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DENUMIREA PROIECTULUI

AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ SI ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ LA SONDA 1209 BIS
VATA.

II.
TITULAR
S.C.OMV PETROM S.A. – ASSET III MUNTENIA VEST
- adresa postala: B-dul Republicii , nr. 160, loc. Pitesti, jud. Arges, cod postal 110177
- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:
tel: 0728628946 , fax: www.omvpetrom.ro, e-mail: sorin.ciociia@petrom.com;
- numele persoanelor de contact: Sorin Ciociia, Camelia Negoescu.
- director/manager/administrator: Dancila Cristinel.
- responsabil pentru protectia mediului: Coordonator Departament HSE

III.

DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. REZUMAT AL PROIECTULUI
În vederea realizării obiectivului se prevăd următoarele etape:
 Executarea lucrărilor de pregătire şi organizare prin lucrãri de construcţii-montaj în
legatură cu instalaţia de foraj
 Executarea lucrărilor de foraj propriu-zise;
 Încheierea procesului de foraj, demobilizarea instalaţiei de foraj şi anexelor precum şi
transportul acesteia la altă locaţie sau la baza de reparaţii;
 Executarea lucrărilor de probare a stratelor şi pregătirea sondei pentru exploatare;
 Echiparea de suprafata a sondei pentru exploatare;
Lucrările de pregătire şi organizare constau în lucrări pentru amenajarea careului sondei
precum şi lucrări pentru protecţie mediu aferente instalaţiei de foraj.
Amplasamentul sondei 1209 bis Vata se afla intr-o zona de exploatari petroliere in care
sunt prezente alte sonde, exemplu sonda 1209 Vata, situata la cca. 223 m sud-vest de sonda
1209 bis Vata, sonda pentru care s-a obtinut Acord de mediu nr.209 din 04.06.2013.

3.2. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI
În vederea intensificării exploatării zăcămintelor de hidrocarburi din zonă se forează sonda
1209 BIS VATA cu instalaţia de foraj HH 75, acţionată cu motoare termice.
Utilitatea publică constă în crearea unor investiţii tehnice şi tehnologice care asigură
ridicarea potenţialului activităţilor socio-economice din zonă, precum şi creşterea potenţialului
energetic al ţării prin cercetarea şi exploatarea rezervelor de titei.

3.3. VALOAREA INVESTITIEI
Valoarea investitiei este de 7.145.298 lei.

3.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA
Perioada de implementare propusa este 2019.

3.5. PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI,
INCLUSIV ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI
FOLOSITA TEMPORAR
Tehnologia de foraj aplicată este tehnologia forajului rotativ, cu circulaţia directă.
Echipamentul cu care se va săpa sonda este instalaţia de foraj HH 75.
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Instalaţia de foraj HH 75 este prezentata in planul PU-D-ROA03193201206.1-DE-GE-DLP001-01-B

Tabel cu proprietarii terenurilor pentru sonda
1209 BIS VATA
Nr. Crt.

Nume proprietar

1
2

PRIMARIA SAPATA
PRIMARIA SAPATA
TOTAL

Suprafata
inchiriata/detinuta
(mp)
500
1650

Categorie de
folosinta

Suprafata ocupata
de obiectiv

Drum
Pasune
2150 mp

500
1650

3.6. O DESCRIERE A CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI
PROIECT, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLĂDIRI, ALTE
STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE ŞI ALTELE).
3.6.1. Profilul si capacitatile de productie
În cadrul lucrărilor pregătitoare distingem următoarele categorii de lucrări :
Cale acces
Accesul la locatie se face din drumul Dealul Bradului, pe un drum pietruit pana in dreptul
sondei 1355 Vata, apoi pe un drum existent de pamant, care trebuie reamenajat pentru circulatia
in siguranta a autovehiculelor de transport materii, materiale, utilaje si a formatiilor de pompieri in
orice conditii atmosferice.
 Lungime drum amenajat=108m;
 Latime platforma =4,00m;
 Suprafata = 500 m2
 Acostamente = 0.50m x 2buc
 Declivitate = 0.4%;
 Panta transversala = 3%
Amenajarea terenului pentru amplasarea instalaţiei de foraj, a anexelor tehnologice
şi a dotărilor sociale
Pentru amenajarea careului sondei pe care se va amplasa instalaţia de foraj HH 75 cu
acţionare termică, sunt prevăzute următoarele lucrări:
 Decopertare strat vegetal si depozitarea lui in depozitul de sol vegetal, in vederea
folosirii acestuia la redarea terenului in circuitul agricol.
 Nivelarea terenului la o singură cotă pentru montarea instalaţiei de foraj şi a anexelor
acesteia.
o
o
o
o
o
o

Suprafata careu sonda 1650 m2 din care:
Suprafata platforma instalatie de foraj = 1357 m2 (SR2)
Suprafata platforma instalatie interventie = 90 m2 (SR1)
Suprafata platforma instalatie de foraj = 1357 m2 (SR2) se compune din:
Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor)
Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 30 cm, dupa
compactare
Imbracaminte din macadam în grosime de 10 cm dupa compactare.
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Suprafata platforma instalatie interventie = 90 m2 (SR1) se compune din:
Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor)
Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 20 cm, dupa
compactare
Strat de Nisip, grosime 2cm
Dale (300x100x18)

Pentru protecţia mediului, în incinta careului se vor executa următoarele lucrări:
 Şanţ de colectare pentru apele reziduale
- Şanţ în lungime de 20 m cu profil trapezoidal, cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m x 0,3
m;
 Bazin colector ape pluviale şi reziduale.
Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va îngropa şi
proteja cu capac metalic.
 Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat
de la sitele vibratoare. Haba metalică va avea capacitatea de 40 m 3 şi va fi îngropată
la 1 m de nivelul solului.
Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate în beciul betonat
şi impermeabilizat al sondei, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului
de foraj.
Echiparea de suprafata
Echiparea de suprafaţă a sondei 1209 bis Vata consta in:
- Cap pompare 140 bar;
- Unitate antrenare Netzsch;
- Unitate de control a sondei (WCU) tip LWM si echipament IT standard;
- Skid injectie inhibitor de coroziune;
- Fundatie si suport WCU;
- Fundatie skid injectie;
- Echipamente de automatizare;
- Platforma instalatie de interventie dalata;
- Platforma mobila din dale termoplastice pentru material tubular;
- Linie electrica (LEA) 0,5 kV;
- Instalatie electrica de forta;
- Instalatie de legare la pamant echipamente;
- Imprejmuire demontabila cap sonda cu o poarta de acces pietonal;
Careul de exploatare va fi mobilat astfel:
- beci sonda tip monolit cu dimensiunile 2,20 x 1,40 x 1,50;
- platforma instalatie de interventie AM 12/40 in suprafata de 90 mp;
- sant de pamant in lungime de 67 m;
Suprafata de 1650 mp pentru careul de foraj va ramane si pentru exploatarea sondei.

3.6.2. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare
a acestora
Instalaţia de foraj este cu acţionare termică. Alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor principali şi auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen aflat în dotarea
instalaţiei.
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SPECIFICAŢIA

U.M.

SURSA

CANTITAŢI

Apă tehnologică

m /zi

3

8,524

Apă potabilă

m /zi

Transport cu
autocisterna
Sursă autorizată

Energia electrică

Kwh

LEA 20 KV

-

Combustibil

tonă/lună

Depozit PECO

220-240

Lubrifianţi

tonă/lună

Magazin

0,10

3

0,72

3.6.3.Racordarea la retele utilitare existente in zona
Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă potabilă revine contractorului lucrărilor şi se face prin achiziţionare de
apă îmbuteliată în pet-uri de plastic.
Alimentarea cu apă tehnologică a instalaţiei de foraj se va realiza prin transport cu
autocisterna de la cea mai apropiată sursă contorizată.
- Apa, este folosită în scop tehnologic şi igienico-sanitar şi constituirea rezervei de
combatere a incediilor. Circuitul de utilizare a apei în cadrul instalaţiilor de foraj exclude teoretic
posibilitatea formării şi evacuării de ape uzate, apa fiind utilizată în circuit închis. Apa tehnologică
este consumată (intră în produs) la prepararea şi corectarea caracteristicilor fluidelor de foraj,
precum şi pentru răcire. Necesarul de apă tehnologică trebuie să asigure compensarea debitelor
de apă şi a pierderilor prin evaporare. Necesarul zilnic mediu de apă tehnologică este de 0,142
până la 0,184 l/s, iar rezerva pentru combaterea incendiilor este 110 m3.
Dacă în mod teoretic circuitul apei este închis, practic ca urmare a neetanşeităţilor se
produc scurgeri de apă din instalaţiile interioare de distribuţie şi alimentare, care în contact cu
platforma careului sondei pot genera ape uzate.
Apa utilizată în scop igenico-sanitar este de regulă transportată cu cisterna din surse
autorizate, stocată în rezervoare metalice sau din material plastic.
Careul sondei este prevăzut cu rigole şi canale interioare de colectare a apelor uzate
tehnologice şi pluviale potenţial impurificate. Apele uzate colectate sunt conduse la bazine de
colectare care sunt executate din tablă de oţel (habă).
Alimentarea cu energie electrică
În faza de foraj:
Instalaţia de foraj este cu acţionare termică. Alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor principali şi auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen aflat în dotarea
instalaţiei.
În faza de exploatare:
Alimentarea cu energie electrica pentru echiparea sondei se va face din LEA existenta pe
careul sondei vecine 1355 Vata.
Alimentarea cu gaze naturale
Nu este cazul.
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3.6.4. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de
executia investitiei
Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări de amenajare a
terenului în vederea exploatării sondei 1209 bis Vata.
1. Curăţarea şanţului de colectare( H=0,30 m) pentru eventualele scurgeri (0,40 m3) de
depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector de 10 m3.
2. Desfacerea dalelor (29 m2) din şanţul de colectare pentru eventualele scurgeri ale sistemului
de curăţire, încârcarea (5,418 t) şi transportul lor (100 km).
3. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate (cca. 15 t) şi transportul acestora (10 km)
4. Demontarea habei de colectare ( V= 10 m3 )
5. Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.
Suprafata de 1650 mp reprezentand suprafata aferenta careului de foraj va ramane pentru
exploatarea sondei.

3.6.5. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
Pentru realizarea obiectivului sunt necesare următoarele :
- amenajare drum acces si careu foraj :
- piatră spartă : 365 tone;
- balast : 1661 tone;
- nisip : 124 tone.
- foraj sondă :
- apă tehnologică :8,524 mc/zi;
- motorină :circa 6 tone/zi .

3.6.6. Metode folosite in constructie
Pentru a săpa o sondă este nevoie de o sapă care penetrează crusta pământului şi ţevi
(garnitura de foraj) care fac legătura între sapa de foraj şi suprafaţă. Garnitura este coborâtă
treptat în sondă cu ajutorul instalaţiei de foraj.
În prezent, tehnica de foraj rotativ este practic utilizată pentru toate sondele. O masă
rotativă sau un sistem Top Drive asigură rotirea continuă a garniturii de foraj şi a sapei.
Prăjinile grele (ţevi de oţel grele cu pereţi groşi plasate imediat deasupra sapei) contribuie
la exercitarea de către sapă a unei apăsări suficiente pentru a săpa mai adânc în rocă şi a menţine
tensiunea asupra garniturii de foraj.
Materialul prin care avansează sapa de foraj trebuie să fie adus la suprafaţă. Bucăţile de
rocă desprinse în timpul forajului se numesc generic „detritus”. Aducerea la suprafaţă este
realizată cu ajutorul fluidului de foraj - un amestec pe bază de apă şi argilă care este introdus în
prăjinile de foraj cu ajutorul unor pompe de mare presiune şi care circulă în permanenţă prin sapă.
Detritusul este adus la suprafaţă prin noroiul de foraj şi este examinat imediat pentru a obţine
informaţii cu privire la stratele geologice care sunt traversate (probe de sită). Fluidul de foraj este
curăţat şi recirculat în sondă.
Pentru a preveni surparea găurii de sondă, aceasta este tubată prin introducerea unei
coloane de burlane de oţel şi ciment. O sondă are o formă tronconică, diametrul micşorându-se
treptat pe măsură ce adâncimea creşte până când ajunge la câţiva zeci de centimetri. Săparea
unei sonde poate dura o perioadă mare de timp. În funcţie de duritatea stratelor de rocă şi
adâncimea planificată, forajul poate dura uneori mai mult de un an. Cu toate acestea, majoritatea
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sondelor sunt săpate prin formaţiuni de roci moi, rata medie a forajului fiind de aproximativ 300 m
pe zi. Tehnicile de explorare sofisticate de care dispunem în prezent permit deja rate de succes de
50% sau mai mari, acest lucru însemnând ca fiecare a doua sondă dintr-un perimetru este
comercială.
După terminarea lucrărilor pregătitoare, amplasarea şi montajul tuturor instalaţiilor şi
dotărilor, se încep lucrările de foraj ale sondei.






Proiectul de construcţie a sondei cuprinde următoarele acţiuni principale :
tehnologia de foraj aplicată;
echipamentul şi sculele cu care se va executa sonda ;
tipul şi proprietăţile fluidului de foraj şi de probare ;
programul de tubare - adâncimea de introducere a coloanelor de burlane ;
programul de cimentare - cimentare coloane cu pastă de ciment tip G;

3.6.7. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în
funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară
Procedeul de foraj ce urmează a fi utilizat este forajul rotativ cu circulaţie directă.
Gaura de sondă este realizată cu ajutorul sapelor cu role, introduse la talpa sondei cu
ajutorul unor ţevi înşurubate una în alta, numite prăjini. Ansamblul tuturor prăjinilor se numeşte
garnitură de foraj.
Sapa este rotită de la suprafaţă cu ajutorul garniturii de foraj. Prin interiorul garniturii de
prăjini se pompează fluidul de foraj care iese prin orificiile sapei, spală talpa sondei, răceşte sapa
şi apoi trecând în spaţiul inelar format între prăjini şi pereţii sondei, antrenează cu el la suprafaţă
particule de rocă dislocate de sapă.
Proiectul de construcţie a sondei cuprinde următoarele faze :
Lucările pregătitoare şi amenajarea careului sondei




Elaborarea proiectului tehnic pentru lucrari de suprafata cuprinde urmatoarele :
Platforma foraj : (dezafectare fundatii beton existente, terasamente, suprastructura,
demobilizare careu foraj) ;
Beci sonda
Platforma instalatie interventie
În cadrul lucrărilor pregătitoare distingem următoarele categorii de lucrări :

Cale acces
Accesul la locatie se face din drumul Dealul Bradului, pe un drum pietruit pana in dreptul
sondei 1355 Vata, apoi pe un drum existent de pamant, care trebuie reamenajat pentru circulatia
in siguranta a autovehiculelor de transport materii, materiale, utilaje si a formatiilor de pompieri in
orice conditii atmosferice.
 Lungime drum amenajat=108m;
 Latime platforma =4,00m;
 Suprafata = 500 m2
 Acostamente = 0.50m x 2buc
 Declivitate = 0.4%;
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Panta transversala = 3%

Amenajarea terenului pentru amplasarea instalaţiei de foraj, a anexelor tehnologice
şi a dotărilor sociale
Pentru amenajarea careului sondei pe care se va amplasa instalaţia de foraj HH 75 cu
acţionare termică, sunt prevăzute următoarele lucrări:
 Decopertare strat vegetal si depozitarea lui in depozitul de sol vegetal, in vederea
folosirii acestuia la redarea terenului in circuitul agricol.
 Nivelarea terenului la o singură cotă pentru montarea instalaţiei de foraj şi a anexelor
acesteia.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Suprafata careu sonda 1650 m2 din care:
Suprafata platforma instalatie de foraj = 1357 m2 (SR2)
Suprafata platforma instalatie interventie = 90 m2 (SR1)
Suprafata platforma instalatie de foraj = 1357 m2 (SR2) se compune din:
Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor)
Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 30 cm, dupa
compactare
Imbracaminte din macadam în grosime de 10 cm dupa compactare.
Suprafata platforma instalatie interventie = 90 m2 (SR1) se compune din:
Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor)
Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 20 cm, dupa
compactare
Strat de Nisip, grosime 2cm
Dale (300x100x18)

Pentru protecţia mediului, în incinta careului se vor executa următoarele lucrări:
 Şanţ de colectare pentru apele reziduale
- Şanţ în lungime de 20 m cu profil trapezoidal, cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m x 0,3
m;
 Bazin colector ape pluviale şi reziduale.
Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va îngropa şi
proteja cu capac metalic.
 Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat
de la sitele vibratoare. Haba metalică va avea capacitatea de 40 m 3 şi va fi îngropată
la 1 m de nivelul solului.
Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate în beciul betonat
şi impermeabilizat al sondei, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului
de foraj.
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Conform Programului geologic în cadrul acestei sonde se vor utiliza fluide de foraj tip:
 pentru intervalul I. (0 - 250 m) se va folosi fluid de foraj dispersat cu densitatea de 1150 1200 Kg/mc
 pentru intervalul II. (250-1127 m) se va folosi fluid de foraj inhibitiv cu densitatea de 1250 1300 Kg/mc
In procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizeaza fluidul de foraj preparat de catre
executantul forajului - care este un tert autorizat -, in incinta sediului acestuia. Fluidul de foraj este
transportat de catre acesta la locul de utilizare, iar excesul este recuperat si depozitat pe
amplasamentul firmei. OMV PETROM nu prepara sau depoziteaza fluid de foraj pe teritoriul sau, ci
numai utilizeaza acest produs prin intermediul tertilor autorizati, care-l prepara, depoziteaza,
recupereaza si utilizeaza. Pe amplasamentul sondei facandu-se doar o dilutie sau o conditionare
a fluidelor de foraj in functie de stratele traversate.
Toate substantele chimice utilizate in procesul de explorare, respecta prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
periculoase (CLP).
Depozitarea substantelor chimice (in cantitati mici), aprovizionate ritmic in functie de
necesitati, sunt utilizate la dilutia sau conditionarea fluidelor de foraj, in functie de stratele
traversate, se realizeaza in baraca de chimicale (cu suprafata de circa 50 mp), acoperita si
prevazuta cu platforma din dale din beton, impermebilizata. Aprovizonarea materialelor,
depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul
specializat in fluide de foraj.
Conform prevederilor Legii 59/2016 art.2, pct 2, lit. d si e coroborat cu lit.f, prezentul proiect
nu se supune acestora.
Unele substante utilizate la prepararea fluidului de foraj au urmatoarele caracteristici
periculoase :
- riscuri pentru sanatatea salariatilor daca sunt manipulate fara respectarea normelor
specifice de manipulare – stocare si utilizare ;
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riscuri de incendiu si explozie, daca nu sunt respectate masurile de prevenire a incendiilor.
Riscurile de sanatate sunt la inhalare (prafuri), contactul cu epiderma, provocând actiuni
nocive sistemului respirator, asupra ochilor si a pielii; riscurile de incendiu apar atunci când
substantele se depoziteaza lânga surse de caldura. Prin ardere pot degaja fumuri si gaze toxice
(monoxid de carbon). Pericolul de explozie apare la amestecul praf – aer.
În scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, la
prepararea fluidului de foraj au fost înlocuiti constituentii si aditivii, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de
coroziune cu toxicitate ridicata, cu altii mai putin toxici. Astfel s-au înlocuit sarurile de crom,
motorina din fluidele de emulsie inversa cu poliglicoli, soda caustica cu baze organice, polimeri
biodegradabili. Pentru cuantificarea toxicitatii fluidelor de foraj se utilizeaza indicatorul concentratia
letala LC50, care se exprima în ppm.
-

Valorile mari ale parametrului LC50 indica toxicitate redusa si invers, valorile scazute
semnifica un nivel ridicat de toxicitate. Fluidele cu LC50 mai mic de 30 000 ppm sunt interzise. În
cazul forajului acestei sonde, fluidele utilizate au LC50 de 80 000 ÷ 90 000 ppm, ceea ce denota un
grad de toxicitate redus.
Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la prepararea fluidelor de foraj, în careul
sondei s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este realizata din tabla de otel, cu acoperis
cu învelitoare impermeabila.
Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la dilutia/conditionarea fluidelor de foraj, in
careul sondei s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este o constructie metalica realizata
din tabla de otel, cu acoperis cu invelitoare impermeabila. Baraca este montata pe dale de beton.
Substantele sunt pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
periculoase (CLP). Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea
acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.
Ambalajele rezultate de la substantele pentru tratarea fluidului de foraj (saci de panza,
butoaie metalice si de plastic) vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi transportate la
statia de fluide a schelei contractoare a lucrarilor de foraj.
Utilizarea fluidelor de foraj se face în circuit închis. Prin programul de tubare se asigura
masura împiedicarii pierderii fluidului de circulatie, care astfel ar putea ajunge în apele subterane.
Motorina folosita in perioada procesului de forare pentru alimentarea instalatiei de foraj
termica HH 75, in scopul reducerii pericolului asupra mediului, in special asupra solului, subsolului
si apelor fratice, va fi depozitata intr-un rezervor etans dotat cu cuva de retentie.
In timpul functionarii investitiei nu mai este necesar rezervorul de motorina pe
amplasament, exploatarea hidrocarburilor din zacamant facandu-se cu o pompa antrenata de un
motor electric, iar rezervorul va fi transportat la depozitul PECO, care l-a pus la dispozitie pentru
OMV PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST.
Operatiile de intretinere si alimentare pentru vehiculele folosite in perioada de constructie –
demobilizare nu se vor efectua pe amplasament ci in locatii cu dotari adecvate, in acest mod se va
evita un posibil impact asupra factorilor de mediu.
Concluzionând, masurile luate pentru minimizarea efectelor negative ale substantelor
toxice si periculoase sunt :
- utilizarea de substante cu grad redus de toxicitate, pentru prepararea fluidului de
foraj (LC50 = 800000 ÷ 900000 ppm) ;
- depozitarea substantelor în spatiul special amenajat, în ambalaje corespunzatoare,
etichetate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP);
- utilizarea substantelor se face de catre un operator specializat, cu respectarea
normelor de protectie a muncii si prevenirea incendiilor ;
- utilizarea unui circuit închis si sigur pentru fluidul de foraj si protectia asigurata de
catre coloanele tubate;
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-

folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj, care împiedica
pierderile de fluid ce necesita a fi eliminate ca deseu.
Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au
un caracter integrat, deoarece rezolva în mod unitar aspectele generate de construirea
obiectivului. Masurile si dotarile pentru protectia factorilor de mediu: apa, aer, sol, ecosisteme
acvatice, gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase, fac parte integrala din
fluxul tehnologic adoptat pentru forajul sondei.
Intervalul 0-250 m, fluid dispersat
Categorie
Nr. Denumirea aditivului
Cantitatea (kg)
Functia
Periculoase/Nepericuloase
(P/N)

1
AVAGEL
5000
Suport coloidal
2
Soda caustica
125
pH control
3
Soda calcinata
150
Control duritate
4
Policell RG
125
Control viscozitate
5
Policell SL
175
Control Filtratl
6
AVA ZR 5000
250
Fluidizant
7
AVADETER
200
Detergent
8
Citric Acid
125
Reducere PH
9
BiCarbonat de Na
250
ReducatorPH,
10 Barita
3000
Ingreunare fluid
Intervalul 250-1127 m, KCl Polimer
Nr. Denumirea aditivului
Cantitatea (kg) Functia
1
2
3

Soda caustica
Soda calcinata
Clorura de K

200
400
14650

N
P
P
N
N
N
N
N
N
N
Categorie
Periculoase/Nepericuloase
(P/N)

pH control
P
Control duritate
P
Inhibitor de argila
N
/marna
4
AVACID 50
200
Iinhiba fermentatia
N
5
Policell RG
1250
Control viscozitate
N
6
Policell SL
2725
Control Filtratl
N
7
ECOL LUBE
1190
Lubrifiant
N
8
VISCO XC 84
675
Control viscozitate
N
9
AVACARB
11000
Acent de ingreunare /
N
podire
9
Barita
18000
Ingreunare fluid
N
10 AVADETER
400
Detergent
N
11 INCORR 2275
250
Nhibitor de coroziune
N
12 BiCarbonat de Na
290
Reducator PH
N
Pentru realizarea forajului şi probarea stratelor se vor realiza stocuri de materiale conform
prevederilor de proiectare iar acestea vor fi depozitate într-un container dotat cu platformă
impermeabilă pentru evitarea infestării solului şi apelor freatice prin infiltraţii.
Dintre materialele stocate este considerată a face parte din categoria substanţelor
periculoase soda caustică.
Periculozitatea sodei caustice este dată de fraza de risc R 35.
R35 – Provoacă arsuri grave
dacă în cazul aplicării pe pielea sănătoasă şi intactă a unui animal, ţesutul pielii se distruge
în toată profunzimea după un timp de expunere de până la 3 minute sau dacă acest rezultat poate
fi previzionat.
Substanţele şi preparatele periculoase vor fi stocate într-un container prevăzut cu platformă
betonată
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SCHEMA DE PRINCIPIU A FORAJULUI ROTATIV CU MASA

Sistem macara-geamblac

Intrare fluid de foraj curat
Cap hidraulic

Prajina antrenare

Masa rotary
Iesire fluid de foraj cu detritus

Burlan de ghidaj cu derivatie pentru
dirijare fluid de foraj la sitele vibratoare
Beci sonda betonat
Prajina antrenare
Coloana ancoraj
Garnitura de prajini de foraj

Una (doua) coloana tehnice

Gaura de sonda
Prajini grele de foraj

Sapa de foraj
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Tipul si proprietatile fluidului de foraj :
Dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, amplasarea si montajul tuturor instalatiilor si
dotarilor, se încep lucrarile de foraj ale sondei.
Proiectul de constructie al sondei cuprinde urmatoarele actiuni principale :
- tehnologia de foraj aplicata
- echipamentul si sculele cu care se va executa sonda
- tipul si proprietatile fluidului de foraj si de probare
- programul de tubare :adâncimea de introducere a coloanelor de burlane
- 0 - 250 m = 250 m x 9.5/8 in
- 0 - 1127 m = 1127 m x 7 in
Pentru protejarea pânzei de apa freatica de suprafata fluidul de foraj utilizat va fi de tip
natural dispersat, nefiind tratat cu substante chimice care sa contamineze stratul.
Sonda urmeaza a se executa la adâncimea de 1127 m.
La forarea sondei fluidul de foraj este asigurat prin producere în instalatia existenta în careul
sondei.

