenţa asupra sănătăţii este prezentată în funcţie de aceiaşi 
parametri (vezi tabelul).  
 

Influenţa 
asupra 
sănătăţii 

Termen 
(lung/ 
scurt) 

Activităţi cu 
posibil efect (în 
faza de 
construcţie/post-
construcţie 

Impact predictibil (tip, măsurabilitate – 
calitativ(Q), estimabil(E), calculabil (C)  

Populaţia la 
risc 

Riscul 
impactului 

(cert, 
probabil, 

speculativ) 
   Impact pozitiv Impact negativ   
poluare TS      
 TL post-construcţie scăderea nivelului de 

zgomot, a gradului de 
poluare atmosferică. 
(Q) 

   
P 

siguranţa 
populaţiei 

TS      

 TL Post-construcţie: creşterea siguranţei în 
zona limitrofă (Q) 

 populaţia 
rezidentă, 

P 
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creşte stabilitatea, 
creşte siguranţa 
prin asigurarea 
securităţii 
imobilului si 
implicit a zonei 

mai ales 
bătrânii care 
locuiesc 
singuri, 
grupele 
vulnerabile 

izolare/stres; 
acces la 
serviciile 
esenţiale 

TS      

 
 
 
 

TL post-construcţie: 
îmbunătăţirea 
design-ului şi a 
căilor de acces 

Îmbunătăţirea 
accesului (la) 
mijloacelor de 
transport (Q) 

 populaţia 
rezidentă 

S 

zgomot TS      
 TL Post-construcţie: 

circulaţia auto şi 
pietonală 

circulaţie organizată, 
acces controlat (Q) 
sau (E) 

 populaţia 
rezidentă 

S/P 

deşeuri TS      
 TL post-construcţie: 

amenajarea unei 
rampe de gunoi 
ecologice 

mai bună organizare a 
managementului 
deşeurilor şi a 
salubrităţii stradale (Q) 

 populaţia 
rezidentă 

S 

estetica 
mediului 

TS      

 TL post-construcţie: 
noua construcţie 
va îmbunătăţi 
aspectul estetic al 
zonei 

contribuie la stare de 
bine a populaţiei, prin 
design-ul clădirii, spaţii 
înverzite etc. (Q) 

 populaţia 
rezidentă 

C 

calitatea vieţii TS      
 TL post-construcţie: 

creşterea nivelului 
socio-economic al 
zonei, servicii  

potenţial crescut de 
dezvoltare prin 
atragerea de noi 
investitori (E) 

 populaţia 
rezidentă 

C 

 
 

În faza funcționării obiectivului: 
 
Impact negativ: 
Au fost identificate 2 efecte cu impact negativ. Acestea au fost evaluate ca speculative: 

• Impact negativ cert. Efectele asupra sănătăţii determinate de un impact negativ 
evaluat ca cert – nu s-au constatat. 

• Impact negativ probabil. Efectele asupra sănătăţii determinate de un impact 
negativ evaluat ca probabil – nu s-au constatat. 

• Impact negativ speculativ. Efectele asupra sănătăţii determinate de un impact 
negativ evaluat ca speculativ sunt date de Mediu (2/4). 

 

Impact pozitiv: 
Au fost identificate 7 efecte cu impact pozitiv. Dintre acestea, 5 au fost evaluate ca certe şi 
2 ca speculative: 

• Impact pozitiv cert. Efectele asupra sănătăţii determinate de un impact pozitiv 
evaluat ca cert sunt date de Accesul la serviciile publice (1/2), Mediu (1/4), Pericol 
de accidente şi siguranţa populaţiei (2/2), Stil de viaţă (1/1). 
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• Impact pozitiv probabil. Efectele asupra sănătăţii determinate de un impact 
pozitiv evaluat ca probabil – nu s-au constatat. 

• Impact pozitiv speculativ. Efectele asupra sănătăţii determinate de un impact 
pozitiv evaluat ca speculativ sunt date de Accesul la serviciile publice (1/2) şi 
Mediu (1/4). 

