RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
PENTRU PROIECTUL
„FORAJUL SONDELOR 9 ȘI 14 PODURI ȘI CAREU FORAJ”
COMUNA PODURI, JUDEȚ BACĂU
Proiect nr.: FRW-P16-103
Elaborat pentru:

S.C. STRATUM ENERGY ROMANIA L.L.C. WILMINGTON –
SUCURSALA BUCUREȘTI
Str. Tipografilor, nr. 11-15, S Park, clădirea B3, et. 2
Sector 1, București,
ROMÂNIA

Ianuarie 2017
Str. Biserica Floreasca Nr. 6, Sector 2, 020322 Bucuresti, ROMANIA
TELEFON +40 21 40204 41

FAX +40 21 40204 40

office@fandr.ro

www.fandr.ro

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
PENTRU PROIECTUL
„FORAJ SONDELOR 9 ȘI 14 PODURI ȘI CAREU FORAJ”
COMUNA PODURI, JUDEȚ BACĂU

Proiect nr.:

FRW-P16-103

Elaborat pentru:

S.C. STRATUM ENERGY ROMANIA L.L.C. WILMINGTON –
SUCURSALA BUCUREȘTI
Str. Tipografilor, Nr. 11-15, S Park, clădirea B3, et. 2
Sector 1, București,
ROMÂNIA

Elaborat de:

S.C. F&R Worldwide S.R.L.

Reprezentant Legal

Ramona TEPELEA

Echipa de proiect:

ing. Iulia DULEA

__________________

dr. ing. Ioan Romeo FARCASANU

__________________

ing. Liviu IONIȚĂ

__________________

geograf Radu MITRAN

__________________

Data: Ianuarie 2017
STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”,
Comuna Poduri, județul Bacău”
Ianuarie 2017

CUPRINS
1

INFORMAȚII GENERALE .............................................................................................................. 1
1.1
DESCRIEREA PROIECTULUI ....................................................................................................................4
1.1.1
Descrierea generală a proiectului..........................................................................................4
1.1.2
Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului ...................................................................9
1.1.3
Caracteristicile principale ale construcțiilor și instalațiilor ................................................. 11
1.1.4
Utilități................................................................................................................................ 21
1.2
DURATA ETAPEI DE FUNCȚIONARE ...................................................................................................... 24
1.3
INFORMAȚII PRIVIND PRODUCȚIA ....................................................................................................... 24
1.4
INFORMAȚII DESPRE MATERIILE PRIME ȘI SUBSTANȚELE CHIMICE.............................................................. 26
1.4.1
Etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare ................................................................... 26
1.4.2
Etapa de execuție propriu-zisă a foraj de exploatare ......................................................... 27
1.5
INFORMAȚII DESPRE POLUANȚII FIZICI ȘI BIOLOGICI ................................................................................ 35
1.5.1
Zgomot și vibrații ................................................................................................................ 35
1.5.2
Alte tipuri de poluare fizică sau biologică .......................................................................... 41
1.6
DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL PROIECTULUI ....................................... 44
1.6.1
Nici o alternativa –alternativa „0” ..................................................................................... 44
1.6.2
Alternativa de amplasare ................................................................................................... 44
1.6.3
Alternative tehnologice ...................................................................................................... 45
1.7
PLANIFICARE/AMENAJARE TERITORIALĂ .............................................................................................. 46
1.8
CONECTAREA LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ ..................................................................................... 47

2

PROCESE TEHNOLOGICE ........................................................................................................... 48
2.1
LUCRĂRI PREGĂTITOARE ȘI DE ORGANIZARE ......................................................................................... 48
2.1.1
Amenajarea drumului de acces .......................................................................................... 48
2.1.2
Amenajarea careului de foraj ............................................................................................. 49
2.2
LUCRĂRI DE EXECUȚIE FORAJ DIRIJAT DE EXPLOATARE ............................................................................ 50
2.2.1
Descriere lucrări de execuție foraj ...................................................................................... 50
2.2.2
Metode și tehnici folosite ................................................................................................... 52
2.3
ACTIVITĂȚI DE DEZAFECTARE ............................................................................................................. 54

3

DEȘEURI................................................................................................................................... 55
3.1
3.2
3.3

ETAPA LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE ȘI DE ORGANIZARE........................................................................... 55
ETAPA DE EXECUȚIE PROPRIU-ZISĂ A LUCRĂRILOR DE FORAJ .................................................................... 58
ETAPA DE DEZAFECTARE ................................................................................................................... 62

4 IMPACTUL POTENȚIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ȘI
MĂSURI DE REDUCERE A ACESTUIA ................................................................................................. 64
4.1
APA .............................................................................................................................................. 65
4.1.1
Condițiile hidrologice și hidrogeologice ale amplasamentului ........................................... 65
4.1.2
Alimentarea cu apă ............................................................................................................ 67
4.1.3
Managementul apelor uzate .............................................................................................. 77
4.1.4
Impactul prognozat ............................................................................................................ 85
4.1.5
Măsuri de diminuare a impactului ..................................................................................... 90
4.2
AERUL ........................................................................................................................................... 95
4.2.1
Date generale ..................................................................................................................... 95
4.2.2
Surse și poluanți generați ................................................................................................... 97
4.2.3
Impactul prognozat .......................................................................................................... 101
STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Pagina i

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

4.2.4
Măsuri de diminuare a impactului ................................................................................... 104
4.3
SOLUL ......................................................................................................................................... 107
4.3.1
Date generale ................................................................................................................... 107
4.3.2
Surse de poluare a solului ................................................................................................. 108
4.3.3
Impactul prognozat .......................................................................................................... 109
4.3.4
Măsuri de diminuare a impactului ................................................................................... 112
4.4
GEOLOGIA ................................................................................................................................... 117
4.4.1
Date generale ................................................................................................................... 117
4.4.2
Surse de poluare a subsolului ........................................................................................... 120
4.4.3
Impactul prognozat .......................................................................................................... 120
4.4.4
Măsuri de diminuare a impactului ................................................................................... 121
4.5
BIODIVERSITATEA .......................................................................................................................... 123
4.5.1
Condiții inițiale .................................................................................................................. 123
4.5.2
Impactul prognozat .......................................................................................................... 126
4.5.3
Măsuri de diminuare a impactului ................................................................................... 127
4.6
PEISAJUL...................................................................................................................................... 129
4.6.1
Date generale ................................................................................................................... 129
4.6.2
Impact asupra peisajului și impactului vizual ................................................................... 130
4.6.3
Măsuri de diminuare a impactului ................................................................................... 131
4.7
MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC ......................................................................................................... 132
4.7.1
Date generale ................................................................................................................... 132
4.7.2
Impactul prognozat .......................................................................................................... 132
4.7.3
Măsuri de diminuare a impactului ................................................................................... 138
4.8
CONDIȚII CULTURALE ȘI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL .................................................................... 140
4.8.1
Caracteristici generale ...................................................................................................... 140
4.8.2
Impactul prognozat .......................................................................................................... 140
4.9
IMPACT CUMULATIV ...................................................................................................................... 141
5

ANALIZA ALTERNATIVELOR .................................................................................................... 142
5.1
5.2
5.3

6

NICIO ALTERNATIVĂ A PROIECTULUI – ALTERNATIVA „0” ..................................................................... 142
ALTERNATIVE DE AMPLASARE .......................................................................................................... 142
ALTERNATIVE TEHNOLOGICE ........................................................................................................... 144

MONITORIZAREA ................................................................................................................... 145
6.1
MONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ ...................................................................................................... 145
6.2
MONITORIZAREA DE MEDIU ............................................................................................................ 145
6.2.1
Calitatea resurselor de apă .............................................................................................. 146
6.2.2
Calitatea aerului ambiental .............................................................................................. 148
6.2.3
Calitatea solul și subsolul.................................................................................................. 149
6.2.4
Niveluri de zgomot și vibrații ............................................................................................ 150

7

SITUAȚII DE RISC .................................................................................................................... 156
7.1
RISCURI POSIBILE........................................................................................................................... 156
7.1.1
Riscuri naturale ................................................................................................................. 156
7.1.2
Accidentele de muncă și Protecția muncii ........................................................................ 157
7.1.3
Incendiile........................................................................................................................... 158
7.1.4
Accidente tehnologice cu impact asupra mediului ........................................................... 158
7.2
MĂSURI DE DIMINUARE A SITUAȚIILOR DE RISC ................................................................................... 164

8

DESCRIEREA DIFICULTĂȚILOR ................................................................................................. 167

9

REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC ........................................................................................ 168

STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Pagina ii

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

9.1
9.2
9.3
9.4

DESCRIEREA ACTIVITATII ................................................................................................................. 168
JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI ............................................................................................ 170
METODOLOGIILE UTILIZATE ÎN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ............................................. 171
IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURI DE DIMINUARE..................................................... 172

Figuri:
Figura 1: Locația sondelor de exploatare 9 și 14 Poduri ...............................................................................6
Figura 2: Coloana litho-stratigrafică a rezervorului Poduri (conform Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești) .. 13
Figura 3: Construcția propusă pentru sondele 9 și 14 Poduri (conform Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești)
.................................................................................................................................................................... 15
Figura 4: Direcționarea sondelor 9 și 14 Poduri (conform Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești) ................... 16
Figura 5: Harta hidrografică a Bazinului Hidrografic al râului Siret în județul Bacău ................................. 66
Figura 6: Direcția predominantă a vânturilor............................................................................................. 96
Figura 7: Zonarea teritoriului României după adâncimea de îngheț ......................................................... 96
Figura 8: Harta Geologică a zonei de amplasare a proiectului analizat ................................................... 117
Figura 9: Aria naturală protejată din vecinătatea amplasamentului proiectului ..................................... 125
Figura 10: Zonarea seismica a teritoriului României, conform SR111000/1-93 ...................................... 156
Figura 11: Clasificarea teritoriului României conform „Codului de Proiectare Seismică – Partea I P1001/2006"..................................................................................................................................................... 156
Figura 12: Zonarea teritoriului României, Potențial de producere a alunecărilor de teren .................... 157

Tabele:
Tabel 1: Informațiile privind necesarul resurselor energetice pentru execuția sondelor 9 și 14 Poduri ... 25
Tabel 2: Informațiile privind producția și necesarul resurselor energetice ............................................... 25
Tabel 3: Materii prime și materiale utilizate în etapa de pregătire și organizare ...................................... 27
Tabel 4: Informații despre materiile prime și substanțele sau preparatele chimice utilizate în etapa de
pregătire și organizare................................................................................................................................ 27
Tabel 5: Materii prime și materiale utilizate în etapa de foraj propriu-zis ................................................ 27
Tabel 6: Principalele componente ale fluidelor de foraj utilizate .............................................................. 30
Tabel 7: Valori medii ale nivelului de zgomot pe tipuri de utilaje.............................................................. 36
Tabel 8: Valori ale nivelului de zgomot în funcție de distanța față de sursă ............................................. 37
Tabel 9: Valorile nivelului de zgomot în funcție de distanța față de sursă – nivel de zgomot în timpul zilei
.................................................................................................................................................................... 38
Tabel 10: Informații despre poluarea fizică și biologică generată de activitate ........................................ 43
Tabel 11: Deșeuri generate în etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare ........................................... 56
Tabel 12: Managementul deșeurilor în etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare ............................. 57
Tabel 13: Deșeurile generate în etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj ................................ 59
Tabel 14: Deșeurile generate în etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj ................................ 61
Tabel 15: Deșeurile generate în etapa de operare..................................................................................... 62
Tabel 16: Caracterizarea tipului RO04 de apă de suprafață....................................................................... 66
Tabel 17: Coordonate foraj de monitorizare și date privind nivelul hidrostatic ........................................ 67
Tabel 18: Bilanțul consumului de apă în etapa de execuție a lucrărilor de foraj (m3/perioadă foraj)....... 72
Tabel 19: Bilanțul consumului de apă în etapa de operare (m3/zi; m3/an) ................................................ 76
Tabel 20: Bilanțul apelor uzate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj ................................................. 80
Tabel 21: Bilanțul apelor uzate în etapa de operare .................................................................................. 84
Tabel 22: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra apei .................................................................................................................... 90
Tabel 23: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra apei ................................................................................................................................................. 93
STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Pagina iii

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

Tabel 24: Emisii de particule și de alți poluanți generate de lucrările de construcție și de construcțiimontaj – emisii nedirijate........................................................................................................................... 98
Tabel 25: Emisii de poluanți generate de sursele mobile – emisii nedirijate ............................................. 98
Tabel 26: Emisii de poluanți de la funcționarea generatoarelor de curent ............................................... 99
Tabel 27: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra calității aerului ambiental ................................................................................ 104
Tabel 28: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra calității aerului ambiental ............................................................................................................. 106
Tabel 29: Caracterizarea fizico-chimică a solului din zona analizată ....................................................... 107
Tabel 30: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra solului/subsolului ............................................................................................. 112
Tabel 31: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra solului ........................................................................................................................................... 115
Tabel 32: Măsuri suplimentare de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor
de foraj și impactul rezidual asupra solului/subsolului ............................................................................ 121
Tabel 33: Aria naturală protejată identificată la distanțe mai mici de 10 km față de locația proiectului 125
Tabel 34: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra habitatelor și ecosistemelor ............................................................................ 128
Tabel 35: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra biodiversității ................................................................................................................................ 129
Tabel 36: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa lucrărilor pregătitoare și de
organizare și impactul rezidual asupra peisajului și aspectului vizual ..................................................... 131
Tabel 37: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra peisajului și aspectului vizual........................................................................................................ 131
Tabel 38: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra aspectelor sociale și culturale.......................................................................... 138
Tabel 39: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra populației și sănătății umane ....................................................................................................... 139
Tabel 40: Rezultatele determinărilor efectuate pe probele de apă subterană ....................................... 147
Tabel 41: Propunere plan de monitorizare a calității aerului .................................................................. 152
Tabel 42: Propunere plan de monitorizare a calității apei subterane ..................................................... 153
Tabel 43: Propunere plan de monitorizare a calității apei de suprafață.................................................. 154
Tabel 44: Propunere plan de monitorizare a calității solului ................................................................... 155
Tabel 45: Clasificare CONDENSAT (țiței ușor) și țiței de la sonde 5 Poduri în conformitate cu prevederile
Legii nr. 59/2016, Anexa 1, Partea I, Secțiunea P - Pericole fizice - P5c (lichide inflamabile categoria 2 sau
3 care nu sunt incluse la P5a și P5b) ........................................................................................................ 160
Tabel 46: Clasificare CONDENSAT (țiței ușor) și țiței de la sonda 5 Poduri în conformitate cu prevederile
Legii nr. 59/2016, Anexa 1, Partea I, Secțiunea E - Pericole pentru mediu - E2 – Periculoase pentru
mediul acvatic în categoria cronic 2 ......................................................................................................... 162

Anexe:
Anexa A:

Documente societate

Anexa B:

Planuri și Hărți
Planșa 1 – Plan de amplasare în zonă
Planșa 2 – Plan de situație

Anexa C:

Fișe de securitate ale fluidului de foraj

STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Pagina iv

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

1

INFORMAȚII GENERALE

Prezenta lucrare reprezintă Raportul privind impactului asupra mediului pentru proiectul „Forajul
sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, comuna Poduri, județul Bacău. Necesitatea întocmirii prezentului
raport decurge din prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată prin Legea
nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificări și completările ulterioare.
Conform „Deciziei Etapei de Încadrare” nr. 249 din data de 04.10.2016 emisă de către Agenția pentru
Protecția Mediului (APM) Bacău, proiectul „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj” se încadrează
în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
și private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 2 Industria extractivă, lit. e) „instalații industriale de
suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șisturilor
bituminoase”. De asemenea, proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009 la Anexa nr. 2,
pct. 2 Industria extractivă, lit. d) „foraje de adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea calității
solului” și pct. 13, lit. a) „orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa
nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în
curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”. În baza criteriilor de
selecție pentru stabilirea evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 a HG nr. 445/2009, proiectul
poate avea un impact potențial semnificativ asupra mediului și se supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.
Raportul privind impactul asupra mediului a fost elaborat în conformitate cu OUG nr. 195/2005 privind
protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006 și cu modificări ulterioare,
HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,
Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private și cu Ordinul ministrului
apelor și protecției mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului, Anexa 2, Partea a II-a – Structura raportului
la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a servi la evaluarea impactului proiectului
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, propus a fi realizat în extravilanului comunei Poduri, sat
Cernu, județul Bacău, a impactului cumulat în relație cu activitățile existente (sondele P1, P2, P3, P4, P5,
P6 Poduri și Stația de colectare, tratare și uscare gaze naturale), asupra tuturor factorilor de mediu și,
ulterior, la obținerea Acordului de mediu.
De asemenea, prezentul raport analizează și descrie în detaliu toate aspectele solicitate de APM Bacău
prin Adresa nr. 12909 din data de 06.10.2016, ca urmare a stabilirii în ședința Comisiei de Analiză
Tehnică a etapei de definire a domeniului evaluării mediului și a elaborării Raportului privind impactul
asupra mediului pentru tot proiectul în ansamblu (situație existentă și situație propusă, efectul cumulat),
precum și prin Adresa nr. 15819/12.12.2016, care solicită refacerea Raportului privind impactului asupra
mediului pentru proiectul „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, înregistrat la APM Bacău cu nr.
15301/25.11.2016, cu prezentarea unor informații suplimentare.
La elaborarea prezentului raport de evaluare a impactului s-au avut în vedere următoarele:


Datele, studiile și informațiile furnizate de proiectant:
 Memoriu tehnic necesar emiterii Acordului de Mediu pentru proiectul Forajul sondelor P9 și P14
Poduri și careu foraj”, elaborat de S.C. Jeremy Promaster S.R.L. Ploiești, august 2016;
 Documentație Pedologică privind Încadrarea în Clase de Calitate a Terenurilor pentru Scoaterea din
Circuitul Agricol, pentru Obiectivul de investiții „Forajul sondelor 3 și 14 Poduri, drum acces și careu
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comuna Poduri, județul Bacău”, elaborat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Bacău,
05.05.2014;
 Documentație Pedologică privind Încadrarea în Clase de Calitate a Terenurilor pentru Scoaterea
Temporară din Circuitul Agricol, pentru Obiectivul de investiții „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și
careu foraj, comuna Poduri, județul Bacău”, elaborat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice
Bacău, 11.07.2016;
 Fișa de Prezentare și Declarație necesară revizuirii Autorizației de Mediu pentru „Exploatarea
sondelor P1, P2, P3, P4 Poduri, facilitați de suprafață pentru exploatarea sondelor de gaze P1, P2, P3,
P4 Poduri și conducta de transport gaze Poduri – Berești Tazlău”, județul Bacău, elaborat de S.C. Euro
Envirotech S.R.L., octombrie 2014;
 Plan de Gestionare a Deșeurilor provenite din activitatea de extracție pentru „Stația de Colectare,
Uscare și Tratare Gaze Naturale” din comuna Poduri, județul Bacău, elaborat de S.C. Euro Envirotech
S.R.L., octombrie 2014;
 Plan Management Deșeuri extractive provenite de la procesul de forare și echipare a sondelor 9 și 14
Poduri, elaborat de S.C. Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești, august 2016;
 „Geotecchnical Study on Nature of the Soil Foundation Platform Poduri Drilling”, Poduri Area, Bacau
County, elaborat de S.C.GEOLOGIC DON S.R.L., iunie 2014;
 Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor pentru „Stație de
uscare gaze pentru sondele Poduri 1, Poduri 2 și facilitățile aferente”, comuna Poduri, județul Bacău,
elaborat de S.C. HIDROGEOTECH S.R.L. Comănești, august 2014;
 Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor pentru „Forajul
sondelor 9 și 14 poduri și careu foraj”, elaborat de S.C. JEREMY PROMASTER S.R.L., mai 2016;
Documente emise de instituții abilitate:
 Certificatul de Urbanism nr. 140 din 28.04.2016 emis de Consiliul Județean Bacău la cererea
S.C. STRATUM ENERGY LLC WILMINGTON – Sucursala București pentru autorizarea executării
lucrărilor de construire „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, comuna Poduri, județul Bacău;
 Decizia Etapei de Încadrare nr. 249 din 04.10.2016 pentru proiectul „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și
careu foraj”, emisă de Agenției pentru Protecția Mediului Bacău;
 Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, nr. 12909/06.10.2016, ca urmare a solicitării
depuse de S.C. STRATUM ENERGY LLC WILMINGTON – Sucursala București pentru proiectul „Forajul
sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, propus a se realiza în extravilanul comunei Poduri, județul
Bacău;
 Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 142 din 27.06.2016 privind „Forajul sondelor 9 Poduri și 14 Poduri și
careu foraj, comuna Poduri, jud. Bacău”, emis de Administrația Națională „Apele Române”,
Administrația Bazinală de Apă Siret;
 Adresa Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), Compartimentul de Inspecție
Teritoriala Bacău, nr. 467/09.05.2016, prin care se certifică existența avizelor pentru săparea
sondelor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Poduri, conform „Încheiere nr. 21-2015”;
 Act de Alipire, cu Încheiere de Autentificare nr. 1947 din 16. 07.2015, pentru alipirea într-o singură
parcelă, respectiv în suprafață totală de 30.958 m2, având categoria de folosință fâneață (13224 m2)
și pășune (17734 m2), situată în extravilanul comunei Poduri, județul Bacău, cu număr cadastral
61142;
 Ordinul nr. 28 din 28.11.2016, emis de M.A.D.R., Direcția pentru Agricultură Bacău, privind
aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului – clasa a-IV-a de calitate – pășune,
situat extravilan, în județul Bacău, comuna Poduri, tarla 80, parcelele 2298/4 și 2298/5, nr. cadastral
61142, valabil pe o perioada de 2 ani, în scopul realizării obiectivului de investiții „Forarea sondelor 9
și 14 Poduri și careu foraj”;
 Calculul Garanției Fondului de Ameliorare a Fondului Funciar, emis de Direcția pentru Agricultură
Bacău, nr. 5508/08.08.2016, pentru realizarea investiției „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu,
comuna Poduri, județul Bacău”;
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Ordinul nr. 13 din 09.07.2014, emis de M.A.D.R., Direcția pentru Agricultură Bacău, privind
aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului în suprafață de 6100 m2 – clasa a-IV-a
de calitate – fâneață, situat extravilanul satului Cernu, comuna Poduri, nr. cadastral 1043/2,
beneficiar Stratum Energy Wilmington, necesar pentru realizarea investiției forajul sondelor 3 și 4
Poduri;
 Decizia Etapei de Încadrare nr. 135/10.07.2013, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău,
pentru proiectul „Conductă Transport Gaze Poduri-Berești Tazlău”;
 Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 109/02.07.2013 privind: „Conducta Transport Gaze Poduri-Berești
Tazlău”, comuna Poduri și comuna Berești Tazlău, județul Bacău, emis de Administrația Națională
„Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Siret;
 Autorizație de Construire nr. 109/19.09.2013, emisă de Consiliul Județean Bacău, ca urmare a cererii
STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON –Sucursala Blejoi pentru STRATUM ENERGY
România, pentru execuția lucrărilor de construire „Conductă Transport Gaze Poduri-Berești Tazlău”,
comuna Poduri și comuna Berești Tazlău, județul Bacău;
 Autorizația de Mediu nr. 197/31.10.2014, revizia 1/01.10.2015, pentru „Stație de Colectare, Uscare și
Tratare Gaze Poduri”, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău;
 Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 278/15.09.2014 privind: „Stație de uscare gaze naturale
pentru sonda P1 Poduri și sonda P2 Poduri și facilitățile aferente”, comuna Poduri, județul Bacău,
emisă de Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Siret;
Informațiile și datele culese în cursul vizitelor pe teren;
Legislația specifică de protecția mediului;
Literatura de specialitate.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 140 din 28.04.2016, cererea de emitere a autorizației de
construire va fi însoțită de următoarele documente:







Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC);
Documentație tehnică pentru organizarea executării lucrărilor (DTOE);
Avize/acorduri specifice ale administrației publice și centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora:
 Avizul primarului comunei Poduri pentru faza de autorizare;
 Dovada dreptului de execuție a lucrărilor conform Legii nr. 50/1991 republicată și
actualizată;
 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 Ministerului Apărării – Statul Major General;
 Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
 Acordul autentificat al Gemcorp Fund I LP, Aero S.A.R.L., Gemcorp Capital LLP, TMF
Management (UK) LTD, și TMF Trustee Limited și ridicarea interdicțiilor de construire pentru
lucrarea „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, comuna Poduri, județul Bacău,
conform extrasului de Carte Funciară nr. 61142/2016;
Studiu geotehnic verificat;
Actul administrativ al autorității competente de mediu.

Titularul proiectului este S.C. STRATUM ENERGY LLC WILMINGTON – Sucursala București, investitorul și
operatorul proiectului „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, propus a fi realizat în extravilanului
comunei Poduri, județul Bacău.
Sediul social al S.C. STRATUM ENERGY LLC WILMINGTON – Sucursala București se află în București, str.
Tipografilor, nr. 11 – 15, S-Park, clădirea B3, etaj 2, sector 1, cod poștal 013714, România. Persoana de
contact: Sorina GOREA – Inginer Ecolog, tel. 0725 964 785, e-mail: sgorea@stratum-energy.com.
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S.C. F&R Worldwide S.R.L. (F&R Worldwide) a fost solicitată să realizeze acest Raport privind impactul
asupra mediului pentru a identifica și evalua receptorii sensibili și impactul asupra mediului, care ar
putea fi asociat cu proiectul „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, comuna Poduri, județul
Bacău.
S.C. F&R Worldwide S.R.L., elaboratorul studiului de evaluare a impactului asupra mediului și al
raportului la acest studiu, este înregistrată în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru
protecția mediului la poziția nr. 410 conform Certificatului de înregistrare emis Ministerul Mediului și
Pădurilor în data de 10.06.2016, valabil până la data de 10.06.2021, în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului
privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de
securitate și studiului de evaluare adecvată.
S.C. F&R Worldwide S.R.L. are sediul în București, str. Biserica Floreasca, nr. 6, sector 2, cod poștal
020322, România.

1.1 DESCRIEREA PROIECTULUI
1.1.1
1.1.1.1

DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI
Justificarea necesității proiectului

Declinul producției de petrol și gaze precum și reducerea rezervelor confirmate de hidrocarburi, în
condițiile creșterii accentuate a consumului, determină un deosebit interes pentru identificarea și
punerea în valoare a unor noi resurse. Cercetările efectuate de STRATUM ENERGY LLC WILMINTON în
partea de est a României, în comuna Poduri, prin sondele forate anterior (1, 2, 3, 4, 5 și 6 Poduri) au
evidențiat acumulări importante de hidrocarburi în formațiunile de vârstă Burdigalian Inferior și
extinderea în stratele de Kliwa de vârstă Oligocenă.
În prezent, rezervele de hidrocarburi (gaze și țiței ușor) din zăcământul comercial Poduri sunt exploatate
prin sondele 1, 2, 3 și 4 Poduri, iar amestecul de gaze/condensat din acest zăcământ este procesat pe
amplasament în Stația de Colectare, Uscare și Tratare Gaze Poduri, care a fost pusă în funcțiune în anul
2014.
Livrarea gazelor naturale în „Sistemul Național de Transport Gaze Naturale”, administrat de Societatea
Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. (Transgaz) se face prin conducta de transport a
gazelor Poduri-Berești Tazlău. Conducta de transport are o lungime de 10519 m (între Stația de
colectare, uscare și tratare a gazelor naturale Poduri și punctul de cuplare în conducta magistrală de
transport gaze TRANSGAZ Ø 20” în Onești-Bacău, din zona localității Berești-Tazlău).
Sondele 5 și 6 Poduri au fost săpate și sunt în probe de producție, fiind interceptat un rezervor de
hidrocarburi cu densitate ridicată care necesită o abordare diferită comparativ cu sondele de gaze.
Pentru sonda 7 Poduri există Autorizația de Construire nr. 1 din 08.01.2015, sonda urmând a fi săpată
după revizia instalației de foraj.
Prin execuția noilor foraje (9 și 14 Poduri) propuse prin prezentul proiect se contribuie la creșterea
volumului de gaze livrate către consumatori și a gradului de asigurare a rezervelor.
În Adresa nr. 467/09.05.2016 transmisă de Agenția Națională de Resurse Minerale (A.N.R.M.),
Compartimentul de Inspecție Teritorială Bacău, se certifică existența avizelor necesare pentru săparea
sondelor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Poduri, conform „Încheiere nr. 21-2015”. De asemenea, în această
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adresă, A.N.R.M. a avizat și „Studiul de Evaluare a Resurselor Geologice și a Rezervelor de Gaze pentru
Zăcământul Comercial (Burdigalian și Oligocen) Structura Poduri. Se precizează că avizele menționate în
adresa de mai sus nu au fost disponibile pentru consultare.
Obiectivul principal al investiției este reprezentat de execuția celor două sonde 9 și 14 Poduri în vederea
exploatării rezervelor de hidrocarburi existente în perimetrul investigat. Sondele se vor realiza prin
forare dirijată de pe platforma comună existentă, având ca principal obiectiv punerea în valoare a
rezervelor de hidrocarburi formațiunile Burdigalian Inferior (9 Poduri) și Oligocen (14 Poduri) până la
adâncimea proiectată de 4500 m, sau până la adâncimea la care se va intercepta rezervorul de
hidrocarburi.
Pentru realizarea lucrărilor de foraj va fi necesară realizarea următoarelor lucrări:








pregătirea și amplasarea instalației de foraj pe poziție;
execuția lucrărilor de foraj propriu-zise;
efectuarea lucrărilor de investigații geofizice de sondă pentru delimitarea stratelor purtătoare de
hidrocarburi;
tubarea și cimentarea găurii de sondă;
perforarea zonelor de interes;
demobilizarea instalației de foraj și a facilitaților conexe pentru trecerea instalației pe următoare
locație sau la baza de întreținere și reparații;
efectuarea probelor de producție și pregătirea sondei pentru exploatare, inclusiv linia de exploatare
și conectarea la instalațiile existente în zonă (separatoare trifazice, stație de tratare și uscare a
gazelor).