-

Circuitul complet al fluidului de foraj este urmatorul :
fluidul de foraj este aspirat din habe metalice si refulat sub presiune prin conducte
orizontale si verticale, în capul hidraulic prin prajini si orificiile sapei;
apoi fluidul de foraj încarcat cu detritus urca prin spatiul inelar format între prajini si peretii
sondei la suprafata;
la suprafata fluidul cu detritus trece prin sitele vibratoare, unde are loc îndepartarea
detritusului, dupa care prin jgheaburi ajunge în habele de stocare;
fluidul de foraj este curatat de particulele fine (nisip, roca) cu ajutorul hidrocicloanelor sau
a unei centrifuge, omogenizat si tratat.
fluidul astfel curatat este recirculat în sonda;
detritusul separat din fluidul de foraj este stocat într-o haba metalica supraterana cu
capacitate de 40 mc.

4

6

5
7

19

8

Incarcator dublu
Linie refulare catre pusti de fund

10

9
11

Linie aspiratie

Linie refulare la put

17

13

16

LEGENDA
1. Jgheab de noroi
2. Haba capcana site vibratoare
3. Site vibratoare
4. Instalatie de degazeificare
5. Haba de curatire
6. Deznisipator 6 x 8 in A
7. Dezmaluitor 12 x 4 in HA
8. Grup pompare 2 AG 150/III
9. Haba aspiratie 40 mc
10.Haba tratare 40 mc
11.Grup amestec 2 x 8 in - 140 bar
12.Habe fluid rezerva 40 mc
13.Instalatie dozare material pulverulent
14.Haba semiingropata ptr.detritus 70 mc
15.Haba ptr. chimicale 2 x 3,5 mc
16. Baraca pentru chimicale
17. Haba apa 40 mc
18. Grupuri motopompa 2 PN 700 (3 PN 1000)
19. Unitate floculare “DEWATERING UNIT”
Nota: Habele vor fi echipate cu agitatoare
mecanice cu elice si pusti de fund.

15
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Schema de princcipiu pentru curatirea si circulatia fluidului de foraj la sonda
(configuratia habelor de rezerva se poate modifica functie de configuratia
teernului)

14

2 3

1

Linie aspiratie de la beci

18
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SCHEMA CIRCUIT FLUID FORAJ SI APA
hidrant

hidrant

Apa incendiu
Pompa
fluid foraj

Fluid foraj

Haba apa tehnologica

Haba preparare solutii

Haba preparare fluid
foraj

Haba aspiratie fluid
foraj

hidrocicloane

Haba decantare

Apa tehnologica

Habe fluid foraj
de rezerva

Garnitura foraj

Apa incendiu

Agregate
cimentare
(se utilizeaza
doar la
cimentare
coloane)

Cisterna apa

Gaura sonda
Haba apa
tehnologica

Apa uzata

Rezerva apa
incendiu 110 m3

Sant colectare ape uzate

Centrifuga
apa
Centrifuga
apa
incendiu

centrifuga
Haba colectare
ape reziduale

Organizare santier

Recipient apa
menajera

Centrifuga
apa Lotru 65

Apa tehnologica

Pasta ciment

Apa tehnologica
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Instalaţii pentru curăţirea mecanică a fluidului de foraj :
Sitele vibratoare sunt montate deasupra habei sitelor. În habă se depun particulele
grosiere separate (detritus), iar fluidul ajunge pe jgheaburi în celelalte habe de stocare. Sitele
vibratoare sunt primele elemente plasate pe linia curgerii fluidului de foraj în vederea îndepărtării
solidelor, separând particule cu dimensiuni cuprinse între 74-500 m, fiind singurele echipamente
din sistem ce fac o separare a particulelor bazată pe dimensiunile acestora. Numărul necesar de
site din sistem depinde de debitul de circulaţie şi vâscozitatea fluidului, iar în situaţia utilizării
simultane a mai multor site este necesară alimentarea uniformă a acestora, prin distribuirea egală
a debitului de curgere.
Cele mai eficiente site vibratoare sunt cele de tipul ASL II (tip SWACO) echipate cu plase de
sită cu ţesătură stratificată (două sau trei plase suprapuse), în care plasa de deasupra este cu
circa 20 mesh mai fină decât cele inferioare.
Sita vibratoare este de tip liniara ajustabilă (ALS) fiind construită cu o singură ramă
completă cu două plase de sită cu dimensiunile 1219 x 1219 mm, rezultând o suprafaţă efectivă de
cernere de 2,97 m2. Sita operează cu plase de sită de până la 250 mesh, API.
Unghiul sitei poate fi ajustat de la + 3 la - 3.
Unghiul de vibrare este ajustabil între 25 şi 65 cu trepte din 10 în 10.

Hidrocicloanele şi centrifugele sunt destinate să îndepărteze particulele foarte fine ce nu
pot fi îndepărtate cu ajutorul sitelor.
Grupul pentru denisipare 68 in A (D-sander) se utilizează ca echipament de curăţire a
fluidului de foraj, în prealabil cernut de către sitele vibratoare. Este destinat separării particulelor
grosiere cu diametrul mai mare de 44 , prin metoda centrifugării. Se recomandă să lucreze în
tandem cu grupul de dezmâluire şi în amonte de acesta.
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Separatoarele centrifugale sunt dispozitive destinate să îndepărteze barita din fluidul de
foraj prelucrat, în vederea recuperării ei (particule solide cu diametru mai mare de 10 m).
Centrifuga decantoare are diametrul de 14 in şi lungime de 860 mm, prevazută cu rotor din
oţel inoxidabil şi ansamblu transportor.
Centrifuga decantoare are in componenţă un ansamblu profilat cu rotor, ce include protecţii
pe feţele zonelor de alimentare cu carburi de tungsten, şi pe faţa interioară a transportorului.
Prin folosirea acestor instalaţii performante practic detritusul nu mai conţine fluid de foraj,
devenind un deşeu inert.
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În figura de mai jos se prezintă procentele de solide separate de fiecare dispozitiv:

Programul de tubare şi cimentare
Programul de tubare şi cimentare
Proiectul constă în forajul sondei de exploatare la adâncimea de 1127 m după următorul
program de construcţie:


Program de tubare proiectat:
Coloana de ancoraj:
Ø 9.5/8 in x 250 m;
Coloana exploatare:
Ø 7 in x 1127 m

Denumirea
Diametrul coloanei
Adâncimea de tubaj
Interval de cimentare
coloanei
(in)
(m)
(m)
Ancoraj
9.5/8
250
0-250
Exploatare
7
1127
250-1127
Durata lucrărilor este de 65 zile din care 20 amenajare careu foraj, 10 zile pentru
mobilizare – demobilizare, 30 zile pentru foraj şi 5 zile pentru probare strate.
- Coloana de ghidaj  16 in x 30 m - saparea si introducerea acestei coloane metalice
se face prin batere (drive –in- method), cunoscuta ca metoda de ’’sapare uscata’’. Aceasta va fi
tubata si cimentata pana la nivelul fundului beciului sondei. Aceasta coloana are rolul de a izola
formatiunile friabile de suprafata, serveste la protejarea fundatiei împotriva infiltratiilor, si asigura
circulatia fluidului catre sitele vibratoare.
- Coloana de ancoraj  9 5/8 in x 250 m - are rolul de a izola formatiunile slab consolidate
de suprafata, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate si permeabilitate. Ea protejeaza
formatiunile acvifere împotriva contaminarii si va fi cimentata la zi.
Dupa tubajul si cimentarea coloanei se va monta la gura putului un sistem de etansare si o
instalatie de prevenire a eruptiilor care va asigura desfasurarea forajului pentru faza urmatoare în
conditii de securitate. Se recomanda ca siul acestei coloane sa fie fixat într-un strat bine consolidat
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- Coloana de exploatare  7 in x 1127 m - se va tuba dupa efectuarea investigatiilor
geofizice necesare si va cimentat de toata lungimea.
Coloana de exploatare permite executarea probelor de productie si exploatarea
acumularilor de hidrocarburi în conditii de securitate.

3.6.8. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate
Sonda va produce prin intermediul conductei de amestec de la sonda la manifold 1156
Vata existent pe careul sondelor 1156 si 1209 Vata si face obiectul altui proiect.

3.6.9. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare






Varianta de amplasament s-a ales tinând cont de cumularea următorilor factori:
Rezultatele investigaţiilor obţinute pe baza carotajelor seismice executate în zonă ;
Accesul facil dintr-un drum existent fără a necesita scoaterea din circuitul agricol de
terenuri suplimentare pentru realizarea drumurilor de acces;
Asigurarea unei distante faţă de zonele rezidentiale care să asigure evitarea disconfortului
creat de lucrări;
Evitarea pe cât posibil a amplasării în zone protejate;
Asigurarea unor trasee pentru transportul materialelor si a deşeurilor astfel încât să se evite
pe cât posibil traversarea localităţilor şi utilizarea unor drumuri de categorie inferioară (IV si
V) ce se pot deteriora uşor şi pot transmite vibraţii la clădirile învecinate

3.6.10. Alte autorizaţii cerute pentru proiect
Conform Certificatului de Urbanism pentru autorizarea lucrărilor se vor obţine următoarele
avize:











Acord de mediu;
Aviz AN “Apele Romane”
Aviz telefonizare
Aviz D.A.D.R.Arges
Aviz alimentare cu energie electrica
Aviz ISU
Aviz S..N.T.G.N. Transgaz S.A.
Aviz S.C. Conpet S.A.
Aviz D.S.P
Autorizaţia de construire.

IV.

DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE

4.1. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului
Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări de amenajare a
terenului în vederea exploatării sondei 1209 bis Vata.
În ordinea desfăşurării operaţiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt :
1. Curăţarea şanţului de colectare( H=0,30 m) pentru eventualele scurgeri (0,40 m3) de
depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector de 10 m3.
2. Desfacerea dalelor (29 m2) din şanţul de colectare pentru eventualele scurgeri ale sistemului
de curăţire, încârcarea (5,418 t) şi transportul lor (100 km).
3. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate (cca. 15 t) şi transportul acestora (10 km)
4. Demontarea habei de colectare ( V= 10 m3 )
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5. Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.
Suprafata de 1650 mp reprezentand suprafata aferenta careului de foraj va ramane pentru
exploatarea sondei.

V.

DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Amplasamentul se afla în extravilanul comunei Sapata, judeţul Argeş, teren care aparţine
primăriei comunei Sapata având categoria de folosinţă: pasune si drum.

5.1. DISTANŢA FAŢĂ DE GRANIŢE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB
INCIDENŢA CONVENŢIEI 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.
Nici una din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata prin Legea
22/2001, nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect.

5.2. LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN RAPORT CU PATRIMONIUL
CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATĂ,
APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ŞI CULTELOR NR. 2.314/2004,
CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, ŞI REPERTORIULUI ARHEOLOGIC NAŢIONAL
PREVĂZUT DE ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 43/2000 PRIVIND PROTECŢIA
PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ŞI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA
ZONE DE INTERES NAŢIONAL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE
In vecinatatea sondei 1209 bis Vata nu sunt amplasate monumente istorice si de
arhitectura sau zone de interes traditional.
Realizarea proiectului nu are nici un impact asupra conditiilor culturale si entice sau a
patrimoniului cultural.
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5.3. HĂRŢI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERI
INFORMAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATÂT NATURALE
CÂT ŞI ARTIFICIALE ŞI ALTE INFORMAŢII PRIVIND:

5.3.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi
pe zone adiacente acestuia:
Amplasamentul se afla în extravilanul comunei Sapata, judeţul Argeş, teren care aparţine
primăriei comunei Sapata având categoria de folosinţă: pasune si drum.
Zonele adiacente acestui amplasament nu intra în discuţie.

5.3.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului:
Natura proprietăţii pe care va fi amplasată sonda este:
-publica şi privată .
Pentru realizarea proiectului au fost întocmite documentaţii de identificare proprietari de
terenuri, obţinere acorduri şi avize.

5.3.3. Arealele sensibile:
Nu este cazul.

5.4. COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI
CARE VOR FI PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL CU
REFERINŢA GEOGRAFICĂ, ÎN SISTEM DE PROIECŢIE NAŢIONALĂ STEREO 1970;
COORDONATELE STEREO 70 SI GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI
Sonda 1209 bis Vata
X = 361634.25
Φ = 44045’16”00
Y = 478265.97
Λ = 24043’31”76
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5.5. DETALII PRIVIND ORICE VARIANTĂ DE AMPLASAMENT CARE A FOST
LUATĂ ÎN CONSIDERARE:
Nu este cazul.
Amplasamentul investiţiei a fost stabilit de comun acord între proiectant şi beneficiar şi nu a
mai fost luată în considerare nicio alta variantă de amplasament.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI
6.1. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA
ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU
6.1.1. Protecţia calităţii apelor
6.1.1.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
Apa este folosita in principal la prepararea si conditionarea fluidului de foraj si in
secundar pentru alimentarea centurii de hidranti ai instalatiei.
Protectia apelor subterane din panza freatica impotriva contaminarii acestora de
componentii fluidului de foraj, se va realiza prin tubarea si cimentarea gaurii de sonda ce
traverseaza aceste formatiuni.
In perioada de executie a lucrarilor vor rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:
 Ape uzate fecaloid–menajere, rezultate din activitatea sociala a personalului care executa
lucrarile (provin de la grupul sanitar si de la bucatarie), în organizarea de șantier) este
colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi goliţi periodic
într-un recipient metalic etans vidanjabil.
 Ape reziduale tehnologice, rezultate in urma scurgerilor tehnologice accidentale datorate
neetanseitatilor din circuitul de utilizare a apei tehnologice precum si a operatiilor de
spalare a instalatiilor tehnologice. Aceasta categorie de ape uzate poate contine materii in
suspensie si urme de produse petroliere provenite din sistemele de lubrifiere ale
instalatiilor. Pierderile estimate sunt de circa 1–3 % din cantitatea de apa tehnologica
utilizata.
 Ape pluviale potential impurificate ce vor fi colectate din zonele potential contaminate ale
careului, vor fi colectate in beciul sondei.
 Substantele reziduale -fecaloide- rezultate din WC–ul ecologic amplasat in incinta careului
sondei, vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona.
 Apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de
lucru din sonda si de la gura putului (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi
colectata in beciul betonat al sondei de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi
reintegrata in fluxul tehnologic. Apa tehnologica reziduala are practic aceleasi calitati fizice
si chimice, ca si ale apei folosite in procesul tehnologic.
 Apele pluviale de pe terenurile invecinate vor fi colectate intr-un sant de pamant in lungime
de 189 m si adancime 0,3 m, evitandu-se inundarea careului de foraj.
 Scurgerile accidentale tehnologice din interior, se realizeaza printr-o rigola prefabricata
avand lungimea de 20 m, ce se descarca in bazinul colector de reziduuri, care se va goli
periodic cu vidanja. Haba va fi in prealabil hidroizolata cu solutie bituminoasa aplicata in
doua straturi, urmand a fi asezata pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm.
In timpul forajului este strict interzisa evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor
provenite de la sonda in apele de suprafata sau subterane.
Sistemul de circulatie a fluidului de foraj este in sistem inchis, existand in permanenta un
control pe cantitatea de fluid vehiculat.

Project Title/
Titlu Proiect
Doc. Title /
Titlu Doc. :
Doc. No. /
Doc. nr. :

PROIECTARE LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ PENTRU
SONDA 1209 BIS VATA
MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU
PU-D-ROA03193201206.1-DE-GE-ENP-002-01-R

Rev. 01 Pag 27 din 83

De asemenea, in acesta etapa calitatea apelor ar putea fi afectata de pierderi accidentale
de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare
desfasurarii lucrarilor, precum si de la operatiunile de umplere a rezervorului de motorina ce va
exista pe amplasament. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentala vor fi instituite o serie
de masuri de prevenire si control:
- Respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru
asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;
- Operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe
amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;
- Dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si
utilizarea acestora in caz de nevoie.
Este strict interzisa aruncarea deseurilor solide in cursurile de apa. Acestea vor fi colectate
selectiv si vor fi evacuate de pe amplasament in vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate.
6.1.1.2. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute
Pentru realizarea obiectivului nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a
apelor uzate.

6.1.2. Protecţia aerului
6.1.2.1. Sursele de poluanţi pentru aer, poluanti, inclusive mirosuri
Utilizarea în procesul de forare al sondei a instalaţiei tip HH 75 (cu acţionare termică) nu
influenţează calitatea aerului din zonă.
Sursele de emisie în atmosferă sunt surse fixe şi mobile.
SURSE FIXE:
- combustia combustibililor lichizi în motoare termice;
Calculul emisiei din aceste surse s-a efectuat utilizând metodologia CORINAIR :
a) factori de emisie pentru combustia gazelor naturale :
FACTORI DE EMISIE
POLUANŢI

U.M.

SOx
NOx
COVNM
CH4
CO
CO2
N2O
Hg
Cd
Pb

g/Gj
g/Gj
g/Gj
g/Gj
g/Gj
Kg/Gj
g/Gj
g/Tj
---

Cod
SNAP
010505- Cod SNAP 010503
motoare termice staţionare Cazane de abur (apă
caldă) - boilere
0,057
67
15
1,4
13
44
15,7
-
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b) factori de emisie pentru combustia „combustibili lichizi” :
FACTORI DE EMISIE
POLUANŢI

U.M.

SOx
NOx
COVNM
CH4
CO
CO2
N2O
Hg
Cd
Pb

g/Gj
g/Gj
g/Gj
g/Gj
g/Gj
Kg/Gj
g/Gj
g/Mg
g/Mg
g/Mg

Cod
SNAP
010505- Cod SNAP 010503
motoare termice staţionare Cazane de abur (apă
caldă) - boilere
8,42
1000
50
1,5
100
73
2,5
1
1
1,3
-

Puterea calorifică a gazelor naturale (Qi) este cuprinsă între : 0,0325 Gj/Nm3 ÷ 0,0397
Gj/Nm (Conform metodologiei Corinair).
3

În literatura de specialitate volumul gazelor arse rezultate din arderea combustibililor
gazoşi se calculează cu formula :
Volumul gazelor arse = 1,14 x Qi/1000 x 0,25 (Nm3/Nm3 )
Puterea calorifică a combustibililor lichizi (Qi) este cuprinsă între : 0,041 Gj/kg ÷ 0,0425
Gj/kg (conform Metodologiei Corinair).
În literatura de specialitate volumul gazelor arse rezultate din arderea combustibililor
lichizi se calculează cu formula :
Volumul gazelor arse = 1,11 x Qi/1000 x 0,25 (Nm3/kg).
Calculele privind emisiile de poluanţi se vor efectua pentru un consum orar de combustibil
respectiv :
0 Nm3/oră gaze naturale ;
0,1tone / oră combustibil lichid .
Debitele masice şi concentraţiile de poluanţi când combustibilul este gaz metan sunt
următoarele :
CONCENTRAŢII (mg/Nm3 )
DEBITE MASICE (kg/oră)
Admis
conform
POLUANŢI
DETERMINATE
Ordinului 462/1993 al
MAPPM
Motoare
Cazan
termice
SOx
35
NOx
350
COVNM
CH4
CO
100
CO2
N2O
Hg
Cd
Pb
-
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Obs. La construcţia acestei sonde nu se va utiliza gaz metan pentru acţionarea motoarelor.
-Debitele masice şi concentraţiile de poluanţi când combustibilul este combustibil lichid
sunt următoarele :

DEBITE MASICE [kg/oră]
POLUANŢI

SOx
NOx
COVNM
CH4
CO
CO2
N2O
Hg
Cd
Pb

Motoare
termice
0,035
0,42
0,181
-

CONCENTRAŢII [mg/Nm3 ]
Admis
DETERMINATE
Ordinului
MAPPM

conform
462/1993 al

Cazan
-

31,41
376,99
162,46
-

1700
450
170
-

Debitul masic (kg poluant/oră) = Factorul de emisie (g/Gj) x 10-3 x Cantitatea de energie
produsă într-o oră (Gj/oră)
Cantitatea de energie produsă într-o oră ( Gj/oră ) = Consumul orar de combustibil
(Nm3/oră) sau (kg/oră) x Qi (putere calorifică inferioară) (Gj/Nm3)sau (Gj/kg)
Concentraţia poluanţilor (mg/Nm3)=



(debitul masic (g/oră x 106):

Vgaze arse (Nm3/oră)

Gazele arse sunt evacuate în atmosferă astfel :
cazan de abur – coş metalic ;
motor termic - eşapament prevăzut cu amortizor de zgomot

Surse mobile
Aceste surse sunt autovehiculele folosite pentru transportul materialelor şi echipamentelor şi
utilajele terasiere folosite pentru amenajarea terenului. Sursele mobile sunt echipate cu motoare
termice grele care utilizează ca şi carburanţi motorina. Motorina utilizată are un conţinut de 0,2 %
sulf. Pentru determinarea caracteristicilor emisiei se poate folosi manualul Copert şi metodologia
Corinair. Limitarea preventivă a emisiilor de la autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse
la omologarea acestora.
6.1.2.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă
Pentru realizarea obiectivului nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia
poluantilor in atmosfera.

6.1.3. Protecţia impotriva zgomotului si vibratiilor
6.1.3.1. Sursele de zgomot si de vibratii
Sursele de zgomot şi vibraţii sunt motoarele de acţionare, manipularea materialului tubular
şi utilajele terasiere folosite pentru amenajarea terenului.