 
V. ALTERNATIVE 

 

Găsirea unei alte locații pentru obiectivul studiat ar reduce posibilul disconfort 
generat de funcționarea obiectivului (care poate fi redus prin măsuri organizatorice) dar 
are dezavantajul că nu va permite păstrarea / dezvoltarea serviciilor propuse pe acest 
amplasament.  

Situația propusă permite funcționarea obiectivului în siguranță, prin respectarea 
tuturor măsurilor de reducere a riscurilor.   

Realizarea obiectivului este posibilă în condițiile în care funcționarea acestuia nu 
determină un risc semnificativ pentru sănatate și nici vecinătățile nu influentează negativ 
desfășurarea activitatilor educationale propuse în cadrul obiectivului.  

 
VI. CONDIŢII ŞI RECOMANDĂRI 

 
Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfăşurată în amplasamentul 

analizat o poate avea asupra populaţiei rezidente, sintetizăm, în continuare, câteva din 

măsurile esenţiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere. 

La realizarea acestei investiții se vor respecta recomandările cuprinse în avizele / 

studiile de specialitate, prevederile legale și normativele în vigoare. 

Pe parcursul funcționării a obiectivului de investiție se vor lua toate măsurile 

pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, transportul si depozitarea acestora 

în locuri special amenajate. Depozitarea materialelor se va face în limita proprietății.  

 Funcționarea obiectivului sa nu duca la depășirea normelor privind nivelul 

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

și modificările ulterioare, în SR nr. 10009/2017 – Acustica urbana, unde este normat 

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

zgomot interior. Aceasta recomandare se refera la zgomotul produs de funcționarea 

obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente in zona (ex. 

trafic auto).  

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale 

zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiţiei propuse, care  afectează liniştea publică 

sau locatarii adiacenţi obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a 

nocivităților, astfel încât sa se încadreze in normele din standardele in vigoare.  

 
VII. CONCLUZII 

 

 Impactul obiectivului de investiţie asupra stării de sănătate a populaţiei a fost 

evaluat pe baza elaborării unui studiu de impact prospectiv. 

S-a determinat un total de 2 efecte cu impact negativ pe termen lung. 
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S-a determinat un total de 7 efecte cu impact pozitiv pe termen lung. 

În documentație au fost prevăzute măsuri de protecţie privind reducerea 

impactului asupra mediului si a sănătății populației.  

Pe baza informaţiilor prelucrate s-a constatat că impactul negativ poate fi 

minimalizat prin respectarea şi implementarea unor serii de măsuri care se regăsesc în 

capitolul „Condiţii şi recomandări” (Cap. VI). 

Coroborând concluziile anterioare, considerăm că activităţile care se vor desfăşura 

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

a populaţiei din zonă și nici vecinătățile obiectivului nu vor influența negativ desfășurarea 

activităților educationale. 

Conform documentaţiei depuse și a discuțiilor cu beneficiarul,  obiectivul are 

următoarele retrageri față de limitele de proprietate / vecinătăți: 

- Nord – Str. Ioan G. Bibicescu, clădire la  distanța de 11.32 m față de grădiniță și la 

8.05 m față de limita de proprietate; 

- Est – locuință Grecea Ovidiu si Grecea Elena, la distanța de 2.5m față de limita 

amplasamentului și la cca. 5,5 m de clădirea grădiniței; spitalul clinic de stomatologie la 

distanța de aprox. 41 m față de amplasamentul  grădiniței; 

- Sud – Facultatea de stomatologie, la distanța de cca. 18m față de amplasament si la 

cca 20 m de clădirea grădiniței; 

- Vest –locuința Toma Mircea si Teodoru Serban, calcan cu clădirea grădiniței. 

În condiţiile respectării integrale a proiectului şi a recomandărilor din prezentul 

studiu, aceste distanțe pot fi considerate zonă de protecţie sanitară și obiectivul poate 

funcționa în locația propusă. 

Considerăm ca obiectivul de investiţie ”GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 

TĂRÂMUL CUNOAȘTERII” situat în București, Str. Ioan G. Bibicescu nr.11, sector 1 

poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic si administrativ in zona, 

iar eventualul impact negativ asupra sănătăţii populaţiei poate fi evitat prin respectarea 

condiţiilor enumerate. 
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