Rezultatele obținute în urma probelor de producție vor fi analizate și prezentate către A.N.R.M. La
trecerea în producție a sondelor (în funcție de rezultate) se va delimita careul și se va asigura sonda
corespunzător.
Utilitatea publică constă în realizarea acestei investiții tehnice și tehnologice, care va asigura ridicarea
potențialului activităților socio – economice din zonă, precum și creșterea potențialului energetic al țării
prin exploatarea rezervelor de hidrocarburi.
1.1.1.2

Amplasamentul proiectului

Proiectul analizat este amplasat pe teritoriul județului Bacău, în extravilanul comunei Poduri, la
aproximativ 1,7 km de limita estică a intravilanului satului Cernu, aparținător de comuna Poduri. Județul
Bacău este poziționat în zona central-estică, Subcarpatică, a României, pe cursul mijlociu al râului Siret,
la limita dintre Carpații Orientali și Podișul Moldovei. Altitudinea coboară de la vest (Munții Tarcău,
vârful Grinduș – 1664 m) spre est, pe valea Siretului (Sascut – 120 m). Altitudinea medie în zona
comunei Poduri este de 400 m, iar cota terenului în zona de amplasament al obiectivului este de
aproximativ de 340 m. Relieful dominant este reprezentat de interfluvii mărginite de versant cu pante
line afectate de alunecări de teren.
Comuna Poduri are în componență 7 sate (Bucșești, Cernu, Cornet, Negreni, Poduri, Prohozești și Valea
Șoșii), localitatea Poduri fiind reședința de comună. Satul Cernu este situat în zona estică a comunei,
fiind străbătută de pârâul Cernu, afluent de dreapta al râului Tazlăul Sărat. În pârâul Cernu, cod
cadastral: XII-1.069.33.11.00.0, se varsă pârâul Valea Teiului (necadastrat), afluent cu un curs temporar,
alimentat din precipitații și de un izvor de coastă localizat în amonte de amplasamentul STRATUM.
Satul Cernu este străbătut de drumul județean DJ 117, care face legătura cu satele Bucșești, Probozești
și Poduri și drumul național DN 2G, la Moinești. Din drumul județean DJ 117 se desprinde drumul
comunal DC 177, care face legătura cu drumul județean DJ 118A, spre Berești Tazlău. Pe amplasament,
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accesul este posibil prin intermediul unui drum balastat, desprins din drumul comunal DC 177, prin
vadul pârâului Cernu. În momentul de față, trecerea peste pârâul Cernu nu este amenajată cu un pod
corespunzător, existând riscul în cazul unor ape mari ca accesul să fie periclitat.
Localitatea Cernu s-a dezvoltat în lungul drumului județean DJ 117, fiind constituită din gospodării
individuale înconjurate de grădini și acareturi.
Coordonatele proiectate ale celor două sonde propuse, în sistem Stereo 70, sunt următoarele:
Sonda 9 (P9) Poduri:



X: 553,037.6827 m [E] și
Y: 623,876.6868 m [N].

Sonda 9 Poduri va fi săpată dirijat cu un unghi de inclinare 20° și o deviere pe orizontală de aproximativ
690 m.
Sonda 14 (P14) Poduri:



X: 553,045.1603 m [E] și
Y: 623,878.3801 m [N].

Sonda P14 Poduri va fi săpată dirijat cu un unghi de inclinare 20° și o deviere pe orizontală de
aproximativ 530 m.

Figura 1: Locația sondelor de exploatare 9 și 14 Poduri
Sondele P9 și P14 Poduri vor fi amplasate în careul existent al sondelor 5, 6 și 7 (P5, P6 și P7) Poduri.
Careul și drumul de acces la aceste sonde a fost construit (platformă betonată și drum balastat) pe un
teren cu suprafața de 6.100 m2, care a fost scos temporar (2 ani) din circuitul agricol în conformitate cu
Ordinul nr. 13 din 09.07.2014 al M.A.D.R., prin Directoratul Executiv al Direcției pentru Agricultură
Bacău. Perioada de scoatere din circuitul agricol a suprafeței de 6.100 m2 a expirat, iar pentru sondele
P9 și P14 Poduri, care vor fi situate în același careu, s-a obținut decizia de scoatere din circuitul agricol a
suprafeței de 1.386 m2 necesare pentru extinderea careului și amplasarea instalației de foraj, conform
Ordinului nr. 13 din 09.11.2016 al M.A.D.R., Direcția pentru Agricultură Bacău.
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Terenul este localizat în extravilanul comunei Poduri, Tarla 80, parcelele 2298/4 și 2298/5, număr
cadastral 61142. Documentația pedologică elaborată de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice
(OSPA) Bacău a stabilit clasa a IV-a de calitate a solurilor, iar Calculul Garanției fondului de ameliorare a
fondului funciar, nr. 5508 din 08.08.2016 a fost transmis de M.A.D.R., Direcția pentru Agricultură Bacău,
către STRATUM ENERGY LLC WILMINGTON – Sucursala București.
Conceptul de foraj dirijat urmărește diminuarea suprafeței de teren ocupată de instalația de foraj
utilizată, iar dintr-un careu comun sunt săpate radial mai multe sonde. Această soluție, adoptată și de
STRATUM ENERGY LLC WILMINGTON, contribuie la dezvoltarea durabilă, protecția mediului și societății
prin furnizarea resurselor energetice necesare populației și minimizarea efectelor nedorite, respectiv
imobilizarea unor suprafețe extinse de teren agricol.
Lucrările propuse sunt situate în extravilanul comunei Poduri, teren cu folosința exclusiv agricolă, aflată
la cca. 1,7 km de limita estică a intravilanului localității. Accesul pe amplasament este facilitat de drumul
balastat, amenajat prin vadul pârâului Cernu și racordat la drumul comunal DC 177. Prin intermediul
acestui drum comunal se realizează conexiunea cu drumurile județene DJ 117 și DJ 118A.
Localizarea geografică a componentelor proiectului (sondele de exploatare P9 și P14 Poduri) este după
cum urmează:
-

la cca. 1,1 km SE de cea mai apropiată locuință situată în satul Cernu;
la cca. 1,1 km NV de cea mai apropiată locuință situată în satul Turluianu;
la cca. 875 m S de pârâul Cernu și la cca. 50 m V de pârâul necadastrat Valea Teiului;
la cca 300 m N de cel mai apropriat corp de pădure;
la cca. 1,1 km S de drumul comunal DC 117, la cca. 1,7 km E de drumul județean DJ 117 Livezi
(DN 11) – Moinești (care este cel mai apropiat drum asfaltat) și la cca. 6 km SE de drumul județean DJ
2G Bacău – Comănești.

Se menționează că perimetrul proiectului nu se suprapune nici unei arii naturale protejate, care să facă
parte integrantă din rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România. Amplasamentul este situat
la 10 km Sud față de aria de protecție specială ROSPA0138 „Piatra Șoimului – Scorțeni – Gârleni”.
Detaliile privind amplasarea în zonă a componentelor obiectivului analizat, precum și a situației
topografice a acestora sunt prezentate în Planul 1 – Plan de încadrare în zonă și Planul 2 – Plan de
situație cu amplasarea lucrărilor din Anexa B.
Copiile contractelor de închiriere ale terenurilor aferente proiectului sunt prezentate în Anexa C a
prezentului raport.
1.1.1.3

Bilanțul teritorial

Certificatului de Urbanism nr. 140 din 28.04.2014, emis de Consiliul Județean Bacău pentru „Autorizarea
executării lucrărilor de construire: forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj, comuna Poduri, județ
Bacău”, certifică faptul că terenul cu suprafața de 30.958 m2 aparține STRATUM CONSTRUCT RO S.R.L. și
că este intabulat cu drept de superficie până la data de 13 septembrie 2034 pentru Stratum Energy
Romania LLC Wilmington – Sucursala București.
Pe terenul cu suprafața de 30.958 m2 sunt situate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,
C11, C12 și C13, iar folosința actuală a acestuia este de pășune, curți construcții, fâneață, în
conformitate cu destinația stabilită prin PUG – zonă de terenuri agricole în extravilan.
Regimul tehnic prevede ca funcțiuni permise: rețele magistrale, forarea și echiparea sondelor, lucrări
aferente exploatării țițeiului și gazului, construcții/amenajări pentru combaterea și prevenirea acțiunii
factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundații, alunecări de teren).
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Conform Extrasului de Carte Funciară nr. 61142, Încheierea nr. 18862 din 17.07.2015, suprafața totală
ocupată este de 30.958 m2, proprietate a S.C. STRATUM CONSTRUCT RO S.R.L.
Terenul cu suprafața de 30.958 m2 este situat în extravilanul comunei Poduri și are următoarele
categorii de folosință:





Pășune – tarla 80, parcela 2298/4,2298/5 – 6.494 m2;
Drum – tarla 80, parcela 2298/4,2298/5 – 1.966 m2;
Curți, construcții – tarla 80, parcela 2298/4,2298/5 – 18.816 m2;
Fâneață – tarla 80, parcela 2298/4,2298/5 – 3.682 m2.

Acest teren a fost amenajat, după cum urmează:







pe latura Estică a amplasamentului:
 zid de protecție din gabioane de piatră în plasă de sârmă (lungime de 124 m), consolidat cu piloți
metalici pentru protecție și pentru a permite scurgerea apelor pluviale;
 foraj de monitorizare având adâncimea de 100 m, care a interceptat stratele acvifere pe două
intervale de adâncime 10 – 15 m și 55 – 75 m; nivelul hidrostatic s-a stabilizat de adâncimea de 21 m;
pe latura Nord-Estică a amplasamentului:
 zid de protecție din gabioane de piatră în plasă de sârmă, având o lungime de 72 m;
 poartă de acces cu pază la intrarea pe amplasament;
 drum de acces din balast de la trecerea peste pârâul Cernu până în incintă, continuat cu drum de
dale din beton în incintă.
pe latura Sudică a amplasamentului:
 zid de protecție din gabioane de piatră în plasă de sârmă, având o lungime de 72 m;
pe latura Vestică a amplasamentului:
 zid de sprijin din beton cu lungimea de 305 m, prevăzut scurgeri (barbacane) și rigolă betonată în
lungul zidului pentru drenarea apei pluviale,
 drum de incintă (dale de beton) până la Stația de tratare a gazelor naturale și sondele 1 și 2 Poduri;
 gard din plasă de sârmă pe stâlpi metalici.

Construcțiile înscrise în cartea funciară, realizate pe aceste teren, prezintă următoarea situație:














C1 – Sediu administrativ: CF 61142 – fundație de beton, zidărie de lemn, acoperiș de tablă – 93 m2;
C2 – Rezervor apă incendiu de 300 m3: CF 61142 – rezervor metalic – 39 m2;
C3 – Modul pe fundație de beton: CF 61142 – construcție modulară – 20 m2;
C4 – Cabină pompe PSI: CF 61142 – construcție modulară – 32 m2;
C5 – Rezervor condensat de 800 m3: CF 61142 – rezervor metalic în cuvă de beton – 84 m2;
C6 – Sonda P1: CF 61142 – beci sondă din beton și cap de erupție împrejmuit cu plasă de sârmă –
76 m2;
C7 – Sonda P2: CF 61142 – beci sondă din beton și cap de erupție împrejmuit cu plasă de sârmă –
71 m2;
C8 – Sonda P4: CF 61142 – beci sondă din beton și cap de erupție împrejmuit cu plasă de sârmă –
56 m2;
C9 – Sonda P3: CF 61142 – beci sondă din beton și cap de erupție împrejmuit cu plasă de sârmă –
57 m2;
C10 – Modul pe fundație de beton: CF 61142 – construcție modulară – 11 m2;
C11 – Modul cameră comandă compresor propan: CF 61142 – construcție modulară – 14 m2;
C12 – Modul compresor aer instrumental: CF 61142 – construcție modulară – 10 m2;
C13 – Grup de reglare și măsură gaze de joasă presiune FLS: CF 61142 – platformă beton cu bordură
de protecție și canalizare – 6 m2.
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După punerea în producție a sondelor P1, P2, P3 și P4 Poduri, pentru exploatarea gazelor naturale din
acumularea Burdigalian Inferior, Gresia de Kliwa și Tranziție, a fost necesară construcția și punerea în
funcțiune a Stației de colectare, uscare și tratare a gazelor naturale și conectarea la conducta magistrală
de transport SNTGN TRANSGAZ Ø20 Onești-Bacău, în zona localității Berești –Tazlău.
În acest scop a fost construită o conductă de transport gaze, având diametrul Ø = 14”, cu lungimea
L = 10.519 m, cu o presiune de lucru P = 64 bar și un debit maxim vehiculat Q = 4.000.000 Stmc/zi.
Conducta a fost construită pe teritoriul administrativ al comunelor Poduri și Berești Tazlău, incluzând și
punctul de măsură fiscală. La finalizarea lucrărilor a fost emisă Autorizația de Mediu nr. 197 din
31.10.2014, revizia 1 din 01.10.2015, pentru întreaga platformă industrială STRATUM.
În cadrul amplasamentului au fost realizate sondele P1, P2, P3 și P4 Poduri (în producție), precum și
sondele P5 și P6 Poduri, în probe în momentul de față. De asemenea a fost executat beciul sondei P7
Poduri, pentru care beneficiarul deține Autorizația de Construcție nr. 1 din 08.01.2015, emisă de
Consiliul Județean Bacău pentru execuția lucrărilor de foraj al sondelor P5, P6 și P7 Poduri.
În careul existent al sondelor P5, P6 și P7 Poduri (teren cu suprafața de 6.100 m2 care a fost scos
temporar din circuitul agricol în conformitate cu Ordinul nr. 13 din 09.07.2014 emis de M.A.D.R., prin
Directoratul Executiv al Direcției pentru Agricultura Bacău) vor fi săpate și sondele 9 și 14 Poduri
propuse prin proiectul analizat. Beciurile sondelor 9 și 14 Poduri au fost executate și a fost introdusă
(prin batere) coloana de ghidaj (Ø = 26”) până la adâncimea de 20 m. Pentru amplasarea instalației de
foraj este necesară extinderea careului de foraj existent (6.100 m2) cu 1.386 m2. Procedura de scoatere
din circuitul agricol a suprafeței suplimentare necesare extinderii careului de foraj a primit aprobarea
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile, Direcția pentru Agricultura Bacău, conform Ordinului nr. 28
din 09.11.2016.

1.1.2
1.1.2.1

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI
Funcțiuni principale

Obiectul principal al investiției este reprezentat de execuția lucrărilor de foraj pentru sondele P9 și P14
Poduri. Conform programului geologic aprobat pentru sondele P9 și P14 Poduri, adâncimea de foraj
pentru cele două sonde este similară, iar sondele au o construcție identică. Principalele funcțiuni sunt
reprezentate de:
Sonda P9 Poduri (sistem de coordonate Stereo 70):




X: 553,037.6827 m [E],
Y: 623,876.6868 m [N] și
Z: 339.14 m.

Sonda P9 Poduri va fi săpată dirijat (profil „J”) cu un unghi de inclinare 20° și o deviere pe orizontală de
aproximativ 690 m. Obiectivul este reprezentat de rezervele de hidrocarburi din stratele Burdigalian
Inferior, adâncimea finală propusă MD/4270 m TVD, ținta fiind ca talpa sondei să se încadreze într-un
cerc cu raza de 30 m.
Durata maximă estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 100 zile, din care 10 zile sunt necesare
pentru mobilizarea/demobilizarea instalației de foraj, 47 zile pentru forajul sondei și 15 zile pentru
probarea stratelor.
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Sonda P14 Poduri (sistem de coordonate Stereo 70):




X: 553,045.1603 m [E],
Y: 623,878.3801 m [N] și
Z: 339.14 m.

Sonda P14 Poduri va fi săpată dirijat (profil „J”) cu un unghi de inclinare 20° și o deviere pe orizontală de
aproximativ 530 m. Obiectivul este reprezentat de, rezervorul de gaze naturale din Stratele de Kliwa,
adâncimea finală propusă fiind de 4500 m MD/4270 m TVD, iar talpa sondei se va încadra într-un cerc cu
raza de 30 m.
Durata maximă estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 100 zile, din care 10 zile sunt necesare
pentru mobilizarea/demobilizarea instalației de foraj, 47 zile pentru forajul sondei și 15 zile pentru
probarea stratelor.
Forajul sondelor P9 și P14 se va face cu o instalație de foraj tip BENTEC EURO Rig 250, deținută de firma
RED (Rag Energy Drilling).
Instalația are următoarele caracteristici:








sarcina la cârlig: 250 Mt (300 Mt sarcina maxima);
pompe de noroi: 2 pompe tip Wirth TPK 1600 AC;
generatoare:
 3 generatoare tip Man 625 kW Diesel D2842 LE203;
 3 generatoare tip Man 410 kW gaz E2842 LE203;
masa rotativă: 27 ½”;
înălțime turlă de foraj: 40,77 m;
sistem automat de manevrare a prăjinilor.

Pentru amplasarea instalației de foraj este necesară o suprafață de 3.180 m2 fiind solicitata extinderea
careului de foraj existent (6.100 m2) cu 1.386 m2. Conform Ordinului nr. 28 din 09.11.2016 suprafața
suplimentară a fost scoasă temporar din circuitul agricol.
Accesul pe locație este asigurat de drumul existent pentru sonda P2 Poduri (în producție), care este un
drum balastat.
Proiectul de investiție propus, respectiv execuția sondelor P9 și P14 Poduri, se va desfășura în patru
etape, și anume:
 Etapa lucrărilor pregătitoare care include următoarele activități:
- extindere careu de foraj (comun pentru sondele existente P5, P6 și P7 Poduri și cele două
sonde propuse a fi săpate prin proiect P9 și P14 Poduri);
- montare instalație de foraj și facilități conexe;
 Etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj, cu următoarele activități:
- executarea lucrărilor de foraj la sondele P9 și P14 Poduri;
- efectuarea măsurătorilor geofizice de sondă conform etapelor stabilite prin programul
geologic;
- tubajul coloanelor pe diferite trepte de adâncime.
 Etapa de probe de producție, cu următoarele activități:
- extragerea din sondă a prăjinilor de foraj;
- introducerea în sondă a garniturii de tubing (tubulatură prin care sunt extrase gazele);
- montarea capului de erupție la gura sondei;
- înlocuirea noroiului de foraj din sondă cu apă;
- perforarea stratului productiv;
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-

înlocuirea apei (denivelare cu azot);
instalarea (montarea) linei de producție (conductă de oțel) între capul de erupție și stația de
tratare gaze naturale, existentă.
 Etapa finală, de dezafectare cu următoarele activități:
- demobilizarea instalației de foraj și a echipamentelor auxiliare (după execuția ambelor
foraje), precum și transportul acestora la o altă locație sau la baza de reparații;
- punerea în producție a sondei.
Etapele menționate mai sus sunt succesive, pentru fiecare sondă instalația de foraj va fi montată pe
poziție după încheierea lucrărilor la sonda precedentă, după care urmează demobilizare și instalarea pe
poziție la următoarea sondă.
După cum s-a menționat, nu este necesară construcția unui drum de acces, fiind folosit drumul existent
pentru deservirea întregii platforme industriale (sonde și stație de tratare gaze naturale). De asemenea,
pentru personalul implicat (personal STRATUM și personal foraj aparținând REG) pe amplasament există
un Grup Social format din module având următoarele destinații:









administrativ – birouri (construcție din lemn pe fundație de beton);
sală de recreere;
magazii;
director de producție;
șefi de tură;
sală de mese;
muncitori producție;
muncitori foraj.

Amenajarea de șantier aferentă exclusiv personalului de foraj este constituită din:





birou;
vestiare personal;
atelier mecanic (întreținere);
grup sanitar (toalete ecologice).

Amenajarea de șantier aferentă personalului de foraj, existentă pe amplasament (conform Plan 2 – Plan
de situație din Anexa B la prezenta documentație) este utilizată în prezent de personalul implicat în
execuția forajului 7 Poduri.

1.1.3

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR

Ca ansamblu obiectivul analizat va include cele patru componente enumerate în Capitolul 1.1.2,
respectiv: lucrări pregătitoare și de organizare, execuție lucrări de foraj, efectuare probe de producție și
dezafectarea instalației. În cele ce urmează sunt prezentate principalele caracteristicile fizice ale acestor
componente.
Planul de situație elaborat de proiectant, Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești, prezintă detaliat amplasarea
fiecărei componente menționate (Anexa B).
Etapa de lucrări pregătitoare
Conform datelor prezentate de proiectant (Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești), lucrările de extindere a
careului de foraj cu suprafața de 1.386 m2, implică:



decopertare sol vegetal pe o adâncime de 20 cm, conform Normativului nr. 503/1459/22.05.1985
aprobat de Ministerul Petrolului, respectiv: 1380 m2 x 0,20 m = 636 m3;
săpături: 1348 m3;
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umpluturi: 320 m3;
execuție șanț de pământ (0,4 m adâncime) pe o lungime de 48 m;
nivelat platformă: 3180 m2;
pozare geo-membrană de protecție de 5 mm grosime pentru impermeabilizare, conform P 134/95;
depunere și compactare fundație din piatră spartă (sort 0-63 mm), cu grosimea de 30 cm;
așternere îmbrăcăminte de macadam;
pozare dale de beton;
execuție șanț perimetral de colectare ape pluviale de pe suprafața careului de foraj, din jumătăți de
conductă PVC (diametrul de 250 mm) – lungime L= 250 m;
execuție șanț de colectare fluid de foraj din jumătăți de conductă PVC (diametrul de 250 mm) –
lungime L = 47 m;
instalare bazin colector îngropat (habă metalică) pentru ape reziduale și ape pluviale, cu capacitatea
de 40 m3, care este protejat cu capac metalic;
instalare habă metalică semi-îngropată pentru colectarea detritusului de la sitele vibratoare, având
capacitatea de 70 m3.

Dimensiunile careului de foraj și amplasarea extinderii au fost proiectate în funcție de tipul instalației de
foraj utilizate (BENTEC EURO Rig 250), poziția locației și disponibilitatea terenului.
După pregătirea amplasamentului urmează:













instalarea, ancorarea și calibrarea instalației de foraj pe poziție;
instalare generatoare electrice;
instalare grup de pompare;
instalare silozuri (rezervoare) de fluid de foraj;
instalare habe de fluid (noroi) de foraj;
instalare site vibratoare;
montare hidrocicloane și centrifuge pentru separare noroi de foraj;
montare sistem prevenitor de erupție;
instalare rezervor de motorină (cu capacitatea de16 m3) prevăzut cu pereți dubli și cuvă de retenție a
scurgerilor accidentale;
instalare containere de materiale;
instalare rampă pentru material tubular;
instalare modul/container laborator.

Etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj
După etapa de lucrări pregătitoare se începe activitatea de foraj care presupune realizarea găurii de
sondă cu diametre diferite și protejarea acesteia prin introducerea coloanelor de tubaj și cimentare,
după un program de construcție stabilit prin proiectul de foraj.
Pe baza structurii litho-stratigrafice identificată pentru rezervorul de hidrocarburi Poduri a fost stabilit
programul geologic pentru cele două foraje.
Conform programului geologic aprobat pentru cele două foraje, construcția sondelor este similară fiind
prevăzute activități specifice pentru următoarele intervale de adâncime, după cum urmează:
Coloana de suprafață (Ø = 20”)
Primul interval de adâncime 0,00 – 250 m va fi săpat vertical cu o sapă cu Role/PDC. Acest interval va fi
tubat cu o coloană din oțel având diametrul Ø = 20”. Coloana de suprafață are rol de protecție a
acviferelor. Pe coloana se va monta un diverter 21 1/4” x 138 bar pentru a asigura continuarea în
condiții de siguranță a forajului.
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Coloana tehnică (Ø = 13 3/8”)
Al doilea interval de adâncime 250 – 1100 m va fi săpat dirijat (MWD + Motor) cu o sapă PDC. având
diametrul Ø = 17 1/2”. Pe acest interval se inițiază devierea găurii de sondă. Gaura de sondă va fi tubată
de la zi (interval 0.00-1100 m) cu o coloană de oțel având diametrul Ø = 13 3/8”. Pe această coloană se
va monta ansamblul monobloc al prevenitorului de erupție orizontal (13 3/8 x 700bar) împreună cu cel
vertical de (13 5/8 x 350bar).
Pe intervalul 250 – 1100 m vor fi efectuate exclusiv măsurători de deviație a găurii de sondă.
Spațiul inelar dintre peretele găurii de sondă și coloana de tubaj va fi cimentat până la zi.

Figura 2: Coloana litho-stratigrafică a rezervorului Poduri (conform Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești)
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Coloana tehnică (Ø = 9 5/8”)
Următorul interval de adâncime 1100 – 2600 m va fi săpat dirijat (MWD + Motor), pentru menținerea
unghiului de înclinare, cu o sapă PDC având diametrul Ø = 12 1/4". Sonda va fi tubată de la zi (interval
0,00 – 2600 m) cu o coloană de oțel având diametrul Ø = 9 5/8”.
Pe intervalul 1100 – 2600 m vor fi efectuate măsurători de deviație a găurii de sondă, geometrie a găurii
de sondă, electrometrie și radioactivitate naturală și provocată.
Spațiul inelar dintre peretele găurii de sondă și coloana de tubaj va fi cimentat până la zi.
Coloana tehnică (Ø = 7")
Intervalul de adâncime 2600 – 3550 m va fi săpat dirijat (MWD + Motor), pentru menținerea unghiului
de înclinare, cu o sapă PDC având diametrul Ø = 8 1/2". Coloana tehnică corespunzătoare acestui
interval va fi tubată cu o coloană pierdută (liner) din oțel având diametrul Ø = 7”, pe intervalul 2500 –
3550 m.
Pe intervalul 2600 – 3550 m vor fi efectuate măsurători geofizice de sondă, respectiv: deviație a găurii
de sondă, geometrie a găurii de sondă, electrometrie și radioactivitate naturală și provocată acustic.
Spațiul inelar de pe acest interval va fi cimentat.
Coloana de producție (Ø = 4 1/2")
Intervalul de adâncime 3550 – 4500 m va fi săpat dirijat (MWD + Motor), pentru menținerea unghiului
de înclinare, cu o sapă PDC având diametrul Ø = 6”. Coloana de producție de 4 1/2” va fi introdusă până
la adâncimea finală a sondei pentru a acoperi întreaga suprafață deschisă a rezervorului „Kliwa”.
Pe intervalul 3550 – 4500 m vor fi efectuate măsurători geofizice de sondă, respectiv: deviație a găurii
de sondă, geometrie a găurii de sondă, electrometrie și radioactivitate naturală și provocată acustic,
laterolog, etc.
Zona de rezervor va rămâne necimentată și se va perfora secvențial în funcție de interpretarea datelor
geofizice rezultate în urma investigației finale.
Construcția propusă (conform proiect Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești) a sondelor 9 și 14 Poduri este
prezentată în figura de mai jos.
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Figura 3: Construcția propusă pentru sondele 9 și 14 Poduri (conform Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești)
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După cum am menționat, sondele vor fi săpate deviat, controlat, dintr-un careu comun pentru a limita
suprafața de teren ocupată.

Figura 4: Direcționarea sondelor 9 și 14 Poduri (conform Jeremy ProMaster S.R.L. Ploiești)
Coloanele de tubaj, după tipo-dimensiuni vor fi aprovizionate cu mijloace auto și depozitate pe rampa
de material tubular (conform Plan 2 – Plan de situație cu amplasarea lucrărilor din Anexa B).
Programul de cimentare a fost prezentat pentru fiecare interval de adâncime. Pasta de ciment (gata
preparată) va fi aprovizionată cu mijloace auto specifice, la atingerea adâncimii proiectate pentru fiecare
interval în parte.
Fluidele de foraj vor fi aprovizionate gata preparate (furnizor: AVA Europa de Est) și depozitate în habele
și silozurile de fluide de foraj din cadrul amplasamentului (conform Plan 2 – Plan de situație cu
amplasarea lucrărilor din Anexa B). Pentru intervenții în situații critice (pierdere de circulație) pe
amplasament va fi asigurată o rezervă de chimicale (magazia de chimicale de pe amplasament) pentru
completarea necesarului de fluid de foraj. Fluidele de foraj se recirculă și recuperează pentru a fi folosite
la următoarele sonde ce vor fi săpate. Pentru o mai bună separare a detritusului și recuperare a fluidului
de foraj, executantul lucrărilor de foraj dispune de site vibratoare, hidrocicloane și instalații de
centrifugare. Detritusul va fi depozitat în habele existente, iar fluidul de foraj, în funcție de tip, în habe și
silozuri.
Fluidele de foraj utilizate pentru săparea sondelor 9 și 14 Poduri au fost stabilite în funcție de condițiile
specifice pentru intervalele de adâncime străbătute. Astfel, pentru fiecare interval de adâncime se vor
utiliza următoarele tipuri de fluide de foraj:
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Interval 0,00 – 250 m (Ø = 20”)
Pe intervalul de adâncime 0,00 – 250 m, pentru protejarea stratelor de apă subterană se va utiliza un
fluid de foraj pe bază de apă, având următoarele caracteristici:
Tip Fluid de foraj

Valori caracteristice

Densitatea [kg/dm³]

1,03 – 1,15

Vâscozitatea Plastică [Cps]

10 – 15
3

Tensiunea dinamică de forfecare [lbs/100 ft ]

>20

Filtratul [cm³/30']

<20

pH

10 – 10,5

Conținut de solide ușoare [%]

0 – 250

Interval 250 – 1100 m (Ø = 13 3/8”)
Pe acest interval, pentru a se asigura o mai bună stabilitate a găurii de sondă va fi utilizat un fluid de
foraj pe bază de ulei sintetic, având următoarele caracteristici:
Tip Fluid de foraj

UM

Valori caracteristice

kg/dm³

1,15-1,3

Vâscozitatea Marsh

sec/l

40 – 50

Vâscozitatea Plastică

cP

Densitatea

15 – 25
3

Tensiunea dinamică de forfecare

lb/100ft

Filtratul (temperatură/presiune înaltă)

cm³/30'

<10

Conținutul de solide grele

% Vol

ALAP

Conținutul de solide ușoare

% Vol

<6

-

75/25

mVolts
% vol

>500
<1

Raportul ulei/apă
Stabilitatea emulsiei
Conținutul de nisip

10 – 15

Interval 1100 – 2600 m (Ø = 9 5/8”)
Pe acest interval se va utiliza fluid de foraj pe bază de ulei sintetic, având următoarele caracteristici:
Tip Fluid de foraj

UM

Valori caracteristice

kg/dm³

1,3-1,45

Vâscozitatea Marsh

sec/l

40 – 50

Vâscozitatea Plastică

cP

Densitatea

Tensiunea dinamică de forfecare

lb/100ft

Filtratul (temperatură/presiune înaltă)

cm³/30'

<6

Conținutul de solide grele

% Vol

ALAP

Conținutul de solide ușoare

% Vol

<6

-

75/25

Stabilitatea emulsiei

mVolts

>500

Conținutul de nisip

% vol

<1

Raportul ulei/apă
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Interval 2600 – 3550 m (Ø = 7")
Pe acest interval se va utiliza fluid de foraj pe bază de ulei sintetic, având următoarele caracteristici:
Tip Fluid de foraj

UM

Valori caracteristice

kg/dm³

1,45 – 2,05

Vâscozitatea Marsh

sec/l

40 – 50

Vâscozitatea Plastică

cP

Densitatea

20 – 30
3

Tensiunea dinamică de forfecare
Filtratul (temperatură/presiune înaltă)

lb/100ft
cm³/30'

10 – 15
<6

Conținutul de solide grele

% Vol

ALAP

Conținutul de solide ușoare

% Vol

<6

-

75/25 la 85/15

Stabilitatea emulsiei

mVolts

>500

Conținutul de nisip

% vol

<1

Raportul ulei/app

Interval 3550 – 4500 m (Ø = 7")
Acest interval se va săpa cu un fluid de foraj ce are la bază formiat de potasiu pentru a asigura o bună
stabilitate a găurii de sondă și pentru a minimiza contaminarea rezervorului.