Sursele de zgomot au caracter temporar având ca durată:
utilajele terasiere folosite la amenajarea terenurilor: 20 zile; 10 ore/zi;

PROIECTARE LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ PENTRU

Project Title/
Titlu Proiect
Doc. Title /
Titlu Doc. :
Doc. No. /
Doc. nr. :



SONDA 1209 BIS VATA
MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU
PU-D-ROA03193201206.1-DE-GE-ENP-002-01-R

Rev. 01 Pag 30 din 83

instalaţiile de foraj: 30 zile; 24 ore/zi;

Sursa principală o reprezintă echipamentele situate în arealul ocupat de turlă (500 m2) care
este amplasată aproximativ în centrul careului sondei.
Nivelul de zgomot echivalent produs de această sursă este de 90 dB(A).
Distanţa minimă de la sursă până la limita careului sondei este de cca. 30 m.
Pentru calculul nivelului de zgomot echivalent la limita careului sondei vom folosi relaţia:
LP = LR – 10 lg 2 r2
în care :
LP – nivel de zgomot la limita careului sondei ;
LR – nivelul de zgomot rezultant al amplasamentului.
LP = 90 – 10 lg 2 302 = 52,5 dB(A)
faţă de 65 dB(A) reglementat de STAS 10009-88.
S-a considerat că nivelul de zgomot rezultant este dat de sursa cea mai zgomotoasă
deoarece:
 utilajele terasiere nu mai sunt utilizate în perioada în care se efectuează lucrările de foraj;
 zgomotul produs la manipularea în rampă a prăjinilor este de 85-90 dB(A).
Amplasamentul sondelor este situat la distanţa faţă de receptorii protejaţi, neconstituind o
sursă potenţial semnificativă de poluare fonică.
6.1.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Instalatia de foraj este prevazuta cu o baraca metalica care actioneaza ca si panou
fonoabsorbant, astfel nivelul de zgomot al instalatiei la limita zonei de functionare este de 65 Db.
Cauzele aparitiei vibratiilor sunt constituite, in primul rand de principiul de functionare al utilajului:
miscarea alternativa care se produce in pompe, compresoare, motoare cu ardere interna, conduce
la aparitia unor forte periodice care produc vibratii. Fortele periodice pot fi partial inlaturate printr-o
perfecta echilibrare a maselor (realizata la constructia utilajului), sau prin folosirea unor aliaje
usoare la confectionarea elementelor in miscare; o anulare complete a fortelor periodice este greu
de realizat, motiv pentru care , in vederea diminuarii efectului se construiesc fundatii antivibratoare.
O categorie deosebita de utilaje ce produc vibratii o constituie acele dispozitive care prin
constructie sunt facute sa lucreze cu vibratii (site vibratorii, ciocane pneumatic, ciocane de forja,
pentru acestea construirea fundatiilor antivibratorii este o cerinta absolut obiectiva).
O atentie deosebita trebuie sa se acorde echilibrarii dinamice a axelor cardanice inca de la
montarea instalatiei de foraj. O echilibrare dinamica corecta atat a motorului, cat si a axului
cardanic, ofera posibilitati importante de reducere a nivelului de zgomot in instalatie si in special pe
podul de lucru.

6.1.4. Protecţia impotriva radiatiilor
6.1.4.1. Sursele de radiatii
În cazul lucrărilor de foraj nu se utilizează surse de radiaţii ionizante. Lucrările speciale de
investigare cu surse de radiaţii se execută, dacă este cazul, de către unităţi specializate, autorizate
CNCAN. Investigaţiile se efectuează cu aparatură specială şi se folosesc surse de radiaţii de mică
intensitate.
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6.1.4.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor
Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

6.1.5. Protecţia solului si subsolului
6.1.5.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime
Sursele potenţiale de poluare a solului sunt:
 fluidul de foraj, detritusul şi apele reziduale;
 manipularea şi utilizarea carburanţilor şi a lubrifianţilor;
 gospodărirea deşeurilor specifice.
Forajul sondei necesită lucrări care perturbă echilibrul natural al zonei în care se execută
acesta.
La executarea lucrărilor se utilizează fluid de foraj – rezultă detritus, ape reziduale şi
deşeuri specifice. Aceste deşeuri reprezintă un potenţial pericol de poluare a solului datorită
substanţelor pe care le conţin.
Poluanţii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere, unele
săruri (cloruri, sulfaţi), sodă caustică, substanţe tensioactive.
În tehnologia de realizare a forajului sunt realizate o serie de lucrări şi dotări cu rol
tehnologic şi de protecţie a mediului cum sunt:
 Amplasarea habelor metalice etanşe pentru colectarea reziduurilor (detritus, ape
reziduale, deşeuri de fluid de foraj).
 Sistemul de curăţire a fluidelor pentru recircularea acestora, după îndepărtarea
impurităţilor şi tratare în vederea corectării caracteristicilor acestora.
 Utilizarea unui circuit închis şi sigur pentru circulaţia de suprafaţă a fluidului.
 Utilizarea apei tehnologice în circuit închis pentru reducerea la minim a formării apelor
reziduale.
 Realizarea rigolelor de colectare a scursorilor, protejate, pentru a nu permite infiltrarea
sau deversarea pe sol şi conducerea acestor categorii de reziduuri în habele de
stocare.
 Dotarea careului sondei cu spaţii amenajate corespunzător pentru stocarea
substanţelor chimice folosite la prepararea şi corectarea caracteristicelor fluidelor de
foraj.
 Manipularea şi utilizarea substanţelor chimice şi a fluidelor de foraj de către operatori
specializaţi.
 Amenajarea spaţiilor speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a altor categorii
de deşeuri (ambalaje, deşeuri menajere, ape uzate menajere).
 Eliminarea controlată a deşeurilor specifice. Detritusul şi fluidul rezidual se va
transporta periodic la depozitul agreat de APM (ECOMED-PITEŞTI).
 Eliminarea apelor reziduale prin injecţie în sonde special amenajate.
6.1.5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului
În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia calităţii solului si subsolului sunt
prevăzute următoarele lucrari si măsuri:
 Şant de colectare pentru apele reziduale (pozitia 31 din plan amplasare instalatie foraj).
Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,30 m şi o lungime de 20 m cu rolul de a
colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare ;
 Bazin colector ape pluviale şi reziduale (pozitia 30 din plan amplasare instalatie foraj).
Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va îngropa şi proteja cu
capac metalic;

Project Title/
Titlu Proiect
Doc. Title /
Titlu Doc. :
Doc. No. /
Doc. nr. :



PROIECTARE LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ PENTRU
SONDA 1209 BIS VATA
MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU
PU-D-ROA03193201206.1-DE-GE-ENP-002-01-R

Rev. 01 Pag 32 din 83

Amplasarea unei habe metalice montata suprateran pentru depozitarea detritusului colectat
de la sitele vibratoare (pozitia 13 din plan amplasare instalatie foraj). Haba metalică va
avea capacitatea de 40 m3.

Toate substanţele folosite la condiţionarea fluidului, se depozitează ambalate în baraca de
chimicale (poziţia 15 din plan amplasare instalatie foraj), manevrarea acestora în cantităţi mici
efectuâdu-se de personal specializat (laboranţi) dotat cu echipament de protecţie corespunzător
(mănuşi, ochelari de protecţie, şorţuri şi cizme de cauciuc).
Rezervorul de motorină (pozitia 17 din plan amplasare instalatie foraj) va fi verificat după
montare în vederea eliminării scurgerilor accidentale. Acesta va avea cuva de retentie.
Pentru protecţia calităţii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere
prevenirea accidentelor sau reducerea impactului:
 săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante
(naturale) pe bază de apă şi argilă;
 tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele
traversate;
 executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă ;
 platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare
scurgeri;
 executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de
spălare, scurgeri;
 executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis.



Pentru protecţia apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:
respectarea disciplinei tehnologice în timpul operaţiei de foraj;
păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din
materiale împrăştiate, în timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanşeităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente,
deversări de substanţe poluante, trebuie luate următoarele măsuri:

închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil);

limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor.

6.1.6. Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice
6.1.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Biodiversitatea nu este influentata de functionarea obiectivului, impactul cel mai pronuntat
se manifesta asupra biotopului de pe amplasament reprezentat de terenuri cu folosinta pasune.
Pe amplasamentul propus si in imediata vecinatate nu sunt prezente habitate si specii de
flora si fauna care se gasesc pe listele speciilor care necesita conservare in baza conventiei de la
Berna, adoptata de Romania prin Legea nr. 13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia
privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa.
Nu au fost identificate tipuri de habitate si specii de flora si fauna care sunt amenintate cu
disparitia; nu sunt prezente in zona amplasamentului esantioane reprezentative cu caracteristici
tipice pentru regiunea biogeografica stepica.
Datorita absentei habitatelor protejate in aria de implementare a proiectului, nu va exista un
impact asupra vegetatiei prioritare. Se poate mentiona un impact redus asupra vegetatiei
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neprioritare, care va fi indepartata in timpul desfasurarii proiectului, dar aceasta vegetatie nu
prezinta o valoare conservativa mare, iar asociatiile vegetate nu prezinta interes conservativ.
6.1.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii
si ariilor protejate
Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia biodiversitatii, monumentelor
naturii si ariilor protejate datorita absentei habitatelor protejate si a monumemtelor naturii.

6.1.7. Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
6.1.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane,
respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un
regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele
Sonda se va situa la o distanţă de circa 930 m de zona locuita.
În perioada de execuţie personalul care va realiza lucrările de foraj este angajat de către
firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă.
Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.
Existenţa în zona exploatărilor de titei a sondei 1209 bis Vata nu conduce la modificarea
structurii activităţii economice locale, tradiţionale. Realizarea şi exploatarea obiectivului nu va crea
aşezări umane noi. Sondele, prin amplasamentul lor, nu afectează în niciun fel aşezările umane.
Având în vedere că distanţa la care se află sonda este mult mai mare decât cea minim impusă - 50
m – şi că în procesul de foraj nu se folosesc substanţe radioactive, sau microbiene, se consideră
că securitatea aşezărilor umane, nu este afectată.
6.1.7.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor
protejate şi/sau de interes public
La executarea lucrărilor de construcţii – montaj, foraj, probe de producţie şi operaţiuni
speciale sunt necesare respectarea următoarelor măsuri pentru reducerea impactului asupra
populaţiei potenţial vulnerabile:
 locurile de muncă trebuie menţinute curate, iar substanţele sau depunerile periculoase
trebuie îndepărtate ori ţinute sub supraveghere pentru a nu pune în pericol securitatea
şi sănătatea lucrătorilor;
 lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire necesare pentru
asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lor;
 pentru fiecare loc de muncă vor fi elaborate instrucţiuni scrise care să cuprindă reguli
ce trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al
siguranţei utilajelor;
 utilajele şi instalaţiile mecanice vor fi prevăzute cu protecţie adecvate şi sisteme de
securitate în caz de avarii;
 lucrătorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare;
 înregistrarea şi măsurarea concentraţiilor de gaze, montarea de dispozitive de alarmă
automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire
automată a motoarelor cu ardere internă;
 locurile de muncă trebuie să fie amenajate astfel încât lucrătorii să fie protejaţi împotriva
influenţelor atmosferice, să nu fie expuşi la niveluri sonore nocive, nici la influenţe
exterioare nocive, în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă;
 locurile de muncă vor fi prevăzute cu dispozitive adecvate pentru prevenirea declanşării
şi propagării incendiilor;
 respectarea distanţelor de siguranţă între instalaţiile din şantierele de lucru;
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să se ţină evidenţa strictă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase inclusiv a
recipientelor şi ambalajelor;
organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi
intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului
de lucru.

6.1.8. Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
6.1.8.1. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea.
Din activitatile de foraj sonde de titei sunt generate două tipuri de deseuri:
 Deşeuri rezultate direct din activitatea de foraj sonde : detritus şi fluid rezidual (fac
obiectul HG 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive)
 Deşeuri rezultate indirect din activitatea de foraj sonde : deşeuri municipale
amestecate, deşeuri metalice, deşeurile din materiale de construcţii şi demolări, deşeuri
din ambalaje plastice, deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton, uleiuri uzate (fac
obiectul Legii 211/2011 privind regimul deseurilor
Detritusul (roca sfărâmată) este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat din
acesta cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. Acesta este colectat în haba metalică de stocare (40 m3),
de unde va fi încărcat şi transportat la un depozit specific autorizat pentru procesare/neutralizare.
Cod deseu
– 01 05 04 – namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce
– 01 05 08 – namoluri si deseuri de foraj cu continut de cloruri , altele
decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06.
Fluidul de foraj rezidual
Instalaţiile de curăţire din dotare: site vibratoare, hidrocicloane şi centrifuga de mare viteză
reduc la minim cantitatea de fluid de foraj care se poate impurifica, şi care ar necesită eliminarea.
Acesta va fi depozitat în habele din dotarea instalaţiei. Fluidul de foraj curat (apă cu conţinut de
aditivi) va fi reintegrat în fluxul tehnologic de foraj. După realizarea forajului sondelor, fluidul
rezidual se va transportă la un depozit specializat pentru acest tip de deşeuri prin grija
beneficiarului si contractorului lucrărilor de foraj, în vederea tratării şi procesării.
– 01 05 04 – namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce
– 01 05 08 – namoluri si deseuri de foraj cu continut de cloruri , altele
decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06.
Cod deseu

Deşeurile municipale amestecate, sunt precolectate în containere (pubele) amplasate în
careul sondei. Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finală la un depozit specific
autorizat, conform contractului dintre firma de foraj şi municipalitatea respectivă.
Cod deseu – 20 03 01 – deşeurile municipale amestecate
Deşeurile metalice, sunt deşeuri feroase care rezultă la tăiere coloane, cabluri de oţel, piese
de schimb. Aceste deşeuri vor fi sortate pe tipuri: (fier şi oţel, pilitură de fier şi şpan, pilitură
neferoasă şi şpan).
Piliturile feroase/neferoase şi şpanurile se vor colecta la locul unde sunt produse în
containere metalice provenite de la firme de profil, sau în containere închiriate şi depozitate în
spaţii de colectare special amenajate betonate sau placate cu plăci din beton.
Deşeurile metalice se valorifică la unităţi de colectare specializate (tip REMAT).
Cod deseu – 17 04 07 – amestecuri metalice
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Deşeurile provenite din materiale de construcţie şi demolări - aceste deşeuri rezultă din
spargerea accidentala a unui procent mic de dale folosite la amenajarea careului sondei de beton
armat la demontarea lor, fiind colectate şi stocate temporar pe platforme din beton special
amenajate. În urma transportului acestora pentru a fi reutilizate la alte locaţii, se pot deteriora
devenind astfel deşeuri. Aceste deşeuri sunt folosite la repararea, reîntreţinerea şi consolidarea
drumurilor petroliere sau sunt transportate la rampele (bazele) de producţie ale societăţii care va
câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj.
Cod deseu – 17 09 04 – deseuri amestecate de la constructii si demolari, altele dacat cele
specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03.
Deşeurile din ambalaje plastice se vor colecta în containere metalice provenite de la
firme de profil sau în cutii speciale cumpărate sau închiriate şi vor fi etichetate corespunzător.
Containerele vor fi amplasate în locaţii de depozitare din beton sau placate cu plăci din
beton, urmănd a fi transportate la centrele de recuperare.
Cod deseu
– 20 01 39 – materiale plastice
Deşeurile din hârtie şi carton – sunt colectate în containere metalice închise provenite de
la firme cu profil sau în cutii speciale cumpărate sau închiriate şi vor fi etichetate corespunzător.
Containerele vor fi amplasate în locaţii de depozitare din beton sau placate cu plăci din beton.
Deşeurile de hârtie şi carton vor fi recuperate prin livrare la firme autorizate.
Cod deseu – 20 01 01 – hartie si carton
Uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere – sunt colectate în butoaie marcate
cu etichete. Colectarea acestora se va face în funcţie de tipul uleiului. Butoaiele cu uleiuri uzate
vor fi transportate de către firme autorizate la centrele de colectare.
Cod deseu
ungere.

– 13 02 05* – uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de

6.1.8.2. Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei
europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

Denumirea
deşeului

Namoluri
si
deseuri
de
foraj pe baza
de apa dulce
Namoluri
si
deseuri
de
foraj
cu
continut
de
cloruri , altele
decat
cele

Cantitatea
totală
prevăzută
a fi
generată

Starea
fizică
(Solid– S;
Lichid–L;
Semisolid
– SS)

33 tone
235 tone

Codul
deşeului

Codul
privind
principala
proprietate
periculoasă
Periculos –
P
Nepericulos
–N

Managementul deşeurilor –
cantitatea prevăzută a fi generată

Valorificată

Eliminată

Rămasă
în stoc

-

268 tone

-

01 04 08
S

N
01 05 08
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cu
continut
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decat
cele
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05 06.
Deşeuri
municipale
amestecate
Amestecuri
metalice
Deseuri
amestecate de
la constructii si
demolari,
altele
dacat
cele
specificate la
17 09 01, 17
09 02 si 17 09
03.
Deseuri
ambalaje
metalice
Hartie
carton
Uleiuri
minerale
neclorurate
motor,
transmisie
de ungere.
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80 tone
240 tone

-

-

N

-

5 mc

-

17 04 07

N

5 tone

-

-

S

17 09 04

N

-

1 tona

-

variabil

S

15 01 04

N

integral

-

-

200 kg

S

20 01 01

N

200 kg

-

-

100 l

L

13 02 05*

P

100 l

-

-

L

01 05 08

N

5 mc

S

20 03 01

5 tone

S

1 tona

160 tone

6.1.8.3. Planul de gestionare a deşeurilor
Generalitati privind planul de management al deseurilor din industria extractiva
Planul de management al deseurilor prezinta recomandari cu privire la modul de intocmire
si inventariere a deseurilor si un plan de minimizare a deseurilor, deasemenea Planul descrie
procesele de colectare, sortare, depozitare si eliminare a deseurilor.
Planul de management al deseurilor din cadrul proiectului arata modul in care beneficiarul
va gestiona fluxurile de deseuri generate de activitatile desfasurate la sonda in conformitate cu in
vigoare privind gestiunea deseurilor.
In ceea ce priveste activitatea extractiva, se considera ca, prin natura ei, aceasta poate
afecta mediul inconjurator datorita formarii unor depozite de deseuri, generarii de ape contaminate
si in unele cazuri de emisii de pulberi nocive pentru sanatatea populatiei sau care pot produce
efecte adverse asupra mediului.
In anul 2006, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptata Directiva 2006/21/CE privind
gestionarea deseurilor din industriile extractive ale statelor membre. In legislatia nationala,
Hotararea de Guvern nr. 856/2008, care transpune directiva mentionata anterior, reglementeaza
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile extractive desfasurate pe uscat, respectiv a
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deseurilor provenite din activitati de prospectiune, explorare, extractie din subteran sau de
exploatare a carierelor, tratarea si stocarea resurselor minerale si denumite deseuri extractive.
Hotararea stabileste masuri, proceduri si linii directoare pentru prevenirea sau reducerea
pe cat posibil a oricaror efecte negative asupra mediului sau sanatatii umane, care ar rezulta ca
urmare a gestionarii deseurilor din industriile extractive, cum ar fi reziduurile de procesare, deseuri
solide sau slamuri care raman dupa tratarea resurselor minerale prin diverse tehnici, sterilul si
materialul din operatiunile de extractie si solul vegetal. Crearea unui sistem functional de
gestionare a deseurilor rezultate din industriile extractive va conduce la minimizarea cantitatii de
deseuri rezultate din activitatile extractive, prin asigurarea unui sistem eficient de separare la locul
producerii, prin valorificarea acestor deseuri prin refolosire, in masura in care nu sunt contaminate,
in paralel cu limitarea extractiei si productiei de materii prime naturale.
Deseurile rezultate din industriile extractive pot fi clasificate in doua mari categorii:
Deseuri directe, rezultate din activitatea productiva (exploatare – prelucrare).
Deseuri indirecte, care cuprind deseurile rezultate din activitati
(social - administrative, aprovizionare, intretinere – reparatii, etc.) si deseurile menajere.

conexe

Hotararea de Guvern nr. 856/2008 nu se aplica deseurilor care rezulta indirect din
activitatile de prospectiune, explorare, extractie si tratare a resurselor minerale si din activitatile de
cariera, pentru gestionarea acestora aplicandu-se doar Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
si Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase.
Reglementari aplicabile pentru deseuri extractive
1.Legislatia europeana in domeniu
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de
modificare a Directivei 2004/35/CE;
Decizia 2009/359/CE de completare a definitiei deseurilor inerte, in aplicarea articolului 22
alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile
extractive;
Decizia 2009/360/CE de completare a cerintelor tehnice pentru caracterizarea deseurilor
stabilite de Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive;
Decizia 2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare a instalatiilor de gestionare a
deseurilor in conformitate cu anexa III la Directiva 2006/21/CE privind gestionarea
deseurilor din industriile extractive.
2. Legislatia nationala in domeniu
Hotararea de Guvern nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive;
Ordin comun al Ministerului Mediului si Padurilor, at Ministerului Economiei, Comertului si
Mediului de Afaceri si at Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr.
180/2042/2934/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare
a deseurilor din industrille extractive si a normativului de continut al acestuia.
3. Prezentarea Politicii nationale in sectorul gestionarii deseurilor din industriile extractive
si a principiilor prevenirii generarii deseurilor
Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD) este elaborata de Ministerul
Mediului si Gospodaririi Apelor, in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin ca urmare a
transpunerii legislatiei europene in domeniul gestionarii deseurilor si conform prevederilor
Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor.
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Elaborarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor are ca scop crearea cadrului
necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor,
eficient din punct de vedere ecologic si economic.
Prevederile SNGD se aplica pentru toate tipurile de deseuri definite conform Legii nr. 211
din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, deci si deseurilor rezultate din industriile
extractive.
Incepand cu anul 1995, colectarea si procesarea informatiilor referitoare la tipurile si
cantitatile de deseuri s-a facut in conformitate cu cerintele europene de clasificare (Catalogul
European al Deseurilor, inlocuit in anul 2002 cu Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase) si de raportare la EUROSTAT si la Agentia Europeana de Mediu (prin reteaua
EIONET). Sunt colectate si raportate informatii referitoare la: deseurile urbane (deseuri menajere,
deseuri din parcuri si gradini, namol de la epurarea apelor uzate orasenesti), deseurile industriale
(periculoase si nepericuloase), deseurile generate din activitatile medicate.






Principiile pe baza carora se realizeaza activitatile de gestionare a deseurilor sunt:
principiul protectiei resurselor primare;
principiul masurilor preliminare corelat cu utilizarea BATNEEC;
principiul prevenirii;
principiul "poluatorul plateste" corelat cu principiul responsabilitatii producatorului si cel al
responsabilitatii utilizatorului;
principiul substitutiei;
principiul proximitatii corelat cu principiul autonomiei;
principiul subsidiaritatii;
principiul integrarii.






Optiunile de gestionare a deseurilor sunt in ordinea descrescatoare a prioritatilor:
prevenirea aparitiei/minimizare generare deseuri;
reutilizare/reciclare;
valorificare materiala sau energetica;
tratare/ depozitare.






Obiectivele Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor sunt stabilite dupa cum
urmeaza:
 obiective generale pentru gestionarea deseurilor;
 obiective specifice pentru gestionarea unor fluxuri speciale de deseuri;
 obiective generale pentru gestionarea deseurilor periculoase;
 obiective specifice pentru gestionarea unor fluxuri speciale de deseuri periculoase.
Categorii de deseuri generate de procesul de foraj al sondelor
Pentru a putea defini fluxurile de deseuri care apar pe durata de viata a proiectului forajul
sondei 1209 bis Vata, se face distinctia intre deseurile extractive si cele ne-extractive.


Deseurile extractive sunt definite de Directiva privind managementul deseurilor din industria
extractiva, dupa cum urmeaza: "Deseuri rezultate din activitati de prospectare, extractie,
tratare si depozitare a resurselor minerale si din exploatarea in cariere."