Tip Fluid de foraj

UM

Valori caracteristice

kg/dm³

1,5 – 1,62

Vâscozitatea Marsh

sec/l

40 – 45

Vâscozitatea Plastică

cP

Densitatea

15 – 25
3

Tensiunea dinamica de forfecare

lb/100ft

Filtratul

cm³/30'

<8

Conținutul de solide grele

% Vol

ALAP

Conținutul de solide ușoare

% Vol

<6

-

-

Stabilitatea emulsiei

mVolts

-

Conținutul de nisip

% vol

<1

Raportul ulei/apa

>10

Pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor de foraj, operațiunile vor fi monitorizate de laboratorul
executantului fiind urmărite caracteristicile fluidului de foraj pentru a preîntâmpina eventualele
manifestări de gaze care ar putea pune în pericol operațiunile.
De asemenea, de la adâncimea de 1100 m și până la intrarea în stratele productive (rezervor) vor fi
prelevate probe de sită la intervale de adâncime de 5 m. După intrarea în rezervor și până la atingerea
adâncimii finale, vor fi prelevate probe de sită pe intervale de adâncime de 3 m.
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Etapa de probe de producție
După finalizarea lucrărilor de foraj și execuția măsurătorilor geofizice de sondă, datele vor fi interpretate
și va fi stabilit programul de probare. Se vor determina intervalele de interes și în conformitate cu
cerințele ANRM se vor determina intervalele de perforare a coloanei.
După stabilirea adâncimilor de perforare se vor efectua următoarele operațiuni:








extragerea din sondă a prăjinilor de foraj;
introducerea în sondă a garniturii de tubing (tubulatura prin care sunt extrase gazele);
înlocuirea fluidului de foraj din sondă cu apă;
montarea capului de erupție la gura sondei;
perforarea stratelor productive;
înlocuirea apei (denivelare cu azot);
instalarea (montarea) linei de producție (conductă de oțel având diametru Ø = 3 ½” și lungimea L =
130 m, din oțel L 360 N, cu presiunea proiectată de 210 bar) între capul de erupție și stația de
colectare, uscare și tratare a gazelor naturale, existentă pe amplasamentul STRATUM.

Producția sondei va fi dirijată către instalațiile de măsură din cadrul stației de colectare, uscare și
tratare, existente pe amplasament și va fi monitorizată evoluția acestor sonde.
Stația de colectare, uscare și tratare gaze naturale Poduri colectează și tratează gazele extrase prin
sondele de producție P1, P2, P3 și P4 Poduri, precum și gazele de la sondele P5 și P6 Poduri, în testare în
momentul de față. În cadrul aceleiași stații vor fi recepționate și gazele prognozate a fi extrase prin
sondele P7, P9 și P14 după ce vor fi forate.
Stația de tratare gaze Poduri dispune de:







Module încălzitoare M101, M102, M108 compuse fiecare dintr-un calorifer cu încălzire indirectă a
gazelor cu P= 50 kW și consum gaze de 50 Nmc/h fiecare;
Modul de separare trifazică de total M103, constituit dintr-un separator trifazic orizontal de total
SOT01-PN 63 bar, cu capacitate de separare gaze de 1.000.000 Nm3/zi, condensat de 300 m3/zi și apă
de 5 m3/zi);
Modul de separare trifazică de etalonare M104 constituit dintr-un separator trifazic orizontal de
etalonare SOT02-PN 63 bar, cu capacitatea de separare gaze de 500.000 Nm3/zi, condensat de
150 m3/zi și apă de 2 m3/zi);
Stație de uscare cu trie-etilen-glicol (TEG) a gazului cu capacitatea de 1.500.000 Nmc/zi, compusă
din:
 coloană contractoare cu TEG;
 condensator glicol de presiune înaltă;
 schimbător de căldură TEG sărac/gaz umed;
 filtru de particule;
 filtru cu carbon activ;
 reboiler TEG (prevăzut cu arzător cu gaz);
 coloană de stripare TEG;
 acumulator TEG;
 pompe de circulație TEG;
 separator de gaz combustibil;
 schimbător de căldură TEG sărac/gaz uscat;
 panou de control local cu conexiune externă;
Instalație pentru recuperare fracții de hidrocarburi C3+ (în vederea realizării unui punct de rouă de
0°C în condiții standard);
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Modul de stabilizare condensat M105 compus din:
 schimbător de căldură în plăci H03 pentru încălzirea condensatului;
 rezervor cilindric orizontal V01, PN6 cu capacitate de 20 m3, pentru stabilizare condensat;
 rezervor cilindric vertical V02 cu capacitate de 800 m3;
Modul pompe livrare condensat constituit din:
 2 pompe centrifuge P01 (electrice) cu capacitate nominală de 20 m3/h fiecare și presiune de
refulare de maxim 3 bar, pentru încărcarea condensatului în autocisterne;
 contor măsurare fiscală M106;
Modul stocare apă de zăcământ M110 compus din:
 rezervoare cilindrice orizontale V04 și V05, metalice, cu capacitate de 50 m3 fiecare – apa de
zăcământ este transportată cu autocisterne la sistemul de injecție OMV Petrom S.A., Asset
VIII Moldova Nord;
 modul pompe apă de zăcământ – 2 pompe centrifuge (electrice) pentru încărcare apă de
zăcământ din rezervoare în autocisterne;
Modul colectare scurgeri accidentale M107 constituit din:
 rezervor cilindric orizontal V03, metalic, îngropat prevăzut cu pereți dubli, cu capacitate de
30 m3, pentru colectarea scurgerilor accidentale rezultate de la modulele M103, M104,
M105, stațiea de uscare gaze, instalația pentru recuperare fracții de hidrocarburi C3+ și
modul M106;
 pompă verticală, cu cavități – P02;
Cofret preparare gaz combustibil FG01 –pentru menținerea unei presiuni de maxim 0,5 bar și
contorizarea cantității de gaze consumate;
Câmp modulat pentru instalații electrice și de automatizare;
Stație pompe PSI compusă din:
 rezervor incendiu cu capacitate de 300 m3;
 rezervoare metalice cu capacitate de 28 m3;
 electropompă apă incendiu cu debit de 200 m3/h;
 motopompă apă incendiu cu debit de 200 m3/h;
 electropompă soluție spumogen cu un debit de 48 m3/h;
 generator de soluție spumă aeromecanică, GSM400;
 rezervor soluție spumă aeromecanică cu capacitate V = 1000 l;
 clădire modulară pentru protecție.

Din Stația de tratare gaze Poduri, gazele naturale vor fi dirijate către conducta de gaze instalată și livrate
în conducta Ø20”, Onești-Bacău a SNTGN TRANSGAZ din Berești-Tazlău.
Conducta de transport a gazelor naturale la magistrala Onești-Bacău este realizată din oțel L245 NB și
are diametrul Ø 14”, lungimea L = 10519 m, presiunea maximă de lucru P = 64 bar, iar debitul maxim de
gaze vehiculat Q = 4000000 Stm3/zi. La plecarea din Stația de tratare gaze Poduri, este prevăzută o gară
de plecare godevil.
Conducta subtraversează:





râul Tazlău și pârâul Berești (în zona de confluență);
pârâul Berești în secțiunea Turluianu;
pârâul Valea Teiului;
drumul comunal Berești-Turluianu.

Panou de măsură fiscal Berești-Tazlău este constituit din:



gară de primire godevil;
separator orizontal de lichide;

STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 20

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017








instalație de filtrare gaze;
instalație de măsură debit;
instalație de reglare presiune gaze;
rezervor de condens cu capacitatea de 10 m3 (pentru degodevilare);
descărcătoare de presiune;
căsuță operator.

Pentru Stația de colectare, tratare și uscare a gazelor Poduri, conducta de transport a gazelor și sondele
de producție P1, P2, P3 și P4 Poduri, beneficiarul deține Autorizația de Mediu nr. 197 din 31.10.2014,
rev. 1 din 01.10.2015, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.
Sonda 5 Poduri: Sonda 5 Poduri exploatează un țiței cu caracteristici relativ diferite, respectiv densitate
mai mare decât cel extras prin sondele precedente. Amestecul de gaze, țiței și apă, iese din sonda 5
Poduri și intră în manifoldul de reducere presiune (de la 35-60 bar se reduce la presiunea de lucru de
maxim 12 bar). Amestecul pleacă către încălzitorul aferent printr-o conductă de 3,5”, unde gazul și
țițeiul este încălzit pana la o temperatură de 40-45oC, de unde este dirijat către skidul de separare
bifazic, unde are loc separarea gazului de țiței și apă. Țițeiul și apa sunt colectate in cele două habe
acoperite și încălzite (70 mc/fiecare haba), iar gazul se duce în al doilea separator bifazic pentru încă o
separare de urmele de țiței. Gazul uscat ajunge la faclă, iar țițeiul este dirijat la habe. Din cele doua
habe de țiței este conectat un furtun care se cuplează la linia de încărcare existentă.
Habele de țiței sunt poziționate în cuva de retenție a rezervorului de condensat de 800 m3, care este
impermeabilizată cu geomembrană.
Etapa finală, de dezafectare
După încheierea probelor de producție va urma demobilizarea instalației de foraj și a echipamentelor
auxiliare (după execuția ambelor sonde), precum și transportul acestora la o altă locație sau la baza de
reparații.
Sondele, conectate prin linia de producție la Stația de tratare Poduri, vor fi împrejmuite cu gard din plasă
de sârmă, iar fostul careu de foraj (3180 m2) va fi restrâns la beciul sondelor (3,2 m x 3,07 m x 2,7 m).
După epuizarea rezervelor, sondele vor fi abandonate în conformitate cu cerințele Ordinului A.N.R.M.
nr. 8/12.01.2011, iar terenul va fi redat în circuitul natural.

1.1.4

UTILITĂȚI

Utilitățile necesare pentru activitățile aferente execuției lucrărilor din incinta careului forajului vor fi:





energie electrică;
apă potabilă, apă pentru nevoi gospodărești și pentru întreținerea și igienizarea spațiilor
odihnă/administrative, apă în scop tehnologic;
evacuarea apelor uzate menajere și a apelor pluviale;
energie termică.

Alimentarea cu apă
Principalele utilizări ale apei pentru desfășurarea activităților de foraj vor fi următoarele:



consum ca apă potabilă pentru personalul angajat;
nevoi gospodărești și pentru întreținere și igienizarea spațiilor administrative aferente careului de
foraj;
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scopuri tehnologice: operațiunile de foraj (corectarea caracteristicilor fluidului de foraj, curățarea
instalației de foraj); și
asigurarea rezervei de incendiu.

Pentru alimentarea cu apă potabilă a personalului angajat al contractorilor investiției propuse se va
folosi apă potabilă îmbuteliată și livrată în bidoane de la furnizori specializați.
Apa pentru nevoi gospodărești și pentru întreținerea și igienizarea spațiilor administrative va fi
alimentată prin transport cu autocisterna de la o sursă apropiată de apă care deține avizul DSP Bacău.
Conform informațiilor din „Documentația pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor” (Jeremy
ProMaster S.R.L.), apa necesară pentru nevoi gospodărești va fi înmagazinată într-un rezervor
suprateran din fibră de sticlă având capacitatea de 10 m3, care este amplasat organizarea de șantier
existentă.
Apa utilizată în scop tehnologic va fi stocată în două rezervoare (habe) metalice cu capacitatea de 40 m3
fiecare, de unde va ajunge prin pompare la principalii utilizatori (instalația de foraj și instalația de
condiționare a fluidului de foraj). Fluidul de foraj va fi transportat pe amplasament, gata preparat de
furnizorul autorizat (AVA Europa de Est). Regimul de funcționare al folosinței de apă tehnologică este
strict limitat la perioada forării fiecărei sonde (estimată la 2 x 47 zile), alimentarea cu apă realizându-se
continuu pentru a putea asigura securitatea procesului tehnologic.
Apa necesară în scop tehnologic este utilizată pentru corectarea caracteristicilor fluidului de foraj,
pentru răcirea echipamentelor de foraj (sistemele mecanice și de frânare), precum și pentru curățarea
instalației de foraj. Necesarul de apă tehnologică trebuie să asigure compensarea debitelor de apă și a
pierderilor prin evaporare. Reducerea consumului de apă pentru activitatea de foraj, care necesită
volume semnificative de apă, se va realiza prin montarea unui sistem de curățare/recirculare a fluidului
de foraj.
Rezerva intangibilă de incendiu estimată ca fiind de 108 m3 va fi stocată în habele metalice pentru
stocarea apei tehnologice cu capacitatea totală de 80 m3 dar, va fi suplimentată din facilitățile
amenajate în cadrul stației de tratare a gazelor naturale, care constă din 5 rezervoare metalice de 28 m3
fiecare din cadrul stației de pompe PSI și un rezervor metalic de stocare apă pentru stingerea incendiilor
cu capacitatea totală de 300 m3, amplasate în partea de nord a amplasamentului Stație Poduri.
Evacuarea apelor uzate
Apele uzate rezultate din activitățile proiectului analizat vor fi după cum urmează:




ape uzate menajere rezultate din activitățile igienico-sanitare ale personalului angajat;
ape uzate rezultate de la întreținerea și igienizarea spațiilor administrative aferente organizării de
șantier;
apa de zăcământ rezultată de la refularea sondei în timpul probelor de producție.

Colectarea apelor uzate menajere și apele uzate rezultate de la întreținerea și igienizarea spațiilor de
administrative se va realiza prin intermediul rețelei de canalizare existente pe amplasamentul STRATUM
(având o lungime de 40 m), fiind dirijate către cele două bazine vidanjabile, tri-compartimentate,
montate îngropat. Apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic, pe bază de contract, de către un
operator autorizat în vederea evacuării la Stația de epurare a apelor uzate Moinești. Acest tip de ape
uzate vor conține în principal suspensii solide, substanțe organice, compuși cu azot, grăsimi etc.
Din procesul de foraj nu rezultă ape uzate tehnologice. Circuitul de utilizare al apei în cadrul
echipamentelor/instalațiilor de foraj exclude teoretic problema formării și evacuării de ape uzate,
deoarece apa este utilizată și transportată în circuit închis.
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Astfel, apa de la sistemul de răcire a frânelor troliului de foraj și de frâna hidromatică se vor recupera
într-o habă cu capacitatea de 5 m3, de unde este pompată în rezervorul de apă al instalației de foraj și
folosită în procesul de săpare.
Apa uzată rezultată de la spălarea și întreținerea instalației de foraj și a spațiului de lucru din sondă și de
la gura sondei (beciul sondei, instalația de prevenire a erupțiilor) va fi colectată în beciul betonat al
sondei, de unde va fi pompată și reintegrată în fluxul tehnologic de condiționare a fluidului de foraj.
Acest tip de ape uzate poate prezenta caracteristici fizice și chimice similare apei folosite în procesul
tehnologic.
Eventualele scurgeri accidentale rezultate din operarea instalației de condiționare a fluidului de foraj vor
fi dirijate prin intermediul unui șanț realizat din jumătăți de țeavă din PVC cu diametrul de 250 mm
montate într-un canal trapezoidal din beton cu adâncimea de 0,4 m și cu lungimea de 47 m către beciul
sondei P6, de unde vor fi pompate și reintegrată în fluxul tehnologic de condiționare a fluidului de foraj.
Eventualele scurgeri accidentale datorate neetanșeităților din circuitul de utilizare a apei tehnologice,
precum și apele pluviale potențial contaminate drenate de pe întreaga suprafață a careului de foraj, vor
fi colectate prin intermediul unui șanț perimetral provizoriu, realizat din jumătăți de țeavă din PVC cu
diametrul de 250 mm montate într-un canal trapezoidal din beton cu adâncimea de 0,4 m și cu lungimea
de 250 m, și vor ajunge gravitațional în haba de colectare ape reziduale cu capacitatea de 40 m3, de
unde sunt dirijate gravitațional print-o conductă separată în instalația de condiționare a fluidului de
foraj. Acest tip de ape uzate poate prezenta caracteristici fizice și chimice similare apei folosite în
procesul tehnologic, conținând materii în suspensie și urme de hidrocarburi provenite din sistemele de
lubrifiere ale instalației/echipamentelor de foraj.
Apa de zăcământ rezultată din probele de producție este separată în separatorul orizontal trifazic
SOT02-PN63 bar din Stația de colectare, tratare și uscare gaze Poduri. După separare, apa de zăcământ
este direcționată prin conducte către rezervoarele de stocare a apei de zăcământ din modului M110
(rezervoarele V04 și V05 cu capacitatea de 50 m3 fiecare). Evacuarea apei de zăcământ se realizează prin
vidanjare de către un operator autorizat, pe bază de contract, aceasta fiind transportată cu autocisterna
și predată către OMV Petrom S.A. – Asset VIII Moldova Nord în vederea injectării în zăcământ.
Alimentarea cu energie electrică
Instalația de foraj este acționată electric. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor principali și
auxiliari se va realiza prin intermediul a:



3 generatoare MAN 410 kW gaz E2842 LE322;
3 generatoare MAN 625 kW Diesel D2842 LE203.

Conform informațiilor furnizate de beneficiar, energia electrică va fi asigurată în principal de
generatoarele care funcționează pe gaz, iar cele diesel vor fi folosite doar pentru suplimentarea puterii
necesare în cazuri de urgență. Gazele combustibile necesare funcționării generatoarelor vor fi preluate
din instalațiile de producție proprii ale STRATUM.
Pentru alimentarea generatoarelor diesel, pe amplasament va fi instalat un rezervor de motorină având
o capacitate de 16 m3, prevăzut cu pereți dubli și cuvă de retenție a eventualelor scurgeri accidentale.
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Alimentarea cu energie termică
Încălzirea spațiilor aferente organizării de șantier și careului de foraj se va realiza prin intermediul
instalațiilor de climatizare tip HVAC.
Așa cum a fost descris în cele de mai sus, în toate cele trei etape de desfășurare a proiectului (pregătire,
execuție lucrări și dezafectare), utilitățile vor fi asigurate intern, prin grija constructorului și, prin urmare,
nu se vor realiza conexiuni la rețelele edilitare din zonă.

1.2 DURATA ETAPEI DE FUNCȚIONARE
Durata estimată pentru realizarea proiectului propus este de cca. 3 luni pentru fiecare sondă, rezultând
o durata totală de aproximativ 2 sonde x 3 luni = 6 luni. Durata efectivă privind realizarea investiției va fi
stabilită de către beneficiarul lucrărilor, de comun acord cu firmele specializate selectate pentru
execuție.
Execuția lucrărilor (pentru fiecare sondă) se va desfășura după cum urmează:



pentru lucrările de pregătire și organizare este prevăzută o perioadă de 10 zile;
pentru executarea forajului și a probelor de producție sunt prevăzute 62 zile, din care 47 zile vor fi
pentru execuția propriu-zisă lucrărilor de foraj și 15 zile pentru testarea productivității sondei.

Dezafectarea componentelor proiectului se va realiza în 10 zile, iar durata pentru reabilitarea terenului
ocupat temporar va fi în funcție de perioada de realizare a studiului pedologic și recomandările acestuia,
precum și de tipul lucrărilor necesare în vederea readucerii terenului la condițiile inițiale.

1.3 INFORMAȚII PRIVIND PRODUCȚIA
Obiectul principal al investiției este reprezentat de execuția celor două sonde 9 și 14 Poduri, în
conformitate cu Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în
perimetrul EV-1 Moinești, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1417/2004. în adresa Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), Compartimentul de Inspecție Teritorială Bacău, nr.
467/09.05.2016, care certifică existența avizelor pentru săparea sondelor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Poduri,
conform „Încheiere nr. 21-2015”.
În prezent, pe structura EV – 1 Moinești sunt în exploatare 4 sonde (P1, P2, P3 și P4 Poduri) au fost
săpate și sunt în faza de testare a sondelor P5 și P6 Poduri, iar sonda P7 Poduri urmează a fi săpată.
Pentru sondele 9 și 14 Poduri se solicită prin prezenta procedură acordul de mediu pentru a fi săpate.
Conform proiectului tehnic sondele vor fi săpate dirijat (profil „J”) cu un unghi de înclinare 20° și o
deviere pe orizontală de aproximativ 690 m, respectiv 530 m. Obiectivul este reprezentat de rezervor de
gaze din Stratele de Kliwa, adâncimea finală propusă este 4500 m MD/4270 m TVD, ținta fiind ca talpa
sondei să se încadreze într-un cerc cu raza de 30 m. Forajul celor două sonde este similar, operațiunile
vor fi executate în secțiuni, diametrele vor fi diminuate cu creșterea adâncimii.
Forajul sondelor 9 și 14 se va face cu o instalațiă de foraj tip BENTEC EURO Rig 250, deținută de firma
RED (Rag Energy Drilling). Forajul sondei se execută conform „Proiectului tehnic de foraj” și cu
respectarea „Normelor specifice de securitate a muncii la lucrările de foraj sonde”, ediția 1995,
elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a „Regulamentului pentru prevenirea erupțiilor la
forajul, punerea în producție și exploatarea sondelor de țiței și gaze”, ediția 1982, a „Normelor de
prevenire și stingere a incendiilor și de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitățile
Ministerului Petrolului”, ediția 1990.
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Instalația de foraj este acționată electric. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor principali și
auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen aflat în dotarea instalației. Conform informațiilor
primite de la beneficiar, generatoarele (grupuri electrogene) vor funcționa în principal cu gaze naturale,
motorina asigurând cazurile de urgență.
Informațiile privind resursele energetice care vor fi folosite în cadrul investiției propuse sunt prezentate
în tabelul următor, pentru fiecare sondă, conform informațiilor furnizate de beneficiar.
Tabel 1: Informațiile privind necesarul resurselor energetice pentru execuția sondelor 9 și 14 Poduri
Producția
Denumirea

Foraj dirijat exploatare
- sonda 9 Poduri

Foraj dirijat exploatare
– sonda 14 Poduri

Resurse folosite în scopul asigurării producției
Cantitatea
(prognozată)

200.000 m3/zi

250.000 m3/zi

Denumirea/Sursa

Cantitatea

Gaze naturale/Proprie –
Stația de colectare, tratare și
uscare Poduri

123.840 Nm3/lună

Motorina/Stații alimentare

43,2 t/lună

Gaz natural/Proprie - Stația
colectare, tratare și uscare
Poduri Poduri

123.840 Nm3/lună

Motorina/Stații alimentare

43,2 t/lună

Cele două sonde au o construcție similară, consumurile estimate fiind similare. Cantitățile sunt estimate
pentru condiții normale de funcționare a instalației, fără incidente care pot determina intervenții
suplimentare (instrumentații).
Pe baza informațiilor furnizate de beneficiar, producția estimată de gaze naturale a Perimetrului de
exploatare Poduri, care va fi susținută de sondele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 14 Poduri, este prezentată în
tabelul următor.
Tabel 2: Informațiile privind producția și necesarul resurselor energetice
Resurse folosite în scopul asigurării
producției

Producția
Denumirea sondei
1 Poduri
2 Poduri
3 Poduri
4 Poduri
5 Poduri (estimată)
6 Poduri (estimată)
7 Poduri (estimată)
9 Poduri (estimată)
14 Poduri (estimată)
Total
n.d. – nedeterminat

Cantitatea de gaze
naturale
200.000 m3/zi
90.000 m3/zi
40.000 m3/zi
90.000 m3/zi
10.000 m3/zi
280.000 m3/zi
250.000 m3/zi
200.000 m3/zi
250.000 m3/zi
1.410.000 m3/zi

Cantitatea de
condensat
35 m3/zi
10 m3/zi
6 m3/zi
10 m3/zi
60 m3/zi
55 m3/zi
45 m3/zi
25 m3/zi
45 m3/zi
291 m3/zi

Denumirea

Cantitatea anuală

Energie electrică
Gaze naturale

n.d.
n.d.

Impactul activității de extracție asupra resurselor neregenerabile (hidrocarburi petroliere) este pozitiv,
având în vedere că sondele 9 și 14 Poduri vor introduce pe piața românească o cantitate de
450.000 m3/zi gaze naturale, care vor aduce o contribuție la independența energetică a regiunii.
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În capitolul 4 din prezenta documentație este tratat impactul activității de extracție asupra factorilor de
mediu (apă și sol – resurse regenerabile).

1.4 INFORMAȚII DESPRE MATERIILE PRIME ȘI SUBSTANȚELE CHIMICE
La realizarea proiectului se vor utiliza materii prime și materiale, conform cu reglementările naționale în
vigoare. În vederea executării lucrărilor de construcție se folosesc următoarele resurse naturale: nisip,
piatră spartă, balast și macadam. Efectele asupra mediului produse de introducerea în operă a acestor
resurse sunt reduse, deoarece acestea sunt compatibile cu terenul natural unde se utilizează.

1.4.1

ETAPA LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE ȘI DE ORGANIZARE

În etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare, se va desfășura pe o perioadă estimată redusa de timp
de aproximativ 10 zile, având în vedere ca este doar o extindere a careului. Organizarea de șantier și
drumul de acces exista (au fost amenajate) pentru sondele precedente. Materialele și materiile prime
necesare pentru realizarea investiției vor fi reprezentate de:









agregate minerale (nisip, piatră spartă, macadam și balast) pentru extinderea careului de foraj;
geomembrană pentru impermeabilizarea platformei de foraj, a beciului sondei, precum și a
șanțurilor de colectare;
beton și armătură pentru realizarea beciului sondei;
dale din beton (prefabricate);
ciment (pentru racordarea elementelor prefabricate din beton);
panouri metalice și stâlpi metalici pentru realizarea împrejmuirii platformei de foraj;
carburanți și uleiuri;
vopsele.

În această etapă vor fi utilizate utilaje specifice lucrărilor de construcții, care vor fi asigurate prin grija
contractorului lucrărilor de construcții, și anume: excavator, buldozer, compactor, autobetonieră,
încărcător frontal, macara, etc.
Principalele materii prime utilizate în perioada de pregătire și organizare vor fi reprezentate de
agregatele minerale, care vor fi transportate de la cele mai apropiate cariere de nisip și pietriș autorizate
de ANRM. Celelalte materiale utilizate în această etapă vor fi furnizate de unități specializate.
Substanțele periculoase utilizate în etapa de pregătire și organizare vor fi reprezentate de carburanții,
lubrifianții și uleiurile necesare funcționării utilajelor de construcție. Alimentarea cu carburanți a
mijloacelor de transport se va realiza în stații de distribuție și nu pe amplasament, iar schimbul de ulei se
va face în unități specializate.
De asemenea, se vor utiliza vopselele în cantități relativ reduse, iar aprovizionarea acestora se va face în
cantitățile necesare pentru a evita stocarea pe perioade îndelungate. Stocarea vopselelor se va face în
ambalajele originale, în spații special destinate, acoperite, pe suprafețe impermeabile.
Informațiile despre materiile prime și materialele, substanțele sau preparatele chimice utilizate în etapa
de pregătire și organizare sunt prezentate în tabelele de mai jos.
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Tabel 3: Materii prime și materiale utilizate în etapa de pregătire și organizare
Nr. crt.

Denumire materii prime și materiale

Cantitate

1

Balast pentru extindere careu de foraj

636 m3

2

Macadam pentru careul de foraj

277 m3

3

Geomembrană pentru impermeabilizarea platformei de foraj

4

Nisip pentru montare dale din beton

138,6 t

5

Dale prefabricate pentru amenajare platformă foraj și zona de
containere (318 buc. x 1,35 t)

429,3 t

6

Motorină

960 l/zi

1386 m2

Tabel 4: Informații despre materiile prime și substanțele sau preparatele chimice utilizate în etapa de
pregătire și organizare
Denumirea materiei prime, a
substanței sau preparatului
chimic

Cantitatea
anuală/existent
ă în stoc

Motorină
Uleiuri, lubrifianți

-

Vopsea

-

Clasificarea și etichetarea substanțelor sau
preparatelor chimice*
Categorie
Periculoase/
Periculozitate**
Fraze de risc*
Nepericuloase (P/N)
P
T
R45
P
T
R45
R11, R36, R66,
P
F+; Xi
R67

* Conform Hotărârii Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase
** Conform Anexei 1 – Criterii generale de clasificare și etichetare a substanțelor chimice și preparatelor periculoase, din HG nr.
1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase

1.4.2

ETAPA DE EXECUȚIE PROPRIU-ZISĂ A FORAJ DE EXPLOATARE

În etapa de execuție propriu-zisă a foraj de explorare, materiile prime vor fi asigurate prin grija
companiei de foraj selectate pentru execuția lucrărilor, și anume: combustibil (gaz natural, motorină) și
uleiuri, fluid de foraj și aditivi. Materialele vor fi furnizate de unități de specialitate, autorizate pentru
producerea și comercializarea acestor materiale.
În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele materii prime și materiale utilizate în etapa de foraj,
precum și consumurile estimative ale acestora. Având în vedere lipsa datelor exacte privind
consumurile, cantitățile au fost estimate pe baza geometriei găurii de sonda, conform informațiilor din
literatura de specialitate. Variații ale valorilor pot sa apară având în vedere condițiile specifice care vor
întâlnite în procesul de foraj.
Tabel 5: Materii prime și materiale utilizate în etapa de foraj propriu-zis
Nr.
crt.

Denumirea materiei prime

1

Fluid de foraj pe bază de apă

180 m3

2

Fluid de foraj pe bază de uleiuri sintetice

789 m3

3

Ciment

4

Motorină

5

Gaz natural

6

Coloane de tubaj

410 t
3.000 l/zi
4.128 Nm3/zi
456 t
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Motorina va fi asigurată pe baza unui contract de prestări servicii de către un furnizor autorizat de la
depozite de produse petroliere din zonă. În cadrul careului de foraj va fi prevăzută o zonă de
stocare/alimentare cu motorină, unde se va amplasa rezervorul de motorină cu capacitatea de 16 m3,
sigură și proiectată în acest scop, impermeabilizată și prevăzută cu bordură de protecție (capacitatea de
retenție de minim 110% și întreținute în stare bună), iar toate furtunurile, supapele și opritoarele vor fi
amplasate în zona delimitată. Schimbarea uleiului utilajelor se va realiza în spații special amenajate
prevăzute cu tăvi de reținere a eventualelor scurgeri accidentale. De asemenea, în imediata vecinătate a
acesteia vor fi disponibile kituri de intervenție în caz de scurgeri accidentale.
Materialele tubulare vor fi stocate pe rampele de material tubular, special destinate, ale instalației.
Fluidul de foraj va fi aprovizionat gata preparat fiind depozitat pe amplasament în șase silozuri de fluid și
habele de lucru. Pe amplasament va fi asigurat un stoc minim de materiale (substante chimice),
necesare pentru reconditionarea fluidului de foraj, care vor fi stocate pe platforma betonata și
acoperita, din incinta. Fluidul de foraj va fi pompat în instalație, funcție de tip (secțiunea de lucru) și
necesitați, utilizând pompele din dotare.
Pentru protejarea stratelor de apă subterană se va utiliza fluid de foraj pe bază de apă în secțiunea
superioara ale sondei, nefiind tratat cu substanțe chimice care să contamineze apa subterană. În
secțiunile intermediare și de adâncime va fi folosit fluid de foraj pe bază de uleiuri sintetice. Procesul de
foraj va implica forarea până la 250 m cu noroi pe baza de apă și forarea până la adâncimea proiectată a
sondei cu fluid de foraj pe bază de uleiuri sintetice.
La forarea sondelor, fluidul de foraj este asigurat de Contractorul lucrărilor de foraj urmând ca
recondiționarea (ajustarea parametrilor noroiului) acestuia să se asigure în instalația care va fi montată
pe platforma de foraj.
Fluidul de foraj pe bază de apă folosit pentru secțiunea 20” (0-250 m) va utiliza un sistem polimer KCI și
aditivi. Pentru următoarele secțiuni se vor utiliza fluide de foraj pe baza de uleiuri sintetice (OBM).
Funcțiunile principalelor componente ale fluidelor de foraj utilizate pentru realizarea sondelor 9 și 14
Poduri sunt prezentate în tabelul de mai jos. Compozitia fluidelor de foraj include un număr de 28
substanțe chimice, din care 15 prezinta caracteristici periculoase, conform fiselor cu datele de
securitate. Dupa cum am mentionat, fluidele de foraj vor fi aprovizionate gate preparate astfel ca pe
amplasament sunt stocate substantele chimice, componente ale acestor fluide, în cantități relativ mici
necesare doar pentru ajustarea parametrilor calitativi in caz de intervenție. Stocarea acestora se va
realiza în mod controlat în ambalajele originale, evitându-se posibilul contact între substanțe chimice
incompatibile. Aceste spații vor fi prevăzute cu tăvi de retenție a eventualelor scurgeri accidentale și
kituri de intervenție în caz de scurgeri. Pe amplasament se va ține un registru al substanțelor periculoase
stocate și se va implementa un plan de intervenție în caz de poluări accidentale în conformitate cu
prevederile specifice legislației naționale.
În Tabelul 6 sunt prezentate toate substanțele utilizate (inclusiv motorina pentru functionarea
utilajelor), incluzând: Denumirea comerciala a produsului, compoziția chimica a substanțelor ce vor fi
utilizate in compozitia fluidelor, numărul de înregistrare CAS pentru fiecare compus, precum și
clasificarea conform Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a
amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907 /2006. Pentru echivalența și comparație in tabel nr. 1 sunt
prezentate și prevederile Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, in momentul de fata abrogat de
Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008.
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Conform reglementărilor în vigoare, toate produsele chimice sunt însoțite de Fișe tehnice de securitate
care conțin informații de bază privind compoziția chimică a produsului, iar în cazul preparatelor chimice
a principalilor componenți. Aceste fișe conțin, de asemenea, date privind identificarea pericolelor,
măsuri de prim ajutor, măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, măsuri pentru prevenirea scurgerilor
accidentale, cerințe privind transportul, manevrarea și depozitarea, date privind stabilitatea și
reactivitatea, informații toxicologice, informații ecologice, recomandări privind eliminarea finală etc.
În Anexa C la prezenta documentație sunt prezentate fișele de securitate ale elementelor componente
ale fluidelor de foraj utilizate pentru execuția sondelor 9 și 14 Poduri.
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Tabel 6: Principalele componente ale fluidelor de foraj utilizate
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

8

Componenta

Funcțiune

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC

Clasificare
(1272/2008/CE)

AVABENTOIL
HY

Creșterea
vâscozității

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

AVADETER

Agent deblocat de
conducte

R41-Risc leziuni oculare

H315-Provoaca iritarea
pielii
H318-Provoaca
afectarea grava a
ochilor
Nu este clasificat
periculos

AVAMICA F-C

Reducere pierderi
de circulație

Nu este clasificat
periculos

AVAWASH
OBM-LT

Agent de
deblocare cu
toxicitate redusa

R22- Nociv in caz de
înghițire
R41-Risc leziuni oculare

AVAWASH
WBM

Agent de curățare
pentru fluide de
foraj pe baza de
apa
Reducător de
filtrant pentru
fluide de foraj pe
baza de ulei
Emulsificator
primar pentru
fluide de foraj pe
baza de ulei (OBM)
Emulgator și agent
de umectare
pentru fluid de
foraj pe baza de
ulei (OBM)

R22- Nociv in caz de
înghițire
R41-Risc leziuni oculare

AVAOIL FC

AVOIL PE-LT

AVOIL SE-LT

Nu este clasificat
periculos

R38-Iritant pentru piele
R43-Poate provoca
sensibilitatea pielii
R43-Poate provoca
sensibilitate in contact
cu pielea

H302-Nociv in caz de
înghițire
H318-Provoaca leziuni
oculare grave
H302-Nociv in caz de
înghițire
H318-Provoaca leziuni
oculare grave
Nu este clasificat
periculos

H315-Provoaca iritarea
pielii
H317-Poate provoca
reacție alergică a pielii
H315-Provoaca iritarea
pielii
H317-Poate provoca
reacție alergică a pielii

Stare
fizica

Mod de
Manipulare
/Depozitare

Condiții
de
stocare

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

platformă
betonată
acoperită

0.5

lichid

platformă
betonată
acoperită

0.5

platformă
betonată
acoperită

Cantități Relevante (cf
Legea 59/2016
(m)

(M)

q/Q

spațiu
deschis

0

0

0

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

solid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

0.5

lichid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

platformă
betonată
acoperită

0.5

lichid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

platformă
betonată
acoperită

0.5

lichid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01
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Nr.
crt.

Componenta

9

AVOIL TN/LT

10

11

12

13

AVOIL VS/LT

AVOIL WA-LT

BARITE

Clorura de Ca

Funcțiune

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC

Clasificare
(1272/2008/CE)

Agent de reducere
a vâscozității
pentru fluide de
foraj pe baza de
ulei (OBM)
Agent de
modificare a
proprietăților
reologice,
toxicitate redusa
pentru fluide de
foraj (OBM)

R65-Nociv, poate
provoca afecțiuni
pulmonare in caz de
înghițire

H304-Poate fi mortal
in caz de înghițire și
pătrundere in căile
respiratorii

R65-Nociv, poate
provoca afecțiuni
pulmonare in caz de
înghițire
R36/38-Iritant pentru
ochi și piele

Agent de
umectare,
toxicitate redusa
pentru fluide de
foraj pe baza de
ulei (OBM)
Agent de
îngreunare pentru
fluide de foraj
Agent de
îngreunare solubil
și sursa de calciu
în fluide de foraj
inhibitoare de
calciu

R43-Poate provoca
sensibilitate in contact
cu pielea

H304-Poate fi mortal
in caz de înghițire și
pătrundere in căile
respiratorii
H314- Provoacă arsuri
grave ale pielii și
lezarea ochilor
H317-Poate provoca
reacție alergica a pielii
H410- Foarte toxic
pentru mediul acvatic
cu efecte pe termen
lung
H317-Poate provoca
reacție alergica a pielii

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

R36-Iritant pentru ochi

H319-Provoaca iritarea
grava a ochilor

Stare
fizica

Mod de
Manipulare
/Depozitare

Condiții
de
stocare

platformă
betonată
acoperită

0.5

lichid

recipient
original

platformă
betonată
acoperită

0.5

lichid

platformă
betonată
acoperită

0.5

platformă
betonată
acoperită
platformă
betonată
acoperită
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Cantități Relevante (cf
Legea 59/2016
(m)

(M)

q/Q

spațiu
deschis

50

200

0.01

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

lichid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01
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Nr.
crt.

Componenta

14

Acid citric

15

16

17

18

19

20

Granular FM-C

INCOR

INTAFLOW

INTASOL FM-C

VAR (var
hidratat)

MAGMA
FIBER

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC

Clasificare
(1272/2008/CE)

Agent de control
pH

R36-Iritant pentru ochi

H319-Provoaca iritarea
grava a ochilor

Material de
reducere a
pierderilor de
circulație pentru
fluidele de foraj
Inhibitor de
coroziune pentru
fluide de foraj

Nu este clasificat
periculos

Funcțiune

Agent de reducere
a pierderilor de
circulație pentru
fluidele de foraj
Material de
reducere a
pierderilor de
circulație pentru
fluidele de foraj
Material pentru
reglare pH

Material de
reducere a
pierderilor de
circulație

-

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

H315-Provoaca iritarea
pielii
H319-Provoaca iritarea
ochilor
H412-Nociv pentru
mediul acvatic cu
efecte pe termen lung
Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

nu este clasificat
periculos

-

Nu este clasificat
periculos

H315-Provoaca iritarea
ochilor
H318-Provoaca leziuni
oculare grave
H335-Poate provoca
iritarea cailor respiratorii
Nu este clasificat
periculos

Stare
fizica

Mod de
Manipulare
/Depozitare

Condiții
de
stocare

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

platformă
betonată
acoperită

0.5

platformă
betonată
acoperită

Cantități Relevante (cf
Legea 59/2016
(m)

(M)

q/Q

spațiu
deschis

50

200

0.01

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

lichid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0
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Nr.
crt.

Componenta

21

SIDERITE

22

23

24

25

26

27

Bicarbonat
de Na
SODA ASH

STEARALL
LQD

VICTOSAL
MMH

VISCO 83 XLV

VISCO XC 84

Funcțiune

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC

Clasificare
(1272/2008/CE)

Material de
îngreunare pentru
fluide de foraj
Regulator de
duritate

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

Stabilizator de PH
și eliminator de
calciu pentru
fluidele de foraj
Agent
antispumant
pentru fluidele de
workover și
completare

R36-Iritant pentru ochi

H319-Provoaca iritarea
grava a ochilor

Agent de creștere
a vâscozității și
reducere a
filtratului pentru
fluide de foraj
Agent de creștere
a vâscozității și
reducere a
filtratului pentru
fluide de foraj
Agent de creștere
a vâscozității
pentru fluide de
foraj

R65-Nociv, poate
provoca afecțiuni
pulmonare in caz de
înghițire

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

Nu este clasificat
periculos

Stare
fizica

Mod de
Manipulare
/Depozitare

Condiții
de
stocare

0.5

solid

recipient
original

0.5

solid

platformă
betonată
acoperită

1.5

platformă
betonată
acoperită

(M)

q/Q

spațiu
deschis

0

0

0

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

solid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.03

0.5

lichid

recipient
original

spațiu
deschis

50

200

0.01

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

platformă
betonată
acoperită

0.5

solid

recipient
original

spațiu
deschis

0

0

0

STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Cantități Relevante (cf
Legea 59/2016
(m)

platformă
betonată
acoperită
platformă
betonată
acoperită

H304-Poate fi mortal
in caz de înghițire
H318-Provoaca
afecțiuni oculare grave
H319-Provoaca iritare
grava a ochilor
H360-Poate dauna
fertilității sau fătului
H400-Foarte toxic
pentru mediul acvatic

Cantit.
Totala
Utilizata
anual (t)

Capacit
Depozit
(t)

Loc
Depozitare
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Nr.
crt.

Componenta

28

X-PRIMA

29

Motorina

Funcțiune
Material de
reducere a
pierderilor

Funcționarea
utilajelor

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC
-

R45-Poate cauza
cancer

Clasificare
(1272/2008/CE)

Loc
Depozitare

H315-Provoaca iritarea
pielii
H318-Provoaca leziuni
oculare grave
H335-Poate cauza
iritații respiratorii
H226-Lichid și vapori
inflamabili
H304-Poate fi mortal
in caz de înghițire
H315-Provoaca iritarea
pielii
H332-Nociv in caz de
inhalare
H351-Susceptibil a
provoca cancer
H373-Poate provoca
leziuni ale organelor in
caz de expunere
prelungita sau
repetata
H411-Toxic pentru
viața acvatică, având
efecte de lungă durată

platformă
betonată
acoperită

rezervor
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Cantit.
Totala
Utilizata
anual (t)
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3 t/zi

Capacit
Depozit
(t)

Stare
fizica

Mod de
Manipulare
/Depozitare

Condiții
de
stocare

0.5

solid

recipient
original

16

lichid

rezervor
motorina
pereți dubli

Cantități Relevante (cf
Legea 59/2016
(m)

(M)

q/Q

spațiu
deschis

50

200

0.01

rezervor
asigurat

2500

25000

0.0064
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Fluidele (noroaiele) de foraj vor fi aprovizionate gata preparate fiind depozitate in silozurile de fluide de
foraj. Pentru ajustarea calității fluidului de foraj și in caz de intervenție, pe amplasament vor fi
depozitate cantități foarte reduse din substanțele chimice componente necesare (estimate la <0,5 t).
Substanțele/materialele periculoase vor fi transportate de prestatori de servicii calificați și autorizați,
având în dotare echipamente corespunzătoare.

1.5 INFORMAȚII DESPRE POLUANȚII FIZICI ȘI BIOLOGICI
1.5.1

ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Emisiilor de zgomot și vibrații aferente proiectului vor fi specifice fiecărei etape din durata de viață a
acestuia.
Ca efecte generale (calitative) ale acestor potențiale emisii de zgomot și vibrații în arealul învecinat (fiind
în funcție și de intensitatea emisiilor), se pot indica cele eventual resimțite asupra:




personalului angajat;
altor obiective din vecinătate (zone de locuințe etc.);
faunei din zonă (zona este caracterizată însă de existența unui echilibru deja creat din acest punct de
vedere).

În întreaga literatură de specialitate, pragul de zgomot considerat ca fiind admis de om fără a simți
efecte negative este de 80 dB(A). După trecerea acestui prag, în funcție de gradul de depășire
(intensitate), dar și de frecvența și durata acestor depășiri, efectele ce pot să apară pornesc de la un
nivel de indispoziție simplă, putând ajunge până la pierderi de auz.
Etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare
Se estimează creșteri ale nivelurilor de zgomot asociate tuturor componentelor activităților de pregătire
și organizare din cadrul proiectului propus, iar acestea vor avea un efect temporar care se va limita în
general perioadei de pregătire și organizare. Principalele surse de zgomot aferente construirii proiectului
sunt următoarele:





traficul vehiculelor grele (basculante, autobetoniere, trailere);
operarea utilajelor/echipamentelor grele utilizate pentru manevrarea solului (excavatoare,
încărcătoare, buldozere), manevrarea materialelor/echipamentelor (macarale, echipamente de
pozare a diverselor elemente constructive, etc.), precum și alte activități de construcție;
manevrarea diferitelor materiale și echipamente de construcție-montaj; și
operarea utilajelor staționare (pompe, generatoare, compresoare, etc.).

În etapa de construcție, nivelul total de zgomot produs este generat de anumite tipuri de
echipamente/utilaje și de activități specifice. Prin urmare, impactul acustic aferent acestei etape a
proiectului variază în timpul zilei și de la o operație la alta.
Conform prevederilor Ordinului nr. 119/2014, valorile limită pentru nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat pentru zonele de locuit (Aeq) sunt următoarele:



Limita în timpul zilei (07.00-23.00) este de 55 db(A), măsurat la exteriorul locuinței conform
standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol;
Limita în timpul nopții (23.00-07.00) este de 45 dB(A) măsurat la exteriorul locuinței conform
standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol.
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Principala dificultate în realizarea unei estimări concrete a nivelurilor de zgomot generate în această
etapă constă în lipsa unor informații exacte asupra utilajelor, echipamentelor și vehiculelor de
construcție pentru executarea diferitelor operații.
Evaluarea și cuantificarea impactului desfășurării activităților de pregătire și organizare sunt dificile
deoarece activitățile de construcție se vor muta, în mod constant, de la un loc la altul pe traseul drumul
de acces, în zona careului de foraj, conducând la forme de impact cu o mare variabilitate temporară.
Pe baza unor metodologii consacrate, literaturii de specialitate sau a experienței în diferite studii, se pot
face estimări generale asupra nivelurilor de zgomot generate în această etapă. Astfel, în tabelul de mai
jos sunt prezentate mediile generale prevăzute de literatura de specialitate pentru nivelurile de zgomot
generate de utilajele folosite în construcția unor asemenea obiective.
Tabel 7: Valori medii ale nivelului de zgomot pe tipuri de utilaje
Utilaj

Nivel de zgomot generat
[dB(A)]
70-90
75-95
75-85
80-90
80-90
75
75-85
85-95
95-110

Autocamion / basculantă
Autobetonieră
Încărcător frontal
Buldozer
Excavator
Compactor
Generator mobil de energie electrică
Ciocan pneumatic
Motofierăstrău

Suplimentar, se pot preciza nivele de zgomot asociate cu diferite categorii de lucrări:



manipulare materiale: 75-85 dB(A);
dislocare pământ: 73-75 dB(A).

Ordinul nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților
strategice de zgomot, specifică următoarea relație de calcul pentru estimarea nivelurilor de zgomot
generate în acest caz:
Lp = Lw – 10 x log(r2) – 8

(1),

unde:




Lp – nivelul de zgomot;
Lw – puterea acustică;
r – distanța față de sursa de zgomot.

În aceste condiții vom avea următoarele valori pentru nivelul de zgomot înregistrat pe măsură ce
receptorul se îndepărtează de sursă:
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Tabel 8: Valori ale nivelului de zgomot în funcție de distanța față de sursă
Utilaj
Autocamion / basculantă
Autobetonieră
Încărcător frontal
Buldozer
Excavator
Compactor
Generator mobil de energie
electrică
Ciocan pneumatic
Motofierăstrău

Nivel de zgomot
generat
[dB(A)]
70-90
75-95
75-85
80-90
80-90
75

Distanța [m] /
Nivel de zgomot în funcție de distanța [dB(A)]
10
25
50
100
200
500
52
44
38
32
26
18
57
49
43
37
31
23
52
44
38
32
26
18
57
49
43
37
31
23
57
49
43
37
31
23
47
39
33
27
21
13

75-85

52

44

38

32

26

18

85-95
95-110

62
75

54
67

48
61

42
55

36
48

28
41

În general, nivelul de zgomot variază mult în funcție de mediul de propagare (condițiile locale –
obstacole). Cu cât receptorul este mai îndepărtat de sursa de zgomot, cu atât intervin mai mulți factori
care schimbă modul de propagare al acestuia (caracteristicile vântului; gradul de absorbție a aerului în
funcție de presiune, temperatură, UR; topografia locală; tipul de vegetație etc.).
Conform HG nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limită pentru expunerea la zgomot este de 87
dB(A). În vederea atenuării efectelor datorate surselor care nu se pot încadra în aceasta limită (la
distanță mică), se impune dotarea cu echipamente de protecție corespunzătoare a personalului angajat
în lucrările de construcție (căști, antifoane).
În ceea ce privește tranzitarea utilajelor/autovehiculelor grele a zonelor rezidențiale, valoarea limită
impusă prin STAS 10144/1-80 este de maxim 65 dB(A). Pentru respectarea acestei obligații, se vor
prevedea ca măsuri de diminuare viteze adecvate de deplasare (astfel încât motoarele să fie menținute
pe cât posibil mai puțin turate) și stabilirea unui grafic de transport care să asigure o cât mai bună
eșalonare a acestor tranzitări.
În general, vibrațiile sunt generate de utilajele/autovehiculele grele, iar reglementarea în vigoare care
stabilește limitele admisibile ale acestora pentru locuințe este SR 12025/2-94 „Acustica în construcții:
Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădiri”. Măsurile de diminuare a impactului asociat
vibrațiilor generate sunt asemănătoare cu cele de diminuare a impactului asociat disconfortului fonic.
Conform recomandărilor Directivei 2002/49/EC, transpusă prin HG nr. 391/2005 privind evaluarea și
gestionarea zgomotului ambiental, zgomotul asociat disconfortului general, pe o durata de 24 ore –
Lzsn(Lden) se calculează cu formula:
(2),
cu td + te + tn = 24 ore, unde:
td = 12 ore (funcționarea în timpul zilei)
te = [2-4ore] (funcționarea în timpul serii)
tn = 8ore (funcționarea în timpul nopții).
Având în vedere că lucrările de construcție-montaj aferente proiectului analizat se vor efectua în timpul
zilei, formula de mai sus devine:
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(3).
Prin urmare, disconfortul general datorat acestor surse de zgomot, corespunzător distanțelor față de
surse, va fi după cum urmează:
Tabel 9: Valorile nivelului de zgomot în funcție de distanța față de sursă – nivel de zgomot în timpul
zilei
Utilaj
Autocamion / basculantă
Autobetonieră
Încărcător frontal
Buldozer
Excavator
Compactor
Generator mobil de energie electrică
Ciocan pneumatic
Motofierăstrău

10
49
54
49
54
54
44
49
59
71

Distanța [m] /
Nivel de zgomot în funcție de distanța [dB(A)]
25
50
100
200
41
35
29
23
46
40
34
28
41
35
29
23
46
40
34
28
46
40
34
28
36
30
24
18
41
35
29
23
51
45
39
33
64
58
51
45

500
15
20
15
20
20
10
15
25
38

Întrucât distanțele între zonele rezidențiale învecinate și fronturile de lucru variază între aproximativ 10
m (drumul de acces și ferma existentă pe traseul acestuia) și 1700 m față de zonele rezidențiale cele mai
apropiate din cadrul intravilanului sat Cernu, iar utilajele/vehiculele nu vor funcționa simultan (operații
succesive), zgomotul asociat activităților de construcție va crea doar un impact inevitabil, temporar, fără
efecte remanente, condițiile de mediu din acest punct de vedere revenind la starea inițială (acolo unde
este cazul), odată cu încetarea lucrărilor de construcție. Nivelul de disconfort generat de zgomot este
semnificativ redus la limita zonelor de locuințe, conform valorilor prezentate în tabelul de mai sus. Cel
mai mare aport la nivelul de zgomot îl va avea traficul traficului autovehiculelor pentru transportul
materialelor, echipamentelor și a deșeurilor generate în această etapă.
Zgomotul asociat traficului autovehiculelor grele pentru transportul materialelor/echipamentelor pe
drumurile publice va produce disconfort fonic pentru persoanele ale căror locuințe sunt situate în
imediata vecinătate a drumurilor care traversează localitățile aflate pe rutele de transport. Impactul
asociat va fi pe termen scurt și va avea o frecvență relativ redusă.
Activitățile generatoare de zgomot vor fi coordonate astfel încât să fie efectuate în timpul programului
normal de lucru, dacă este posibil. Activitățile de construcție se vor desfășura conform unui program de
12 ore/zi lucrătoare și 5 zile lucrătoare/săptămână. În timpul nopții, se vor desfășura activități limitate,
cu niveluri de zgomot relativ reduse.
Vibrațiile asociate traficului autovehiculelor grele pentru transportul materialelor/echipamentelor pot
reprezenta de asemenea o problemă pentru receptorii rezidențiali și alți receptori sensibili aflați în
proximitatea drumurilor.
Principalele măsuri prevăzute și implementate în etapa de construcție pentru reducerea nivelurilor de
zgomot / vibrații vor fi următoarele:



Pentru personalul angajat în proiect, care va desfășura activități de construcție-montaj în apropierea
surselor de zgomot, se impune dotarea cu echipamente de protective corespunzătoare (căști,
antifoane etc.).
Pentru traficul rutier al utilajelor/autovehiculelor:
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Circulația vehiculelor numai pe rutele agreate, stabilite de specialiști și pe baza consultării cu
autoritățile competente.
 Impunerea către constructor și furnizorii de materiale/echipamente de a utiliza exclusiv vehicule
corespunzătoare din punct de vedere tehnic.
 Stabilirea rutelor și programarea transportului vehiculelor, utilajelor și echipamentelor pentru a
reduce impactul asupra zonelor rezidențiale.
 Controlul vitezei vehiculelor utilizate în activitățile de construcții.
 Interzicerea staționării vehiculelor cu motorul pornit în perioadele în care acestea nu sunt implicate
în activitate sau în care se realizează încărcarea/descărcarea materialelor.
Pentru funcționarea utilajelor/echipamentelor de construcție:
 Selectarea echipamentelor luând în considerare emisiile sonore produse de acestea.
 Întreținerea corespunzătoare a echipamentelor, utilajelor și vehiculelor.
 Programarea separată a diferitelor activități care au asociate emisii sonore importante, având în
vedere că nivelurile combinate de zgomot pot fi semnificativ mai mari la receptorii sensibili decât
valoarea limită.
 Limitarea activităților de construcții cu emisii sonore importante în perioadele din zi cel mai puțin
sensibile la zgomot.
 Oprirea echipamentelor atunci când nu sunt utilizate.
 Diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor.
 Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.
 Oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea/încărcarea
materialelor.
 Folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate.
 Utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe, etc.).

Luând în considerare distanțele minime de aproximativ 1700 m la care se află cele mai apropiate
locuințe (zona rezidențială), precum și de măsurile de protecție propuse în cadrul proiectului, se
consideră că impactul potențial generat în etapa lucrărilor de pregătire și organizare asupra populației
va fi neglijabil și de scurtă durată.
Impactul potențial datorat zgomotului și vibrațiilor pe durata lucrărilor de construcție-montaj va avea un
caracter temporar și localizat în zona fronturilor de lucru, iar efectele asupra populației vor fi
nesemnificative.
Etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj
Activitățile de foraj vor avea drept urmare creșteri minore ale nivelului de zgomot. Principalele surse de
zgomot și vibrații în etapa de execuție a lucrărilor de foraj vor fi reprezentate de instalația de foraj,
inclusiv sisteme de pompare și compresoare, generatoarele electrice, precum și traficul vehiculelor
(autovehiculele de aprovizionare).
Forarea propriu-zisă reprezintă o activitate de 24 de ore, iar zgomotele asociate se vor emite atât în
timpul zilei cât și pe timpul nopții, conducând la apariția unui impact semnificativ asupra receptorilor
sensibili localizați la mai puțin de 150 m. Având în vedere că nu există receptori sensibili în apropierea
zonelor de interes, se anticipează că impactul va fi nesemnificativ.
Cea mai apropiată locuință se află la cca. 1700 m față de locația beciului sonde și se estimează că
nivelele de zgomot ce ajung la acest receptor se vor conforma cu nivelele maxim admise atât pentru
perioada de zi cât și pentru cea de noapte, conform Ordinului 536/1997.
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În plus, zona în care se va fora va ocupa o suprafață relativ mică, iar durata estimată pentru executarea
forajului propriu-zis va fi de 47 zile (pentru fiecare sondă), astfel încât impactul datorat nivelelor de
zgomot generate de această activitate va fi tranzitoriu și localizat, nefiind deranjant.
Majoritatea echipamentelor și utilajelor, precum generatoarele, compresoarele și pompele vor fi
prevăzute cu sisteme de control al zgomotului. Astfel, modul în care se vor procura echipamentele poate
influența într-o anumită măsură nivelul impactului asociat nivelurilor de zgomot generate de acestea.
Prin urmare, contribuția zgomotului în etapa de execuție a forajului de explorare va determina un
impact neglijabil asupra receptorilor sensibili.
Operarea faclei pentru evacuare în caz de manifestări eruptive și în timpul testelor de producție va
determina creșterea nivelului local de zgomot, dar având caracter intermitent este foarte probabil să nu
producă un impact semnificativ în termeni de alterare definitivă a nivelului local de zgomot. Impactul va
avea o durată scurtă și ar putea fi estimat ca marginal luând în considerare că cel mai apropiat receptor
sensibil este situat la cca. 1700 m de locația beciului sondei.
Traficul vehiculelor pentru transportul materiilor prime și materialelor va fi redus pe drumul de acces
către amplasament, dar va aduce un aport la nivelul local de trafic pe drumurile publice, ceea ce va
determina creșterea nivelelor de zgomot în zonele cu locuințe care sunt situate în imediata vecinătate a
rutelor de transport, afectând receptorii sensibili. Impactul se poate fi considerat ca fiind marginal (pe o
perioadă limitată de timp).
Etapa de probe de producție
În această etapă, activitățile desfășurate sunt similare celor desfășurate în momentul de față în cadrul
Stației de colectare, tratare și uscare a gazelor naturale Poduri. Activitatea în cadrul stației, este
reglementată prin Autorizația de Mediu nr. 197/31.10.2014, revizia 1/01.10.2015, și nu au fost
înregistrate sesizări privind eventualul disconfort creat de nivelul de zgomot rezidenților din satul Cernu.
Cea mai apropiată locuință se află la cca. 1700 m față de locația sondelor și se estimează că nivelele de
zgomot ce ajung la acest receptor se vor conforma cu nivelele maxim admise atât pentru perioada de zi
cât și pentru cea de noapte, conform Ordinului 536/1997.
Prin urmare, contribuția zgomotului în etapa de probe de producție va determina un impact neglijabil
(similar perioadei actuale) asupra receptorilor sensibili.
Etapa de dezafectare
În această etapă, activitățile de dezafectare și utilajele folosite vor fi asemănătoare cu cele din etapa de
pregătire și organizare a amplasamentelor proiectului.
În acest caz, se poate spune că impactul asupra calității aerului ambiental datorat activităților de
dezafectare va fi marginal (perioada estimată a acestei etape fiind de aprox. 10 zile).
În cazul în care forajul de explorare nu este productiv, acesta va fi abandonat, lucrările de abandonare
urmând a fi realizate pe baza unei documentații întocmite și aprobate conform cerințelor Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale.
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1.5.2

ALTE TIPURI DE POLUARE FIZICĂ SAU BIOLOGICĂ

În cadrul proiectului analizat, pe toată durata de viață a acestuia, respectiv etapa de pregătire și
organizare, etapa de execuție propriu-zisă a forajului și etapa de dezafectare, nu vor exista surse care să
genereze și/sau să emită în mediu radiații electromagnetice sau poluanți biologici
(microorganisme/viruși).
1.5.2.1

Impactul radiațiilor ionizante

Etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare

Această etapă va implica în principal manevrarea solului (decopertare sol vegetal) sau așternerea
stratelor sistemului rutier proiectat pentru fiecare componentă a proiectului. Materialele utilizate sunt
materiale naturale (nisip, balast, piatră spartă, macadam), existente în mod natural într-o zonă în care
nu au fost consemnate valori de radioactivitate anormale, astfel că riscul afectării personalului implicat
în desfășurarea lucrărilor și a populației din perimetrul proiectului este nul.
Etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj
În perioada de forare a sondei de explorare, posibilele surse de radiații pot fi reprezentate de detritusul
generat (radionuclizi naturali) și sursele etalon (surse închise) utilizate pentru măsurătorile geofizice de
sondă.
Prezența unor minerale purtătoare de elemente radioactive în stratele de sedimente care vor fi
traversate în timpul forajului nu sunt menționate în literatura de specialitate (nu este consemnată
prezența unor zone anormale din punct de vedere al radiațiilor).
De asemenea, se menționează că la executarea sondelor din cadrul zăcământului Poduri, în zonele
învecinate investiției analizate, detritusul rezultat nu a fost înregistrat ca posibilă sursă de radiație și,
prin urmare, riscul de iradiere este nul.
Sursele etalon (radionuclizi artificiali) utilizate la măsurătorile geofizice de sondă, sunt surse închise,
asigurate pentru securitatea personalului. Conceptul și execuția lucrărilor în condiții normale implică
respectarea normelor de radioprotecție, fiind astfel diminuate riscurile pentru personalul angajat, iar
pentru populație, nu vor apărea aceste riscuri.
Etapa de probe de producție
În această etapă nu sunt utilizate surse de radiații (radionuclizi), ceea ce conduce la concluzia că riscul
afectării personalului angajat și a populației din zonă este nul.
Etapa de dezafectare
Procesele desfășurate în această etapă implică aceleași emisii ca în etapa lucrărilor pregătitoare și de
organizare a amplasamentelor proiectului, ceea ce conduce la concluzia că riscul afectării personalului
angajat și a populației din zonă este nul.
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1.5.2.2

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare
Având în vedere inexistența unor surse potențiale de emisie a radiațiilor, nu sunt necesare amenajări
specifice pentru protecția împotriva radiațiilor.
Etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj
După cum s-a menționat în subcapitolul anterior, în zonă nu este cunoscută existența unor mineralizații
sau roci purtătoare de astfel de radionuclizi și, prin urmare nu sunt necesare amenajări/dotări specifice
pentru protecția împotriva radiațiilor.
Măsurătorile geofizice de sondă vor fi efectuate de unități specializate, acreditate în acest domeniu,
având implementate proceduri specifice de securitate a personalului în conformitate cu normativele
legale în vigoare.
Etapa de probe de productie
Având în vedere inexistența unor surse potențiale de emisie a radiațiilor, nu sunt necesare amenajări
specifice pentru protecția împotriva radiațiilor.
Etapa de dezafectare
Având în vedere inexistența unor surse potențiale de emisie a radiațiilor, nu sunt necesare amenajări
specifice pentru protecția împotriva radiațiilor.
Informațiile despre poluanții fizici și biologici care vor fi generați de activitatea propusă și care vor avea
efecte asupra mediului sunt prezentate în tabelul de mai jos.

STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 42

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj
Comuna Poduri, județul Bacău”
Ianuarie 2017

Tabel 10: Informații despre poluarea fizică și biologică generată de activitate
Poluare calculată produsă de activitate și masuri de eliminare / reducere

Tipul
poluării

Sursa de
poluare

Utilaje de
construcții

Nr. surse
de poluare

Poluare de
fond

Pe zona
obiectivului

n.d.

65 dB(A); Cz60, la
limita incintei
(STAS 10009/88)
50 dB(A) pentru
receptori sensibili
cu 10 dB(A) mai
redus în timpul
nopții

n.d.

44-57 dB(A)
pentru traseul
de transport
70-110 dB(A)
în locurile de
intervenție la
construcție
max. 64 dB(A)
la 25m
distanță

n.d.

65 dB(A)–limita
incintei
85 dB(A)–locuri de
muncă

n.d.

< 65 dB (A)

Zgomot /
vibrații

compresoare,
pompe,
generatoare

Poluare maximă
permisă (limita
maximă admisă
pentru om și
mediu)

Pe zone de
protecție /
restricție
aferente
obiectivului,
conform
legislației în
vigoare

Fără măsuri de
eliminare /
reducere a
poluării

Cu implementarea
măsurilor de
eliminare / reducere a
poluării

Măsuri de eliminare / reducere a
poluării

< 65 dB(A)

<65 dB(A)

<60 dB(A)

- echipamente individuale de
protective (căști antifonate etc.)
- rularea cu viteze reduse
(motoarele pe cât posibil mai
puțin turate)
- stabilirea unui grafic de
transport care sa asigure o cât
mai bună eșalonare a
tranzitărilor
- evitarea transporturilor în
suprasarcină
- reducerea pe cât posibil a
întregii durate de realizare a
obiectivului

-

-

-

Atenuator de zgomot pentru
suflante, întreținere echipamente
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1.6 DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL
PROIECTULUI
Această secțiune analizează alternativele proiectului din punct de vedere al mediului, având în vedere
atât alternativa „Zero”, cât și alternativele de amplasare și alternativele tehnologice de execuție a
sondelor 9 și 14 Poduri.

1.6.1

NICI O ALTERNATIVA –ALTERNATIVA „0”

Aceasta alternativa presupune neschimbarea condițiilor existente, respectiv că proiectul „săparea
sondelor 9 și 14 Poduri și careu de foraj”, așa cum a fost proiectat, nu este implementat și că se vor
continua activitățile curente. O astfel de alternativă nu ar însemna că mediul nu va fi afectat, ci că nu vor
exista interferențe în raport cu condițiile existente.
Cu toate acestea, Nicio alternativă a Proiectului va implica mai multe pierderi de oportunități și
reprezintă opțiunea cel mai puțin recomandabilă din punct de vedere al mediului socio-economic. După
cum am menționat oportunitatea investiției este data tocmai de punerea în evidenta a rezervelor de
hidrocarburi (gaze și țiței ușor) din zăcământul comercial Poduri. Prin construcția Stației de Tratare și
Uscare a Gazelor, precum și a conductei de transport a gazelor Poduri-Berești Tazlău se aduce un
important aport economic pentru întreaga tara și implicit pentru populația din zona.
Prin implementarea proiectului, veniturile la bugetul local al comunei Poduri vor creste iar populația va
beneficia de noi locuri de munca, situatie dorite de întreaga societate.

1.6.2

ALTERNATIVA DE AMPLASARE

Alegerea amplasamentului unei sonde de exploatare este dictata de localizarea și extinderea
zăcământului pus în valoare dar, trebuie avute în vedere și eliminarea sau minimizarea oricăror efecte
negative asupra mediului și sociale asociate construcției unei sonde, precum și a constrângerilor
tehnologice datorate condițiilor de teren, riscurilor naturale și a condițiilor de integritate pe termen
lung.
Principalele obiective avute în vederea la stabilirea amplasamentului sondelor de exploatare sunt:
-

evitarea zonelor principale dens populate;
evitarea și minimizarea efectelor negative datorate construirii în zone cu mediu sensibil;
evitarea și minimizarea efectelor negative datorate construirii asupra infrastructurii existente;
evitarea perimetrelor care prezintă riscuri naturale; și
dezvoltarea unor soluții speciale de proiectare și a unor măsuri de diminuare a riscurilor
potențiale datorate implementării proiectului.

STRATUM ENERGY ROMANIA LLC este posesoare licenței de explorare și exploatare a blocului EV-1
Moinești conform Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petroliera în
perimetrul EV-1 Moinești, aprobat prin HG 1417/2004.
Un acord de concesiune pentru explorarea unui perimetru concesionat, dă dreptul deținătorului să
efectueze investigațiile necesare identificării unui zăcământ dar, nu garantează ca investigațiile vor avea
rezultatele economice scontate. în urma executării forajelor pentru sondele 1 și 2 Poduri a fost pus în
evidentă potențialul economic a zăcământului identificat, fiind conturat rezervorul prin execuția sondele
3, 4, 5 și 6 Poduri și aprobată exploatarea acestor rezerve de către ANRM.
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Soluția adoptata a fost forajul dirijat, respectiv forarea sondelor de pe un careu comun pentru mai multe
sonde evitându-se în aceste condiții ocuparea unor noi suprafețe de teren din zonă, pentru amplasarea
careului și a drumului de acces.
După cum se ilustrează în Figura 4 – Direcționarea sondelor, se observă că adâncimea finală a sondelor
este 4500 m dar devierea (deplasarea) pe orizontală este de 690 m în cazul sondei 9 Poduri și 530 m în
cazul sondei 14 Poduri. Aceasta deviere pe orizontală, în cazul execuției unui foraj vertical ar fi implicat
construcția unui careu nou, distinct pentru sonda 9 Poduri la o distanță de 690 m, fata de locația actuala
și a unui careu nou la o distanță de 530 m pentru sonda 14 Poduri.
Pentru acces la careu era necesara construcția drumului aferent, iar pentru exploatarea gazelor a
conductelor aferente. în aceste condiții suprafața de teren necesară a fi scoasă din circuitul agricol ar fi
crescut în mod considerabil, ceea ce contravine principiului dezvoltării durabile.
Amplasarea sondelor de exploatare pe actuala locație, considerată ca fiind optimă
Se consideră că locația actuala este optimă pentru amplasarea sondelor având în vedere existenta:
- organizării de șantier;
- drumului de acces;
- stației de colectare, uscare și tratare a gazelor naturale;
- lucrărilor de consolidare;
- facilitaților colectare și eliminare a deșeurilor;
- foraj de monitorizare.
Distanta fata de zona rezidențială (sat Cernu) este de peste 1.7 km, iar zonele protejate sunt la distante
mari. Singurul inconvenient al locației actuale este reprezentat de alunecările de teren, vizibile, dar
acest fenomen este caracteristic întregii zone, iar actualul amplasament dispune de lucrări de
consolidare efectuate.
Amplasarea sondei de explorare pe locațiile alternative
Locațiile alternative sunt cele echivalente poziționării celor doua sonde pe un cerc având raza de 690 m
în jurul actualei locații. Terenurile din întreaga zona sunt terenuri agricole, astfel ca ar fi necesara
scoaterea din circuitul agricol a unor noi suprafețe de teren, mult mai mari decât în cazul de fata, având
în vedere ca actualul amplasament a fost deja amenajat iar completările sunt minime pentru extinderea
careului existent (1386 m2).
Conform contractorului de foraj, suprafața minimă necesară pentru amplasarea instalației este 3180 m 2.
La această suprafață nu se ia în considerare necesitatea amenajării drumului de acces și organizării de
șantier, existente în cazul de fată. în aceste condiții, consideram alternativa de amplasament existenta
ca fiind cea optimă.

1.6.3

ALTERNATIVE TEHNOLOGICE

Abordarea urmată în dezvoltarea programului de foraj, realizarea testelor de producție și alegerea
tehnologiilor și echipamentelor a fost de a adopta cea mai bună soluție cu impact minim asupra
mediului. Din punct de vedere al costurilor, forajul dirijat implica costuri suplimentare atât datorita
tehnologiei folosite (mai scump) cat și al numărului de metri necesar a fi forați. Nu dispune de o analiza
cost-beneficiu dar nu trebuie neglijat nici faptul achiziționarea unor noi suprafețe de teren, construcția
drumului de acces și a careului sondelor implica de asemeni costuri suplimentare. Nu poate fi neglijata
nici dificultatea achiziționării de teren într-o zona cu suprafețe limitate.
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Angajamentele STRATUM sunt că proiectul propus va folosi cele mai bune practici industriale și prin
urmare, nu a fost necesară o evaluare suplimentară a tehnologiilor aplicate. Acest lucru se referă nu
numai la tehnologiile aplicate, dar și la instruirea personalului și urmărirea strictă a aplicării regulilor și
ghidurilor aplicabile.

1.7 PLANIFICARE/AMENAJARE TERITORIALĂ
Conform Certificatului de Urbanism nr. 140 din 28.04.2014, emis de Consiliul Județean Bacău în scopul
„Autorizarea executării lucrărilor de construire: forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj, comuna
Poduri, județ Bacău”, se certifica faptul ca terenul cu suprafața de 30958 m 2, aparținând STRATUM
CONSTRUCT RO S.R.L. și este intabulat cu drept de superficie pana la data de 13 septembrie 2034 pentru
STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON – Sucursala București.
Pe teren sunt situate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 și C13. Folosința
actuala a terenului este de pășune, curți construcții, fâneață, în conformitate cu destinația stabilita prin
PUG - zona de terenuri agricole în extravilan.
Regimul tehnic prevede ca funcțiuni permise:
- rețele magistrale,
- forarea și echiparea sondelor,
- lucrări aferente exploatării țițeiului și gazului,
- construcții/amenajări pentru combaterea și prevenirea acțiunii factorilor naturali distructivi de
origine naturala (inundații alunecări de teren).
Conform Extrasului de Carte Funciară nr. 61142, Încheierea nr. 18862 din 17.07 2015, suprafața totală
ocupată este de 30.958 m2, proprietate a S.C. STRATUM CONSTRUCT RO S.R.L.
Terenul este situat în extravilanul comunei Poduri și are următoarele categorii de folosință:
-

Pășune – tarla 80, parcela 2298/4,2298/5 - 6.494 m2;

-

Drum – tarla 80, parcela 2298/4,2298/5 - 1.966 m2;

-

Curți, construcții – tarla 80, parcela 2298/4,2298/5 - 18.816 m2;

-

Fâneață – tarla 80, parcela 2298/4,2298/5 - 3.682 m2.

Pentru amplasarea instalației de foraj este necesară extinderea careului existent (6100 m 2) cu 1386 m2 –
categoria de folosință pășune din tarla 80, parcela 2298/4,2298/5. Pentru suprafața solicitată s-a primit
aprobarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile, Direcția pentru Agricultura Bacău, conform
Ordinului nr. 28 din 09.11.2016.
În Anexa A la prezenta documentație este prezentat Certificatul de urbanism.
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1.8 CONECTAREA LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ
În zona propusă pentru realizarea investiției au fost identificate următoarele elemente de infrastructură:
Satul Cernu este străbătut de drumul Județean, DJ 117, care face legătura cu satele Bucșești, Probozești
și Poduri și drumul național, DN 2G, la Moinești. Din DJ 117 se desprinde drumul comunal, DC 177, care
face legătura cu Drumul Județean, DJ 118A, spre Berești Tazlău.






Circulația rutieră se desfășoară pe drumul județean DJ 117, care face legătura cu satele Bucșești,
Probozești și Poduri și drumul național, DN 2G, la Moinești.
Din DJ 117 se desprinde drumul comunal, DC 177, care face legătura cu Drumul Județean, DJ 118A,
spre Berești Tazlău.
Pe amplasament, accesul este posibil prin intermediul unui drum balastat, desprins din DC 177, prin
vadul pârâului Cernu.
In aceste condiții, după străbaterea drumului construit (balastat, circulația este posibila atât spre sat
Cernu- Moinești dar și pe alternativa Berești Tazlău pe DJ 118A.
In momentul de fata, trecerea peste pârâul Cernu nu este amenajata cu un pod corespunzător,
existând riscul în cazul unor ape mari ca accesul sa fie periclitat.

La selectarea terenului pentru amplasarea forajelor s-au respectat distanțele de siguranță și protecție
față de elementele de infrastructură existente în imediata vecinătate a componentelor proiectului
propus.

STRATUM ENERGY LCC WILMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 47

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

2

PROCESE TEHNOLOGICE

Activitatea de foraj de exploatare se încadrează în categoria lucrărilor de exploatare a zăcămintelor de
petrol și gaze naturale și au caracter temporar, durata acestora depinzând de adâncimea la care se afla
obiectivul forajului.
Această secțiune prezintă descrierea succintă a proiectului propus de realizare a sondelor dirijate 9 și 14
Poduri. Descrierii îi sunt asociate planurile de amplasare și de situație cuprinse în Anexa B la prezenta
documentație.
Proiectul de investiție propus se va desfășura în patru etape, și anume:





Etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare,
Etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj, cu următoarele activități,
Etapa de probe de producție,
Etapa finală, de dezafectare.

Activitățile de implementare a proiectului se vor desfășura în general în perimetrele componentelor
proiectului. Activitățile care se vor desfășura în afara perimetrelor sus-menționate vor consta din
activități de transport care implică drumurile publice.
În cele ce urmează sunt descrise elementele caracteristice principale pentru fiecare activitate de
asociată proiectului de explorare în parte.

2.1 LUCRĂRI PREGĂTITOARE ȘI DE ORGANIZARE
Lucrările de pregătire și organizare includ activitățile necesare pentru asigura funcționarea instalației de
foraj și echipamentelor/utilajelor auxiliare, inclusiv extinderea careului de foraj și a platformei de foraj.
Lucrările de pregătire și organizare vor fi reprezentate de lucrări de amenajare de șantier, care nu vor
implica excavații adânci și fundații din beton. Pentru realizarea acestor lucrări se vor utiliza metode
clasice, specifice lucrărilor de construcții pentru drumuri și amenajări de platforme.
Lucrările de construcție pentru extinderea careului de foraj vor include în primă fază pichetarea și
delimitarea fronturilor de lucru, urmate de decopertarea solului vegetal, care va fi stocat corespunzător
până la reutilizarea acestuia într-o zonă, special destinată, în interiorul careului de foraj, cu suprafața de
1.386 m2. Lucrările vor continua cu nivelare terenului, pentru asigurarea pantei de scurgere a apelor
pluviale, care se vor determina prin măsurători topografice și așternerea straturilor sistemului rutier
propus pentru fiecare componentă.
Pentru protejarea solului din zona careului de foraj, după stratul de formă se va așeza geomembrana de
protecție, pozarea acesteia realizându-se cu ajutorul unei macarale.
În zona de montare a instalației de foraj și în zona containerelor se vor poza dale din beton pentru o
protecție suplimentară, care vor fi pozate cu ajutorul unei macarale.

2.1.1

AMENAJAREA DRUMULUI DE ACCES

Platforma beneficiază de existenta drumului de acces construit anterior pentru sonda 2 Poduri. în aceste
condiții lucrările sunt doar de întreținere curenta, fără a fi ocupat un nou teren, și fără excavații,
terasamente, etc.
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2.1.2

AMENAJAREA CAREULUI DE FORAJ

Pentru săparea sondelor 9 și 14 Poduri este necesara extinderea careului existent, în suprafață de 6100
m2, al sondelor 5, 6 și 7 Poduri (deja săpate). Suprafața necesara estinderii careului este de 1386 m 2 și a
fost scoasa din circuitul agricol conform Ordinului nr. 13 din 09.07.2014, emis de M.A.D.R. , Direcția
pentru Agricultura Bacău. Pentru amplasarea instalației de foraj și a echipamentelor auxiliare ale
acesteia este necesara o suprafață de 3180 m2, care include cei 1386 m2. Activitățile care se vor
desfășura implica:
-

Decopertare sol vegetal pe o adâncime de 20 cm: 1380 m2 x 0.20 m – 636 m3;
Săpături: 1348 m3;
Umpluturi: 320 m3;
Execuție șanț de pământ (40 cm adâncime) pe o lungime de 48 m;
Nivelat platforma: 3180 m2;
Pozare geo-membrană de protecție de 5 mm grosime pentru impermeabilizare, conf. P 134/95;
Depunere și compactare fundație din piatra sparta (sort 0-63 mm), 30 cm grosime;
Îmbrăcăminte de macadam;
Pozare dale de beton;
Execuție șanț perimetral de colectare ape pluviale de pe suprafața careului, din jumătăți de
conductă PVC (diametrul 250 mm) – lungime L= 250 m;
Execuție șanț de colectare noroi de foraj din jumătăți de conductă PVC (diametrul 250 mm) –
lungime L = 47 m;
Instalare bazin colector îngropat (habă metalică) pentru ape pluviale, având capacitatea
V=20m3, protejat cu capac metalic;
Instalare habă metalica semi-îngropată pentru colectarea detritusului de la sitele vibratoare,
având capacitatea V=70 m3

Pentru amenajarea de șantier au fost prevăzute spații pentru următoarele amenajări principale aferente
activităților de organizare a execuției lucrărilor:




spații pentru birouri și grupuri sanitare necesare personalului angajat;
zone de depozitare provizorie a instalațiilor, echipamentelor și materialelor pentru construcții și
deșeuri rezultate din execuție;
spațiu pentru depozitarea solului vegetal și a solului de adâncime rezultat din realizarea lucrărilor de
suprafață.

Solul vegetal decopertat și solul excavat, care va fi reutilizat la reabilitarea terenurilor ocupate temporar.
Amenajarea platformei de foraj se va realiza astfel încât de pe suprafața acesteia să nu se infiltreze
fluide contaminate în sol. Astfel, ca măsură de protejare atât a solului cât și a apei subterane, se va
interpune o geomembrană cu grosimea de 5 mm între stratul de pământ stabilizat și stratul de balast
din structura careului de foraj. De asemenea, excavațiile pentru amplasarea habelor de colectare ape
uzate și detritus și a fosei septice, precum și cele pentru realizarea beciului sondei și a șanțului
perimetral de colectare a apelor pluviale vor fi impermeabilizate prin instalarea unei geomembrane.
Această măsură suplimentară se va implementa în vederea prevenirii infiltrării în sol a posibilelor
scurgeri accidentale și/sau a apelor pluviale potențial contaminate.
Ținând seama de importanța beciurilor pentru desfășurarea în bune condiții a sondei, se fac specificații
asupra beciurilor de la gura sondei, pentru montarea flanșelor de etanșare a coloanelor și pentru
colectarea scurgerilor de pe podul sondei și din imediata vecinătatea acestora. Datorită tipizărilor
instalațiilor de foraj, a instalațiilor de prevenire a erupțiilor, a etanșărilor și a capetelor de erupție s-a
adoptat soluția construirii unor beciuri din beton armat cu dimensiuni care să permită orice intervenție
ulterioară.
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2.2 LUCRĂRI DE EXECUȚIE FORAJ DIRIJAT DE EXPLOATARE
2.2.1

DESCRIERE LUCRĂRI DE EXECUȚIE FORAJ

Forajul Conform programului geologic aprobat pentru cele doua foraje, construcția sondelor este
similara fiind prevăzute activități specifice pentru următoarele intervale de adâncime, după cum
urmează:
Coloana de suprafață (Ø=20”)
Primul interval de adâncime 0.00-250 m va fi săpat vertical cu o sapa cu Role/PDC. Acest interval va fi
tubat cu o coloana din oțel având diametrul Ø=20”. Coloana de suprafață are rol de protecție a
acviferelor. Pe coloana se va monta un diverter 21 ¼” x 138 bar pentru a asigura continuarea în condiții
de siguranța a forajului.
Coloana tehnică (Ø=13 3/8”)
Al doilea interval de adâncime 250-1100 m va fi săpat dirijat (MWD+Motor) cu o sapa PDC având
diametrul Ø=17 1/2". Pe acest interval se inițiază devierea găurii de sondă. Gaura de sondă va fi tubată
de la zi (interval 0.00-1100 m) cu o coloană de oțel având diametrul Ø=13 3/8”. Pe această coloană se va
monta ansamblul monobloc al prevenitorului de erupție orizontal ( 13 3/8 x 700bar) împreună cu cel
vertical de (13 5/8 x 350bar).
Pe intervalul 250-1100 m vor fi efectuate exclusiv măsurători de deviație a găurii de sondă.
Spațiul inelar dintre peretele găurii de sonda și coloana de tubaj va fi cimentat pana la zi.
Coloana tehnică (Ø=9 5/8”)
Următorul interval de adâncime 1100-2600 m va fi săpat dirijat (MWD+Motor), pentru menținerea
unghiului de inclinare, cu o sapa PDC având diametrul Ø=12 1/4". Sonda va fi tubată de la zi (interval
0.00-2600 m) cu o coloană de oțel având diametrul Ø=9 5/8”.
Pe intervalul 1100-2600 m vor fi efectuate măsurători de deviație a găurii de sondă, geometrie a găurii
de sondă, electrometrie și radioactivitate naturală și provocată.
Spațiul inelar dintre peretele găurii de sonda și coloana de tubaj va fi cimentat pana la zi.
Coloana tehnica (Ø=7")
Intervalul de adâncime 2600-3550 m va fi săpat dirijat (MWD+Motor), pentru menținerea unghiului de
inclinare, cu o sapa PDC având diametrul Ø=8 1/2". Coloana tehnica corespunzătoare acestui interval va
fi tubată cu o coloană pierduta (liner) din oțel având diametrul Ø=7”, pe intervalul 2500-3550 m.
Pe intervalul 2600-3550 m vor fi efectuate măsurători geofizice de sonda respecti: deviație a găurii de
sondă, geometrie a găurii de sondă, electrometrie și radioactivitate naturală și provocată, acustic.
Spațiul inelar de pe acest interval va fi cimentat.
Coloana de producție (Ø=4 1/2")
Intervalul de adâncime 3550-4500 m va fi săpat dirijat (MWD+Motor), pentru menținerea unghiului de
inclinare, cu o sapa PDC având diametrul Ø=6”. Coloana de producție de 4 1/2” va fi introdusa pana la
adâncimea finala a sondei pentru a acoperii întreaga suprafață deschisa a rezervorului “Kliwa”.
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Pe intervalul 3550-4500 m vor fi efectuate măsurători de geofizica de sonda incluzând măsurători
geofizice de sonda respectiv: deviație a găurii de sondă, geometrie a găurii de sondă, electrometrie și
radioactivitate naturală și provocată, acustic, laterolog, etc.
Zona de rezervor va rămâne necimentata și se va perfora secvențial în funcție de interpretarea datelor
geofizice rezultate în urma investigației finale.
Instalația de foraj este prezenta pe amplasament.
Tehnologia de foraj aplicată este de foraj, dirijat rotativ cu circulație directă de fluid de foraj. Forajul va fi
executat, dirijat pe secțiuni, iar diametrul fiecărei secțiuni va fi diminuat cu creșterea adâncimii.
Lungimile și diametrele fiecărei secțiuni a forajului au fost determinate înainte de începerea activităților
de foraj și sunt dependente de condițiile geologice ale zonei de foraj.
La forarea sondei, fluidul de foraj este asigurat de Contractorul lucrărilor de foraj urmând ca diluția
acestuia să se preparare în instalația care va fi montată în incinta careului sondei.
Circuitul complet al fluidului de foraj este următorul:





Fluidul de foraj gata preparat este introdus în habele/silozurile existente și refulat sub presiune prin
conducte orizontale și verticale, în capul hidraulic prin prăjini și orificiile sapei.
Fluidul de foraj încărcat cu detritus urcă prin spațiul inelar format între prăjini și pereții sondei la
suprafață.
La suprafață fluidul de foraj cu detritus trece prin sistem de curățare, unde are loc îndepărtarea
detritusului, care constă sitele vibratoare, centrifuge și degazeificator, după care este pompat în
habele de stocare. Acest tip de deșeu va fi transportat zilnic de către un operator autorizat.
Fluidul de foraj curățat este recirculat în sondă, după o prealabilă aducere a sa la parametrii necasari.

Măsurile de control al operațiilor de foraj includ:



Afluxul fluidelor din formațiune este împiedicat prin menținerea unei presiuni hidrostatice în gaura
de foraj suficiente utilizând un fluid de foraj cu greutatea corespunzătoare.
Atunci când măsura de control menționată mai sus nu este aplicată cu succes și fluidele pătrund în
gaura de foraj dintr-o formațiune, va fi utilizat un sistem de prevenire a erupțiilor pentru a evacua în
siguranță fluidele la suprafață și pentru a preveni afluxul în josul găurii de foraj. Astfel, coloanele vor
fi echipate cu dispozitive de etanșare și facilități pentru a preveni erupțiile. Sistemele de prevenire a
erupțiilor vor fi operate hidraulic și se vor declanșa automat, fiind testate la intervale regulate de
timp.

Va fi montat un coș de evacuare în caz de manifestări eruptive cu rezistența structurală suficientă pentru
a rezista la orice combinație de sarcini statice și dinamice, atât axiale cât și laterale.
După atingerea adâncimii finale a forajului se va trece la probe de producție.
Lucrările de foraj nu utilizează surse de radiații ionizante. Lucrările speciale de investigare cu surse de
radiații se execută, dacă este cazul, de către unități specializate, autorizate de CNCAN. Investigațiile se
efectuează cu aparatură specială și se folosesc surse de radiații de mică intensitate.
La realizarea proiectului se vor utiliza materii prime și materiale, conform cu reglementările naționale în
vigoare. În vederea executării lucrărilor de construcție se folosesc următoarele resurse naturale: nisip,
macadam și balast. Efectele asupra mediului produse de introducerea în operă a acestor resurse sunt
reduse, deoarece acestea sunt compatibile cu terenul natural unde se utilizează.
Materialele tubulare vor fi stocate pe rampe caracteristice, iar restul materialelor și echipamentelor
utilizate în procesul de forare vor fi stocate în containere, conform standardelor internaționale.
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2.2.2

METODE ȘI TEHNICI FOLOSITE

Forajul Sonda va fi echipată cu un sistem pentru prevenirea și combaterea manifestărilor eruptive
(prevenitor), instalat pe parcursul forajului care va fi în conformitate cu standardele API, dimensionat
pentru hidrogen sulfurat.
Traiectul sondei – Sonda va fi forată dirijat în profil “J” cu o severitate a doglegului de maxim 3ᵒ/30m.
Primul interval (0-250 m) va fi săpat vertical, devierea fiind inițiată după tubarea acestei secțiuni.
Construcția găurii de sonda a fost prezentata detaliat în capitolul 1.1.3 Caracteristici principale ale
construcțiilor și instalațiilor.
Dimensiunile coloanelor de tubaj și adâncimile de tubaj proiectate sunt după cum urmează:
Diametrul găurii
netubate - diametrul
sapei

Adâncimea
de tubaj

Diametrul coloanei

Observații

in

mm

in

mm

m, TVD

20

508

20

508

+/- 250 (depinde de
adâncimea de refuz a
solului)

Protejează acviferele, ajută la
stabilitatea terenului în zona
de suprafață – sapa cu role

17 ½

444,5

13 ⅜

339,73

1100

Se inițiază traiectoria sondei –
sapa PDC

12 ¼

311,1

9⅝

244,48

2600

Menținerea
unghiului
inclinare – sapa PDC

de

8½

215,9

7

177,8

3550

Menținerea
unghiului
inclinare – sapa PDC

de

6

152.4

4½

114.3

4500

Menținerea
unghiului
inclinare – sapa PDC

de

Program fluide de foraj
A fost prezentat detaliat în capitolul 1.1.3 Caracteristici principale ale construcțiilor.
Descrierea programului de foraj al sondei
Toate componentele majore ale instalației de foraj vor fi instalate pe locația de 3180 m2. Instalația de
foraj este de tip Bentec Eurorig 250. Sarcina la cârlig este de 250 MT. Instalația dispune de sistem
automat de manevrare a prăjinilor. Instalația poate fi acționata de 3 motoare tip MAN 410kW pe gaz
E2842 LE322 sau alternativ de 3 motoare tip MAN 625kW pe motorina D2842 LE203. Masa rotativa este
27-1 / 2 " Top Unitate: PTD 500 AC. Înălțimea turlei de foraj este de 40.77 m
Vor fi utilizate doua pompe de noroi tip Wirth TPK 1600 AC pentru a circula fluidul de foraj și detritusul.
Sistemul de circulație este compus din: habe de noroi, prăjini de foraj, spațiu inelar, de unde fluidul de
foraj va fi dirijat către suprafață având detritus în suspensie. Acest fluid de foraj are și rolul de a răci sapa
de foraj. Echipamentul de curățare al detritusului va fi folosit pentru separarea detritusului de fluidul de
foraj și refolosirea fluidului de foraj. Prevenirea manifestărilor eruptive va fi făcută cu ajutorul unui
diverter la începutul sondei (prima fază de foraj), apoi va fi folosită o instalație de prevenire a erupțiilor,
după ce prima coloană de burlane va fi cimentată. Diverter-ul și instalația de prevenire vor fi utilizate
pentru închiderea și securizarea sondei în orice moment. Instalația de foraj este echipată cu “top drive”
care are rolul să rotească garnitura de foraj de la suprafață. Garnitura de foraj este compusă din: sapa
de foraj, motor de fund, scule pentru măsurători în timpul forajului, prăjini grele, prăjini de foraj
intermediare, geală și prăjini de foraj până la suprafață.
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Procedurile generale pe parcursul forajului sunt următoarele:













Echipamentul de prevenire și combatere a manifestărilor eruptive va fi supus testelor de presiune
conform standardelor API și legislației române. Aceste teste de presiune vor fi înregistrate în raportul
zilnic de foraj și formularul IADC.
Instalația de foraj va fi prevăzuta cu senzori, alarme și echipament adecvat în caz de urgență. Toate
aceste echipamente vor fi testate regulat după un program prestabilit.
Se vor asigura echipamente precum și măsuri de protecție în caz de poluări accidentale pe parcursul
operațiunilor. Dacă pe parcursul operațiunilor apar incidente/ accidente/ poluări accidentale,
acestea vor fi raportate conform procedurilor societății, care sunt în conformitate cu prevederile
standardelor și legislației în vigoare. Pe amplasament va exista un plan de răspuns și execuție în caz
de urgență, plan care va fi comunicat personalului angajat.
Se vor asigura instruiri cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, programul de foraj, situații de
risc în caz de emisii de H2S.
Vor fi montate echipamente specifice pentru monitorizarea și controlul de H2S.
Dacă apar citiri ridicate de gaz pe parcursul forajului, se va opri forajul, se va monitoriza sonda, se va
circula și îngreuna fluidul de foraj până când concentrația gazului va scădea.
Puțul se va menține plin (monitoriza de către membrii echipei de foraj și mud-loggeri) cu fluid de
foraj pe tot parcursul operațiunilor.
Exerciții de alarma (incendiu, manifestare eruptivă, evacuare, H2S, etc.) se vor efectua regulat pe
baza unor proceduri și planuri prestabilite.
Se vor completa permise de lucru precum și instruirea personalului care executa o lucrare
neprogramată.
Pe tot parcursul forajului se va înregistra și monitoriza tot ansamblul de echipamente introduse în
gaura de sondă.
Toate diagramele testelor de presiune, desenele de ansamblu ale echipamentelor, vor fi păstrate în
dosar până la terminarea operațiunilor de foraj.