Alte deseuri "generate de activitati de prospectare, extractie si tratare a resurselor minerale
si de exploatarea carierelor de agregate, dar care nu rezulta in mod direct din aceste
activitati".
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Deseuri extractive generate conform HG 856/2008:
activitatea de foraj (detritus, fluid de foraj rezidual).

Detritusul - singurele reziduuri rezultate din procesul de sapare sunt rocile sfaramate de
catre sapa de foraj. La forajul acestei sonde rezulta circa 350 tone detritus. Acestea sunt selectate
pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 m3 de unde va fi transportat pentru
dispozare la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de Agentia de Mediu (aplicare Waste
Management).
Fluidul de foraj rezidual - dupa terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide a
Constructorului un volum de fluid rezidual de circa 240 tone, de unde va fi transportat pentru
dispozare la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de Agentia de Mediu (aplicare Waste
Management).
Mangementul deseurilor extractive va tine cont de obiectivele principale ale
strategiei de gestionare a deseurilor extractive:





minimizarea generarii deseurilor extractive;
reutilizarea si reciclarea deseurilor extractive;
tratarea deseurilor extractive;
minimizarea nocivitatii deseurilor extractive.

 Mnimizarea generarii deseurilor extractive
In procesul tehnologic de foraj, nu intra materii prime si nu rezulta materii finite, ci o
constructie care pune in comunicatie stratul colector (obiectivul sondei) cu suprafata, pentru
exploatarea acestuia.
Singurele reziduuri rezultate din procesul de sapare sunt rocile sfaramate de sapa
(detritusul) care sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 mc.
Cantitatea de detritus rezultata (circa 350 to), va fi depozitata in haba metalica de 40 mc de
unde va fi transportat pentru dispozare la Statia de Tratare/Neutralizare autorizata din punct de
vedere al protectiei mediului, (aplicare Waste Management).
Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor
care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii
proprietatilor acestuia.
Dupa terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide a Contractorului un volum de
fluid rezidual de circa 240 tone care se va transporta impreuna cu detritusul la Statia de
Tratare/Neutralizare autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
Apa tehnologica reziduala va fi colectata in haba de reziduuri si in beciul betonat al sondei
de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, aceasta va fi reintegrata in fluxul tehnologic. Apa
tehnologica reziduala are practic aceleasi calitati fizice si chimice, ca si ale apei folosite in procesul
tehnologic.


Reutilizarea si reciclarea deseurilor extractive
Deseurile vor fi reciclate pentru minimizarea ritmului de generare.
Deseurile cu potentiala valoare de reciclare sunt:
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Cantitatea de detritus rezultata (circa 350 to), va fi depozitata in haba metalica de 40 mc de
unde va fi transportat pentru dispozare la Statia de Tratare/Neutralizare autorizata din punct de
vedere al protectiei mediului, (aplicare Waste Management).
Fluidul de foraj rezidual rezulta din fluidul de foraj folosit pentru forarea sondei 1209 bis
Vata.
Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele
traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora
are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.
Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor
care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii
proprietatilor acestuia.
Dupa terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide a Contractorului un volum de
fluid rezidual de circa 240 tone care se va transporta impreuna cu detritusul la Statia de
Tratare/Neutralizare autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
Apa tehnologica reziduala va fi colectata in haba de reziduuri si in beciul betonat al sondei
de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, aceasta va fi reintegrata in fluxul tehnologic.
În timpul operaţiilor de foraj şi probare strate se estimează a fi generate cantităţile de
deşeuri prezentate în tabelul următor.
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
Tabelul nr. 1
Codul
privind
principala
proprietate
periculoasă
Periculos –
P
Nepericulos
–N

Cantitatea
totală
prevăzută
a fi
generată

Starea
fizică
(Solid– S;
Lichid–L;
Semisolid
– SS)

Codul
deşeului

Detritus şi
solide
umede

33 tone
235 tone

S

01 04 08
01 05 08

N

Fluid de
foraj
rezidual

80 tone
160 tone

L

01 05 08

N

Denumirea
deşeului

Managementul deşeurilor –
cantitatea prevăzută a fi generată

Valorificată

Eliminată

Rămasă
în stoc

-

268 tone

-

240 tone

-

-

Cantităţile de deşeuri prezentate au caracter orientativ, agentul economic – firma care va
câştiga licitaţia are obligativitatea de a ţine o evidenţă a acestora.
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Descrierea procesului de exploatare, care genereaza deseuri extractive:
Activitatea de foraj se va desfasura cu respectarea stricta a tehnologiei si a masurilor de
protectie prevazute in proiect, astfel incat sa nu se afecteze vegetatia, solul si aerul din afara
careului sondei.
Activitatea de foraj se va desfasura numai in incinta careului aprobat. Forajul sondei se
executa cu utilaje si echipamente ce corespund prevederilor din proiecte, normelor NTS si PSI si
regulamentului pentru prevenirea eruptiilor la forajul, punerea in productie si exploatarea sondelor
de titei si gaze, coloanele fiind prevazute cu sisteme de etansare si instalatii de prevenire a
eruptiilor ce rezista pana la 210 atm.
Se precizeaza ca toate componentele organizarii de santier, activitatea de foraj se va
desfasura numai pe terenul amplasamentului prevazut in proiect si nu in afara acestuia, prin
urmare nu sunt afectate suprafete vecine, suplimentare.




Proiectul de constructie al sondei cuprinde urmatoarele actiuni principale:
tehnologia de foraj aplicata;
echipamentul si sculele cu care se va executa sonda;
tipul si proprietatile fluidului de foraj si de probare.
Tehnologia de foraj aplicata este tehnologia forajului rotativ, cu circulatie directa.

Echipamentul cu care se va sapa sonda este instalatie de foraj tip HH 75 avand in dotare
urmatoarele echipamente:
Instalatia de foraj propiu-zisa compusa din:
 substructura metalica;
 turla cu geamblac, macara, carlig;
 baraca motoarelor de actionare;
 masa rotativa;
 grup preparare aer;
 grupuri pompare fluid foraj;
 rampa material tubular.
Sistem preparare si depozitare fluid de foraj:
 habe metalice etanse;
 grup preparare fluid foraj
 sistem curatire fliud foraj ( site vibratoare, hidrocicloane, degazeificator).
Baracamente:
 baraca material si piese de schimb;
 magazie depozitare materiale fluid foraj
 rezervor combustibil etans;
 baraca laborator fluide foraj;
 echipamente urmarire parametric de foraj ( cabina geologica).
Fluxul tehnologic pentru forarea sondei se prezinta astfel:
 montare coloana de ghidaj in beciul sondei prevazuta cu derivatie spre sitele vibratoare;
 tubare si cimentare coloana de ancoraj;
 tubare si cimentare coloana de exploatare;
 investigatii geofizice pentru stabilirea intervalelor productive;
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probarea intervalelor.

Modalitatea de depozitare si tratare a deseurilor
Depozitarea
Instalatia de deseuri este reprezentata de habe pentru depozitare temporara amplasate in
perimetrul careului. Nu sunt necesare alte amenajari, de exemplu: baraje, iazuri de decantare, etc.
Tehnologia de tratare
Cantitatea de detritus rezultata va fi transportat pentru dispozare la Statia de
Tratare/Neutralizare autorizata din punct de vedere al protectiei mediului, (aplicare Waste
Management).
Dupa terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide a Contractorului un volum de
fluid rezidual de circa 240 tone care se va transporta impreuna cu detritusul la Statia de
Tratare/Neutralizare autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
Transportul deseurilor extractive
Transportul deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
Activitatea de transport deseuri periculoase si nepericuloase se desfasoara in baza
contractelor incheiate cu beneficiarii in vederea preluarii deseurilor pentru:
 tratarea deseurilor nepericuloase;
 transportul deseurilor nepericuloase la depozitare finala;
 transportul deseurilor periculoase la valorificare/ eliminare finala.
Transportul detritusului si fluidului de foraj
Preluarea fluidului de foraj din instalatia de foraj, precum si a detritusului se va face pe
baza de Aviz de expeditie si formular de incarcare - descarcare deseuri periculoase, completat
conform Anexei 2 din HG 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei. De asemenea transportul va fi insotit de buletinul de analiza pentru fluidul de
foraj si detritus.
Transportul deseurilor periculoase pana la locul de valorificare/eliminare finala se face cu
respectarea prevederilor HG 1061/2008, a normelor de igiena si securitate in scopul protejarii
personalului si populatiei in general, precum si cu respectarea normelor ADR.
Vehicululele care transporta deseurile periculoase sunt amenajate special si raspund
urmatoarelor cerinte:
 spatiul destinat transportarii deseurilor este separat de cabina soferului si este realizat din
materiale rezistente la socuri mecanice, usor lavabile si rezistente la agentii chimici folositi
la dezinfectie;
 spatiul (bena sau containerul) destinat depozitarii deseurilor pe timpul transportului are
dispozitive de fixare de sasiul mijlocului de transport sj dispozitive de siguranta;
 incarcarea mijloacelor de transport se va realiza astfel incat sa se evite pierderile de orice
fel din timpul transportului;
 mijloacele de transport vor fi dotate cu mijloace de asigurare impotriva raspandirii
deseurilor periculoase in mediu in caz de accident si cu echipamente de colectare pentru
situatia in care se produce o deversare accidentala.
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Transportul deseurilor se face cu respectarea indicatiilor ARR privind restrictiile de
circulatie sau tonaj pe anumite drumuri publice. Rutele de transport se stabilesc dupa cum
urmeaza:
in cazul transportului deseurilor periculoase, rutele de transport sunt stabilite de catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului in care se afla detinatorul deseului si
sunt inscrise in formularul de aprobare a transportului deseurilor periculoase (anexa 1 la
H.G. 1061/2008). Exista o ruta principala si una secundara (ocolitoare);
in cazul transportului deseurilor nepericuloase, ruta de transport este stabilita intern, tinand
cont de restrictiile de circulate si de tonaj existente pe drumurile publice. Responsabilitatea
privind semnalizarea si placardarea autovehiculelor revine conductorului auto si a
consilierului de siguranta din cadrul operatorilor. Conductorii auto vor fi instruiti referitor la
natura incarcaturii si la normele de igiena privind deseurile periculoase.Transportul de
deseuri periculoase se va realiza in baza Anexei nr. 1 din H.G. nr. 1061/2008 (Formular
pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase), completata de catre toti factorii
implicate.
Transportul de deseuri periculoase va fi insotit de urmatoarele documente:
Aviz de insotire a marfii;
Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase;
Formular de expeditie/de transport, conform anexei nr. 2 la H.G. nr. 1061/2008;
Scrisoarea de aprobare a rutei de transport a deseurilor, emise de catre Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta, conform anexei nr. 1 la H.G. nr. 1061/2008;
Fisa de identificare (omologare) a deseului care se transporta.
o Conducatorii auto care transporta deseuri periculoase detin urmatoarele
documente:
Permis de conducere pentru categoria de autovehicul pe care il conduc;
Certificat ADR de formare a conducatorilor auto care transporta marfuri periculoase;
Certificat de formare profesionala" a conducatorilor auto care efectueaza transport rutier de
marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone (numai
cazul conducatorilor auto ai vehiculelor a caror sarcina maxima autorizata este mai mare
de 3,5 tone);
Aviz medical eliberat de catre o clinica medicala agreata de Ministerul Transporturilor.
Aviz psihologic eliberat de un psiholog agreat de Ministerul Tranporturilor.
Autovehiculele vor fi dotate conform normelor ADR cu urmatoarele:
extinctor portabil cu pulbere - 2 buc;
triunghiuri reflectorizante - 2 buc.
vesta fluorescenta (conform normei EN 471) pentru fiecare membru al echipajului.
o lanterna de buzunar pentru fiecare membru al echipajului.
cizme din cauciuc sj manusj de protectie pentru fiecare membru al echipajului.
panouri de semnalizare de culoare portocalie, reflectorizanta, cu dimensiuni de 30 cm x 12
cm (amplasate unul in partea anterioara si celalalt in partea posterioara a vehiculului).
etichete de pericol, de forma patrat cu latura de 25 cm , amplasate pe parole laterale si pe
partea posterioara;
Centura de siguranta;
materiale absorbante, lopata.

Se efectueaza analize pentru partea solida rezultata, in cadrul unui laborator acreditat, iar
dupa obtinerea si interpretarea rezultatelor, aceasta este transportata in vederea eliminarii prin
depozitare finala la depozitul de deseuri cel mai apropiat, pe baza de contract incheiat cu
operatorul depozitului, cu respectarea prevederilor OM 95/2005 privind stabilirea criteriilor de
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acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor si lista nationala de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.
Masuri pentru prevenirea poluarii apei, solului, aerului de catre deseurile extractive
În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se
va ţine cont de următoarele:
 respectarea Legii 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor;
 se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu
deşeuri conform prevederilor HG 856/2002;
 respectarea Hotărârârii Nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 respectarea Hotărârârii nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 se va ţine evidenţa transportului şi recepţiei cantităţilor de detritus şi a reziduurilor
tehnologice, luându-se măsurile necesare ca în timpul depozitării să nu se polueze zonele
limitrofe;
 este interzisă în timpul forajului evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de
la sondă în apele de suprafaţă sau subterane;
 se vor asigura mijloace de transport corespunzătoare, în vederea evitării pierderilor de pe
traseu (a fluidului de foraj şi a detritusului);
 este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata
transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul,
destinatarul, tipul de deşeu, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri;
 transportul deşeurilor periculoase se va face de către operatori de transport autorizaţi, care
deţin autorizaţie de mediu, licenţă de transport mărfuri periculoase.
Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza
contractelor încheiate cu firme autorizate. Înainte de începerea lucrărilor de construcţie se vor
prezenta autorităţilor de protecţie a mediului copii ale contractelor de furnizare şi prestare a
acestor servicii.
Contractorul lucrarilor de foraj va incheia contract de prestare servicii privind eliminarea
deseurilor de pe amplasament. La momentul obţinerii avizelor şi acordurilor, beneficiarul OMV
PETROM S.A. nu poate încheia contract cu o firmă specializată, deci nu poate prezenta un
„contract de valorificare / eliminare” şi nici preciza depozitul autorizat de Agenţia de Mediu,
deoarece acea firmă specializată va fi cunoscută numai după adjudecarea licitaţiei, licitaţie care se
poate face numai după obţinerea “Autorizaţiei de construire”.
Masuri de prevenirea poluarii accidentale
La producerea unei poluari accidentale, personalul care deserveste instalatia de foraj, va
lua masurile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru eliminarea efectelor acesteia.
Persoana care observa fenomenul care poate produce accidental poluarea surselor de
apa, va anunta conducerea statiei si va elebora programul de combatere a poluarii.
Responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si
urmarirea realizarii lor revine responsabilului contractorului lucrarilor de foraj si probe care
supravegheaza investitia.
Acestea se pot realiza prin:
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pastrarea curateniei in careul sondelor pentru evitarea formarii solutiilor poluante, din
materialele imprastiate in timpul ploilor;
verificarea etanseitatii habelor pentru depozitarea fluidelor de foraj, detritusului;
in timpul forajului, cat si dupa terminarea lucrarilor, se interzice deversarea fluidelor si a
altor reziduuri pe alte terenuri, decat in locurile special amenajate-habe metalice,
batale/depozite autorizate.

In cazul in care datorita neetanseitatii se poate produce poluarea solului si a subsolului,
trebuie luate urmatoarele masuri:
 inchiderea imediata a sursei de poluare;
 colectarea poluantului (in masura in care aceasta este posibil);
 limitarea intinderii poluarii cu ajutorul digurilor;
 inlaturarea zonei poluante prin decopertare.
Refacere teren dupa terminarea lucrarilor
Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări de amenajare a
terenului în vederea exploatării sondei 1209 bis Vata.
1. Curăţarea şanţului de colectare( H=0,30 m) pentru eventualele scurgeri (0,40 m3) de
depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector de 10 m3.
2. Desfacerea dalelor (29 m2) din şanţul de colectare pentru eventualele scurgeri ale sistemului
de curăţire, încârcarea (5,418 t) şi transportul lor (100 km).
3. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate (cca. 15 t) şi transportul acestora (10 km)
4. Demontarea habei de colectare ( V= 10 m3 )
5. Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.
Suprafata de 1650 mp reprezentand suprafata aferenta careului de foraj va ramane pentru
exploatarea sondei.
Proceduri de control si monitorizare a depozitelor de deseuri/reziduuri din industriile
extractive
Sistemul de monitoring reprezinta un sistem complex de achizitie a datelor privind calitatea
mediului, obtinute pe baza unor masuratori sistematice, de lunga durata, la un ansamblu de
parametri si indicatori, cu acoperire spatiala si temporala care sa asigure posibilitatea controlului
poluarii.
Toate operatiile de foraj se executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic si
respectarea NORMELOR SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII LA LUCRARILE DE FORAJ
SONDE – ed. 1995, elaborat de M.M.P.S., a REGULAMENTULUI DE PREVENIRE A
ERUPTIILOR LA SONDELE DE FORAJ SI PROBE PRODUCTIE – ed. 1982, a NORMELOR
N.T.S. si P.S.I. ELABORATE DE M.P. – ed. 1990.
Monitorizarea mediului in perioada de foraj si probare sonda
Pe perioada prevazuta pentru realizarea lucrarilor foraj si probe, monitorizarea mediului are
la baza respectarea programului de control pe faze de executie.
In aceasta etapa este foarte important sa se respecte locatiile prevezuta pentru
depozitarea deseurilor rezultate.
Toate operatiile se execute cu masuri stricte de control, cu respectarea normelor in vigoare
si a conditiilor tehnico — economice.
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Realizarea proiectului este monitorizata de beneficiar, pentru a verifica modul de
respectare a parametrilor constructivi si functionali si a reglementarilor privind protectia mediului.
Monitorizarea mediului se realizeaza prin:
 efectuarea analizelor agrochimice asupra solului inainte si dupa efectuarea lucrarilor de
foraj si a probelor de productie, in vederea refacerii amplasamentului si redarii in
circuitul agricol, atunci cand se vor efectua lucrarile de dezafectare a sondei;
 urmarirea respectarii planului privind gestionarea deseurilor pe etape: colectare,
depozitare, evacuare;
 urmarirea realizarii transportului de deseuri la locurile stabilite. Transportul se va
execute cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deverserii
deseurilor pe timpul transportului. Documentele care vor insoti transportul vor avea
mentionate in principal: natura deseurilor, cantitatea, locul de eliminare. La intoarcerea
din cursa, se va prezenta confirmarea ca deseul a fost transportat la locul stabilit;
 verificarea periodica a starii tehnice si a parametrilor de functionare a utilajelor si
echipamentelor de executie a lucrarilor si asigurarea functionarii in permanenta a
dotarilor cu rol de protectie a mediului;
 managementul deseurilor generate pe amplasament in perioada de funtionare se va
realiza in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare;
 se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor generate din activitate;
 colectarea si stocarea temporara a deseurilor generate din activitate se va face in spatii
special amenajate, pe categorii a deseurilor. Stocarea temporara a deseurilor se va
face in recipienti adecvati tipului de deseu.
 valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate se va face prin intermediul unor societati
specializate autorizate;
 instruirea periodica a personalului in vederea respectarii prevederilor din acordul de
mediu emis pentru acest obiectiv;
 informarea imediata a autoritatii teritoriale pentru protectia mediului cu privire la
modificarile fata de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte
negative asupra mediului inconjurator;
 personalul care desfasoare activitatea de construire a sondei este obligat sa cunoasca
 parametrii fluidului de foraj se vor adapta in functie de conditiile intalnite, se vor lua
mesuri de prelucrare continua a datelor obtinute, in scopul asigurarii unui fluid de foraj
optim pentru traversarea formatiunilor geologice intalnite;
 instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice ale
sondei si prevederile SSM, aparare impotriva incendiilor, indrumatorul tehnic,
regulamentele pentru prevenirea eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice;
 desfasurarea operatiilor pe baza de programe intocmite si avizate cu asigurarea unei
asistente corespunzatoare.
Personalul specializat va intocmi un "Raport zilnic" privind parametrii inregistrati si
hidrocarburile detectate, iar la final va intocmi un "Raport final" care va include toate diagramele
solicitate.
Pentru ca impactul asupra cadrului natural in zona din vecinatatea zonei sa fie minim
constructorul are obligativitatea respectarii termenelor de executie si control pe faze de executie, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic.
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Schema flux gestionare deseuri

6.1.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
In scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, fluidul
de foraj este adus de Contractorul de foraj in momentul utilizarii ( neexistand stocuri de fluid de
foraj la sonda) iar pentru dilutia acestuia ( atunci cand este cazul ) se vor folosi aditivi, inclusiv
lubrifiantii si inhibitorii de coroziune cu toxicitate redusa.
Fluidul de foraj ramas la finalul sondei, circa 240 tone, daca nu i se gaseste folosinta la alte
sonde, va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale la un depozit autorizat de APM
(contractorul de waste management)
Precizam ca pentru realizarea obiectivului nu este necesara amplasarea unei instalatii
pentru deseuri, asa cum este definita in articolul 4, punctul 15 din HG 856/2008 privind gestionarea
deseurilor din industriile extractive.
Materialele pentru tratamentul fluidului de foraj sunt ambalate de la livrare in saci, butoaie,
containere si depozitate in baraca metalica pentru chimicale.
Substantele sunt pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
periculoase (CLP). Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea
acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.
Ambalajele rezultate de la substantele pentru tratarea fluidului de foraj (saci de panza,
butoaie metalice si de plastic) vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi transportate la
statia de fluide a schelei contractoare a lucrarilor de foraj.

PROIECTARE LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ PENTRU

Project Title/
Titlu Proiect
Doc. Title /
Titlu Doc. :
Doc. No. /
Doc. nr. :

SONDA 1209 BIS VATA
MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU
PU-D-ROA03193201206.1-DE-GE-ENP-002-01-R

Rev. 01 Pag 48 din 83

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la dilutia fluidelor de foraj, in careul sondei
s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este o constructie metalica realizata din tabla de
otel, cu acoperis cu invelitoare impermeabila. Baraca este montata pe dale de beton.
Rezervorul de motorină (pozitia 17 din plan amplasare instalatie foraj) va fi verificat după
montare în vederea eliminării scurgerilor accidentale. Acesta va avea cuva de retentie.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE
ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT
7.1. IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU
7.1.1. APA
7.1.1.1. Condiţii hidrogeografice ale amplasamentului
7.1.1.1.1. Informaţii despre apa subterană
Pentru stabilirea situaţiei apei subterane au fost efectuate cercetări geotehnice şi
executarea a doua foraje până la adâncimea de 6,00 m. Forajele au fost executate cu sondeza
mecanică Nordmayer tip „Cobra”.
Nu au fost interceptate infiltratii de apa până la adâncimea investigată.
In vederea obtinerii avizului de gospodarirea apelor s-a efectuat Studiul hidrogeologic final.
Acest studiu a fost efectuat de S.C. DAF GEOCONSULT S.R.L. si expertizat de I.N.H.G.A.
Concluzii Studiu Hidrogeologic
Studiul hidrogeologic final propune executarea unui foraj cu adancimea de 20 m in aval fata
de careul sondei 1209 bis Vata, pe directia de curgere a apei subterane.
7.1.1.1.2. Caracteristici ale orizontului de exploatare
Orizonturile de apă subterană din zona sondei nu sunt exploatate.
7.1.1.1.3. Informaţii despre corpurile de apă de suprafaţă
In zona amplasamentului nu sunt corpuri de apa de suprafata.
7.1.1.1.4. Descrierea sursei de alimentare cu apă
Alimentarea cu apă potabilă pentru personalul care execută lucrările de foraj şi probarea
stratelor este asigurată din dozatoare portabile sau prin grija constructorului.
Alimentarea cu apă tehnologică pentru realizarea operaţiilor la sondă (preparare şi
condiţionare fluid de foraj, preparare soluţii de cimentare, apă necesară pentru întreţinere instalaţie
foraj şi probe), apă pentru apărarea împotriva incendiilor se face prin transport cu autocisterna de
la o sursa de apă contorizata a beneficiarului).