La terminarea operațiunilor de tubaj și cimentare, fluidul de foraj va fi dezlocuit cu apă. Această
dezlocuire se va face în circuit închis, fluidul de foraj nu mai are contact cu formațiunea.
După finalizarea operațiunilor de foraj și stabilirea adâncimilor de perforare se vor efectua următoarele
operațiuni:
-

extragerea din sonda a prăjinilor de foraj;
introducerea în sonda a garniturii de tubing (tubulatura prin care sunt extrase gazele;
înlocuirea noroiului de foraj din sonda cu apa;
montarea capului de erupție la gura sondei;
perforarea stratelor productive;
înlocuirea apei (denivelare cu azot)
instalarea (montarea) linei de producție (conducta de oțel având diametru Ø = 3 ½” și
lungimea L = 130 m) intre capul de erupție și stația de tratare, existenta.

După stabilirea adâncimilor de perforare se vor efectua următoarele operațiuni:
-

extragerea din sonda a prăjinilor de foraj;
introducerea în sonda a garniturii de tubing (tubulatura prin care sunt extrase gazele;
înlocuirea noroiului de foraj din sonda cu apa;
montarea capului de erupție la gura sondei;
perforarea stratelor productive;
înlocuirea apei (denivelare cu azot)
instalarea (montarea) linei de producție (conducta de oțel având diametru Ø = 3 ½” și
lungimea L = 130 m) intre capul de erupție și stația de tratare, existenta.
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Operația de demobilizare a instalației de foraj de pe amplasament va urma după efectuarea testelor de
producție.

2.3 ACTIVITĂȚI DE DEZAFECTARE
În perioada lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării și conservarea
parametrilor de mediu, iar la terminarea acestora se va realiza curățirea și nivelarea zonelor de lucru,
pentru restabilirea situației inițiale a factorilor de mediu.
După finalizarea forajului se demontează instalația de foraj și se transportă la o altă locație sau la baza
de reparații.
Suprafața afectată de careul de foraj se reduce la suprafața careului de producție, restul suprafeței
reabilitându-se.
Aceste lucrări vor consta din dezafectarea platformelor, conform legislației în vigoare, reabilitarea
terenurilor va fi realizată în două etape:



reabilitare tehnică, și
refacere biologică.

Reabilitarea tehnică include următoarele măsuri:



Umplerea excavațiilor rămase în urma activităților de dezafectare cu materialul stocat pe
amplasament, și compactarea, în conformitate cu cerințele specificate pentru a forma zone de
umplere stabile, curate și bine compactate.
Readucerea straturilor de sol fertil la condiții inițiale.

Lucrările de reabilitare se vor efectua după încheierea ciclului de viată al sondei.
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3

DEȘEURI

Fiecare etapă de desfășurare a proiectului va evidenția tipuri și cantități de deșeuri caracteristice.
Tipurile de deșeuri care pot fi generate în diferitele faze de implementare a proiectului au fost
identificate pe baza unei analize a proceselor și echipamentelor/utilajelor utilizate.

3.1 ETAPA LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE ȘI DE ORGANIZARE
În etapa de construcție a proiectului vor fi generate cantități relativ mici de deșeuri, în special în timpul
săpăturilor și a realizării infrastructurii necesare proiectului, lucrărilor de montare a instalației de foraj și
a utilajelor / echipamentelor auxiliare, precum și amenajării zonelor de depozitare.
Prin modul de gestionare a deșeurilor se urmărește reducerea riscurilor pentru mediu și sănătatea
populației, precum și limitarea cantităților de deșeuri eliminate final prin depozitare. Responsabilitatea
în privința gestionării și eliminării deșeurilor va fi stabilită pentru contractorii lucrărilor de construcție în
baza unui acord semnat.
Implementarea unei modalități de gestionare eficientă și conformă a deșeurilor generate în etapa de
construcție va avea în vedere:






inventarul tipurilor și cantităților de deșeuri generate;
evaluarea oportunităților de reducere a generării de deșeuri solide, în special a tipurilor de deșeuri
periculoase sau toxice;
colectarea separată și valorificarea prin operatori autorizați a materialelor cu potențial valorificabil;
monitorizarea strictă a deșeurilor periculoase, depozitarea temporară a acestora în condiții de
siguranță pe amplasament și predarea spre eliminare finală prin operatori locali autorizați;
depozitarea temporară a tuturor deșeurilor pe amplasament, astfel încât să se reducă riscul poluării
solului și a subsolului.

Va fi întocmit un Plan de gestionare a deșeurilor în faza de proiect tehnic de detaliu, în care vor fi
identificate deșeurile potențial generate, modul corespunzător de gestionare a acestora, oportunitățile
de reutilizare și reciclare și metodele de eliminare.
Reprezentanții STRATUM vor asigura:



Supravegherea modului în care contractorii utilizează spațiile de depozitare temporară a deșeurilor
(inclusiv măsurile de prevenire a contaminării solului și a apei subterane);
Supravegherea îndepărtării în timp util a deșeurilor de pe amplasament de către contractori.

Deșeurile potențial generate în etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare sunt prezentate în Tabelul
11. În tabel sunt indicate tipurile de deșeuri, activitățile generatoare și gestionarea deșeurilor, cu accent
pe potențialul soluțiilor de reciclare și reutilizare a deșeurilor.
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Tabel 11: Deșeuri generate în etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare
Activitate

Tip deșeuri

Gestionarea deșeurilor

Pregătirea
amplasamentului

Sol vegetal și pământ
de excavație
excedentar

Acestea vor fi depozitate în grămezi separate, cât mai aproape de
locul de origine, sau în zona de depozitare din cadrul careului de
foraj și vor fi reutilizate în măsura posibilului. Solul excedentar va fi
valorificat sau eliminat la finalizarea proiectului prin depozitare
prin operatori autorizați, fiind utilizat ca material inert necesar
închiderii depozitelor de deșeuri.

Activitățile de
construcție

Deșeuri din construcție
(beton, deșeuri
metalice, etc.)

Deșeurile din construcție vor fi depozitate temporar în containere
metalice în interiorul careului de foraj, în vederea valorificării sau
eliminării finale prin depozitare de către operatori locali autorizați.
Deșeurile metalice vor fi colectate temporar într-un spațiu destinat
acestor tipuri de deșeuri în interiorul careului de foraj în vederea
valorificării de către operatori locali autorizați.
Deșeuri de lemn din construcții vor fi colectate temporar într-un
spațiu destinat acestor tipuri de deșeuri în interiorul careului de
foraj în vederea valorificării de către operatori locali autorizați

Aprovizionarea
materialelor
Activități ale
personalului
angajat al
Contractorului

Deșeuri de ambalaje
rezultate din folosirea
diferitelor materiale

Acestea vor fi colectate separat în containere metalice în interiorul
organizarea de șantier existentă, în vederea preluării acestora de
către operatori locali autorizați.

Deșeuri menajere și
asimilabil menajere

Acestea vor fi colectate în containere metalice, amplasate în zone
special amenajate pe amplasamentele proiectului, în vederea
eliminării prin depozitare finală prin operatori autorizați.

Cantitatea de deșeuri menajere care va rezulta de la personalul angajat al contractorului va fi în funcție
de numărul de angajați din această perioadă. În cazul unei organizări de șantier cu personal de
aproximativ 50 persoane, pentru o rată medie zilnică de producere a deșeurilor menajere și asimilabil
menajere de 0,5 kg pe persoană și zi și cu o densitate medie de 330 kg/m3, rezultă un volum necesar al
recipientelor de colectare de cca. 0,3 m3. Recipientele de colectare a deșeurilor menajere vor fi de două
euro containere tip, cu capac, iar durata de depozitare temporară a deșeurilor în organizarea de șantier
nu va depăși 48 ore.
În tabelul de mai jos sunt prezintate tipurile de deșeuri generate în etapa de pregătire și modul de
gestionare a acestora.
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Tabel 12: Managementul deșeurilor în etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare

Denumire deșeu*

Sol vegetal și
pământ de excavație excedentar
Deșeuri materiale de construcție (inerte)
Deșeuri metalice din construcție și
construcție – montaj
Deșeuri de lemn din construcții
Deșeuri de material plastic
Alte deșeuri specifice activităților de
construcție
Deșeuri menajere și asimilabil menajere

Cod privind
principala
proprietate
periculoasă**

Cod clasificare
statistică***

17 05 04

-

-

S

17 01 07

-

0,05 t

S

17 04 05

0,70 t

S

0,01 t

S

0,75 t
n.d.

Cantitate
prevăzută a
fi generată

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

-

S

0,25 t

Cod
deșeu*

Managementul deșeurilor – cantitate
prevăzută a fi generată (t/perioadă)
eliminată

rămasă
în stoc

-

-

-

-

-

0,25 t

-

-

-

0,05 t

-

-

17 02 01

-

-

0,70 t

-

-

17 02 03

-

0,01 t

-

-

S

17 09 04

-

-

-

0,75 t

-

S

20 03 01

-

-

-

n.d.

-

valorificată

n.d. – nedeterminat

* În conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, din Anexa 2 din HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv
deșeurile periculoase
** Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
*** La data apariției legislației care reglementează clasificarea statistică.
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3.2 ETAPA DE EXECUȚIE PROPRIU-ZISĂ A LUCRĂRILOR DE FORAJ
Se va întocmi la nivel de amplasament un Plan de gestionare și reducere a deșeurilor generate de
activitățile de foraj. Practicile de gestionare a deșeurilor vor respecta reglementările naționale și
internaționale relevante și bunele practici.
Gestionarea deșeurilor va lua în considerare următoarele:






Toate deșeurile vor fi clasificate, colectate separat și inventariate conform Planului de gestionare și
reducere a deșeurilor, etichetate și depozitate corespunzător pentru a se asigura izolarea acestora în
condiții de siguranță, transportul și dezvoltarea durabilă prin reutilizarea și reciclarea deșeurilor, dacă
este posibilă. Toate aceste activități se vor desfășura conform prevederilor legislației naționale în
vigoare.
Eliminarea lichidelor în depozite de deșeuri și arderea materialelor solide și lichide în gropi de
depozitare deschise sau în alte locații nu sunt permise.
Toate deșeurile periculoase ar trebui să fie prelucrate și eliminate în instalații autorizate sau prin
contractori autorizați.
Selectarea, gestionarea și monitorizarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor și a contractorilor vor
fi implementate și menținute. Reciclarea și eliminarea deșeurilor în exteriorul amplasamentului vor fi
documentate și se vor păstra evidențe în dosarul privind istoricul activităților de protecție mediului
desfășurate în cadrul amplasamentului.

Principiul acțiunii preventive este unul din principiile care stau la baza Ordonanței de urgență nr.
195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Directiva 2008/98/CE
privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, transpusă în legislația națională prin Legea nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor, prezentând ierarhia deșeurilor care „se aplică în calitate de ordine
a priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a
deșeurilor, astfel: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de
exemplu, valorificarea energetică și, ca ultimă opțiune, eliminarea".
Contractantul lucrărilor de foraj va avea responsabilitatea generală pentru managementul deșeurilor în
conformitate cu legislația în vigoare. Personalul angajat al contractorului trebuie să fie instruit
corespunzător privind manevrarea corectă a deșeurilor. Reprezentanții STRATUM vor asigura
supravegherea asupra gestionării deșeurilor de către contractor (inclusiv măsurile care vizează
prevenirea contaminării solului și a apelor subterane).
În industria extractivă în urma activității de extracție prin foraj rezultă, atât deșeuri solide cât și lichide.
Pentru a putea defini fluxurile de deșeuri care apar pe durata de viață a Proiectului, se face distincția
între deșeurile extractive și cele ne-extractive:


Deșeuri extractive, rezultate direct din activitatea foraj a sondelor 9 și 14 Poduri, respectiv:






fluide de foraj epuizate (pe bază de apă sau de uleiuri sintetice);
detritus contaminat cu fluid de foraj pe bază de apă sau de uleiuri sintetice;
deșeuri de ciment.

Deșeuri ne-extractive, care cuprind deșeurile rezultate din activități conexe (social – administrative,
aprovizionare, întreținere și reparații etc.) și deșeurile menajere și asimilabil menajere.

Deșeurile generate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj sunt prezentate mai jos în Tabelul 13.
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Tabel 13: Deșeurile generate în etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj
Activitate

Activitatea de foraj
(deșeuri extractive)

Tip deșeuri
Detritus cu conținut de
fluid de foraj pe bază de
apă
Detritus cu conținut de
fluid de foraj pe bază de
uleiuri sintetice
Fluid de foraj epuizat pe
bază de apă
Fluid de foraj epuizat pe
bază de uleiuri sintetice

Deșeuri de ciment

Gestionarea deșeurilor
Colectate separat într-o habă îngropată și hidroizolată, situată
în imediata vecinătate a instalației de condiționare a fluidului
de foraj cu capacitatea de 70 m3, în vederea preluării de către
operatori autorizați și transportării acestuia la cel mai
apropiat depozit conform pentru a fi eliminat final.
Nu se depozitează pe amplasament. În cazul în care fluidul de
foraj este epuizat, este îndepărtat integral din instalație și
transport în aceeași zi la instalațiile de preparare/
recondiționare ale Contractorului fluidului de foraj.
Colectat separat într-o habă metalică, situată în imediata
vecinătate a instalației de condiționare a fluidului de foraj, în
vederea preluării de către operatori autorizați și transportării
acestuia la cel mai apropiat depozit conform pentru a fi
eliminat final.

Deșeuri metalice feroase
și neferoase

Acestea se depozitează temporar în containere metalice
amplasate în cadrul careului de foraj și vor fi predate în
vederea reciclării de către operatori autorizați.

Uleiuri uzate rezultate
de la utilaje și
echipamente

Acestea vor fi colectate în recipiente metalice etanșe, care vor
fi depozitate controlat într-un spațiu special amenajat în
cadrul careului de foraj și vor fi preluate în vederea
valorificării de către un operator autorizat.

Filtre de ulei uzate

Colectate separat și etichetate, în recipiente metalice etanșe
într-un spațiu dedicat din cadrul careului de foraj și și vor fi
preluate în vederea reciclării de către un operator autorizat.

Aprovizionarea
materialelor

Deșeuri de ambalaje

Acestea se colectează separat în containere metalice
amplasate în cadrul careului de foraj și organizare șantier și
vor fi predate în vederea reciclării de către operatori
autorizați.

Activitățile
angajaților

Deșeuri menajere și
asimilabil menajere

Activități de
întreținere

Acestea vor fi colectate în containere metalice, amplasate în
cadrul careului de foraj și organizare de șantier, în vederea
eliminării prin depozitare finală de către operatori autorizați.

Detritusul este deșeul rezultat din procesul de forare, constituit din rocile sfărâmate de sapa de foraj.
Fluidul de foraj este dirijat către suprafață având detritus în suspensie. Echipamentul de curățare al
fluidului de foraj va fi folosit pentru separarea detritusului de fluidul de foraj și refolosirea fluidului de
foraj.
Detritusul va fi depozitat temporar în haba existentă cu capacitatea de 70 m3, iar fluidul va fi reintrodus
în circuit, în funcție de tip, în habe și silozuri. Detritusul va fi transportat pentru eliminare finală de un
Contractor autorizat. De menționat ca, haba de depozitare detritus de 70 mc întrunește toate condițiile
de siguranță pentru prevenirea posibilelor scurgeri accidentale și implicit pentru limitarea impactului
asupra mediului.
Fluidul de foraj pe bază de apă este recirculat și reutilizat, până la epuizarea acestuia. Tratamentul
pentru reutilizare constă în îndepărtarea solidelor (prin utilizarea sistemului de curățare a acestuia
compus din site vibratoare, centrifuge) și controlul pierderii de fluid (înlocuirea volumul de apă pierdut
în activitatea de foraj). Tratamentul acestui tip de fluid, în general, devine neeconomic după un anumit
număr semnificativ de utilizări, după care acesta devine deșeu. La încheierea unui ciclu de utilizare,
acesta va fi îndepărtat imediat din instalația de condiționare a fluidului de foraj și preluat de
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Contractorul de fluide de foraj în vederea recondiționării și reintegrării în fluxul tehnologic pentru forajul
altor sonde.
Fluidul de foraj pe bază de uleiuri sintetice este tratat pentru a fi refolosit în timpul procesului de foraj
prin îndepărtarea solidelor (utilizarea sistemului de curățare a acestuia compus din site vibratoare,
centrifuge) și reconstituirea fazei uleioase. Odată ce gaura de sondă este finalizată, acest proces de
curățare/reutilizare permite acestui tip de fluid să fie preluat de Contractorul de fluide de foraj pentru
condiționare și reutilizare.
Prin urmare, fluidul de foraj este utilizat într-un sistem închis, sistemul de curățare reducând la minim
cantitatea de fluid de foraj care nu mai poate fi reutilizată pe amplasament. Instalația de condiționare a
fluidului de foraj nu poate fi considerată ca instalație pentru deșeuri deoarece, în cazul în care în urma
analizelor fizico-chimice realizate pe probe de fluid, acesta nu îndeplinește caracteristicile necesare
reutilizării, fluidul de foraj epuizat este preluat imediat de Contractorul de fluid de foraj în vederea
condiționării în stația de fluide proprie din afara amplasamentului, iar instalația de condiționare a
fluidului este asigurată cu fluid de foraj cu caracteristicile necesare.
Cantitatea de deșeuri menajere generate în etapa de execuție a forajului va rezulta de la personalul
angajat al contractorului lucrărilor de foraj, atât în cadrul careului de foraj și cât al organizării de șantier.
Rata medie zilnică pentru deșeurile menajere și asimilabile pentru un număr de cca. 70 angajați și
maxim 5 vizitatori, este de 0,5 kg pe persoană și zi, cu o densitate medie de 330 kg/m3. Rezultă un volum
necesar al recipientelor de colectare de cca. 0,3 m3. Recipientul de colectare a deșeurilor va fi o pubelă
tip, cu capac, iar durata de depozitare temporară a deșeurilor în cadrul centrului nu va depăși 48 ore.
Măsurile de gestionare a fluxurilor de deșeuri și regimul acestora vor fi prevăzute și implementate pe
baza Planului de gestionare și reducere a deșeurilor. Activitatea de gestionare a deșeurilor în vederea
protejării sănătății persoanelor și a mediului se va desfășura conform prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deșeurilor și a altor acte normative specifice cu privire la fluxurile de deșeuri speciale.
Toate deșeurile vor fi clasificate, colectate separat și inventariate conform Planului de gestionare și
reducere a deșeurilor, etichetate și depozitate corespunzător pentru a se asigura izolarea acestora în
condiții de siguranță, transportul și dezvoltarea durabilă prin reutilizarea și reciclarea deșeurilor, dacă
este posibilă.
În conformitate cu Ordinul nr. 1121/2006 privind sistemul de codificare pentru colectarea selectivă a
deșeurilor, un sistem de coduri de culoare va fi implementat. Toate deșeurile vor fi transportate în
exteriorul amplasamentului pentru a fi reciclate sau eliminate de către contractori de deșeuri autorizați.
În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deșeuri generate în etapa de execuție a forajului și
modul de gestionare a acestora. Cantitățile au fost estimate pe baza geometriei găurii de sondă.
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Tabel 14: Deșeurile generate în etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj

Denumire deșeu*

Cantitate
prevăzută a
fi generată

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

Cod deșeu*

Managementul deșeurilor – cantitate
prevăzută a fi generată

Cod privind
principala
proprietate
periculoasă**

Cod clasificare
statistică***

-

valorificată

eliminată

rămasă
în stoc

-

139,40 t

-

Detritus cu conținut de fluid de foraj pe
bază de apă

139,40 t

SL

01 04 08
01 04 09

-

Detritus cu conținut de fluid de foraj pe
bază de uleiuri sintetice

418,22 t

SL

01 04 07*

Anexa nr. 4,
categ. H15

Fluid de foraj epuizat pe bază de apă

64,1 t

L

01 05 04

-

Fluid de foraj epuizat pe bază de uleiuri
sintetice

414 t

L

01 05 05*

Anexa nr. 4,
categ. H4, H14

Deșeuri de ciment

0,01 t

S

17 01 01

Uleiuri uzate

0,5 t

L

13 02 08*

Anexa nr. 4,
categ. H6

-

0,5 t

-

-

Deșeuri metalice feroase și neferoase

0,05 t

S

05 07 99

-

-

0,05 t

-

-

Filtre de ulei uzate

0,5 t

S/L

16 01 07*

-

0,5 t

-

-

1t

S

15 01 10*

-

-

1t

-

Deșeuri de ambalaje

0,5 t

S

15 01 02

-

-

0,5 t

-

-

Deșeuri menajere și asimilabil menajere

15 t

S

20 03 01

-

-

-

15 t

-

Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri

418,22 t
-

64,1 t

-

414 t
0,1 t

* În conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, din Anexa 2 din HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv
deșeurile periculoase.
** Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
*** La data apariției legislației care reglementează clasificarea statistică.
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Beneficiarul a solicitat S.C. LACECA S.A., laborator acreditat RENAR, efectuare de analize chimice ale
probelor de detritus de foraj provenite de la săparea sondelor 5 și 6 Poduri. Sondele au fost săpate pe
aceeași structura (Moinești EV -1) utilizând același tip de instalație, astfel încât deșeurile care vor rezulta
de la săparea sondelor 9 și 14 Poduri vor avea aceleași caracteristici.
Conform Raportului de Încercare nr. 3605B/13.05.2016, incluzând teste de levigare L/S = 2 l/kg și L/S =
10/kg au determinat încadrarea deșeului în clasa de deșeuri nepericuloase, conform Ordinului nr.
95/2005 al MMGA.
Raportul de Încercare nr. 3081/21.01.2016 elaborat pentru deșeul„fluid de foraj pe baza de apa dulce”
au determinat încadrarea deșeului în clasa de deșeuri nepericuloase, conform Ordinului 95/2005 al
MMGA.
Raportul de Încercare nr. 3337B/22.03.2016 și „Caracterizare și Interpretare” pentru alte deșeuri,
elaborat de S.C. LACECA S.A., se confirmă și recomandă utilizarea pentru acest deșeu a codului 01 05 99
(conform Ord. nr 95/2005, Legea nr. 211/2011 și HG nr. 856/2002). Deșeul este reprezentat de o proba
de eluat provenit de la sonda 5 Poduri, rezultata din ape de spălare.

3.3 ETAPA DE DEZAFECTARE
În etapa de dezafectare a proiectului propus vor rezulta cantități semnificative de deșeuri. Gestionarea
deșeurilor generate în această etapă va lua în considerare următoarele:






Toate deșeurile vor fi clasificate, colectate separat și inventariate conform Planului de gestionare și
reducere a deșeurilor, etichetate și depozitate corespunzător pentru a se asigura izolarea acestora în
condiții de siguranță, transportul și dezvoltarea durabilă prin reutilizarea și reciclarea deșeurilor, dacă
este posibilă. Toate aceste activități se vor desfășura conform prevederilor legislației naționale în
vigoare.
Eliminarea lichidelor în depozite de deșeuri și arderea materialelor solide și lichide în gropi de
depozitare deschise sau în alte locații nu sunt permise.
Toate deșeurile periculoase ar trebui să fie prelucrate și eliminate în instalații autorizate sau prin
contractori autorizați.
Selectarea, gestionarea și monitorizarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor și a contractorilor vor
fi implementate și menținute. Reciclarea și eliminarea deșeurilor în exteriorul amplasamentului vor fi
documentate și se vor păstra evidențe în dosarul privind istoricul activităților de protecție mediului
desfășurate în cadrul amplasamentului.

Deșeurile generate în etapa de dezafectare a proiectului de investiție analizat sunt prezentate mai jos în
Tabelul 15.
Tabel 15: Deșeurile generate în etapa de operare
Activitate
Dezafectarea
echipamentelor
auxiliare

Tip deșeuri

Gestionarea deșeurilor

Substanțe chimice neutilizate

Acesta se colectează în containere standardizate și vor fi
reutilizate sau predate furnizorilor.

Deșeuri reziduale de la
curățarea / golirea
echipamentului

Acestea se colectează în containere mobile acoperite,
atunci când este necesar, și vor fi eliminate prin operatori
autorizați.

Nămol cu conținut de
produse petroliere

Acesta se colectează c din șanțuri, habe și rezervoare în
containere acoperite și marcate în vederea reciclării
corespunzătoare sau eliminării de către un operator
autorizat.
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Dezafectare
infrastructurii

Readucerea solului la
condițiile inițiale

Deșeuri metalice feroase și
neferoase

Acestea se depozitează temporar în containere metalice
amplasate în cadrul careului de foraj și vor fi predate în
vederea reciclării de către operatori autorizați.

Deșeuri de sudură, roți de
polizor, etc.

Acestea vor fi colectate în pubele portabile acoperite și
vor fi predate către amplasamente de eliminare
autorizate.

Deșeuri de materiale de
construcții din dezafectare
(inclusiv geomembrana de
impermeabilizare)

Acestea vor fi depozitate temporar în containere
metalice într-un spațiu special amenajat, în vederea
eliminării finale prin depozitare de către operatori locali
autorizați.

Deșeuri de material plastic

Acestea vor fi colectate separat în containere metalice în
interiorul organizării de șantier în vederea preluării și
valorificării acestora de către operatori locali autorizați.

Sol vegetal și de adâncime
excedentar

Solul excedentar va fi depozitat în zona de depozitare din
cadrul careului de foraj și va fi valorificat sau eliminat prin
depozitare prin operatori autorizați, fiind utilizat ca
material inert necesar închiderii depozitelor de deșeuri.

Activități de
întreținere

Uleiuri uzate rezultate de la
utilaje și echipamente

Activitățile
angajaților

deșeuri menajere și asimilabil
menajere

Acestea vor fi colectate în recipiente metalice închise,
care vor fi depozitate controlat într-un spațiu special
amenajat și vor fi preluate în vederea valorificării de
către operatori autorizați.
Acestea vor fi colectate în containere metalice,
amplasate în spații special amenajate, în vederea
eliminării prin depozitare finală de către operatori
autorizați.

Cantitatea de sol vegetal și de adâncime excedentar rezultat în urma lucrărilor de reabilitare a zonelor
afectate de componentele proiectului a fost estimată ca fiind de aproximativ 13 t.
În această fază a proiectului, nu se pot estima corect cantitățile de deșeuri care vor rezulta în etapa de
dezafectare.
Se va elabora un proiect de detaliu privind dezafectarea componentelor proiectului, precum și
reabilitarea mediului pe amplasament, dacă sunt necesare. Proiectul va include un inventar al
cantităților de deșeuri care vor rezulta din activitățile de dezafectare și demolare, pe categorii de
deșeuri. În conformitate cu legislația în vigoare la acea dată, acest proiect va fi înaintat autorității
competente pentru protecția mediului.
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4

IMPACTUL POTENȚIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA
COMPONENTELOR MEDIULUI ȘI MĂSURI DE REDUCERE A
ACESTUIA

Acest capitol identifică impactul potențial asupra mediului rezultat din activitățile specifice proiectului
propus – „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”, în funcție de natura, magnitudinea, domeniul de
aplicare și delimitare a impactului anticipat. Acest impact se poate raporta principalelor etape inițiate
pentru implementarea proiectului:




Etapa de execuție a lucrărilor de foraj, care include pregătirea și organizarea amplasamentului
proiectului, execuția propriu-zisă a lucrărilor de foraj și probarea producției;
Etapa de probare și operare a Stației de tratare a gazelor naturale Poduri și a facilităților auxiliare,
inclusiv a celor două sonde care se vor realiza prin proiectul propus; și
Etapa de dezafectare tuturor facilităților din amplasamentul STRATUM.

Evaluarea impactului este procesul prin care sunt măsurate efectele anticipate asupra mediului ale unei
dezvoltări sau ale unui proiect propus. Evaluarea semnificației impactului depinde de:










Severitatea impactului;
Sensibilitatea receptorilor;
Respectarea legilor, reglementărilor și standardelor aplicabile;
Preocupările și obiectivele părților interesate;
Confortul general al angajaților;
Probabilitatea apariției unui incident;
Zona de influență: dacă afectează mediul local sau se va extinde în alte regiuni;
Durata/persistența impactului, dacă este temporar sau permanent; și
Reversibilitatea: dacă impactul este reversibil sau ireversibil.

Impactul este evaluat conform următoarelor categorii:
Clasificare

Descriere

5. Foarte grav

Modificarea ireversibilă și permanentă a sistemului(-elor) sau părții(-lor) afectat(e),
care nu poate fi diminuată.
Impact pe termen lung asupra sistemului(-elor) sau părții(-lor) afectat(e), care ar
putea fi diminuat. Diminuarea ar fi dificilă, costisitoare sau îndelungată sau o
combinație a acestora.
Impact pe termen mediu și lung asupra sistemului(-elor) sau părții(-lor) afectat(e),
care ar putea fi diminuat. Acest impact este real, dar nu substanțial, având de obicei
efecte de o gravitate moderată sau cu beneficii moderate.
Impact pe termen mediu și scurt asupra sistemului(-elor) sau părții(-lor) afectate.
Diminuarea acestuia este foarte ușoară, ieftină, implică o perioadă scurtă sau nu este
necesară. Se consideră că acest impact conduce la modificări lipsite de importanță și
de obicei pe termen scurt asupra mediului natural și/sau socio-economic. Acest
impact nu este substanțial și este probabil să nu aibă un efect real.
Impact local de scurtă durată, cu efecte ușoare în perimetrul proiectului. Cerințe
financiare neglijabile.
Niciun impact. Sistemul(-ele) sau partea(părțile) nu sunt afectat(e) de dezvoltarea
propusă.
Impact benefic – O îmbunătățire a mediului și beneficii pentru comunitatea locală.