7.1.1.2. Alimentarea cu apă
Motivarea metodei propuse. Măsuri de îmbunătăţire a alimentării cu apă.
Întrucât în zona amplasamentului sondei nu există reţea de alimentare cu apă, apa
necesară pe durata lucrărilor de foraj şi probe de producţie va fi preluată din surse autorizate şi
asigurată prin transport cu autocisterna de la o sursa contorizată a beneficiarului.
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Alţi utilizatori de apă din zona de impact a activităţii.
În zona amplasamentului sondei nu există şi nu sunt prognozaţi alţi utilizatori de apă.
Bilanţul consumului de apă
Alimentarea cu apă potabilă revine contractorului lucrărilor şi se face prin achiziţionare de
apă îmbuteliată în PET-uri de plastic.
Alimentarea cu apă tehnologică se face prin transport cu autocisterna, de la cea mai
apropiată sursă contorizată şi autorizată.







Necesarul de apă folosit la forajul unei sonde este compus din:
necesar de apă potabilă folosită de personalul muncitor pentru băut şi spălat pe mâini;
necesar de apă pentru consumul tehnologic:
necesar de apă pentru preparare fluide de foraj;
necesar de apă pentru preparare paste de ciment, folosite la cimentarea coloanelor de burlane;
necesar de apă pentru întreţinere (răcire frâne troliu foraj, curăţirea podului sondei);
necesar de apă pentru rezerva intangibilă de apărare împotriva incendiilor.

1. Necesarul de apă potabilă se calculează conform STAS 1478 - 90 şi SR 1343 - 1/1995.
Debitul mediu zilnic (m3/zi) este:

Qzi med 


1 n m
N i   q s i 



1000 k 1  i 1
k

Debitul maxim zilnic (m3/zi) este:

1 n m

Q zimax 
N i q s i k zi i 



1000 k 1  i 1
k
Debitul orar maxim (m3/oră) este:

Qo max 


1 1 n m
N i   q s i   k o i   k zi i 



1000 24 k 1  i 1
k

în care:
N(i) - numărul de utilizatori de apă - numărul de personal dintr-un schimb = 24 persoane
qs(i) - debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator pentru activitatea
normală = 30 l/om - schimb (STAS 1478)
kzi(i) - valoarea maximă a abaterii valorii consumului zilnic = 1,30 (tabel 1 din SR 1343 - 1/2006)
ko(i) - valoarea maximă a abaterii valorii consumului zilnic = 2,80 (tabel 2 din SR 1343 -1/2006)
În urma calculului rezultă:
Qzi med = 0,72 m3/zi = 0,03 m3/h = 0,008 l/s;
Qzi max = 0,93 m3/zi = 0,039 m3/h = 0,011l/s;
Qo max = 0,109 m3/oră = 0,0303 l/s.
Apa va fi asigurată din sursa de apă potabilă din zonă.
2. Necesar de apă pentru preparare fluide de foraj şi paste de ciment
Cantitatea de fluid de foraj care se va prepara şi condiţiona la sondă este de 300 m3 fluid,
din care:
Volum de fluid preparat iniţial la inceputul lucrarilor: 40 m3;
Q1.1 = 40 m3 fluid x 0,85 m3 apă/m3 fluid = 34 m3 apă;
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Volum de fluid preparat in continuare (cu 0,60 m3/m3 apă din sistem şi 0,25 m3/m3 apa
recirculată): 350 m3;
Q1.2 = 350 m3 fluid x 0,60 m3 apă/m3 fluid = 210 m3 apă;
Volum apa pentru fluid: Q1 = 244 m3;
Conform reţetei pentru preparare pastă de ciment, pentru 1 m3 de pastă de ciment este
necesară o cantitate medie de 650 litri apă (0,65 m3). Cantitatea de pastă de ciment care se va
prepara pentru cimentarea coloanelor este de 20 m3, rezultă un necesar de apă:
Q2 = 20 m3 pastă ciment x 0,65 m3 apă/m3 pastă ciment =12,4 m3 apă
Volumul de apă necesar pentru prepararea fluidelor de foraj si a pastelor de ciment este: 244 m3 +
12,4 m3 = 256,4 m3
3. Necesar de apă pentru întreţinere
Se foloseşte pentru curăţirea podului sondei.
Suprafaţa de lucru este: 50 m2.
Norma de consum pentru spălat platforme este:
qs = 4 l/m2 conform manual „Alimentarea cu apă „ - Pâslăraşu şi Rotaru
Pentru o spălare a podului sondei:
Q = 4 l/m2 x 50 m2 = 200 litri = 0,2 m3
Dacă se face curăţenie de circa 2 ori pe schimb (din practică), se lucrează 3 schimburi pe
zi rezultă:
Qspălare = 0,2 m3 x 6 spălări/zi = 1,2 m3/zi
Pe durata lucrărilor de foraj (30 zile) şi probare strate (5 zile) rezultă un necesar de apă de
42 m3.
4. Necesar de apă pentru rezerva de apărare împotriva incendiilor
Rezerva intangibilă de apă pentru stingerea incendiilor este de 110 m3 conform
normativului NPCIPG - 1989 tab. 9.2.14, în care este specificat debitul de apă de 10 dm3/s si
punctul 0.9.39, unde este specificat ca hidrantii să functioneze timp de 3 ore.
Q = 10 dm3/s x 10-3 x 3 ore x 3600 = 108 m3.
Necesarul de apă pentru PSI este depozitat în depozitat în 2 habe cu capacitate de 40 m 3
fiecare + un rezervoar metalic de 28 m3 . În cadrul incintei sunt amplasaţi doi hidranţi de incendiu
cu presiunea de 6 kgf/cm2, montaţi cât mai aproape de drum cu acces din toate părţile.
Cerinţa de apă
Pentru consumul menajer (apă potabilă): Qs
Qs zi med = 0,72 m3/zi = 0,03 m3/h = 0,080 l/s
Qs zi max = 0,93 m3/zi = 0,039 m3/h = 0,011 l/s
Qs orar max = 0,109 m3/ h = 0,0303 l/s
Pentru consumul tehnologic
Qteh =256,4 m3 + 42 m3 = 298,4 m3
Qteh zi med = 298,4 m3 : 35 zile = 8,524 m3/zi = 0,355 m3/h = 0,099 l/s
Qteh zi max = 1,30 x 8,524 m3/zi = 11,082 m3/zi = 0,462 m3/h = 0,128 l/s
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BILANŢUL CONSUMULUI DE APĂ (m3/zi)
Proce
s
tehnol
ogic

Sursa
de apă

1

2

Fluid
foraj
Pastă
cimen
t
Întreţi
nere

alim. cu
autocisterna

Cons
um
total
de
apă
(colo
anele
4,10,
11)

Apa prelevată din sursă
Tota
l

Con
sum
men
ajer

3

4

27,18

9,24

Consum industrial
Apa
sub
teran
ă

Apa de
suprafaţă

5

6

7

0,72

-

8,52

Pentru
compensarea
pierderilor în
sistemele cu
circuit închis
Apa
Apa de
subsuprafaţă
terană
8
9
-

-

Recirculată /
reutilizată
Apa
Apa
de la
de la
propri
alte
ul
obiecti
obiecve
tiv

10

11

17,93
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Restituţii ape uzate
1. Restituţii ape uzate menajere:
Qu zi med = 0,612 m3/zi = 0,026m3/h = 0,007 l/s
Qu zi max = 0,796 m3/zi = 0,033 m3/h = 0,009 l/s
Qs orar max = 0,093 m3/ h = 0,026 l/s
Apa uzată menajeră este colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru
personal şi vidanjata periodic la cae mai apropiata statie de epurare.
2. Restitutii tehnologice
 din prepararea fluidelor de foraj şi paste de ciment nu rezultă ape uzate
tehnologice;
 ape uzate rezultate din spălarea podului sondei;
Debitul orar minim se calculează cu relaţia:
Q u orar min = p x Qu s max zi in care p = coeficient adimensional
p = 0,18 conform STAS 1846 -1:2006, punctul 2.2.1.2
Q u orar min = 0,18 x 1,248 m3/zi = 0,225 m3/zi = 0,009 m3/h = 0,003 l/s
Această apă este colectată în beciul betonat al sondei, de unde este reintegrată fluxului
tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj cu ajutorul pompei .
Beciul sondei are dimensiunile 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m, volumul fiind de 4,6 m3. Ca ape
uzate se pot considera şi apele pluviale care cad pe suprafaţa careului sondei şi sunt colectate în
haba metalică de 10 m3 montată îngropat.
Pentru determinarea debitului apelor meteorice s-a folosit 1846 -2:2008 conf. cap. 2.1.6.
Din STAS se calculează :
Qp = m x s x  x i , în care :
m - coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, ţinând seama de capacitatea
de înmagazinare în timp şi de durata ploii m = 0,8
S - aria secţiunii de calcul (aria careului sondei)
 - coeficient de scurgere aferent ariei S, se va alege din tabelul 1, pct 4, referitor la pavaje
din asfalt si din beton  = 0,8
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i - intensitatea ploii luată în calcul funcţie de frecvenţa f, durata ploii t.
conform STAS 9470 - 73 , în litri pe secundă la hectar.
f - frecvenţa ploii luată în calcul funcţie de clasa de importanţă a folosinţei care este IV
(conform STAS 1846-2:2008 tabelul 7 care este 1/1).
t - durata ploii luată în calcul.
t = tcs + L/VA
t = 15 min
Pentru determinarea valorii intensităţii ploii luate în calcul s-a folosit STAS 9470 - 73.
i = 145 l/s - ha
Suprafaţă de calcul generatoare de ape pluviale = 1000 m2; S = 0,1000 ha
Qp = 0,8 x 0,1571 x 0,8 x 150 = 15,082 l/s
Qp = 15,082 x 10-3 x 15 min x 60 sec = 13,573 m3
Dacă se consideră o ploaie maximă pe zi, rezultă Qp = 13,573 m3/zi
Total restituiri
Qu med zi = 0,612 + 2.79 + 0,960 + 13,573 = 17,931 m3/zi = 0,747 m3/oră = 0,208 l/s
Qu max zi = 17,931x 1,3 = 23,31 m3/zi
Ape tehnologice
Apa recuperată de la procesare = 0,25 m3/m3
Apa recuperată de la procesare de la tot fluidul = 0,25 x 390 = 97,5 m3
Q zi med = 97,5 m3 :35 zile = 2,79 m3/ zi
BILANŢUL APELOR UZATE
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Apa uzată menajeră este colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru
personal şi vidanjata periodic la cae mai apropiata statie de epurare.
Apa rezultată din întreţinerea instalaţiei de foraj este colectatã in beciul sondei, care este
betonat, de unde este reintegrată fluxului tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj cu
ajutorul pompei.
Beciul sondei are dimensiunile 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m, volumul fiind de 4,6 m3.
Apa rezultată din ploile care cad pe suprafaţa careului sondei sunt dirijate către haba de
ape reziduale de şanţul din incinta careului. De aici este reutilizată în procesul tehnologic de
recondiţionare a fluidului de foraj.
Coeficientul de reutilizare internă (Ri) Conform STAS 1343/0 - 79, coeficientul de
reutilizare internă reprezintă raportul în procente dintre cantitatea de apă reutilizată şi necesarul de
apă, exprimate în aceleasi unităţi de măsură.
În cadrul procesului de foraj se recirculă apa colectată în haba de 10 m3, adică total
restituiri.
Cerinţa de apă este 25,2 m3/zi.
Volumul de apă reutilizată: 17,93 m3/zi.
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Coeficientul de reutilizare internă:
Ri = 0,659 = 66 %
Sistemul de colectare a apelor uzate
Apele pluviale care cad în interiorul careului şi cele reziduale rezultate accidental în
procesul de foraj sunt preluate de şanţul pereat cu plăci de beton şi dirijate spre o habă metalică
montată îngropat.
Cantitatea de apă pluvială care cade pe suprafaţa careului sondei este de 12,886 m3.
Această cantitate de apă care cade în careul sondei trebuie preluată de şanţul interior în lungime
de 40 m, având dimensiunile 0,3 x 1,10 x 0,3 m, şanţ căptuşit cu dale de tip P1, după ce în
prealabil s-a aşezat un strat drenat de nisip cu grosimea de 2 cm. Îmbinarea dalelor între ele se va
realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de ciment.
(1,10 + 0,3) x 0,3

x 20 m = 6,56 m3

Q prel =
2

Deci sistemul de colectare ( şant preluare ape uzate şi haba de 10 m3) poate prelua
întreaga cantitate de apă uzată.
Apa recuperată din haba pentru ape reziduale este evacuată cu o pompă centrifugă într-un
rezervor de 28 m3, de unde printr-o conductă separată se dirijează prin cădere liberă la site pentru
recondiţionarea fluidului de foraj.
Apa uzată menajeră este colectată în recipienţi speciali (găleţi din plastic) cu care sunt
dotate barăcile pentru personal. Acestea sunt descărcate periodic în haba de 40 m3 pentru
colectarea de ape reziduale.
Apa uzată rezultată din spălarea podului sondei este colectată în beciul betonat al sondei, de
unde cu ajutorul unei pompe centrifuge tip Lotru 65 b, sau cu pompa pentru fluide de foraj 9T 1000
este reintegrată procesului de preparare fluide foraj.

7.1.1.3. Prognozarea impactului
Sursele şi cauzele posibile de poluare a apelor datorate activităţii de foraj şi probare strate
pot fi:
-

habele de colectare detritus, fluid foraj, ape reziduale (în cazul unor ploi
torenţiale, capacitatea de înmagazinare a habelor poate fi depăşită, în această
situaţie careul sondei şi zonele de teren adiacente pot fi infestate);
- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire a habelor;
- deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai în unele situaţii
accidentale;
- apariţia fisurilor şi neetanşeităţilor datorate nerespectării tehnologiilor de tubare
şi cimentare;
- neetanşeităţi la racorduri;
- manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a substanţelor chimice utilizate,
a carburanţilor şi lubrifianţilor.
În condiţiile respectării măsurilor prezentate în proiect pentru fiecare fază a procesului de
lucru cât şi a instrucţiunilor privind manipularea şi depozitarea corespunzătoare a substanţelor
chimice, a carburanţilor şi lubrifianţilor, impactul asupra apelor este redus si de scurta durata.

7.1.1.4. Măsuri de diminuare a impactului
În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia calităţii apei sunt prevăzute
următoarele măsuri:
 Şant de colectare pentru apele reziduale (pozitia 37 din plan amplasare instalatie foraj).
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Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,30 m şi o lungime de 40 m
cu rolul de a colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare ;
Bazin colector ape pluviale şi reziduale (pozitia 36 din plan amplasare instalatie foraj).
Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va îngropa şi proteja
cu capac metalic;
Amplasarea unei habe metalice montata suprateran pentru depozitarea detritusului
colectat de la sitele vibratoare (pozitia 10 din plan amplasare instalatie foraj). Haba
metalică va avea capacitatea de 40 m3.
Toate substanţele folosite la condiţionarea fluidului, se depozitează ambalate în baraca
de chimicale (poziţia 27 din plan amplasare instalatie foraj), manevrarea acestora în
cantităţi mici efectuâdu-se de personal specializat (laboranţi) dotat cu echipament de
protecţie corespunzător (mănuşi, ochelari de protecţie, şorţuri şi cizme de cauciuc).
Rezervorul de motorină (pozitia 17 din plan amplasare instalatie foraj) va fi verificat după
montare în vederea eliminării scurgerilor accidentale. Acesta va avea cuva de retentie.

Pentru protecţia calităţii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere
prevenirea accidentelor sau reducerea impactului:
- săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj
nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;
- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja
stratele traversate;
- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere
atentă ;
- platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de
colectare scurgeri;
- executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului,
ape de spălare, scurgeri;
- executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis.
Pentru protecţia apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:
respectarea disciplinei tehnologice în timpul operaţiei de foraj;
păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din
materiale împrăştiate, în timpul ploilor.
În cazul în care datorită neetanşeităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente,
deversări de substanţe poluante, trebuie luate următoarele măsuri:
-

-

închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;
colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil);
limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor.

7.1.2. AER
7.1.2.1. Calitatea aerului şi efectele poluării aerului
Calitatea aerului reprezintă, conform SR 9081 - 1995, starea definită de ansamblul
caracteristicilor sale cantitative şi calitative.
Gradul de poluare (nivelul de poluare) reprezintă concentraţia poluanţilor din aer, într-un
punct sau într-o zonă evaluată în raport cu anumite criterii (poluare de fond, concentraţii maxim
admise, risc pentru sănătate).
Pentru fiecare tip de poluant funcţie de procesele din care rezultă tipul zonei (zonă
protejată sau nu) se face comparaţia cu nivelele maxime admise prevăzute în norme şi standarde,
care limitează concentraţiile de poluanţi permise.
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Zonele protejate reprezintă teritoriile cu zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de
interes balneoclimateric, precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită ca
poluanţii din aer să fie sub pragul de acţiune.
Emisiile de poluanţi reprezintă eliminarea în aer a poluanţilor de către diferite surse de
poluare. Cele mai multe emisii apar la suprafaţa Pământului în straturile inferioare ale atmosferei şi
în funcţie de condiţiile meteorologice, în special când apare o inversiune termică, poluanţii se pot
acumula în anumite zone, depăşind pragurile de alertă.
Poluanţii emişi suferă schimbări în atmosferă ca urmare a dispersiei, reacţiilor chimice.
Timpii de transformare a poluanţilor în atmosferă sunt foarte diferiţi de la mai puţin de o oră
– exemplu compuşii organici volatili reactivi – ciclopentadeina, la mai multe decenii.
Transformările chimice convertesc poluanţii primari emişi direct (cum ar fi SO 2 sau NOx) în
poluanţi secundari (cum ar fi acizii şi particulele de sulfaţi şi nitraţi).

7.1.2.2. Caracterizarea surselor de poluare din zona amplasamentului
7.1.2.2.1.Surse de poluare
În imediata vecinătate a amplasamentului sondei nu sunt surse potenţiale de poluare,
terenurile având categoria de folosinţă arabil.
Sursele de poluare ale aerului pentru fiecare etapă a proiectului sunt:
 pe perioada lucrărilor de mobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului (20
zile):
- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj şi instalaţiei de probare strate;
- vehiculele necesare transportului materialelor de construcţie;
- vehiculele necesare transportului materiilor prime;
- vehiculele necesare transportului persoanelor;
- maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macarale mobile,
camioane, agregate cimentare necesare lucrărilor de amenajare;
 pe durata lucrărilor de foraj şi probare strate (35 zile):
- instalaţia de foraj şi probare strate;
- vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuări programului
de construcţie al sondei şi probarea stratelor;
- autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi tehnologică;
- maşini suplimentare ale contractorilor ce asigură service–ul.
 pe durata lucrărilor de demobilizare (10 zile)
- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj de pe locaţie;
- vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, etc.;
7.1.2.2.2. Cauzele poluării pot fi:
- intensificarea traficului;
- scăpări accidentale de produse manipulate şi depozitate;
- operaţii de manipulare a combustibililor care conţin COV;
- organizare şantier şi excavaţii.
7.1.2.2.3.Poluanţi
Factorul de mediu aer poate fi afectat de următorii poluanţi :
1. Emisii de particule materiale;
2. Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz acid care în aer afectează sănătatea producând astm;
3. Monoxid de carbon(CO):
- este un gaz toxic ca rezultat al procesului de ardere sau cel evacuat din trafic;
- acest gaz împiedică transportul normal de oxigen in sânge.
4. Dioxid de azot (NO2) este un gaz rezultat din traficul rutier-poate afecta sănătatea - boli
respiratorii;
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5. Compuşii organici volatili (COV):
- sunt eliberaţi din procesul de stocare prin evaporarea combustibililor (motorina)
care conţin benzen;
- sunt substanţe periculoase pentru că sunt cancerigeni;
- sunt eliberaţi în gazele evacuate de la vehicule.

7.1.2.3. Efectele poluării aerului asupra sănătăţii şi mediului
Din punct de vedere al influenţei exercitate de poluanţii atmosferici asupra stării de
sănătate şi a mediului, se pot distinge două grupe de efecte:
- efecte directe asupra populaţiilor umane;
- efecte indirecte asupra ecosistemelor naturale.
Efectele directe sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a
populaţiei umane, ca urmare a expunerii acesteia la acţiunea agenţilor poluanţi. Astfel de
modificări se caracterizează, în ordinea gravităţii, prin: - creşterea mortalităţii, creşterea
morbidităţii, apariţia unor simptome sau modificări fizico-patologice, apariţia unor modificări
fiziologice discrete.
Efectele directe ale acţiunii poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei umane se pot clasifica în
două mari categorii:
- efecte imediate;
- efecte pe termen lung.
Efectele imediate apar ca rezultat al creşterii bruşte a concentraţiei unor poluanţi, în condiţii
nefavorabile de mediu, create prin interacţiunea tuturor factorilor abiotici (meteorologici, climatici,
geografici,etc.), a căror influenţă negativă asupra sănătăţii umane se exercită într-o perioadă de
timp relativ scurtă.
Efectele de lungă durată sunt caracterizate de apariţia unor fenomene patologice, în urma
expunerii prelungite la acţiunea poluanţilor atmosferici. Efectele pot fi rezultatul acumulării
poluanţilor în organism, până când concentraţia lor atinge pragul toxic.
Efectele de lungă durată apar după o perioadă de expunere, care poate fi de ani sau chiar
zeci de ani. Manifestările patologice se pot caracteriza prin fenomene de intoxicaţie cronică,
fenomene alergice, efecte carcinogene, mutagene şi teratogene sau pot apărea sub forma unor
afecţiuni cu etiologie multiplă, în care poluanţii reprezintă o parte dintre agenţii etiologici
determinanţi sau agravanţi ai bolii (afecţiuni respiratorii acute şi cronice, anemii etc.).
În contextul poluării şi acidifierii aerului, substanţele sunt discutate în trei faze:
- particule materiale (la care pot fi ataşate diferite substanţe);
- gaze;
- substanţe dizolvate în picături de apă sau în filme umede de pe suprafaţa
particulelor.
Legea 104/2011 stabileşte criteriile de amplasare a punctelor de măsurare pentru
evaluarea pulberilor în suspensie, SO2, NO2, NO şi CO în mediul înconjurător.
a) Efectul poluării emisiilor de pulberi fine asupra sănătăţii şi mediului
Particulele de materiale rezultă ca urmare a lucrărilor de suprafaţă (amenajare careu sondă
şi realizare platformă betonată pentru funcţionarea instalaţiei de foraj) şi a traficului de vehicule
grele necesare execuţiei lucrărilor de foraj şi probe sonde.
Particulele de materiale au efecte de scădere a vizibilităţii, se depun pe plante şi culturile
agricole şi participă la accentuarea ploilor acide.
Ponderea cea mai mare din particulele de materiale cu efect important asupra sănătăţii îl
au particulele PM10, fiind particule denumite „inhalabile” - producând intoxicaţii şi inflamaţii
pulmonare şi dificultăţii respiratorii.
Expunerea pe termen lung la o concentraţie scăzută de pulberi poate cauza cancer şi
moarte prematură.
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b) Efectul poluării cu oxizi de sulf asupra sănătăţii şi mediului
Arderea combustibililor fosili (motorina) conduce la evacuarea în atmosferă a unor oxizilor
de sulf. În urma reacţiilor chimice şi a transformărilor pe care le suferă în atmosferă, aceşti oxizi
devin sursa precipitaţiilor acide, formă sub care îşi exercită la nivelul solului acţiunea distrugătoare
asupra vegetaţiei.
Dioxidul de sulf absorbit de plante duce la efecte acute şi efecte cronice. Efectele acute,
care urmează concentraţiile ridicate şi unor expuneri relativ scurte, se manifestă prin modificarea
culorii a ţesuturilor lezate.
Efectele cronice, rezultate a unor expuneri prelungite la concentraţii scăzute se manifestă
printr-o continuă îngălbenire a frunzelor, ca urmare a afectării mecanismului de producere a
clorofilei. În cazul efectelor acute, planta se apără transformând dioxidul de sulf în acid sulfuric şi
apoi în sulfaţi care se depun în anumite porţiuni ale ţesuturilor.
Prezenţa oxizilor de sulf în spaţiul atmosferic reduce vizibilitatea când se produc procese
fotochimice cu ceaţă şi determină apariţia unui miros neplăcut. În atmosferă contribuie la
acidifierea precipitaţiilor, cu efecte toxice asupra vegetaţiei şi asupra solului.
Efectele asupra sănătăţii umane sunt determinate de concentraţia şi perioada de expunere.
Expunerea la o concentraţie mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca
dificultăţi respiratorii severe. Expunerea la o concentraţie redusă de dioxid de sulf, pe termen lung
poate avea ca efect infecţii ale tractului respirator: bronşite cronice, astm, cancer pulmonar.
c) Efectul poluării cu monoxid de carbon
Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor
fosili.
La concentraţii monitorizate în mod obişnuit în atmosferă nu are efecte asupra plantelor,
animalelor sau mediului.
Monoxidul de carbon, în concentraţii peste limitele admisibile, are efecte directe asupra
sănătăţii umane, cu consecinţe asupra sistemului respirator şi a sistemului cardio-vascular.
d) Efectul poluării cu oxizi de azot asupra sănătăţii şi mediului
Oxizii de azot rezultă din procesele de ardere a combustibililor în surse staţionare
(motoarele instalaţiei de foraj) şi mobile (din traficul cu utilaje grele).
În funcţie de natura combustibilului, tipul instalaţiei, condiţiile exploatării, gazele de ardere
conţin 200 - 800 ppm de NOx.
O acţiune deosebit de nocivă o are formarea smogului. În formarea smogului fotochimic
(care conţine în special NO provenit din eşapamentul automobilelor) se produce oxidarea NO la
NO2 de culoare brună şi oxidarea oxigenului molecular la ozon.
Expunerea plantelor la acest poluant poate provoca albirea sau moartea ţesuturilor
plantelor, reducerea ritmului de creştere a acestora.
Expunerea populaţiei la concentraţii ridicate poate fi fatală, iar la concentraţii reduse
afectează ţesutul pulmonar. Populaţia expusă la acest tip de poluanţi poate avea dificultăţii
respiratorii, disfuncţii ale plămânilor.

7.1.2.4. Prognozarea impactului asupra aerului
7.1.2.4.1.Emisii de particule (pulberi fine)
Pot apărea surse de poluarea aerului în timpul manipulării pulberilor fine (ciment,
bentonită), pe platforme deschise, unde pot fi antrenate de curenţii de aer.
Emisia poluantă atmosferică durează o perioadă de timp egală cu aceea a programului de
lucru (în general, 8 - 10 ore pe zi), dar poate varia de la oră la oră sau de la zi la zi.
De asemenea, emisia poluantă va varia în timpul perioadei de muncă datorită diferitelor
operaţii îndeplinite la un moment dat şi diferitelor condiţii atmosferice.
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Emisia de particule produse de eroziunea vântului poate avea loc continuu, în timpul
întregii perioade de construcţie; cantităţile pot varia în funcţie de viteza vântului.
Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului este direct
proporţională cu conţinutul de particule mici (d < 75 µm), invers proporţională cu umiditatea solului
şi, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.
Estimarea cantităţilor de particule eliberate în aer s-a realizat pe baza spectrului de emisie
a particulelor eliberate şi a materialelor folosite la fiecare activitate. Cantitatea de particule pentru
activităţile/sursele mai sus menţionate a fost calculată pe baza diametrului următoarelor particule:
- particule cu diametrul:d ≤ 30 µm;
- particule cu diametrul:d ≤ 15 µm;
- particule cu diametrul:d ≤ 10 µm;
- particule cu diametrul: d ≤ 2,5 µm (particule care ajung în plămâni, aşa-numitele
particule „inhalabile”).
Particulele din gazele de eşapament de obicei aparţin categoriei de particule „inhalabile”;
Particulele cu diametrul ≤ 30 µm sunt particule în suspensie. Particulele cu diametru mai
mare se depun rapid pe sol.
Tabelul de mai jos conţine rezultatele privitoare la cantităţile de masă poluantă.
Masa particulelor eliberate în atmosferă în timpul lucrărilor de construcţie
Tabelul nr. 7
Masa/ spectrul de emisii (Kg/Km, oră)
Nr.
Operaţia
crt.
d ≤ 30 µm
d ≤ 15 µm
d ≤ 10 µm
d ≤ 2,5 µm
1
Excavare sol vegetal
3,648
0,833
0,631
0,243
2
Nivelare şi compactare
0,038
0,009
0,007
0,002
Lucrări de pământ 3
1,208
0,226
0,207
0,087
umplere, compactare
4
Stratul de balast
0,111
0,026
0,018
0,012
5
Eroziune (Kg/Km, oră)
0,025
0,017
0,013
0,0003
Valorile maxime de emisie a particulelor reprezintă cantităţi maxime orare, care ar apărea
dacă întreaga gamă de lucrări ar fi executate simultan, dar acest lucru este foarte puţin probabil. În
mod obişnuit impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ
mică.
7.1..2.4.2. Calculul concentraţiilor de poluanţi rezultaţi de la autovehicule
Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă din funcţionarea motoarelor autovehiculelor şi
utilajelor (maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macara mobilă, camioane,
agregate cimentare) necesare efectuării lucrărilor se calculează conform Ordinului 1032/2011
după formula:
Q=f×V
unde:
Q – cantitatea de poluant emisă în atmosferă pe tip de poluant [kg];
f – factor de emisie pentru fiecare tip de poluant în funcţie de tipul de combustibil şi de tipul
de sursă mobilă [kg/l combustibil];
V – cantitatea de combustibil [l].
Conform OUG 196/2005 modificată cu Legea 17/2012 şi Ordinului 1032/2011 factorii de
emisie utilizaţi pentru calculul cantităţilor de poluanţi emise în atmosferă de către surse staţionare
care utilizează motorină sunt:
f = 0,0132 kg NOx/l;
f = 0,0006 kg SO2/l ;
f = 0,0063 kg pulberi/l ;
f = 0,000000008 kg cadmiu/l
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Pentru determinarea emisiilor provenite din arderea combustibilului în motoarele
autovehiculelor s-a considerat cazul cel mai defavorabil: surse staţionare care utilizează motorină
nonEuro.
Calculul emisiilor rezultate de la funcţionarea vehiculelor s-a realizat pentru perioada de
mobilizare – demobilizare în care traficulul este cel mai intens. Emisiile rezultate au fost calculate
pentru funcţionarea concomitentă a 5 autovehicule pentru un consum orar de combustibil
(motorină) de 10 l/h.
În tabelul următor sunt prezentate valorile determinate, debitele masice şi CMA impuse de
Legea 104/2011.
DEBITELE MASICE ŞI CMA IMPUSE

Poluant
Cadmiu
NOx
SOx
Pulberi

Debit masic calculat conform Ord
1032/2011 [mg/h]
0,00024
0,000146
0,018
0,038

Tabelul nr. 8
Valorile limită orare conform
Legii 104/2011
5 [μg/m3]
200 [μg/m3]
350 [μg/m3]
50 [μg/m3]

Debitele masice de gaze calculate conform Ordinului 1032/2011 sunt cu mult sub valorile
prevăzute de Legea 104/2011.
Întrucât debitele masice calculate pentru cel mai defavorabil caz (utilizarea combustibilului
motorina nonEuro; perioada în care se utilizează cele mai multe mijloace de transport, mobilizare demobilizare, durata de desfăşurare a lucrărilor 10 de zile) se situează sub valorile limită
prevăzute în legislaţia în vigoare, funcţionarea vehiculelor este intermitentă se poate aprecia că
impactul asupra aerului este nesemnificativ.
În concluzie, pentru factorul de mediu aer, putem aprecia că funcţionarea motoarelor
produce o poluare în limite acceptabile pentru factorul de mediu aer (poluare nesemnificativă).

7.1.2.5. Măsuri de diminuare a impactului
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun următoarele:
- verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;
- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi întreprinse măsuri pentru prevenirea şi
reducerea poluării atmosferice cu pulberi, praf şi noxe chimice prin transportul şi
manipularea adecvată a materialelor folosite în procesul de forare ;
- se va realiza asigurarea sondei împotriva unor erupţii sau manifestări prin
montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a
erupţiilor corespunzătoare presiunilor estimate.

7.1.3. Zgomot şi vibraţii
7.1.3.1. Surse de zgomot şi vibraţii
Din punct de vedere al amplasării, sursele de zgomot pot fi clasificate în:
- surse de zgomot fixe;
- surse de zgomot mobile.
Sursele fixe de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de instalaţia de foraj/probare strate şi
anexele acesteia (pompe, generatoare).
Sursele de zgomot şi vibraţii mobile sunt reprezentate de:
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vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj, transportului materialelor de
construcţie, transportului materiilor prime, maşini de compactat, buldozere,
încărcătoare pe şenile, macarale mobile, camioane, agregate cimentare necesare
lucrărilor de amenajare pe parcursul etapei de mobilizare;
- vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuării programului
de construcţie al sondei şi probarea stratelor, autocisterne pentru asigurarea
necesarului de apă potabilă şi tehnologică, maşini suplimentare ale contractorilor
ce asigură service– ul pe durata lucrărilor de foraj şi probare strate;
- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj de pe locaţie, vehiculele
necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, ca urmare a
demontării acestora şi vehiculele necesare transportului deşeurilor de construcţie
pe durata lucrărilor de demobilizare.
Utilajele de construcţie şi vehiculele sunt principalele surse de zgomot şi vibraţii în timpul
perioadei de construcţie a proiectului.
Având în vedere intensificarea traficului pe perioada lucrărilor de mobilizare – demobilizare
(10 de zile) datorat utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se va produce o creştere a nivelului de
zgomot şi vibraţi în această perioadă.
Se estimează că sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul
că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp.
Obiectivul analizat implică folosirea maşinilor cu masa mare, care cauzează vibraţii atunci
când sunt în mişcare. Aceste maşini vor fi echipate cu amortizoare, având masa mare şi atunci
când nu sunt sub sarcină.
-

7.1.3.2. Nivelul de zgomot şi vibraţii
Limitele admise ale nivelului de zgomot sunt reglementate în principal prin:
- STAS 10009-88 : Acustica în construcţii ; Acustica urbană ; Limite admisibile ale
nivelului de zgomot;
- HG 493/2006 modificată cu HG 601/2007 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot;
- HG 321/2008 republicată: privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;
- Ordin 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a
indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale,
de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;
- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de
echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, care transpune Directiva
2000/14/CE.
Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura
trotuarului, este funcţie de categoria străzii (I – IV) şi este cuprins între 60 – 85 dB.
Conform HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valorile de expunere la care se declanşează
acţiunea angajatorului sunt:
- valori de expunere inferioare LEX, 8 h = 80 dB, pvârf = 112 Pa;
- valori de expunere superioare LEX,8 h = 85 dB, pvârf = 140 Pa;
- valori limită de expunere
LEX, 8 h = 87 dB, pvârf = 200 Pa.
unde: LEx – nivel de expunere zilnică la zgomot
pvârf - presiune acustică de vârf
În condiţiile în care nivelul de expunere săptămânal depăşeşte valoarea limită de expunere
87 dB (conform HG 493/2006) angajatorul va asigura:
- mijloace individuale de protecţie auditivă;
- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului;
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organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi
intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul
programului de lucru.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor şi mijloacelor de transport, se
estimează că în condiţii normale de funcţionare nivelul de zgomot faţă de cel mai apropiat receptor
(930 m - aşezări umane) variază între 14-34 dB.
Toate echipamentele utilizate pentru execuţia lucrărilor sunt din dotarea firmei
constructoare, cu care beneficiarul va încheia contract.
Ţinând cont de faptul că în vecinătatea amplasamentului nu sunt zone locuite, zgomotele
produse nu constituie ameninţări la starea de sănătate a comunităţii existente.
Nivelul de vibraţii
Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului vor
cuprinde în general:
- operarea vehiculelor grele şi uşoare pentru transportul personalului, materialelor şi
echipamentelor către, de la şi în perimetrul proiectului;
- operarea utilajelor mobile şi staţionare, inclusiv camioane de transport,
excavatoare, încărcătoare, macarale,etc.
Sensibilitatea umană la vibraţii este cea mai acută la frecvenţe cu valorile între 8 Hz până
la 80 Hz.
În privinţa vibraţiilor se consideră că acestea au un impact nesemnificativ asupra
personalului, situându-se în limitele admise.

7.1.3.3. Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot
În vederea protejării personalului care participă la lucrările de foraj, se vor lua următoarele
măsuri:
- planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite
o suprapunere a acestora;
- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare
(HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în
mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor);
- se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului
analizat să se încadreze în STAS 10009/88.
Impactul generat de zgomot este redus si de scurta durata.

7.1.3.4. Măsuri de diminuare a impactului generat de vibraţii
Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se
încadreze în:
- STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibraţiilor produse de
traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri;
- STAS 12025/-94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor
aferenţi produse de traficul rutier, propagate prin străzi şi care afectează clădiri
sau părţi de clădiri.
Utilajele folosite să respecte instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică. Se recomandă să nu
fie folosite un număr prea mare de utilaje în acelaşi timp, în acelaşi punct de lucru.
Impactul generat de vibratii este redus si de scurta durata.
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7.1.4. SOLUL
7.1.4.1. Caracteristicile solurilor dominante
Investigarea geotehnică a fost efectuată de PETROSTAR S.A. Ploieşti în 10.2017 şi a
constat din recunoaşterea geotehnică pe amplasamentul preconizat pentru instalaţia de foraj şi a
vecinătăţilor, iar prospectarea terenului a fost executată prin 2 foraje geotehnice realizate cu foreza
mecanică Nordmeyer tip Cobra care a identificat stratificaţia descrisă mai jos. La data efectuării
cercetărilor nu s-au identificat fenomene geodinamice active de instabilitate a terenului.
Forajul F1: :
0,00 ÷ 0,20 m = sol vegetal
0,20 ÷ 2,00 m = argilă cafenie, cu FeO,MnO
2,00 ÷ 6,00 m = argilă prăfoasă cafenie cu FeO,MnO
Nu au fost interceptate infiltratii de apa
Forajul F2:
0,00 ÷ 0,20 m = sol vegetal
0,20 ÷ 2,00 m = argilă cafenie, cu FeO,MnO
2,00 ÷ 6,00 m = argilă prăfoasă cafenie cu FeO,MnO
Nu au fost interceptate infiltratii de apa
7.1.4.1.2. Condiţii chimice în sol, poluarea existentă
La data observaţiilor privind cercetările geotehnice şi locaţia sondei nu au fost identificate
calitativ suprafeţe poluate.
7.1.4.1.3. Vulnerabilitatea solurilor
Pentru realizarea proiectului, pe amplasamentul propus s-au efectuat cercetări geotehnice,
care au costat în recunoaşterea geotehnică a terenului şi a zonei adiacente, precum şi efectuarea
forajelor geotehnice necesare pentru:
- precizarea condiţiilor geomorfologice din zona în care se situează terenul pe care
va fi amenajat careul instalaţiei de foraj;
- evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului;
- precizarea constituţiei litologice a terenului respectiv şi prelevarea de probe în
vederea determinării parametrilor fizico-mecanici ai pământurilor din componenţa
terenului de fundare;
- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări şi contracţii mari,
pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de materii organice etc.)
sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasări de
teren, zone de sedimentaţie eoliană intensă etc.), care ar putea influenţa stabilitatea
terenului şi siguranţa obiectivului proiectat;
- eventuale soluţii de îmbunătăţire a terenului;
- evalurea presiunii convenţionale de bază;
- stabilirea situaţiei apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea
obiectivului proiectat împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum
şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice;
- încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnică corespunzătoare.
Din punct de vedere morfologic terenul pe care se va amplasa sonda 1209 bis Vata este
plan, fără denivelări şi nu prezintă aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologicedinamice.

PROIECTARE LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ PENTRU

Project Title/
Titlu Proiect
Doc. Title /
Titlu Doc. :
Doc. No. /
Doc. nr. :

SONDA 1209 BIS VATA
MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU
PU-D-ROA03193201206.1-DE-GE-ENP-002-01-R

Rev. 01 Pag 63 din 83

7.1.4.1.4. Tipuri de culturi în zona amplasamentului
În vecinătatea amplasamentului sondei 1209 bis Vata sunt terenuri avand categoria de
folosinţă pasune si drum.

7.1.4.2. Surse, cauze, poluanţi pentru sol
7.1.4.2.1. Sursele şi cauzele poluării
Pe perioada de execuţie, sursele şi cauzele potenţiale de poluare a solului sunt:
- manipularea, utilizarea şi depozitarea inadecvată a diferitelor substanţe chimice,
ciment, aditivi specifici (bentonită, antispumant), lubrifianţi şi combustibili utilizaţi pe
perioada lucrărilor de foraj;
- deversări accidentale de fluid de foraj pe perioada de probare strate;
- neetanşeităţi ale unor zone de racord;
- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire ale habelor;
- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între încărcător şi capul hidraulic (cu
inserţii metalice) datorită îmbătrânirii materialului sau a manevrării bruşte
- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între pompa de noroi şi manifoldul
pompei, datorită îmbătrânirii materialului
- depăşirea capacităţii de înmagazinare a habelor de depozitare a detritusului şi a
fluidului de foraj, habei de preluare a apelor uzate.
- depozitarea necorespunzătoare a soluţiilor folosite la tratarea fluidului de foraj.
În condiţii de funcţionare normală nu există posibilitatea poluării solului. Aceste surse
posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale.
7.1.4.2.2. Poluanţii potenţiali pentru factorul de mediu sol
Poluanţii potenţiali pentru factorul de mediu sol pot fi:
- fluid de foraj;
- detritus;
- ciment şi aditivi (bentonită, antispumant);
- combustibili şi lubrifianţi;
- apă pluvială potenţial impurificată.
7.1.4.2.3. Efectele poluanţilor asupra factorului de mediu sol
Poluarea chimică a solului se poate produce prin manipularea, utilizarea şi depozitarea
inadecvată a diferitelor substanţe chimice necesare procesării fluidului de foraj, ciment şi
combustibili.
Substanţele chimice utilizate la prepararea fluidului de foraj constituie cea mai periculoasă
sursă de poluare a solului.
Cimentul şi anumiţi aditivi dacă sunt manipulate necorespunzător în timpul preparării,
pompării şi cimentării, pot constitui o sursă de poluare directă şi de lungă durată a solului.
Respectarea riguroasă a normelor şi instrucţiunilor de utilizare ale acestora, va reduce/elimina
impactul potenţial asupra solului.
Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase se va face cu respectarea prevederilor
legale în vigoare. Antreprenorului îi revine sarcina depozitării şi folosirii în condiţii de siguranţă a
acestor substanţe. Deşeurile rezultate, în principal ambalajele acestor substanţe, vor fi depozitate
în siguranţă şi predate unităţilor specializate de depozitare definitivă, reciclate sau incinerate.

7.1.4.3. Prognozarea impactului
7.1.4.3.1. Impactul prognozat de poluarea existentă
Pentru determinarea condiţiilor geotehnice în vederea realizării proiectului tehnic au fost
efectuate observaţii de teren.
Pe terenul propus pentru amplasarea sondei nu s-au identificat calitativ suprafeţe poluate.
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7.1.4.3.2. Impactul asupra solului
Impactul prognozat cauzat de poluare
Poluarea solului cu fluid de foraj, detritus rezultat în urma forajului, substanţe chimice
utilizate la prepararea fluidului de foraj, ciment şi aditivi, ape pluviale impurificate, se poate
produce doar în cazuri accidentale.
Fluidul de foraj
Prepararea şi întreţinerea fluidului de foraj vor fi asigurate de către o firmă de specialitate.
Noroaiele de foraj sunt sisteme eterogene, polidispersate, formate din:
- fază continuă - apa (este posibil să conţină şi un electrolit, ca element de dispersie
ionică şi diferiţi reactivi reducători de vâscozitate sau săruri nedisociate, ca
elemente de dispersie moleculară);
- fază dispersă reprezentată, în principal, de unele argile (dispersate coloidale,
materiale de îngreunare şi detritusul provenit din foraj (ca elemente de dispersie
grosieră), precum şi anumite substanţe macromoleculare hidrofile.
Cel mai simplu fluid de foraj din această categorie este "noroiul natural", care este un
sistem dispers, relativ stabil, cu bune proprietăţi colmatante şi tixotropice. S-a constatat, însă, că
acesta este foarte sensibil la contaminarea cu sărurile solubile întâlnite în timpul forajului (NaCl,
gips, anhidrit).
Dintre materialele care intră în compoziţia fluidelor de foraj, cu grad de toxicitate ridicat,
sunt : săruri, sodă caustică etc.
Compoziţia fluidelor de foraj având în vedere restricţiile impuse la prepararea şi întreţinerea
acestora pe plan mondial şi în urma unor experienţe de laborator efectuate este:
- indice pH = 7, max 8,5;
- conţinutul total de produse petroliere = 0 – max 2 ppm;
- conţinut total de materiale de suspensie = max 30%
- conţinutul total de solide coloidale active (M.B.T) = max 50 kg/m3;
- conţinutul de cloruri (CI) = max 5000 ppm;
- conţinutul de clorură de sodiu (NaCl) = max 50 kg/m3;
- conţinutul de calciu (Ca2+) = max 200 ppm;
- evitarea la prepararea şi întreţinerea fluidelor de foraj nepoluate a
ferocromlignosulfaţilor, cromaţilor, bicromaţilor, inhibitorilor de coroziune, aldehidă
formică şi toţi aditivii pe bază de produse petroliere sau derivaţi ai acestora.
Forarea intervalului în timp cât mai scurt prezintă un avantaj deosebit şi pentru menţinerea
cheltuielilor cu fluidul de foraj la un nivel scăzut.
Fluidul de foraj care necesită eliminarea, este colectat în habe metalice şi transportat la
depozite special amenajate.
Materialele necesare preparării şi condiţionării fluidului de foraj sunt depozitate într-un
container de chimicale.
Detritus
Detritusul reprezintă roca sfărâmată rezultată în timpul operaţiunilor de foraj sondă.
Detritusul este potenţial poluant datorită umectării cu fluid de foraj utilizat pentru forajul
sondei.
Pe durata forării sondei detritusul este separat de sitele vibratoare.
Detritusul rezultat în timpul forajului are o compoziţie chimică care nu-i permite menţinerea
îndelungată pe suprafeţe agricole. Detritusul va fi colectat pe amplasament în habă metalică, cu
capacitatea de 40 m3.
Apa pluvială potenţial impurificată
Conţinutul apei pluviale impurificate cu poluanţi specifici activităţii (hidrocarburi, materii în
suspensii, cloruri de calciu) necesită ca aceste ape reziduale să fie preluate printr- un şanţ colector
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din plăci prefabricate de beton armat în lungime de 20 m şi dirijate către un bazin colector (habă)
cu capacitatea de 10 m3.
Combustibili
Combustibilul (motorina) necesar alimentării motoarelor de acţionare al instalaţiilor de foraj
se va depozita in rezervoarele de motorină (pozitia 17 din plan amplasare instalatie foraj). Acesta
va avea cuva de retentie.
Impactul fizic (mecanic) asupra solului
Pentru realizarea proiectului este necesară ocuparea unei suprafeţe de 2150 m2 :
– suprafaţă careu foraj: 1650 m2;
– suprafata drum acces :500 m2.
Utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor produc un impact fizic (mecanic) asupra solului
prin tasarea şi compactarea acestuia.
Impactul este redus si de scurta durata.
Impactul transfrontieră
Dată fiind localizarea sondei 1209 bis Vata nu va exista impact transfrontieră.