4. Grav

3. Moderat

2. Marginal

1. Neglijabil
0. Inexistent /
Nul
+ Pozitiv
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Acest capitol este structurat astfel încât să se prezinte condițiile de mediu existente pe amplasamentul
proiectului analizat și în zonele învecinate și impactul potențial asupra următoarelor resurse/receptori:








Apă;
Aer;
Sol/subsol;
Biodiversitate;
Peisaj și aspect vizual;
Mediul social și economic;
Condițiile culturale și etnice, patrimoniul cultural.

Pentru fiecare resursă/receptor menționat mai sus, impactul este exprimat ca impact potențial în raport
cu sursa sau activitatea care generează acest impact, și ca impact rezidual, care va rămâne și după
diminuarea acestora.
Impactul a fost previzionat pe baza datelor și informațiilor disponibile, dar în cazul în care există
incertitudini, aceasta este menționată și se indică semnificația impactului pe baza evaluărilor
profesioniste ale echipei F&R Worldwide.
Secțiunile următoare prezintă o evaluare a semnificației impactului potențial asupra mediului identificat,
precum și măsurile de diminuare adecvate.

4.1 APA
4.1.1
4.1.1.1

CONDIȚIILE HIDROLOGICE ȘI HIDROGEOLOGICE ALE AMPLASAMENTULUI
Hidrologia

Din punct de vedere hidrologic, zona studiată aparține spațiului hidrografic Siret.
Suprafața bazinului hidrografic Siret este de 42.890 km2 și lungimea de 559 km de la intrarea în țară în
orașul Siret până la confluența cu Dunărea. Lungimea totală a cursurilor de apă cadastrate din bazinul
hidrografic Siret este de 15836 km, din care 2157 km sunt administrate de Sistemul de Gospodărire a
Apelor Bacău.
Având în vedere cadrul geografic și condițiile climatice ale arealului analizat, rețeaua hidrografică este
deosebit de densă, reprezentată prin izvoare, torenți, pâraie și râul Tazlăul Sărat, care după confluența
cu râul Tazlăul Mare, în dreptul satului Tescani, poartă denumirea de râul Tazlău.
Cel mai apropiat curs cadastrat de apă față de perimetrul proiectului este pârâul Cernu (aflat la o
distanță de cca. 0,9 km pe direcție NNE față de zona de interes). Pârâul Cernu izvorăște din Munții
Berzunți și este afluent dreapta al râului Tazlăul Sărat, în aval de localitatea Românești.
În pârâul Cernu, cod cadastral: XII-1.069.33.11.00.0, se varsă pârâul Teiul (necadastrat), afluent cu un
curs temporar, alimentat din precipitații și un izvor de coastă localizat în amonte de amplasamentul
proiectului. Pârâul Teiul se află la o distanță de cca. 100 m NE față de sondele P9 și P14
Conform clasificării tipologice a apelor de suprafață, pârâul Cernu se poate încadra la tipul RO04 – curs
de apă situat în zona de dealuri sau de podișuri. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele
caracteristici ale acestui tip de apă de suprafață menționate în Planul de management al spațiului
hidrografic Siret, elaborat de Administrația Națională „Apele Române”.
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Altitudinea
mdMN

Precipitații
mm/an

Temperatura
o
C

q
l/s/km2

q95%
l/s/km2

a-silicioasă
b-calcaroasă
c-organică

Panta ‰

10-a,
16

Strutura
litologică

RO04

Geologia

Simbol

Ecoregiunea

Tabel 16: Caracterizarea tipului RO04 de apă de suprafață

nisip
pietriș

1-30

200-500

500-700

8-10

1-5

0,010,5

În figura de mai este prezentată harta hidrografică a județului Bacău cu localizarea amplasamentului
proiectului analizat

Figura 5: Harta hidrografică a Bazinului Hidrografic al râului Siret în județul Bacău
4.1.1.2

Hidrogeologia și calitatea apei subterane

Conform hărții hidrogeologice – scara 1:1.000.000, perimetrul investigat se află situat într-o regiune cu
roci impermeabile, în care nu este exclusă prezența stratelor acvifere în adâncime. Rocile impermeabile
din această regiune sunt reprezentate de marne, argile, tufuri și gipsuri.
Atât cercetările geologice cât și cele hidrogeologice efectuate de-a lungul timpului în arealul investigat
atestă prezența unor straturi acvifere sărace și la adâncimi considerabile, specific Depresiunii Tazlău.
Alimentarea acviferului se realizează, în principal, din precipitații și mai puțin din apele de suprafață, dar
precipitațiile nu asigură formarea unor rezerve prea mari de apă subterană.
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Conform „Planului de management al spațiului hidrografic Siret” întocmit de Administrația Națională
„Apele Române” (ANAR), cel mai apropiat corp de apă subterană de amplasamentul proiectului este
ROSI03 – Lunca Siretului și a afluenților săi. Direcția de curgere a fluxului subteran este, în general,
dinspre zonele mai înalte spre zonele mai joase.
Sub aspect hidrochimic, apele freatice sunt bicarbonatato-sulfato-cloro-sodice. Pe baza rezultatelor
monitorizărilor efectuate pe acest corp de apă subterană se consideră că starea calitativă a acestuia este
bună.
Din informațiile preluate din documentațiile puse la dispoziție de titular, forajul hidro-observație
existent pe amplasamentul proiectului pentru monitorizarea calității apei subterane prezintă
următoarele caracteristici:
Tabel 17: Coordonate foraj de monitorizare și date privind nivelul hidrostatic
Foraj de monitorizare
ID foraj

Adâncime
(m)

FM1

100,0

Tubat
până la
(m)
100,0

N(X)

E(Y)

623898,000

553102,000

Debit
Nivel
maxim de
hidrostatic
exploatare
(m)
(l/s)
21,000

0,83

Forajul de monitorizare FM1 a interceptat două strate acvifere sub presiune în intervalele 10 – 15 m și
55 – 75 m, grosimea stratelor acvifere interceptate fiind de 25 m.
Analize de calitate a apei subterane au fost realizate în vederea evaluării calității fizico-chimice a apei
subterane. Probe de apă subterană au fost prelevate din forajul de monitorizare FM1 în primul semestru
al anului 2016, conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor emisă pentru „Stația de
colectare, uscare și tratare gaze Poduri”. Parametrii de calitate analizați au fost următorii: pH, reziduu
filtrabil, materii în suspensie (MTS), cloruri și total hidrocarburi din petrol (THP).
Toate rezultatele au evidențiat o bună calitate a apei subterane prelevate din sursa menționată, valorile
obținute fiind cu mult sub limitele admise în legislația în vigoare, cu excepția clorurilor. Aceste depășiri
ale valorilor limită admise pentru concentrațiile de cloruri se pot datora fondului natural, având în
vedere că în arealul analizat există resurse de sare gemă, cărora li s-au adăugat rezervele de săruri de
potasiu descoperite la Tazlău, Poduri, Gălean ș.a., respectiv levigării acestora.
Având în vedere că forajul FM1 este situat la o distanță considerabilă în aval de perimetrul de exploatare
și nu poate oferi toate informațiile necesare privind influența activităților desfășurate pe acest
amplasament asupra calității apei subterane, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău din cadrul ABA
Siret a propus amplasarea a două foraj de monitorizare în amonte și în aval de careul de foraj.

4.1.2
4.1.2.1

ALIMENTAREA CU APĂ
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Perioada de timp estimată pentru finalizarea etapei de execuție a lucrărilor de foraj (pregătire și
organizare, lucrări de foraj propriu-zise, demobilizare instalație, probare strate și pregătire sonde pentru
exploatare) este relativ scurtă, cca. 100 zile. Durata estimată a lucrărilor de execuție a forajului propriuzisă este de 72 zile din care 10 zile pentru mobilizare-demobilizare, 47 zile pentru foraj și 15 zile pentru
probare strate.
Lucrările de pregătire nu implică prepararea agregatelor pe amplasament, acestea fiind aduse pe
amplasament sub formă de prefabricate. Lucrările de pregătire constau, în special, în decopertarea
solului vegetal și pozarea de agregate minerale și dale de beton.
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Principalele utilizări ale apei pentru desfășurarea activităților de foraj vor fi următoarele:






consum ca apă potabilă pentru personalul angajat;
nevoi gospodărești și pentru întreținere și igienizare a spațiilor administrative aferente careului de foraj;
scopuri tehnologice:
 operațiunile de foraj (corectarea caracteristicilor fluidului de foraj și prepararea pastei de ciment);
 întreținerea instalației de foraj;
asigurarea rezervei intangibilă de incendiu.

Pentru alimentarea cu apă potabilă a personalului angajat al contractorilor proiectului propus se va
folosi apă potabilă îmbuteliată și livrată în bidoane de la furnizori specializați.
Apa pentru nevoi gospodărești și pentru întreținerea și igienizarea spațiilor administrative va fi
alimentată prin transport cu autocisterna de la o sursă apropiată de apă care deține avizul DSP Bacău.
Conform informațiilor din „Documentația pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor” (Jeremy
ProMaster S.R.L.), apa necesară pentru nevoi gospodărești va fi înmagazinată într-un rezervor
suprateran din fibră de sticlă având capacitatea de 10 m3, care este amplasat organizarea de șantier
existentă. Transportul cu cisterna va fi realizat periodic de către operator autorizat, în baza contractului
încheiat cu titularul proiectului.
În cadrul organizării de șantier vor exista patru containere pentru birouri, două containere pentru
vestiare prevăzute cu grup sanitar și două containere WC, dar vor fi utilizate și facilitățile grupului social
amenajat pentru personalul de producție al stației de tratare gaze naturale, care include două
containere pentru servirea mesei, patru containere pentru birourile personalului de foraj și un container
în scop recreativ.
Prepararea hranei se va face electric sau vor fi utilizate servicii de catering.
Distribuția apei utilizate pentru nevoi gospodărești și pentru întreținerea și igienizarea spațiilor
administrative către consumatorii interni se va face prin conducte supraterane din PEID cu diametrul 1”.
Apa utilizată în scop tehnologic va fi stocată în două rezervoare (habe) metalice cu capacitatea de 40 m3
fiecare, de unde va ajunge prin pompare la principalii utilizatori (instalația de foraj și instalația de
condiționare a fluidului de foraj). Fluidul de foraj va fi transportat pe amplasament, gata preparat de
furnizorul autorizat (AVA Europa de Est). Regimul de funcționare al folosinței de apă tehnologică este
strict limitat la perioada forării fiecărei sonde (estimată la 2 x 47 zile), alimentarea cu apă realizându-se
continuu pentru a putea asigura securitatea procesului tehnologic.
Apa necesară în scop tehnologic este utilizată pentru corectarea caracteristicilor fluidului de foraj,
pentru răcirea echipamentelor de foraj (sistemele mecanice și de frânare), precum și pentru curățarea
instalației de foraj. Necesarul de apă tehnologică trebuie să asigure compensarea debitelor de apă și a
pierderilor prin evaporare. Reducerea consumului de apă pentru activitatea de foraj, care necesită
volume semnificative de apă, se va realiza prin montarea unui sistem de curățare/recirculare a fluidului
de foraj.
Distribuția apei tehnologice la consumatori se face prin racorduri flexibile.
Rezerva intangibilă de incendiu estimată ca fiind de 108 m3 va fi asigurată prin transport cu cisterna de la
o sursă de apă autorizată. Aceasta va fi stocată în cele două habe de stocare apă tehnologică de 40 m3
fiecare, precum și în facilitățile amenajate în cadrul stației de tratare a gazelor naturale, care constă din
5 rezervoare metalice de 28 m3 fiecare din cadrul stației de pompe PSI și un rezervor metalic de stocare
apă pentru stingerea incendiilor cu capacitatea totală de 300 m3, amplasate în partea de nord a
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amplasamentului Stație Poduri. Rezerva intangibilă de incendiu va fi distribuită prin intermediul unui
sistem de pompare dedicat, care este conectat la o rețea inelară constituită din 8 hidranți.
În cele ce urmează este prezentat breviarul de calcul pentru consumul de apă necesar în etapa de
execuție a lucrărilor de foraj.
NECESARUL ȘI CERINȚA DE APĂ
Necesarul de apă pentru consum menajer Nm
Calculul necesarului de apă pentru nevoi gospodărești a fost efectuat pe baza STAS 1343-1/2006 și STAS
1478-90, luând în considerare numărul de angajați ai firmelor contractate.
Debitul mediu zilnic de apă reprezintă media volumelor de apă utilizată zilnic (m3/zi), s-a calculat cu
relația:

unde:
 qs (i)= debit specific de apă pentru nevoi gospodărești cantitatea medie zilnică de apă necesară unui
consumator – ales conform STAS 1478 – 90, Tabelul 4, este de: qg = 80 l/persoană.zi în scopuri
igienico- sanitare;
 Ni = numărul de utilizatori de apă: numărul de persoane = 18 persoane.
Rezultă:
= 1,44 m3/zi.
Debitul maxim zilnic reprezintă valoarea maximă a volumelor de apă utilizate în fiecare zi (m 3/zi), s-a
calculat cu relația:

unde: kzi (i)= coeficient de variație zilnică, ales conform STAS SR 1343-1/2006, Tabel 1 (kzi = 1,3).
Astfel:
= 1,872 m3/zi.
Debitul orar maxim reprezintă valoarea maximă a consumului orar din ziua de consum maxim (m 3/zi), sa calculat cu relația:

unde: kor (i) = coeficient de variație orară, ales conform STAS SR 1343-1/2006, Tabel 3 (kor = 2,8). Astfel:
= 0,2184 m3/h.
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Necesarul de apă pentru prepararea fluidului de foraj și a pastei de ciment
Conform datelor puse la dispoziție de titular, necesarul de apă pentru prepararea și corectarea fluidului
de foraj va fi de 100 m3 (pentru sonda 9 Poduri în perioada de execuție a forajului de 47 zile) și de
200 m3 (pentru sonda 14 Poduri în perioada de execuție a forajului de 47 zile). Astfel:
Q fluid = 300 m3.
Pentru prepararea pastei de ciment utilizată în operațiile de cimentare a coloanelor este de 71 m3
(pentru sonda 9 Poduri în perioada de execuție a forajului de 47 zile) și de 171 m3 (pentru sonda 14
Poduri în perioada de execuție a forajului de 47 zile). Prin urmare, necesarul de apă pentru prepararea
întregii cantități de pastă de ciment este:
Qciment = 242 m3.
Astfel, necesarul de apă pentru prepararea fluidului de foraj și a pastei de ciment:
Qfluid + Qciment = 300 m3 + 242 m3 = 542 m3.
Pierderile de ape tehnologice rezultate în urma scurgerilor tehnologice accidentale datorate
neetanșeităților din circuitul de utilizare se estimează a fi între 1 – 3 % din cantitatea de apă tehnologică
utilizată, ceea ce conduce la un debit estimat de 0,313 m3/zi. Aceste pierderi de ape tehnologice pentru
perioada de execuție a celor două foraje, respectiv de 94 zile vor fi de 29,422 m3.
Prin urmare, necesarul de apă tehnologică va fi:
Qteh 1 =542 m3 + 29,422 m3 = 571,422 m3.
Necesarul de apă pentru întreținerea instalației de foraj
Volumul de apă pentru întreținerea podului sondei și răcirea granicului este de 50 m3 (pentru sonda 9
Poduri în perioada de execuție a forajului de 47 zile) și de 100 m3 (pentru sonda 14 Poduri în perioada de
execuție a forajului de 47 zile), iar pierderile în sistemul de recirculare sunt estimate a fi de 20% din
volumul necesar pentru întreținerea instalației. Astfel, pe durata lucrărilor de foraj, necesarul de apă
pentru întreținerea instalației de foraj este:
Qteh 2 = 1,2  150 m3 = 180 m3.
Prin urmare, necesarul de apă pentru consum tehnologic este după cum urmează:
Qteh = Qteh 1 + Qteh 2 = 571,422 m3 + 180 m3 = 751,422 m3;
Qteh zi med = Qteh : nr. zile foraj = 751,422 m3 : 94 zile = 8,00 m3/zi;
Qteh zi max = kzi  Qteh zi med = 1,3  8 m3/zi = 10,40 m3/zi;
Qteh or max.= kor  Qteh zi max = 2,8  [10,4 m3/zi / 24] = 1,213 m3/h.
Necesarul de apă pentru rezerva intangibilă de incendiu
Rezerva intangibilă de incendiu este de 108 m3, conform Normativului NPCIPG – 1989, în care este
specificat debitul de apă de 10 dm3/s pentru o alimentare continuă de 3 ore: Ninc = 108 m3.
Cerința de apă pentru consum menajer
Conform SR 1343-1/2006, cerința de apă pentru consum menajer se calculează cu formula:
C = Kp  Ks  Nm = 1,05  1,02  1,44 m3/zi = 1,542 m3/zi,
unde:
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C – cerința de apă;
Kp – coeficient care reprezintă suplimentarea cantităților de apă pentru acoperirea pierderilor de
apă în obiectele sistemului de alimentare cu apă până la branșamentele utilizatorilor; Kp= 1,05;
Ks – coeficient de servitute pentru acoperirea necesităților proprii ale sistemului de alimentare cu
apă ks = 1,02;
Nm – necesarul de apă pentru consum menajer; Nm = Qzi med.
Cerința de apă pentru consum menajer va fi:
Qs zi med = 1,542 m3/zi;
Qs zi max = kzi  Qs zi med = 1,3  1,542 m3/zi = 2,00 m3/zi;
Qs orar max = kor  [Qs zi max /24] = 2,8  [2,00 m3/zi / 24] = 0,23 m3/h.

Prin urmare, cerința de apă pentru consum menajer pe durata etapei de execuție a lucrărilor de foraj
pentru cele două sonde (200 zile) este:
Qs total = 1,542 m3/zi  200 zile = 308,40 m3.

Cerința de apă pentru consum tehnologic
Conform STAS 1343/2-89, cerința de apă pentru consum tehnologic în sisteme cu recirculare se
calculează cu formula:
Qs =
=
3
= 1,02  1,05  (8,0 m /zi – 0,10  8,0 m3/zi) + 0,05  0,10  8,0 m3/zi
= 7,751 m3/zi,
unde:
 ks – coeficient supraunitar care ține seama de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu
apă și canalizare; s-a utilizat ks = 1,02;
 kp – coeficient care ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile în aducțiune și în rețeaua de
distribuție; s-a utilizat kp = 1,05;
 kr – coeficient ce ține seama de nevoile tehnologice ale instalațiilor de recirculare (kr = 0,05);
 r – gradul de recirculare a apei;
 N – necesarul de apă (necesarul de apă tehnologică).
Gradul de recirculare a apei în procesul de foraj s-a estimat ca fiind r = 10 %.
Cerința de apă tehnologică (gradul de recirculare 10 %) va fi:
Qs zi med = 7,751 m3/zi;
Qs zi max = kzi  Qs zi med = 1,3  7,751 m3/zi = 10,076 m3/zi;
Qs orar max = kor  [Qs zi max /24] = 2,8  [10,076 m3/zi / 24] = 1,175 m3/h.
Prin urmare, cerința de apă tehnologică pe durata lucrărilor de execuție a forajului (47 zile) este:
Ctotal = 7,751 m3/zi  94 zile = 728,594 m3  728,60 m3.
Cerința de apă menajeră și apă tehnologică va fi asigurată dintr-o sursă autorizată de DSP Bacău.
În tabelul de mai jos este prezentat bilanțul consumului de apă în etapa de execuție a lucrărilor de foraj.
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Tabel 18: Bilanțul consumului de apă în etapa de execuție a lucrărilor de foraj (m3/perioadă foraj)
Apa prelevată din sursă

Proces
tehnologic

1
Foraje de
exploatare 9 și
14 Poduri

Sursa de apă
(furnizor)

2
Sursă
autorizată de
alimentare cu
apă

Consum total
de apă
(coloanele
4,10,11)

Recirculată/reutilizată

Consum industrial
Total

Consum
menajer

3

4

5

1037,00 m3

1037,00 m3

308,40 m3

Apa
subterană

Rețeaua
municipală

6

7
728,60 m3

-

Pentru compensarea
pierderilor în sistemele
cu circuit închis
Apa
Rețeaua
subterană municipală
8
9
-

-

-

Apa
de la
propriul
obiectiv

Apa de la
alte
obiective

10

11
-

Comentarii

12
-

Cerința de apă pentru etapa de execuție a lucrărilor de foraj nu presupune suplimentarea surselor de apă.
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4.1.2.2

Etapa de operare

În etapa de operare a instalațiilor aferente Stației de colectare, uscare și tratare gaze Poduri, inclusiv
cele două sonde propuse prin proiectul analizat, soluțiile implementate pentru alimentarea cu apă se
bazează pe schema procesului tehnologic. Datorită specificului activităților care se vor desfășura în
cadrul Stației Poduri, apa va avea următoarele utilizări:



scopuri igienico-sanitare și ca apă potabilă pentru personalul operativ, care va deservi instalațiile de
producție, precum și pentru întreținerea și igienizarea spațiilor administrative;
asigurarea rezervei intangibilă de incendiu.

Se menționează că în procesul tehnologic nu se utilizează apa.
Pentru alimentarea cu apă potabilă a personalului operativ al Stației Poduri se va folosi apă potabilă
îmbuteliată sau prin dozatoare de apă mobile de la furnizori specializați.
Apa pentru nevoi gospodărești și pentru întreținerea și igienizarea spațiilor administrative va fi
alimentată prin transport cu cisterna de la o sursă apropiată (sursă de alimentare cu apă avizată de
Direcția de Sănătate Publică Bacău) și va fi înmagazinată în rezervorul suprateran din fibră de sticlă cu
capacitatea de 10 m3, amplasat în zona grupului social.
Rețeaua interioară de distribuție a apei către consumatorii interni este constituită din conducte de PEID
cu diametrul de 1” și o lungime totală de aprox. 200 m. Aceste conducte fac legătura între rezervorul de
apă și grupul social și clădirea administrativă.
Rezerva intangibilă de incendiu va fi asigurată prin transport cu cisterna de la o sursă de apă autorizată.
Aceasta va fi stocată în cadrul stației de pompe PSI, care constă din 5 rezervoare metalice cu capacitatea
de 28 m3 fiecare și un rezervor metalic de stocare apă pentru stingerea incendiilor cu capacitatea totală
de 300 m3, amplasate în partea de nord a amplasamentului Stației Poduri. Rezerva intangibilă de
incendiu va fi distribuită prin intermediul unui sistem de pompare dedicat, care este amplasată într-o
clădire modulară pentru protecție și are următoarele componente:







electropompă apă incendiu cu un debit de cca. 200 m3/h;
motopompă apă incendiu cu un debit de cca. 200 m3/h;
electropompă soluție spumogen cu un debit de cca. 48 m3/h;
motopompă soluție spumogen cu un debit de cca. 48 m3/h;
generator de soluție spumă aeromecanică GSM400ș
rezervor soluție spumă aeromecanică cu capacitatea de 1 m3.

Stația de pompe PSI este conectată la o rețea inelară constituită din 8 hidranți, care se închide la
rezervorul de stocare apă pentru stingerea incendiilor. Această stație de pompare are și rolul de a răci
rezervorul de stocare condensat (V02) și de a prepara spuma aeromecanică pentru stingerea unei posibil
incendiu la acest rezervor și în cuva aferentă.
NECESARUL ȘI CERINȚA DE APĂ
Necesarul de apă pentru consum menajer Nm
Calculul necesarului de apă pentru nevoi gospodărești a fost efectuat pe baza STAS 1343-1/2006 și STAS
1478-90, luând în considerare numărul de angajați ai firmelor contractate.


Debitul mediu zilnic de apă reprezintă media volumelor de apă utilizată zilnic (m3/zi), s-a calculat cu
relația:
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unde:
 qs (i)= debit specific de apă pentru nevoi gospodărești cantitatea medie zilnică de apă necesară unui
consumator – ales conform STAS 1478 – 90, Tabelul 4, este de: qg1 = 30 l/persoană.zi pentru
persoanele din domeniul administrativ și qg2 = 170 l/persoană.zi pentru persoanele din domeniul
productiv;
 Ni = numărul de utilizatori de apă:
 număr de persoane din domeniul administrativ = 6 persoane/zi (8 h/zi, 5 zile/săptămână,
260 zile/an);
 număr de persoane din domeniul productiv = 20 persoane/lună (4 schimburi/lună,
160 h/lună, 2 schimburi/zi, 12 h/zi, 5 persoane/schimb, 140 zile/an).


Debitul maxim zilnic reprezintă valoarea maximă a volumelor de apă utilizate în fiecare zi (m 3/zi), s-a
calculat cu relația:

unde: kzi (i)= coeficient de variație zilnică, ales conform STAS SR 1343-1/2006, Tabel 1 (kzi = 1,3).


Debitul orar maxim reprezintă valoarea maximă a consumului orar din ziua de consum maxim
(m3/zi), s-a calculat cu relația:

unde: kor (i) = coeficient de variație orară, ales conform STAS SR 1343-1/2006, Tabel 3 (kor = 2,0).
Rezultă:


Pentru personalul administrativ:
Q1 zi med = 6 persoane  30 l/persoana = 0,18 m3/zi
Q1 zi max = Q1 zi med  kzi = 0,18 m3/zi  1,3 = 0,234 m3/zi
Q1 or max = kor  Q1 zi max/8 h = 2,0  0,234/8 = 0,06 m3/h,
iar necesarul anual de apă pentru consum menajer este:
Q1 an med = Q1 zi med  nr. zile lucrătoare/an = 0,18 m3/zi x 260 zile/an = 46,80 m3/an
Q1 an max = Q1 zi max  nr. zile lucrătoare/an = 0,234 m3/zi x 260 zile/an = 60,84 m3/an.



Pentru personalul productiv:
Q2 zi med = 5 persoane  170 l/persoana = 0,85 m3/zi
Q2 zi max = Q2 zi med  kzi = 0,85 m3/zi  1,3 = 1,105 m3/zi
Q2 or max = kor  Q2 zi max/12 h = 2,0  1,105/12 = 0,18 m3/h,
iar necesarul anual de apă pentru consum menajer este:
Q2 an med = Q2 zi med  nr. zile lucrătoare/an = 0,85 m3/zi x 140 zile/an = 119,00 m3/an
Q2 an max = Q2 zi max  nr. zile lucrătoare/an = 1,105 m3/zi x 140 zile/an = 154,70 m3/an.

Prin urmare, necesarul total de apă pentru consum menajer este:
QT zi med = (0,18 + 0,85) m3/zi = 1,03 m3/zi
QT zi max = (0,234 + 1,105) m3/zi = 1,339 m3/zi
QT or max = (0,06 + 0,18) m3/h = 0,24 m3/h
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QT an med = (46,80 + 119,00) m3/an = 165,80 m3/an
QT an max = (60,84 + 154,70) m3/an = 215,54 m3/an.
Necesarul de apă pentru rezerva intangibilă de incendiu
Rezerva intangibilă de incendiu este de 108 m3, conform Normativului NPCIPG – 1989, în care este
specificat debitul de apă de 10 dm3/s pentru o alimentare continuă de 3 ore: Ninc = 108 m3.
Cerința de apă pentru consum menajer
Conform SR 1343-1/2006, cerința de apă pentru consum menajer se calculează cu formula:
C = Kp  Ks  Nm
unde:
C – cerința de apă;
Kp – coeficient care reprezintă suplimentarea cantităților de apă pentru acoperirea pierderilor de
apă în obiectele sistemului de alimentare cu apă până la branșamentele utilizatorilor; Kp= 1,05;
Ks – coeficient de servitute pentru acoperirea necesităților proprii ale sistemului de alimentare cu
apă ks = 1,3;
Nm – necesarul de apă pentru consum menajer; Nm = Qzi.
Prin urmare, cerința de apă va fi după cum urmează


Pentru personalul administrativ:
Qs1 zi med = 1,3  1,05  0,18 m3/zi = 0,24 m3/zi
Qs1 zi max = 1,3  1,05  0,234 m3/zi = 0,32 m3/zi
Qs1 or max = = 1,3  1,05  0,06 m3/zi = 0,08 m3/h,
Qs1 an med = C1 zi med  nr. zile lucrătoare/an = 0,24 m3/zi x 260 zile/an = 62,40 m3/an
Qs1 an max = C1 zi max  nr. zile lucrătoare/an = 0,32 m3/zi x 260 zile/an = 83,20 m3/an.



Pentru personalul productiv:
Qs2 zi med = 1,3  1,05  0,85 m3/zi = 1,16 m3/zi
Qs2 zi max = 1,3  1,05  1,105 m3/zi = 1,50 m3/zi
Qs2 or max = 1,3  1,05  0,18 m3/zi = 0,24 m3/h,
Qs2 an med = C2 zi med  nr. zile lucrătoare/an = 1,16 m3/zi x 140 zile/an = 162,40 m3/an
Qs2 an max = C2 zi max  nr. zile lucrătoare/an = 1,50 m3/zi x 140 zile/an = 210,00 m3/an.

Prin urmare, cerința total de apă pentru consum menajer este:
QsT zi med = (0,24 + 1,16) m3/zi = 1,40 m3/zi
QsT zi max = (0,32 + 1,50) m3/zi = 1,82 m3/zi
QsT or max = (0,08 + 0,24) m3/h = 0,32 m3/h
QsT an med = (62,40 + 162,40) m3/an = 224,80 m3/an
QsT an max = (83,20 + 210,00) m3/an = 293,20 m3/an.
Bilanțul zilnic și anual al consumului de apă este prezentat în tabelul de mai jos.
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Tabel 19: Bilanțul consumului de apă în etapa de operare (m3/zi; m3/an)
Apa prelevată din sursă

Proces
tehnologic

1
Tratarea
gazelor
naturale

Sursa de
apă
(furnizor)

2
Sursă
autorizată
de
alimentare
cu apă

Consum total
de apă
(coloanele
4,10,11)

3
1,40 m3/zi
224,8 m3/an

Recirculată/reutilizată

Consum industrial
Total

Consum
menajer

4

5

1,40 m3/zi
224,8 m3/an

1,40 m3/zi
224,8 m3/an

Apa
subterană

Rețeaua
municipală

6

7

-

-

Pentru compensarea
pierderilor în sistemele cu
circuit închis
Apa
Rețeaua
subterană
municipală
8
9

-

-

-

Apa de la
propriul
obiectiv

Apa de la
alte
obiective

10

11

-

Comentarii

12

-

Operarea sondelor 9 și 14 Poduri nu va necesita suplimentarea surselor de apă, cerința și necesarul de apă pentru operare fiind neschimbate.
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4.1.2.3

Etapa de dezafectare

În etapa de dezafectare, apa va fi folosită în aceleași scopuri ca și în etapa execuție/construcție a
facilităților existente pe amplasamentul proiectului, inclusiv pentru organizarea de șantier. Nu se poate
estima corect consumul de apă în această etapa, dar se consideră că se va consuma o cantitate redusă
de apă.
În etapa de dezafectare nu va fi necesar consum de apă tehnologică și, prin urmare, nu vor rezulta ape
uzate tehnologice.