7.1.4.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra solului
a) Perioada de amenajare teren







Şant de colectare pentru apele reziduale (pozitia 37 din plan amplasare instalatie foraj).
Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,30 m şi o lungime de 20 cu rolul de a
colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare ;
Bazin colector ape pluviale şi reziduale (pozitia 36 din plan amplasare instalatie foraj).
Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va îngropa şi proteja
cu capac metalic;
Amplasarea unei habe metalice montata suprateran pentru depozitarea detritusului
colectat de la sitele vibratoare (pozitia 10 din plan amplasare instalatie foraj). Haba
metalică va avea capacitatea de 40 m3.
Toate substanţele folosite la condiţionarea fluidului, se depozitează ambalate în baraca
de chimicale (poziţia 27 din plan amplasare instalatie foraj), manevrarea acestora în
cantităţi mici efectuâdu-se de personal specializat (laboranţi) dotat cu echipament de
protecţie corespunzător (mănuşi, ochelari de protecţie, şorţuri şi cizme de cauciuc).
Rezervorul de motorină (pozitia 17 din plan amplasare instalatie foraj) va fi verificat după
montare în vederea eliminării scurgerilor accidentale. Acesta va avea cuva de retentie.
b) Perioada de foraj / probe de producţie
Pentru a se evita sau diminua impactul ecologic al activităţii de foraj s-a prevăzut:
- utilizarea unui sistem închis şi sigur – fără posibilităţi de infiltrare sau deversări –
protejat împotriva accidentelor pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj,
pentru apele reziduale şi detritus;
- utilizarea instalaţiei de floculare (DEWATERING UNIT)
- procesarea fluidului de foraj rezidual în cadrul centrifugei de mare viteză pentru
diminuarea fluidelor de diluţie prin reutilizarea apei rezultate;
- urmărirea permanentă a calităţilor reologice ale fluidului de foraj;
- înlocuirea constituenţilor şi aditivilor, inclusiv a lubrifianţilor şi inhibitorilor de
coroziune, având toxicitate ridicată cu alţii, mai puţin toxici;
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folosirea ca aditivi pentru noroaie, a polimerilor biodegradabili;
testarea noroaielor de foraj, periodic şi la terminarea sondei;
reducerea consumului de lubrifianţi, dispersanţi, detergenţi.

c) Perioada de demobilizare a instalaţie de foraj / probe de producţie
Pentru diminuarea impactului asupra solului, la finalul lucrărilor de foraj şi probare strate au
fost prevăzute lucrări de demobilizare şi reconstrucţie ecologică.
După demontarea şi transportul la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj, de
probare strate şi anexele acesteia, se vor ţine cont de următoarele măsuri de protecţie:
- demontarea drumului interior şi a platformei. Demontarea constă în desfacerea
dalelor şi transportul lor la un depozit sau la altă sondă, scarificarea mecanică a
acestei suprafeţe, strângerea, încărcarea şi transportul materialului scarificat.
- curăţarea şanţului de depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector
de 40 m3.
- desfacerea dalelor din şantul colector şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare
(careu probe producţie) fie la depozit.
- golirea bazinului colector de depunerile acumulate şi transportul acestora la baza
de lucru.
- demontarea bazinului şi transportul lui la depozit sau la un alt loc de utilizare.
- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.
- demontarea habei de detritus şi transportul acesteia, fie la un alt loc de utilizare fie
la depozit.
- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.
- dezafectarea împrejmuiri careului de foraj.
În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei
tehnologice în timpul operaţiilor de foraj şi probare strate, a programului lucrărilor de refacere a
mediului prevăzute în proiect, impactul asupra solului va fi redus.

7.4. FACTOR DE MEDIU SUBSOL
7.4.1. Impactul prognozat asupra componentelor subterane
În condiţiile respectării prevederilor din programul de foraj/probe completare şi testare
realizat pentru fiecare sondă impactul asupra componentelor subterane este redus.

7.4.2. Măsuri de diminuare a impactului
Pentru reducerea impactului asupra componentelor subterane sunt prevăzute următoarele
măsuri:
 săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj
nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;
 tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja
stratele traversate;
 executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere
atentă ;
 platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de
colectare scursori ;
 executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului,
ape de spălare, scursori ;
 haba de detritus este montată suprateran ;
 executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis ;
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7.5. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII
7.5.1. Impactul prognozat asupra zgomotului şi vibraţiilor
Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea instalaţiei de foraj a
utilajelor anexe şi de la mijloacele de transport. Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale
de exploatare a instalaţiei de foraj, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

7.5.2. Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot
În vederea reducerii nivelului de zgomot, se vor lua următoarele măsuri :
 planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o
suprapunere a acestora ;
 pentru cazul în care nivelul de zgomot la limita amplasamentului, stabilit prin
măsurători, va fi mai mare decât cel prognozat şi zgomotele produse se vor resimţi
în zonele rezidenţiale, activitatea va fi sistată, reluarea acesteia urmând a se face
după montarea unor ecrane antifonice alcătuite din panouri detaşabile, construite
din structuri metalice uşoare cu umplutură de materiale fonic izolante (spumă
poliuretanică, vată de sticlă, etc.), amplasate în vecinătatea zonelor maxime de
emisii, pe direcţia sursă – receptor ;
 toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare :
(HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu,
produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor ; HG 430/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot) ;

7.5.3. Măsuri de diminuare a impactului generat de vibraţii
Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se
încadreze în :
 STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibraţiilor produse de traficul
rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri ;
 STAS 12025/94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferenţi
produse de traficul rutier, propagate prin străzi şi care afectează clădiri sau părţi de
clădiri
 Standardul românesc SR 12025/2-94 – acustica în construcţii unde sunt specificate
efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădiri ; stabileşte, de asemenea,
limitele admisibile pentru locuinţe şi clădiri socio – culturale precum şi pentru
ocupanţii acestora, care pot fi afectate de vibraţii produse de utilaje interne/externe
sau de vibraţii propagate ca urmare a traficului rutier de pe străzile din apropiere ;
 Utilajele folosite să respecte instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică ;
 Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilaje în acelaşi timp în
acelaşi punct de lucru.

7.6. BIODIVERSITATEA
7.6.1. Modificările biotopului de pe amplasament
Nu este cazul.
În perioada de execuţie va fi necesară amenajarea organizării de şantier în care vor fi
amplasate: instalaţia de forare, barăcile, magazia pentru materiale, precum şi alte dotări necesare.

7.6.2. Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii
Nu este cazul.
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7.7. MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC
7.7.1. Date generale
Sonda 1209 bis Vata se va amplasa pe raza comunei Sapata, judeţul Arges şi urmează să
se amplaseze în extravilan.

7.7.2. Impactul potenţial asupra activităţilor social – economice şi asupra
populaţiei
Sonda 1209 bis Vata va fi amplasata la o distanţă de 930 m vest de zona locuită.
În perioada de execuţie personalul care va realiza lucrările de foraj este angajat de către
firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă.
Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.
Realizarea şi exploatarea obiectivului nu va crea aşezări umane noi, sau atragerea de
forţă de muncă în zonă. Sonda, prin amplasamentul ei, nu afectează în nici un fel aşezările
umane. Având în vedere că distanţa la care se află sonda este mai mare decât cea minim impusă
- 50 m – şi că în procesul de foraj nu se folosesc substanţe radioactive, sau microbiene, se
consideră că securitatea aşezărilor umane, nu este afectată.
Impactul potenţial asupra populaţiei vulnerabile
Populaţia posibil vulnerabilă la activităţile desfăşurate în zona sondei 1209 bis Vata este
reprezentată de echipa de lucrători ce participă la forarea şi probele de producţie ale sondei.
În perioada de construcţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma
constructoare şi vor fi special instruiţi pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotaţi cu echipamente de
protecţie
Activităţile cu potenţial impact asupra lucrătorilor pot fi :
- instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea utilajelor mecanice şi
electrice
- operaţii de forare ;
- manipularea substanţelor periculoase ;
- exploatare instalaţii cu grad ridicat de pericol (incendii) ;
- colectarea şi recuperarea deşeurilor ;
- emisii de gaze şi zgomot determinate de traficul utilajelor din cadrul şantierului.
Vehiculele din cadrul şantierului organizat la sonda 1209 bis Vata realizează un flux
pulsatoriu accelerat şi decelerat.
În acest caz, o proporţie semnificativă a vehiculelor se află în stare de accelerare /
decelerare, ceea ce înseamnă că viteza nu este stabilă în momentul deplasării şi sunt în stare
tranzitorie.
Debitele masice ale poluanţilor emişi de motoarele utilajelor sunt sub valorile concentraţiilor
impuse de legislaţia ce stabileşte calitatea factorului de mediu aer.
Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi modul de funcţionare intermitentă a
autovehiculelor şi perioada limitată de timp, impactul asupra personalului este nesemnificativ.
În cazul obiectivului analizat suntem în prezenţa zgomotelor normale, ce se produc în
cadrul unui şantier, zgomotul produs de utilaje va fi în jur de 80 dB.
Având în vedere distanţa faţă de aşezările umane zgomotele produse pe perioada de foraj
şi probe de producţie nu constituie ameninţări la starea de sănătate a comunităţii existente, ele
acţionând numai asupra personalului angajat în procesul tehnologic menţionat (personal relativ
redus numeric).
În condiţiile respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă aplicabile sectorului de
foraj, normelor de apărare împotriva incendiilor şi normelor de protecţie a mediului, impactul
asupra populaţiei potenţial vulnerabile este minim şi se desfăşoară pe timp limitat, pe durata
fazelor de realizare a proiectului.
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Impactul asupra populaţiei în general
Populaţia în general care poate resimţi impact produs de realizarea proiectului este
reprezentată de locuitorii localitatii Valcelele.
Pentru realizarea proiectului beneficiarul va informa şi consulta populaţia interesată de
dimensiunea şi impactul realizării lucrărilor aferente de exploatare rezerve ţiţei.
Informarea, consultarea şi facilitarea publică contribuie la îmbunătăţirea calităţii proiectului
şi previn eventualele pierderi sau întârzieri ale proiectului şi aduc beneficii, cum ar fi :
- informarea părţilor interesate relevante şi furnizarea unei platforme pentru discuţii
deschise asupra aspectelor locale legate de proiect ;
- oferirea posibilităţilor de a face comentarii la opţiunile proiectului şi garanţia că
niciun aspect major legat de proiect nu va fi trecut cu vederea de către proiectant ;
- reducerea eventualelor conflicte printr-un proces de comunicare / consultare
deschis şi transparent ;
- facilitarea abordează problemele ridicate de comunitate şi ajută la includerea
particularităţilor locale în elaborarea proiectului.
La analiza proiectului se va ţine cont de : relevanţa pentru comunitate ; relevanţa socială ;
relevanţa pentru mediu ; relevanţa legală şi vor fi oferite explicaţii ale măsurilor colaterale
întreprinse pentru a atenua problemele sociale şi de mediu.
Cetăţeanul are dreptul de a fi informat cu privire la riscurile la care este supus în cadrul
comunităţii şi la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea acţiunilor pe care cetăţeanul le realizează
pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative ce pot genera pierderi.
Acţiunile ce pot fi întreprinse la nivelul cetăţenilor sunt :
- informarea generală şi permanentă/periodică şi a concetăţenilor asupra riscurilor specifice
care le pot afecta viaţa şi proprietatea ;
- formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate şi eliminarea /
reducerea neglijenţelor de conduită ;
- dezvoltarea spiritului civic şi de solidaritate în comunitatea locală ;
- adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuinţei
şi anexelor gospodăreşti, cu respectarea cadrului legal privind construirea.
Beneficiarul va respecta condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind dezbaterea
publică a proiectului.

7.7.3. Măsuri de reducere a impactului asupra activităţilor social – economice
şi asupra populaţiei
Măsuri de reducere a impactului asupra activităţii social – economice
Datorită lipsei impactului asupra activităţilor social – economice produs de realizarea
proiectului, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.
Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei vulnerabile
La executarea lucrărilor de pregătire montaj şi transport (pentru foraj şi probe de producţie),
construcţii – montaj (drumuri de acces, conducte de aducţiune şi gaz, instalaţii tehnologice pentru
probe de producţie), foraj, probe de producţie şi operaţiuni speciale sunt necesare respectarea
următoarelor măsuri pentru reducerea impactului asupra populaţiei potenţial vulnerabile :
- locurile de muncă trebuie menţinute curate, iar substanţele sau depunerile
periculoase trebuie îndepărtate ori ţinute sub supraveghere pentru a nu pune în
pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor ;
- lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire necesare pentru
asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lor ;
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pentru fiecare loc de muncă vor fi elaborate instrucţiuni scrise care să cuprindă
reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al
siguranţei utilajelor ;
utilajele şi instalaţiile mecanice vor fi prevăzute cu protecţie adecvate şi sisteme de
securitate în caz de avarii ;
lucrătorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare ;
înregistrarea şi măsurarea concentraţiilor de gaze, montarea de dispozitive de
alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme
de oprire automată a motoarelor cu ardere internă ;
locurile de muncă trebuie să fie amenajate astfel încât lucrătorii să fie protejaţi
împotriva influenţelor atmosferice, să nu fie expuşi la niveluri sonore nocive, nici la
influenţe exterioare nocive, în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă ;
locurile de muncă vor fi prevăzute cu dispozitive adecvate pentru prevenirea
declanşării şi propagării incendiilor ;
respectarea distanţelor de siguranţă între instalaţiile din şantierele de lucru ;
să se ţină evidenţa strictă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase inclusiv
a recipientelor şi ambalajelor;
organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi
intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul
programului de lucru.

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei în general
Având în vedere că nu există impact asupra populaţiei din localitatea Sapata, produs de
realizarea proiectului, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

7.8. CONDIŢII CULTURALE ŞI ENTICE, PATRIMONIU CULTURAL
Impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor etnice şi culturale
Nu există impact provocat de proiect asupra condiţiilor etnice şi culturale.
Impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural,
arheologic sau asupra monumentelor istorice
În zona de impact a activităţilor desfăşurate pe perioada de execuţie şi exploatare nu există
obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI
PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV
PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR
PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE
APLICABILE.
Pentru respectarea normelor şi standardelor în vigoare necesare protecţiei factorilor de
mediu este necesar a se începe cu programe educaţionale la nivel de colectiv în vederea atingerii
gradului de cultură ecologică necesare respectării normelor necesare protejării mediului
înconjurător. Prin aceste programe trebuie să se arate modul de acţiune a fiecărui om la locul său
de muncă, pentru a se evita poluarea accidentală sau voită a factorilor de mediu. Şedinţele de
educaţie ecologică trebuie să se desfăşoare periodic, la fel ca instructajele de protecţie a muncii,
sau chiar concomitent cu acestea.
A acţiona în scopul prevenirii poluării factorilor de mediu este mai uşor decât a trece la
măsuri ameliorative.
Pentru prevenirea poluării, cât şi a protejării factorilor de mediu (sol, apă, aer) se fac
următoarele recomandări
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realizarea lucrărilor de suprafaţă conforme standardelor în vigoare
pentru colectarea apelor pluviale care cad în interiorul careului şi a celor reziduale executarea unui şanţ pereat cu plăci de beton racordat la o habă de decantare de 10
m3, montată îngropat, hidroizolată;
colectarea temporară a detritusului rezultat în urma lucrărilor de foraj să se facă în haba
metalică supraterană, cu capacitate de 40 m3, montate în apropierea sitelor;
pentru delimitarea careului sondei este necesară amenajarea unui gard de sârmă,
având şi rolul de a împiedica accesul în incinta careului a persoanelor străine, cât şi a
unor animale. Acest gard va putea fi transferat şi la alte viitoare amplasament
începerea lucrărilor de foraj se va face numai după executarea şi recepţionarea tuturor
lucrărilor de montaj şi a verificării tuturor aparatelor de măsură şi control existente
conform cărţii tehnice a instalaţiei
proba de presiune hidraulică a manifoldului conductelor de refulare a sistemului de
circulaţie a fluidului de foraj va fi efectuată numai ziua, înainte de începerea forajului.
Proba se va executa la o presiune mai mare de 1,5 ori decât presiunea maximă de
lucru
sonda va fi dotată cu instalaţie completă de prevenire a erupţiilor, corespunzătoare
categoriei sondei şi evaluării presiunii de zăcământ, potrivit Regulamentului de
Prevenire a Erupţiilor
echipele de lucru vor fi permanent instruite asupra modului de acţiune pentru
prevenirea şi combaterea erupţiilor, trebuie să se esigure şcolarizarea teoretică şi
practică a personalului operativ, în vederea prevenirii erupţiilor
pentru evitarea poluării factorilor de mediu cu substanţele pulverulente folosite la
tratarea fluidului de foraj este necesară folosirea de barăci - magazii închise pentru
depozitarea acestor substanţe
înainte de retrocedarea terenului către proprietarul de la care s-a închiriat, trebuie să se
execute două arături adânci, pe direcţii perpendiculare, fertilizare cu îngrăşăminte
organice, afânare prin discuire şi analize agropedologice a solului.

IX.
LEGĂTURA
CU
ALTE
ACTE
NORMATIVE
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE
9.1.

ŞI/SAU

JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

In timpul executiei proiectului si in perioada de exploatare se vor respecta prevederile
actelor normative care transpun Directiva-cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a
deseurilor. Directiva cadru apa (200/60/EC) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea
107/1996 modificata si completata ulterior. Aceasta directiva stabileste cadrul unui parteneriat intre
partile interesate pentru protectia apelor interioare, a apelor de tranzitie, de coasta si a apelor
subterane prin prevenirea poluarii la sursa si stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor
de poluare. In cadrul capitolului III au fost prezentate masurile ce se impun pentru protectia apelor.
Directiva – cadru privind aerul 96/62/CEE (amendata de Regulamentul CE nr.1882/2003) a fost
transpusa in legislatia nationala prin Legea 104/2011, Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993. Directiva
cadru privind deseurile (2008/98/CE) este in curs de transpunere in legislatia nationala. Directiva
cadru 1991/31/EC privind depozitarea deseurilor a fost transpusa prin HG 349/2005, Ordinul
1230/2005, Ordinul 775/2006, Directiva 94/62/EC a fost transpusa prin urmatoarele acte
normative: Legea nr. 249/2015. Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor periculoase a fost
transpusa prin HG 856/2002 si Legea 211/2011. In vederea eliminarii impactului negativ al
deseurilor asupra mediului si sanatatii umane in cadrul proiectului au fost prevazute masuri stricte
cu privire la modul de gospodarire, depozitare, gestionare si transport a deseurilor rezultate din
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activitatile desfasurate. Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile
aplicabile in vigoare care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.

9.2. SE VA MENŢIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE
PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PROIECTUL, CU INDICAREA
ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.
Proiectul a fost aprobat in programul de foraj sonde pe anul 2019 al S.C. OMV PETROM
S.A.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER













Pentru organizarea de şantier se vor realiza:
Executarea de lucrări de terasamente şi suprastructură ce constau în excavări şi umputuri
pentru aducerea careului la cota « 0 » - cotă stabilită pentru centrul sondei – respectiv
beciul sondei; Amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini transport muncitori ;
Amenajare de platforme balastate pentru organizarea spaţiilor specifice lucrărilor de
şantier, amplasarea de barăci pentru personal şi pentru depozitarea materialelor;
Amenajare platforme balastate pentru parcarea utilajelor de construcţie (buldozer, cilindru
compactor, excavator, macara, convertizor de sudură, motocompresor, ciocan pneumatic,
grapă cu disc, autocisternă şi aubasculante) ;
Amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitori ;
Amenajarea utilităţilor pentru organizarea de şantier respectiv alimentare cu apă potabilă ,
energie electrică;
Aprovizionarea cu materiale şi scule a instalaţiei de foraj se va efectua în mod eşalonat,
funcţie de faza de lucru, la sondă neexistând stocuri de materiale;
Betoanele se vor prelua de la staţiile de preparare betoane specifice şi autorizate;
Miljloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material,
autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de
Inspecţie Tehnică autorizate ;
Toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de
zgomot iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;
Depozitarea materialelor de construcţie şi a solului vegetal decopertat se va face în zone
special amenajate;
Deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin grija
executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi autorizate în
colectarea şi valorificarea acestora;
deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor transporta la o rampă de deşeuri
autorizată;

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări de echipare si de
exploatare. După terminarea lucrărilor de foraj şi probe de producţie, intreaga suprafata afectata
va ramane pentru exploatarea sondei.
In general durata de exploatare a unei sonde este de 10-20 ani în funcţie de cantitatea de
hidrocarburi cantonată la nivelul stratelor colectoare şi a metodelor de exploatare.
Totuşi pot apărea diverse situaţii în care o sondă se închide (trece în conservare pentru o
perioadă de timp sau se abandonează). Situaţiile în care o sondă se abandonează sunt:
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epuizarea energiei de zăcamânt, situaţie în care cantitatea de hidrocarburi extrasă este
mică, consumul de energie fiind mare iar sonda nu mai este eficientă din punct de vedere
economic;
cantitatea de apă de zăcamânt este foarte mare în comparaţie cu cantitatea de ţiţei
extrasă;
situaţii în care în urma retragerilor la stratele superioare, din punct de vedere geologic nu
mai exista strate purtătoare de hidrocarburi;
apariţia unor complicatii sau accidente în gaura de sondă (rămâneri de material tubular,
apariţia nisipului din strat în sondă, etc.), situaţii în care costul intervenţiilor este foarte mare
sau chiar imposibil de executat operatii de intervenţie la sondă;
coloane de exploatare defecte sau sparte;
situatii în care sondele nu mai pot fi puse în producţie pentru ca nu mai conferă siguranţă în
exploatare datorită unor calamităţi naturale;

In aceste situaţiii, sondele se vor abandona în conformitate cu instrucţiunile tehnice ale
A.N.R.M. nr. 8 / 2011, conform următorului program:
 executare dop de ciment de cca. 50 m deasupra formaţiunii pentru care a fost
exploatată sonda;
 executare dopuri de ciment din 200 în 200 m pe o lungime de cca. 50 m (pe cât posibil
în dreptul stratelor impermeabile), cu umplerea găurii de sondă cu fluid de foraj cu
densitatea celui folosit în timpul forajului (dacă este cazul);
 executare dop de ciment de cca. 50 -100 m în teren sub şiul ultimei coloane tubate şi
de cca. 50 m în coloană;
 coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub şi
terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă este posibil);
 executare dop de ciment de cca. 50 m sub nivelul solului, tăiere coloană la 2,50 m sub
nivelul solului, sudare blindă metalică ştanţată cu numărul sondei;
Abandonarea sondelor se solicită la A.N.R.M. de către titularul de acord petrolier şi pe baza
unui proiect tehnic de abandonare, aprobat şi însusit de către conducerea titularului de acord
petrolier. Proiectul tehnic de abandonare va fi înaintat la A.N.R.M. (încadrat ca secret de serviciu),
si va cuprinde următoarele:
 denumire sondă, caracter sondă, localizare, coordonate sondă, aviz de săpare, istoric
sondă;
 adâncime obiectiv, perioada de săpare a sondei;
 constructie realizată;
 deviaţie sondă;
 probe de producţie efectuate şi rezultatele obţinute, istoricul exploatării;
 cumulativ extras-brut/net;
 cauzele şi motivatia care au condus la oprirea producţiei şi abandonarea sondei;
 rezerva geologică ramasă;
 fragmente de hărţi structurale, secţiuni geologice, diagrafii geofizice;
După primirea avizului de abandonare din partea A.N.R.M.-ului, la sondă se va executa
programul de abandonere (închidere) conform proiectulului tehnic.
În continuare se vor executa lucrări de redare a terenului afectat de careul şi drumul de
acces la sondă, după cum urmează:
 demontare instalaţii tehnologice de la sondă;
 demontare linie electrică;
 dezafectare beci sondă;
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dezafectare şanturi colectoare ape reziduale şi habe de colectare reziduuri;
demontare platforme (dalate sau din balast) şi transportul acestora pentru întreţinerea
drumurilor petroliere din zonă, sau la baza de producţie a constructorului;
nivelare teren şi astupare excavaţii cu pământ de umplutură şi sol vegetal;
arătură şi discuire teren;
executare de analize agropedologice de sol;
redare teren în circuitul productiv şi încheiere proces verbal de predare-primire între
client si proprietar;

Totodată se vor executa lucrări de demontare a conductelor de amestec de la sondă la
parcul de separatoare, lucrări care constau în:
 săpătură pe culoarul conductei;
 demontare conductă;
 astupare excavaţie;
 redare teren;
După închiderea sondelor în zonă nu mai există impact asupra mediului.

XII. ANEXE
– Piese desenate :
Plan de incadrare in zona;
Plan amenajare drum acces;
Plan amenajare careu de foraj;
Detalii sectiuni platforma;
Plan amplasare instalatie foraj.
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XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
memoriul va fi completat cu urmatoarele:
Nu este cazul. Prezentul proiect nu intra sub incidenta acestui articol neaflandu-se in apropierea
sau in interiorul vreunei arii protejate.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul
va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din planurile de management
bazinale, actualizate:
Nu este cazul.

XV. Criterii prevazute in Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in
considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu
punctele III si XIV
1. Caracteristicile proiectele
Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce priveşte:
a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect
Locatia pe care este propusa amenajarea viitoarei platforme necesara saparii sondei 1209
bis Vata, se gaseste pe un teren relativ plan, la o distanta de circa 223 m fata de sonda 1209 Vata,
sonda forata in anul 2013, care are acord de mediu obtinut din partea APM Arges (nr. 209 din
04.06.2013).
Activitatea de foraj se incadreaza in categoria lucrarilor de explorare - exploatare a
zacamintelor de petrol si au caracter temporar, durata acestora depinzand de adancimea la care
se afla obiectivul sondei.
Adâncimea de foraj a sondei este de cca 1127 m, iar durata de realizare este relativ mica
de circa 65 zile.
Principalele faze de realizare a obiectivului de investitie, sunt:
a. executarea lucrarilor de constructii montaj pentru amplasarea instalatiei de foraj
(realizarea platformelor betonate si dalate, a rigolelor prefabricate, colectare ape uzate,
ape meteo, montarea de habe pentru depozitarea temporara de detritus, fluid de foraj ,
ape uzate, etc );
b. executarea lucrarilor de foraj - care presupune realizarea unei gauri de sonda cu
diametre diferite si protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane dupa un
program de constructie stabilit prin proiectul de foraj.
c. demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor precum si transportul acesteia la alta
locatie sau la baza de reparatii;
d. executarea lucrarilor de probare a stratelor si pregatirea sondei pentru exploatare;
e. echiparea sondei pentru exploatare
b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate
Impactul cumulativ al sondei 1209 bis Vata cu o alta sonda din zona (sonda 1209 Vata,
forata in anul 2013, aflata la o distanta de 223 m), este nesemnificativ in zona neexistand semne
de afectare a factorilor de mediu.
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a
biodiversităţii;
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In vederea executarii lucrarilor de suprafata pentru forajul sondei 1209 bis Vata, se folosesc
urmatoarele resurse naturale: nisip, balast, macadam, piatra sparta.
Efectele asupra mediului produse de introducerea in opera a acestor resurse sunt reduse,
deoarece acestea sunt compatibile cu terenul natural unde se folosesc.
Terenul pe care se va realiza sonda, va fi ocupat pe o perioada de 10-20 ani, in functie de
productivitatea sondei.

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;
Cantitatea de detritus rezultata (cca 350 tone) va fi depozitata intr-o haba metalice de 40
mc, de unde va fi transportata periodic la depozitul Ecomed (contractorul de waste management)
din comuna Bradu, judetul Arges.
Fluidul de foraj ramas la finalul sondei, circa 240 tone, daca nu i se gaseste folosinta la alte
sonde, va fi transportat va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale la depozitul Ecomed
(contractorul de waste management) din comuna Bradu judetul Arges.
Depozitarea substantelor chimice (in cantitati mici), aprovizionate ritmic in functie de
necesitati, sunt utilizate la dilutia sau conditionarea fluidelor de foraj, in functie de stratele
traversate, se realizeaza in baraca de chimicale (cu suprafata de circa 50 mp), acoperita si
prevazuta cu platforma din dale din beton, impermebilizata. Aprovizonarea materialelor,
depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul
specializat in fluide de foraj.
Conform prevederilor Legii 59/2016 art.2, pct 2, lit. d si e coroborat cu lit.f, prezentul proiect
nu se supune acestora.
Magazia pentru depozitarea produselor in santier va fi asigurata de beneficiar; produsele
nefolosite si in buna stare in ceea ce priveste modul de ambalare vor fi returnate la depozitele
Contractorului de fluid de foraj.
Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din WC-ul ecologic amplasat in incinta careului
sondei vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona.
Deseurile metalice rezultate sunt colectate, sortate si predate spre valorificare, pe baza de
contract, unei firme de profil.
Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate la rampa ecologica de gunoi care
deserveste zona prin grija beneficiarului.
Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si
monitorizata de catre serviciul de protectia al beneficiarului.
Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de
sonde) si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.
e) poluarea şi alte efecte negative;
Sursele potentiale de poluare in faza de constructie pentru sol, subsol si ape de suprafata si
freatice, pot fi reprezentate de:
- Gestionarea neadecvata a fluidului de foraj, detritusului si a apelor reziduale;
- Scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si substante chimice;
- Gospodarirea incorecta a deseurilor.
Sursa potentiala de poluare in faza de functinoare pentru sol, subsol si ape de suprafata si
freatice, poate fi reprezentata de scurgeri accidentale de titei.
Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, avand ca durata:
- Utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului: cca 20 zile, 10 ore/zi;
- Instalatii de foraj: cca 30 zile, 24 ore/zi;
- Manipularea materialului tubular: cca 5 zile, aprox 24 ore/zi.
In perioada de functionare nu se produce zgomot.
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Sursele potentiale de poluare pentru aer
In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le
reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare,
autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii
combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de
carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele
admise de normele in vigoare.
In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare,
realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul, echiparea si montarea conductei sondei 2618 Bis
Merisani, nu va afecta factorul de mediu aer.
f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv
cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;

RISCURI NATURALE
Riscul la cutremur
Conform codului de proiectare seismica indicativ P100-1/2013, pentru zona studiata se vor
considera urmatorii parametri:
- valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare (pentru cutremure având
intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani): ag = 0,25 g;
- perioada de control (colt) a spectrului de raspuns: Tc = 0,7 s.
Riscul la inundatii si la alunecari de teren
Cercetarea geotehnica a terenului de fundare pentru instalatia de foraj si a zonei adiacente
a constat în:
- conditiile geomorfologice din zona în care se situeaza terenul pe care se va amplasa
instalatia de foraj;
- evaluarea stabilitatii generale si locale a terenului;
- stratificatia terenului, delimitarea stratelor interceptate, natura si starea fizica a pamânturilor
în starea lor naturala, parametrii fizici (pentru identificare si caracterizare) si mecanici (de
rezistenta si deformabilitate) ai pamânturilor ce compun terenul respectiv;
- încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitatii;
- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflari si contractii mari,
pamânturi foarte compresibile, terenuri cu un continut mare de materii organice etc.) sau
procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasari de teren, zone
de sedimentatie eoliana intensa etc.), care ar putea influenta stabilitatea terenului si
siguranta obiectivului proiectat;
- eventuale solutii de îmbunatatire a terenului;
- evaluarea presiunii conventionale de baza;
- situatia apei subterane în vederea adoptarii masurilor privind protejarea fundatiilor
instalatiei de foraj împotriva infiltratiilor acesteia si a ascensiunii capilare, precum si pentru
prevenirea antrenarii hidrodinamice;
- încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnica corespunzatoare.
La data cercetarilor geotehnice terenurile nu prezentau aspecte de instabilitate.
Riscul la conditii meteorologice deosebite
Functionarea sondei nu este influentata de conditiile meteorologice din zona
amplasamentului si deci nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice
deosebite (seceta, temperaturi foarte scazute etc.).
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Riscuri tehnologice
Dificultatile de foraj sunt în general de natura geologica, obiectiva, mai rar de natura
geologo-tehnica. Ele sunt detereminate de caracteristicile fizice sau chimice ale unor roci
traversate de gaura de sonda si ale fluidelor din porii sau fisurile lor: sunt asa numite formatiuni cu
probleme.
Adeseori, dificultatile de foraj sunt provocate sau agravate de conditiile tehnice si
tehnologice, cum ar fi marimea presiunii create în gaura de sonda, viteza de manevrare a garniturii
de foraj, fluidul de circulatie folosit, tehnologia de lucru utilizata. Dificultatile privind mentinerea
directiei sondei sunt determinate în mare masura de natura rocilor întâlnite, dar si de alcatuirea
ansamblurilor utilizate.
Dificultatile respective se manifesta în timpul forajului propriu-zis, dar si al altor operatii
executate la sonda (tubare, cimentare, masuri geofizice), uneori chiar în timpul repausului, ca de
exemplu o manifestare eruptiva sau o pierdere de circulatie).
Adeseori se întâlnesc simultan mai multe probleme, chiar adverse, ceea ce complica
operatiile de prevenire si de combatere a lor. Tipica este o pierdere de circulatie într-un strat,
concomitent cu o manifestare eruptiva dintr-un strat adiacent: pierderea de circulatie se rezolva de
regula prin reducerea densitatii fluidului de foraj, în timp ce combatarea manifestarii presupune o
crestere a densitatii. Acest risc s-a diminuat prin alegerea unui program de constructie adecvat.
g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a
poluării atmosferice.
SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII. APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Sistemul de paza si aparare al obiectivelor
Securitatea obiectivelor se realizeaza în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniu,
pe doua planuri:
- securitatea obiectivelor;
- preîntâmpinarea poluarilor accidentale.
Paza obiectivelor este asigurata conform planului de paza realizat în conformitate cu
legislatia în vigoare.
Asigurarea fluxului continuu si prevenirea poluarilor accidentale se realizeaza în
conformitate cu:
- OUG nr. 195/2005 – privind Protectia Mediului modificata si completata cu OUG nr.
164/2008;
- Legea nr. 319/07.2006 – Legea securitatii si sanatatii în munca;
- HG nr. 1091/08.2006 – Hotarâre privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul
de munca;
- HG nr. 1425/10.2006 modificata si completata cu HG 955/2010 – Hotarâre pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în
munca nr. 319/2006.
Prevederile tuturor actelor normative specifice se aplica cumulativ si au valabilitate locala si
nationala, indiferent de forma de organizare în care se desfasoara activitatea.
Conform normativelor în vigoare este necesara respectarea si asigurarea urmatoarelor:
- masuri de prevenire si pregatire pentru interventii;
- masuri operative urgente de interventie în cazuri periculoase;
- masuri de interventie ulterioara pentru recuperare si reabilitare.
In cadrul sondei este asigurata paza proprie, fiind stabilite modalitati concrete de
organizare si executie a pazei.
In perioada de constructie a drumurilor si lucrarilor de arta aferente acestora, a consolidarii
terenurilor, precum si în orice alt gen de constructii se va face instructajul prealabil tuturor celor
care actioneaza în zona de lucru, insistându-se în special asupra urmatoarelor:
- manevrarea corecta a utilajelor de constructii si instruirea muncitorilor ce lucreaza în raza
de activitate a utilajelor (macarale, masini de sapat, de împrastiat, de compactat, etc.).
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instructajul special pentru persoanele care actioneaza în raza utilajelor actionate termic.
Pe toata durata executiei, santierele vor fi dotate cu panouri speciale pentru avertizarea
lucratorilor, specifice operatiilor de lucru, iar personalul de conducere al punctului de lucru va
verifica daca se respecta aceste indicatii.
Când apar probleme deosebite, pe santier se va solicita proiectantului elaborarea de
prevederi speciale privind sanatatea si securitatea muncii , pentru ca executia sa se desfasoare
fara pericol de accidente materiale sau umane.
-

Instructiuni de lucru privitor la sanatatea si securitatea în munca
In cadrul obiectivului sunt elaborate instructiuni proprii privind sanatatea si securitatea
muncii pentru prevenirea pericolelor ce pot sa apara în activitate, masuri suplimentare cu privire la
sanatatea si securitate în munca, necesare conditiilor de lucru, precum si masuri de prim ajutor în
caz de accidente. Aceste instructiuni specifice au fost aduse la cunostinta salariatilor, care au
obligatia sa le cunoasca si sa le aplice, conform regulamentului de ordine interioara al societatii.
In toate etapele cuprinse în operatiile de exploatare a instalatiilor (inclusiv revizii, reparatii si
dezafectari) vor fi respectate cerintele cu privire la sanatatea si securitatea în munca, si anume:
- dotarea lucratorilor cu echipament de protectie corespunzator locului de munca;
- cunoasterea riscurilor de accidentare si îmbolnavire;
- respectarea instructiunilor proprii de sanatate si securitate în munca cu privire la locul de
munca unde lucratorii îsi desfasoara activitatea.
Apararea împotriva incendiilor
Asigurarea exploatarii instalatiilor si obiectivelor se bazeaza, în principal, pe lipsa oricarei
atmosfere explozive în procesul tehnologic.
Organizarea si desfasurarea autoapararii necesita includerea în programul de masuri de
aparare împotriva incendiilor întocmit de compartimentul de aparare împotriva incendiilor al
societatii, a unor masuri tehnice specifice acestei activitati.
Pentru toate activitatile desfasurate în incinta careului de foraj al sondei, compartimentul de
aparare împotriva incendiilor elaboreaza, iar conducerea aproba, atât planul de masuri de
prevenire a incendiilor cât si masurile, cerintele si criteriile specifice de echipare si dotare cu
mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor în conformitate cu Legea 307/2006 – privind
apararea împotriva incendiilor si Ordinul 163/2007 privind Normele de aparare împotriva
incendiilor.
Sondele sunt încadrate din punct de vedere al pericolului de incendiu, la categoria A.
Panoul de incendiu (pichet) pentru sonde de foraj, conform normelor de dotare, contine:
- stingator portativ cu praf si CO2
4
- stingatoare portative cu spuma chimica
2
- furtun cauciucat cu racorduri tip C
40 m
- tevi de refulare tip C pentru 1 hidrant
2
- lopeti cu coada
2
- galeti de tabla
2
- târnacop
1
- lada nisip de 1 mc
1
In interiorul careului sondei se interzice focul deschis. Toate instalatiile vor avea punere
electrica la pamânt.
Instalatia este în totalitate în constructie antiexploziva, iar operatiile de sudura se vor
executa numai cu permis de lucru cu foc deschis.
In mod deosebit se atrage atentia asupra urmatoarelor:
- sonda va fi asigurata cu apa de rezerva pentru stins incendiu depozitata în rezervoare
metalice;
- va exista la sonda un panou de incendiu tip VI;
- vor exista la sonda stingatoare cu praf si cu spuma chimica si lazi cu nisip.
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2. Amplasarea proiectelor
Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte
trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:
a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;
Terenul ocupat de careul sondei, apartine Primariei Sapata avand categoria de folosinta:
pasune si drum.
b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul
acesteia;
Sonda se va amplasa intr-o zona de exploatare petroliera.
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială
următoarelor zone:
1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;
Local sonda se va amplasa la circa 580 m sud-vest de pârâul Cotmeana si nu se afla in
zona inundabila.
Studiul hidrogeologic final privind monitorizarea prin foraje a calitatii apei subterane in zona
aferenta sondei 1209 bis Vata, intocmit de SC DAF GEOCONSULT SRL Bucuresti a fost inaintat
la INHGA Bucuresti care a emis referatul de expertiza revizuit nr. 126 bis/13.02.2019, in care se
precizeaza ca solutia de monitorizare a impactului avut de realizarea sondei asupra acviferului
freatic, se poate face prin realizarea unui foraj de monitorizare FM1, cu adancimea de 10,0-20,0 m
(sau pana la interceptarea patului impermeabil al acviferului freatic), amplasat aval pe directia de
curgere a apei subterane.
Riscul de poluare dinspre suprafata poate proveni din activitati multiple de natura
antropogenica, ca de altfel si cel din profunzime, generat cu precadere de activitatile legate de
industria extractiva sau supraexploatarea apelor subterane.
Ca urmare a riscurilor mentionate, executantul lucrarilor de foraj a prevazut masuri de
protectie a resurselor de apa subterana din vecinatatea tuturor sondelor.
Aceste masuri de protectie sunt specifice protectiei apelor de adancime si constau in
lucrarile de amenajare a careului sondei, prin impermeabilizari, distributia echipamentelor,
captarea si gospodarirea apelor pluviale, reciclarea si depozitarea deseurilor, stocarea
combustibililor, monitoringul activitatilor de lucru si prevenirea poluarii accidentale de orice tip.
In cazul aparitiei unor accidente tehnice pe platforma sondei 1209 bis Vata, apele vor fi
preluate prin rigole si dirijate la bazinul de retentie, de unde vor fi evacuate prin vidanjare.
Se mentioneaza faptul ca, in aceasta zona au mai fost sapate in anii anteriori, de catre
OMV PETROM SA – ASSET III MUNTENIA VEST, alte sonde, care au avut rezultate bune,
confirmate in urma probelor de productie, ceea ce justifica planificarea saparii acestei sonde.
Caracteristici ale orizontului de exploatare
Orizonturile de apa subterana din zona sondei nu sunt exploatate.
Informatii despre corpurile de apa de suprafata
Local sonda se va amplasa la circa 580 m sud-vest de pârâul Cotmeana si nu se afla in
zona inundabila.
Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa potabila pentru personalul care executa lucrarile de foraj si probarea
stratelor se va asigura din zona (com. Sapata) si se va depozita la sonda in recipiente etanse
(PET - uri).

PROIECTARE LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ PENTRU

Project Title/
Titlu Proiect
Doc. Title /
Titlu Doc. :
Doc. No. /
Doc. nr. :

SONDA 1209 BIS VATA
MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU
PU-D-ROA03193201206.1-DE-GE-ENP-002-01-R

Rev. 01 Pag 81 din 83

Alimentarea cu apa tehnologica pentru realizarea operatiilor la sonda (dilutia si conditionare
fluid de foraj, preparare solutii de cimentare, apa necesara pentru întretinere instalatie foraj si
probe), apa pentru apararea împotriva incendiilor se face prin transport cu autocisterna de la Parc
5 Draganu.
Schema flux a alimentarii cu apa la sonda este urmatoarea :
fluide foraj,
preparare paste
Transport
apa cu
cisterna

Rezervoare 20
3
m si haba de 40
3
m

Consumatori apa
tehnologica

ciment
P.S.I.
intretinere
inst.foraj

Necesarul de apa folosit la forajul unei sonde este compus din:
 necesar de apa potabila folosita de personalul muncitor pentru baut si spalat pe
maini;
 necesar de apa pentru consumul tehnologic, din care:
 necesar de apa pentru conditionare/dilutie fluide de foraj;
 necesar de apa pentru preparare paste de ciment, folosite la cimentarea
coloanelor de
burlane;
 necesar de apa pentru intretinere (racire frane troliu foraj, curatirea podului
sondei);
 necesar de apa pentru rezerva intangibila de aparare impotriva incendiilor.
2.zone costiere şi mediul marin;
Nu este cazul.
3.zonele montane şi forestiere;
Nu este cazul.
4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;
Nu este cazul.
5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate
în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate,
zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi
a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
Nu este cazul.
6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect
sau în care se consideră că există astfel de cazuri;
Nu este cazul.
7.zonele cu o densitate mare a populaţiei;
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Nu este cazul.
8.peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.
Realizarea proiectului “ Amenajare careu foraj, foraj si echipare de suprafata sonda 1209
bis Vata” nu va afecta in niciun fel patrimoniul cultural din zona.
3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial Efectele semnificative pe care le pot avea
proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2,
având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din
prezenta lege, şi ţinând seama de:
a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi
dimensiunea populaţiei care poate fi afectată;
Impactul potential prognozat pentru realizarea proiectului poate fi caracterizat astfel:
Negativ, redus, pe termen scurt;
Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare;
Efecte reversibile.
Impactul asupra populatiei si sanatatii umane este nesemnificativ, lucrarile de constructii
montaj se desfasoara la o distanta de circa 930 m fata de prima casa.
Prin respectarea masurilor de sanatate si securitate in munca de catre personalul care
executa lucrarile, se reduce la minim posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice sau umane.
b) natura impactului;
In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se
poate aprecia ca nu exista efecte permanente, lucrarile desfasurate vor avea un efect temporar
redus si reversibil asupra factorilor de mediu.
Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitatii mediului se pot
produce doar in cazuri accidentale.
Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de completarea
gabaritului de sonde forate pe aceeasi structura, care va duce la o exploatare de maxima
productivitate, a resursei naturale de titei, disponibila in zacamant si cu minimul de extensie,
asupra ecosistemului inconjurator.
c) natura transfrontalieră a impactului;
Nu este cazul.
d) intensitatea şi complexitatea impactului;
Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a
proiectului.
Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizata in
conditiile respectarii masurilor prevazute in memoriu.
e) probabilitatea impactului;
Proiectul analizat face parte din procesul de explorare/exploatare a zacamintelor de
hidrocarburi. Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca
realizarea proiectului prezinta un impact redus din punct de vedere al poluarii mediului ambiant.
Realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea pentru sonda 1209 bis Vata,
se vor desfasura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si
autorizate sa execute lucrarile propuse, iar mediul nu va fi afectat.
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului;
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Realizarea lucrarilor pentru forajul, echiparea si montarea conductei sondei 1209 bis Vata,
vor fi temporare de circa 65 zile. Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe
perioada de realizare a proiectului.
Consideram ca impactul cel mai pronuntat se va manifesta asupra biotopului de pe
amplasament, care va fi ocupat de careul sondei pe o perioada de circa 10-20 ani, durata de
functionare a sondei , in cazul in care se va dovedi productiva.
In functie de cantitatea de hidrocarburi cantonata la nivelul stratelor colectoare si a
modalitatilor de exploatare, sonda se poate abandona din productie, conform Ordinului nr. 8 din 12
ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de
conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol,
emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate;
Impactul cumulativ al sondei 1209 bis Vata cu o alta sonda din zona (sonda 1209 Vata,
forata in anul 2013, aflata la o distanta de 223 m), este nesemnificativ in zona neexistand semne
de afectare a factorilor de mediu.
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.
Prin masurile luate in cadrul proiectul, realizarea acestuia nu va afecta factorii de mediu,
impactul acestuia fiind nesemnificativ si temporar.
*NOTA
Memoriul a luat în considerare toate informatiile privind calitatea factorilor de mediu ca si
conditie initiala, predictiile pentru perioada de foraj / probe de productie si accidentele potentiale.
In conditiile respectarii etapelor de executie a proiectului, a respectarii disciplinei
tehnologice în timpul operatiilor de foraj si probare strate, exploatare sonda si a programului
lucrarilor de refacere a mediului prevazute în proiect, impactul asupra solului, subsolului va fi
redus.
Prin respectarea masurilor prezentate în proiectul tehnic pentru fiecare etapa
(mobilizare/demobilizare, foraj, probare strate), a normelor de sanatate si securitate în munca, a
instructiunilor proprii privind apararea împotriva incendiilor si a masurilor de protectie a mediului
prevazute pentru fiecare factor de mediu se apreciaza ca impactul asupra mediului produs de
realizarea proiectului “Amenajare careu foraj, foraj si echipare de suprafata sonda 1209 bis Vata”
va fi redus si temporar pe perioada desfasurarii lucrarilor.