4.1.3
4.1.3.1

MANAGEMENTUL APELOR UZATE
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Apele uzate generate vor fi după cum urmează:




ape uzate menajere rezultate din activitățile igienico-sanitare ale personalului angajat;
ape uzate rezultate de la întreținerea și igienizarea spațiilor administrative aferente organizării de
șantier;
apa de zăcământ rezultată de la refularea sondei în timpul probelor de producție.

După cum se menționează și în capitolele anterioare, în timpul lucrărilor pregătitoare și de organizare,
nu se va utiliza apă în scop tehnologic și, prin urmare, nu vor rezulta ape uzate tehnologice.
Colectarea apelor uzate menajere rezultate din cadrul organizării de șantier și a grupului social se va
realiza prin intermediul unor conducte din PVC cu diametrul Dn 110 mm cu lungimea totală de
aproximativ 80 m, care vor fi conectate la două fose septice, una fiind situată în imediata vecinătate
sudică a organizării de șantier, iar cealaltă în imediata vecinătate sudică a clădirii administrative. Fosele
septice și bazinul etanș sunt vidanjate la cerere, pe baza contractului de prestări servicii existent, de
către un operator autorizat, și transportate la Stația de epurare Moinești. Acest tip de ape uzate vor
conține în principal suspensii solide, substanțe organice, compuși cu azot, grăsimi.
Din procesul de foraj nu rezultă ape uzate tehnologice. Circuitul de utilizare al apei în cadrul
echipamentelor/instalațiilor de foraj exclude teoretic problema formării și evacuării de ape uzate,
deoarece apa este utilizată și transportată în circuit închis.
Astfel, apa de la sistemul de răcire a frânelor troliului de foraj și de frâna hidromatică se vor recupera
într-o habă cu capacitatea de 5 m3, de unde este pompată în rezervorul de apă al instalației de foraj și
folosită în procesul de săpare.
Apa uzată rezultată de la spălarea și întreținerea instalației de foraj și a spațiului de lucru din sondă și de
la gura sondei (beciul sondei, instalația de prevenire a erupțiilor) va fi colectată în beciul betonat al
sondei, de unde va fi pompată și reintegrată în fluxul tehnologic de condiționare a fluidului de foraj.
Acest tip de ape uzate poate prezenta caracteristici fizice și chimice similare apei folosite în procesul
tehnologic.
Eventualele scurgeri accidentale rezultate din operarea instalației de condiționare a fluidului de foraj vor
fi dirijate prin intermediul unui șanț realizat din jumătăți de țeavă din PVC cu diametrul de 250 mm
montate într-un canal trapezoidal din beton cu adâncimea de 0,4 m și cu lungimea de 47 m către beciul
sondei P6, de unde vor fi pompate și reintegrată în fluxul tehnologic de condiționare a fluidului de foraj.
Eventualele scurgeri accidentale datorate neetanșeităților din circuitul de utilizare a apei tehnologice,
precum și apele pluviale potențial contaminate drenate de pe întreaga suprafață a careului de foraj, vor
fi colectate prin intermediul unui șanț perimetral provizoriu, realizat din jumătăți de țeavă din PVC cu
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diametrul de 250 mm montate într-un canal trapezoidal din beton cu adâncimea de 0,4 m și cu lungimea
de 250 m, și vor ajunge gravitațional în haba de colectare ape reziduale cu capacitatea de 40 m 3, de
unde sunt dirijate gravitațional print-o conductă separată în instalația de condiționare a fluidului de
foraj. Acest tip de ape uzate poate prezenta caracteristici fizice și chimice similare apei folosite în
procesul tehnologic, conținând materii în suspensie și urme de hidrocarburi provenite din sistemele de
lubrifiere ale instalației/echipamentelor de foraj.
Haba de colectare ape reziduale va fi montată îngropat în colțul sudic-estic al careului de foraj și va fi
protejată cu un capac metalic. Această habă va fi în prealabil hidroizolată cu soluție bituminoasă aplicată
în două straturi, urmând a fi așezată pe un strat drenant de nisip cu grosimea de10 cm.
Haba de colectare ape reziduale se vidanjează periodic de către operatori autorizați în baza contractului
încheiat cu titularul proiectului, atât în perioada execuției forajelor P9 și P14, cât și în perioada de
testare a acestuia până la darea în exploatare.
În funcție de necesități, apele reziduale colectate în haba metalică de 40 m3 vor fi preluate prin vidanjare
de către un operator autorizat, în baza contractului încheiat cu titularul proiectului, și transportate cu
autocisterna către OMV Petrom S.A. – Asset VIII Moldova Nord în vederea injectării în zăcământ.
Apa de zăcământ rezultată din probele de producție este separată în separatorul orizontal trifazic
SOT02-PN63 bar din gaze. După separare, apa de zăcământ cu un gard de mineralizare ridicat, care
conține în principal ioni de: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42-, este direcționată prin conducte către
rezervoarele de stocare a apei de zăcământ din modului M110 (rezervoarele V04 și V05 cu capacitatea
de 50 m3 fiecare). Evacuarea apei de zăcământ se realizează prin vidanjare de către un operator
autorizat, aceasta fiind transportată cu cisterna și predată către OMV Petrom S.A. – Asset VIII Moldova
Nord în vederea injectării în zăcământ. Această categorie de ape uzate este monitorizată atât cantitativ
cât și calitativ, deoarece informațiile furnizate vor fi utilizate în tehnologia de extracție a gazelor
naturale.
RESTITUȚII DE APĂ
În urma desfășurării activităților din cadrul careului de foraj rezultă ape uzate menajere și ape pluviale
care spală suprafața careului de foraj.
Determinarea debitului de apă uzată menajeră
Conform SR 1846-1/2006, debitele caracteristice de ape uzate de la orice folosința de apa sunt:




Debitul zilnic mediu (Qu zi med);
Debitul zilnic maxim (Qu zi max);
Debitul orar maxim (Qu orar max).

Debitele de ape uzate menajere Qu caracteristice care se evacuează în fosele septice vidanjabile se
calculează cu relația:
Qu = Qs [m3/zi]
în care: Qs – debitele de apă de alimentare caracteristice (zilnic mediu, zilnic maxim și orar maxim), în
m3/zi.
Rezultă:




Debitul zilnic mediu: Qu zi med = Qzi med = 1,542 m3/zi;
Debitul zilnic maxim: Qu zi max = Qzi max = 2,00 m3/zi;
Debitul orar maxim: Qu orar max = Qorar max = 0,23 m3/h.
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Debitul total de ape uzate menajere pentru etapa de execuție a celor două sonde (200 zile) va fi de:
Q u T = 308,40 m3/zi.
Determinarea debitului de apă pluvială
Apele pluviale vor fi colectate de pe suprafața întregului careu de foraj.
Conform STAS 1846-2/2007, debitul apelor pluviale se calculează cu relația:
Q max p% = m  S    i (l/s)
unde:


m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care ține seama de capacitatea de
înmagazinare, în timp, și de durata ploii de calcul t (m = 0,8);
φ = coeficient de scurgere aferent ariei S (φ = 0,85);
S = 0,31 ha – aria secțiunii de calcul;
i = intensitatea ploii de calcul, în funcție de frecvența f și durata ploii t conform STAS 9470-73, în
l/s.ha;
f = 2/1 – frecvența ploii luată în calcul în funcție de clasa de importanță a folosinței – pentru zone
rurale (conform STAS 1846-2/2007, tabel 1), și
t = tcs + L/VA = 10 min – durata ploii de calcul.







Conform STAS 9470-73, pentru determinarea valorii intensității ploii s-a utilizat diagrama pentru zona 2:
i = 110 l/s.ha.
Astfel:
Qmax p% = 0,8  0,31 ha  0,85  110 l/s.ha = 23,188 l/s,
Vmax p% = (23,188  10-3) m3/s  10 min  60 s = 13,913 m3.
Considerând o ploaie care cade cu intensitate maximă pentru un interval de 30 minute, rezultă un volum
acumulat Vmax = 13,913 m3. Capacitatea habei de colectare ape reziduale de pe întreaga suprafața a
careului de foraj este de 40 m3, ceea ce asigură volumul de colectare chiar în condițiile unei ploi
excepționale.
În tabelul de mai jos este prezentat bilanțul apelor uzate rezultate în etapa de execuție a lucrărilor de
foraj.
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Tabel 20: Bilanțul apelor uzate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Sursa apelor uzate,
Proces tehnologic

Debitul total al
apelor uzate
generate
3

m /zi
1
Foraje de
exploatare 9 și 14
Poduri

2
15,455

m

3

3
322,313

Menajere
m3/zi
4

m3
5

1,542

308,40

Tehnologice
m3/zi
6
-

m3
7
-
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Pluviale

În acest obiectiv

m3/zi
8

m3
9

m3/zi
10

m3/an
11

13,913

13,913

-

-

Către alte
obiective
m3/zi
m3/an
12
13
-

-

Comentarii

14
-
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4.1.3.2

Etapa de operare

Tipurile de ape uzate generate în Stația de tratare gaze naturale Poduri vor fi după cum urmează:





ape uzate menajere rezultate din activitățile administrative ale personalului operativ;
ape uzate tehnologice:
 ape uzate colectate de la separatorul trifazic de total M103, separatorul trifazic orizontal de
etalonare M104, modulul de stabilizare condensat M105, instalația de uscare gaze, instalația de
recuperare fracții C3+ și de la modulul de pompe livrare condensat și contor măsurare fiscală M106;
 apa de zăcământ constând din apa existentă în mod natural în gazele extrase și separate în timpul
funcționării Stației de tratare a gazelor naturale;
ape pluviale.

Apele uzate menajere se vor colecta într-un sistem separat de colectare, constituit din conducte din PVC
cu diametrul Dn 110 mm cu lungimea totală de aproximativ 80 m, care sunt conectate la două fose
septice, una fiind situată în imediata vecinătate sudică a organizării de șantier, iar cealaltă în imediata
vecinătate sudică a clădirii administrative. De asemenea, toaleta ecologică aferentă SRM este conectată
la un bazin vidanjabil cu capacitatea de 18 m3. Apele uzate menajere pot conține materii în suspensie,
agenți tensioactivi, cloruri, amoniac total, CBO5 etc.
Fosele septice GRANDIS sunt confecționate din PAFS (poliesteri armați cu fibră de sticlă) și sunt montate
îngropat. Cele două fose septice tricompartimentate GRANDIS asigură tratarea mecano-biologică a
apelor uzate menajere rezultate pe amplasamentul analizat. Aceste fose prezintă trei secțiuni:





zona de decantare primară, unde are loc procesul de decantare a materiei solide și de separare a
grăsimilor prin flotație; în acest compartiment are loc și procesul de fermentație anaerobă a
nămolului sedimentat și degradarea anaerobă a substanței organice cu ajutorul bacteriilor prezente
în apa uzată;
decantor IMHOFF, unde are loc a doua decantare a apei decantată în prima cameră, având ca
rezultat o sedimentare cât mai eficientă a materiei solide;
zona de limpezire, unde sunt reținute și cele mai fine particule de materii în suspensie; din această
zonă, apa uzată este evacuată prin drenaj, unde au loc procesele de descompunere aerobă a
substanțelor organice cu ajutorul bacteriilor ce formează linia de drenaj.

Fosele septice și bazinul vidanjabil de la toaleta ecologică se vidanjează periodic de către Aprex Auto
S.R.L. Poduri, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu titularul, și se transportă la Stația de
epurare Moinești.
Lichidele colectate în sistem deschis din tăvile de colectare a scurgerilor accidentale poziționate sub
skid-urile separatorului trifazic de total M103, separatorului trifazic orizontal de etalonare M104,
modulului de stabilizare condensat M105, instalației de uscare gaze, instalației de recuperare fracții C3+
și modulului de pompe livrare condensat și contor măsurare fiscală M106, precum și apele pluviale
potențial contaminate căzute pe aceste tăvi se colectează gravitațional prin intermediul unui sistem de
conducte într-un rezervor orizontal subteran de colectare (V03), metalic, prevăzut cu pereți dubli, care
are capacitatea de 30 m3. Fiecare componentă a stației este prevăzută cu rebord și bașă colectoare
racordate la sistemul de conducte (rețeaua industrială de canalizare). Sistemul de conducte este realizat
din țevi de oțel sudate, cu diametrul Dn 219x8mm, racordurile fiind confecționate din țevi de oțel sudate
cu Dn 159x6mm. Lungimea totală a rețelei de canalizare industrială este de aproximativ 435 m.
Rezervorul V03 este dotat cu pompă verticală (P02), cu cavități, amplasată pe o placă metalică decupată,
montată pe gura de vizitare a rezervorului. Rezervorul este prevăzut cu o miră indicatoare de nivel,
supapă de respirație și conducte interioare pentru curățarea rezervorului prin barbotare.
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Acest tip de ape uzate sunt vidanjate periodic, în funcție de necesități de un operator autorizat, în baza
contractului încheiat cu titularul proiectului, și transportate cu cisterna către OMV Petrom S.A. – Asset
VIII Moldova Nord în vederea injectării în zăcământ, după o prealabilă tratare.
Apele pluviale potențial contaminate colectate în beciurile sondelor se vidanjează periodic, în funcție de
necesități, de un operator autorizat, pe bază de contract și sunt transportate cu cisterna către OMV
Petrom S.A. – Asset VIII Moldova Nord în vederea injectării în zăcământ, după o prealabilă tratare.
Apele pluviale din afara platformei stației de tratare gaze naturale se colectează prin intermediul unui
șanț colector, pereat, cu plăci de beton, amplasat pe latura vestică, la baza zidului de sprijin betonat,
prevăzut cu barbacane, de unde sunt dirijate către pârâul necadastrat Valea Teiului.
Apa de zăcământ este apa prezentă în mod natural într-un zăcământ și este adusă la suprafață împreună
cu condensatul și gazele naturale. Apa de zăcământ este cea mai mare sursă de ape uzate rezultate din
operațiile de exploatare și procesare a gazelor naturale. Volumul de apă de zăcământ variază
considerabil în funcție de tipul rezervei de gaze/condensat. Apa de zăcământ conține impurități printre
care: hidrocarburi petroliere, substanțe organice în suspensie sau dizolvate, materii în suspensie,
hidrogen sulfurat etc.
Apa de zăcământ rezultată din procesul de tratare a amestecului gaze/condensat este stocată temporar
pe amplasamentul stației în două rezervoare orizontale supraterane (V04 și V05), metalice, cu
capacitatea de 50 m3 fiecare. Aceste rezervoare sunt montate pe un skid metalic amplasat pe o
platformă betonată, prevăzută cu rebord și bașă colectoare, racordate la rețeaua de canalizare
industrială. Apa de zăcământ este preluată de către un operator autorizat, pe bază de contract și este
transportată cu cisterna către OMV Petrom S.A. – Asset VIII Moldova Nord în vederea injectării în
zăcământ, după o prealabilă tratare.
RESTITUȚII DE APĂ
Determinarea debitului de apă uzată menajeră

Debitul de ape uzate menajere Qu caracteristice care se evacuează în fosele septice vidanjabile se
calculează cu relația:
Qu = Qs [m3/zi]
Astfel:
Qu zi med = (0,18 + 0,85) m3/zi = 1,03 m3/zi
Qu zi max = (0,234 + 1,105) m3/zi = 1,339 m3/zi
Qu or max = (0,06 + 0,18) m3/h = 0,24 m3/h
Qu an med = (46,80 + 119,00) m3/an = 165,80 m3/an
Qu an max = (60,84 + 154,70) m3/an = 215,54 m3/an
Determinarea debitului de apă de zăcământ
Din procesul de tratare a gazelor naturale extrase prin intermediul celor nouă sonde care vor fi
exploatate pe amplasamentul STRATUM va rezulta apă de zăcământ:
Qu zi mediu = 6,5 m3/zi
Qu zi max = 8,45 m3/zi
Qu or max = 0,985 m3/zi
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Determinarea debitului de apă pluvială
Apele pluviale vor fi colectate de pe suprafața întregului careu de foraj.
Conform STAS 1846-2/2007, debitul apelor pluviale se calculează cu relația:
Q max p% = m  S    i (l/s)
unde:


m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care ține seama de capacitatea de
înmagazinare, în timp, și de durata ploii de calcul t (m = 0,8);
φ = coeficient de scurgere aferent ariei S (φ = 0,95 – acoperiș clădiri, φ = 0,85 – platformă betonată,
φ = 0,05 – spații verzi);
S = 2 ha – aria secțiunii de calcul (din care 0,02 ha – suprafață construită cu acoperiș, 1,39 ha –
suprafață betonată, 0,59 ha – suprafață cu pietriș);
i = intensitatea ploii de calcul, în funcție de frecvența f și durata ploii t conform STAS 9470-73, în
l/s.ha;
f = 2/1 – frecvența ploii luată în calcul în funcție de clasa de importanță a folosinței – pentru zone
rurale (conform STAS 1846-2/2007, tabel 1), și
t = tcs + L/VA = 10 min – durata ploii de calcul.







Conform STAS 9470-73, pentru determinarea valorii intensității ploii s-a utilizat diagrama pentru zona 2:
i = 110 l/s.ha.
Astfel:
Qmax p% = 107,36 l/s,
Vmax p% = (107,36  10-3) m3/s  10 min  60 s = 64,416 m3.
Considerând o ploaie care cade cu intensitate maximă pentru un interval de 30 minute, rezultă un volum
acumulat Vmax = 68,40 m3.
În tabelul de mai jos este prezentat bilanțul se prezintă bilanțul cantitativ al apelor uzate, în funcție de
tipul de ape uzate – menajere, tehnologice și pluviale.
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Tabel 21: Bilanțul apelor uzate în etapa de operare
Sursa apelor
uzate,
Proces
tehnologic
1
Tratarea
gazelor
naturale

Debitul total al apelor
uzate generate
m3/zi

m3/an

Ape uzate evacuate
Menajere

2

3

m3/zi
4

71,946

2667,132

1,03

m3/an
5
165,80

Tehnologice
m3/zi
6

m3/an
7

m3/zi
8

m3/an
9

6,5

2372,5

64,416

128,832
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-

-

-
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4.1.3.3

Etapa de dezafectare

În etapa de dezafectare Stației de tratare gaze naturale Poduri, ca și în cazul etapei de
execuție/construcție a facilităților existente pe amplasamentul proiectului, apele uzate generate vor fi
cele aferente organizării de șantier: ape uzate fecaloid – menajere rezultate din activitățile igienico –
sanitare ale personalului angajat al contractorilor pentru dezafectarea instalațiilor și ape uzate din
activitatea întreținerea și igienizarea spațiilor administrative aferente organizării de șantier.
Datorită caracterului temporar al organizării de șantier în etapa de dezafectare și a faptului că nu vor
exista platforme betonate, apele pluviale se vor infiltra direct în sol.
Personalul contractorului implicat va dispune de toalete ecologice care vor fi evacuate periodic de o
firmă specializată, pe bază de contract.

4.1.4

IMPACTUL PROGNOZAT

Realizarea proiectului propus poate avea impact asupra calității apei de suprafață și/sau subterane din
zona amplasamentului analizat în cazul în care nu se vor respecta prevederile constructive sau
operaționale ale proiectului.
Pentru evaluarea semnificației impactului asupra resurselor de apă, au fost luați în considerare următorii
factori:




4.1.4.1

sensibilitatea și valoarea resurselor de apă de suprafață și subterane din imediata vecinătate a
componentelor proiectului, considerând caracteristicile curgerii, calitatea apei; și
utilizarea resurselor de apă; și
prezentarea resurselor de apă de suprafață și subterane, realizată în subcapitolul 4.1.1 al prezentului
raport.
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Se estimează că valorile concentrațiilor de poluanți specifici din apele uzate rezultate în urma
desfășurării etapei de execuție a lucrărilor de foraj și apele pluviale colectate se vor încadra în limitele
prevăzute pentru poluanții relevanți din normativul NTPA 002 privind indicatorii de calitate ai apelor
uzate în rețelele de canalizare ale localităților, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificată prin HG nr.
352/2005.
Indicatorii de calitate impuși descărcărilor de ape uzate în sistemul municipal de canalizare sunt
următorii:








pH
materii în suspensie
COO-Cr
CBO5
amoniu total
substanțe extractibile
detergenți sintetici biodegradabili

6,5 – 8,5
350 mg/l
500 mg/l
300 mg/l
30 mg/l
30 mg/l
25 mg/l

Perimetrele de lucru nu vor fi amplasate în zonele de protecție a cursurilor de apă de suprafață și nu se
vor evacua ape uzate în cursurile de apă de suprafață. Având în vedere amplasarea perimetrelor de
lucru și modalitatea de evacuare a apelor uzate fecaloid-menajere, apele de suprafață nu vor fi expuse
unui impact negativ.
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Principalele cauze care pot conduce la un impact negativ asupra apei subterane în etapa de execuție a
forajului de explorare pot fi:






deversări și scurgeri rezultate din stocarea și evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice;
manevrarea defectuoasă și stocarea improprie a uleiurilor și lubrifianților și a altor substanțe
periculoase;
deversări și scurgeri de ulei sau combustibil, din echipamente/instalații;
traficul vehiculelor;
probleme privind gestionarea deșeurilor.

Investigațiile geotehnice și de sol au indicat că pânza freatică nu a fost întâlnită până la adâncimea de
10 m pe amplasamentul proiectului și că litologia locală până la această adâncime este formată din
soluri de tip argilos. Prin urmare, riscul de contaminare a apelor subterane este minim în aceste zone.
Echipamentele și conductele de transport utilizate pentru stocarea și transportarea apelor uzate pe
amplasament vor fi realizate din materiale anticorozive, în vederea prevenirii scurgerilor și deversărilor
accidentale. Echipamentele/conductele de transport vor fi verificate periodic, iar repararea acestora se
va realiza imediat după avariere.
Contaminarea apelor subterane mai poate avea loc și în cazul unor evacuări accidentale la nivelul
solului. Astfel, în interiorul careului de foraj se vor amenaja zone speciale pentru stocarea
combustibilului, uleiurilor și substanțelor chimice, precum și sisteme de protecție pentru aprovizionarea
și manevrarea acestora. Stocarea acestora va fi asigurată în cantitățile necesare pentru susținerea
procesului operațional.
Pentru a minimiza posibilitatea ca scurgerile de produse petroliere să se răspândească în zona
platformei de foraj, se va amenaja o zonă sigură și proiectată în acest scop în jurul rezervorului de
motorină cu pereți dubli (cu capacitatea de 16 m3), impermeabilizată și prevăzută cu bordură de
protecție (capacitatea de retenție de minim 110% și întreținute în stare bună), iar toate furtunurile,
supapele și opritoarele vor fi amplasate în zona delimitată. Schimbarea uleiului utilajelor se va realiza în
spații special amenajate prevăzute cu tăvi de reținere a eventualelor scurgeri accidentale. De asemenea,
în imediata vecinătate a acestor zone de stocare vor fi disponibile kituri de intervenție în caz de scurgeri
accidentale.
Fluidele de foraj vor fi aprovizionate gata preparate (furnizor fiind AVA Europa de Est) și depozitate în
habele și cele șase silozuri supraterane de fluid de foraj din cadrul careului de foraj. Substanțele și
preparatele chimice pentru corectarea fluidelor de foraj se vor manevra în zone cu suprafața protejată și
dotate cu împrejmuire. Stocarea acestora se va realiza în mod controlat în ambalajele originale și în
spații acoperite, sigure și etanșe (container standardizat), evitându-se posibilul contact între substanțe
chimice incompatibile. Acest container va fi realizat din tablă de oțel cu acoperiș cu învelitoare
impermeabilă și va fi amplasat în cadrul careului de foraj.
Pasta de ciment necesară cimentării coloanelor va fi depozitată într-un siloz suprateran, amplasat pe
suprafața betonată a careului de foraj.
Ca măsură de protejare atât a solului cât și a apei subterane, în structura careului de foraj este interpusă
o geomembrană între stratul de pământ stabilizat și stratul de piatră sort 0-63 mm. De asemenea,
excavațiile pentru amplasarea habelor de colectare ape uzate și detritus, precum și cele pentru
realizarea beciurile sondelor și a șanțului perimetral de colectare a apelor pluviale se impermeabilizează
prin instalarea unei geomembrane. Această măsură suplimentară se va implementa în vederea
prevenirii infiltrării în sol a posibilelor scurgeri accidentale și/sau a apelor pluviale potențial
contaminate.
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Toate zonele alocate stocării și alimentării vor fi dotate cu kituri/echipamente de intervenție, amplasate
în imediata vecinătate, și se vor asigura cantități suficiente de material absorbant.
De asemenea, în conformitate cu Ordinul nr. 278/1997 se va elabora și implementa un Plan de prevenire
și control al scurgerilor accidentale, care va include proceduri de intervenție în cazul scurgerilor și
deversărilor accidentale, precum operații tehnologice imediate, operații de remediere a avariilor, acțiuni
de investigare a incidentului, precum și măsuri de prevenire și corective.
Posibilitatea de a contamina acviferele subterane există totuși, dacă echiparea și cimentarea găurii de
sondă nu se execută corespunzător, ceea ce poate conduce la infiltrarea fluidului de foraj în mediul
poros permeabil din proximitatea sondei.
Tipul fluidului de foraj utilizat este un factor important în determinarea impactului asupra mediului
natural. Componentele importante ale fluidului de foraj sunt barita și bentonita, inerte din punct de
vedere chimic și fără toxicitate. Prin urmare, s-a decis utilizarea unui fluid de foraj omogen pe bază de
apă, ai cărui constituenți sunt nepericuloși pentru mediu, până la adâncimea de 250 m, pentru a se
elimina riscul de contaminare a formațiunilor întâlnite. Adaosul de aditivi pentru stabilizarea găurii de
foraj se va realiza numai după traversarea stratelor acvifere, urmată de tubarea și cimentarea coloanei,
și securizarea perfectă a forajului.
Riscul de a antrena poluanții potențial existenți în acviferul freatic și transportul acestora în stratele
acvifere de adâncime este redus având în presiunea cu care circulă fluidul de foraj în gaura de sondă,
ceea ce face practic imposibilă pătrunderea apei subterane în sondă. În eventualitatea în care potențiali
poluanți sunt antrenați, aceștia vor fi colectați de fluidul de foraj și transportați în instalația de
regenerare și control a fluidului. Prezența eventualilor poluanți va putea fi de asemenea identificată
vizual (în cazul produselor petroliere) sau prin analizele ce se efectuează periodic în cadrul laboratorului
existent pe amplasament.
Pentru a proteja apa subterană, programul de forare va include executarea unei coloane de ancorare
până la adâncimea de 250 m, pentru a închide formațiunile insuficient consolidate, precum și în scopul
de a preveni contaminarea apei subterane cu fluid de foraj sintetic, care se va utiliza în secțiunile
inferioare ale forajului. De asemenea, această coloană are rolul de a preveni infiltrarea apei subterane în
gaura de sondă și alterarea, în consecință, a calității fluidului de foraj.
Fluidele de foraj epuizate pe bază de uleiuri sintetice și detritusul contaminat cu hidrocarburi ridică o
problemă de mediu suplimentară, deoarece produsele petroliere sunt considerate ca având toxicitate.
Descărcarea în mediul natural fără tratare este interzisă, astfel că aceste materiale vor fi mai întâi
colectate în habe impermeabilizate, montate în imediata vecinătate a sondelor, și apoi transportate, pe
baze contractuale, de către operatori autorizați pentru a fi eliminate la cel mai apropiat depozit
conform.
Conform programului de foraj, pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj și
cimentare care asigură o triplă izolare a stratelor interceptate în procesul de foraj, fiind eliminate orice
surse de contaminare a apelor subterane, și se consideră, prin urmare, că impactul potențial va fi
nesemnificativ.
Coloanele metalice au următoarele funcții:




dirijarea fluidul de foraj din sondă în sistemul de recirculare/stocare a acestuia aflat la suprafață;
izolarea circuitului fluidului de foraj de apele subterane;
protejarea apelor subterane de conținutul găurii de foraj și de asemenea, eliminarea comunicării
între acvifere;
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împiedicarea evacuării eventualelor gaze naturale/țiței sau alte fluide la suprafață.

În ceea ce privește gestionarea și eliminarea deșeurilor, se va implementa un sistem de gestionare
eficientă și conformă a deșeurilor generate în etapa de construcție, iar responsabilitățile vor fi stabilite
pentru antreprenorii de lucrări printr-un acord semnat.
Ținând cont de modul de gestionare a apelor menajere și a apelor pluviale, prezentate pe larg în
subcapitolul 4.1.3, se va asigura eliminarea oricărei surse potențiale de contaminare a apei.
În general, măsurile planificate în această etapă pentru reducerea riscurilor menționate mai sus vor
conduce la un impact neglijabil asupra apelor subterane.
Luând în considerare amplasarea componentelor proiectului și sistemul implementat de evacuare a
apelor uzate, apele de suprafață nu vor fi expuse impactului negativ. Traversarea prin vadul pârâului
Cernu care, în prezent, nu este amenajată cu un pod corespunzător, poate avea efecte adverse asupra
calității apei, faunei și florei pârâului, în cazul în care operatorii de transport autorizați nu vor deține
vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic, traficul acestora mijloace de transport poate
genera o creștere a turbidității apei pe termen scurt, dar cu revenirea la starea inițială după încetarea
acestei etape. În condiții excepționale, pot apărea accidente, cum ar fi scurgeri de carburanți sau
lubrifianți în apa pârâului. Având în vedere cele menționate anterior, impactul prognozat asupra calității
apei din pârâul Cernu este marginal.
4.1.4.2 Etapa de operare
Principalele cauze care pot conduce la un impact negativ asupra apei subterane în etapa de operare pot
fi:






deversări și scurgeri rezultate din stocarea și evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice;
deversări și scurgeri rezultate din stocarea și transportarea condensatului și a apei de zăcământ
produse;
manevrarea necorespunzătoare a substanțelor periculoase;
traficul;
gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.

Apele uzate menajere și tehnologice pot avea un impact indirect neglijabil asupra calității apelor de
suprafață, dacă vor fi evacuate într-o stație de epurare a apelor uzate din apropiere sau în sistemul de
canalizare municipal, după ce vor fi colectate de operatorul autorizat contractat.
Echipamentele și conductele de transport utilizate pentru stocarea și transportarea apelor uzate,
condensatului și apei de zăcământ vor fi realizate din materiale anticorozive, în vederea prevenirii
scurgerilor și deversărilor. Echipamentele/conductele de transport vor fi întreținute periodic, iar
repararea acestora se va realiza imediat după avariere.
Rezervorul de stocare a condensatului este prevăzut cu cuvă de retenție a eventualelor scurgeri
accidentale, care este conectată la rețeaua de canalizare industrială. Rezervorul este echipat cu miră
indicatoare de nivel, supapă de siguranță, supapă de respirație, opritoare de flăcări, semnalizatoare de
nivel. Modulul de pompe livrare condensat este amplasat pe fundații din beton, în cuvă de retenție
betonată, iar autocisternele, vor staționa pe o platformă betonată, prevăzută cu sistem de colectare a
eventualelor scurgeri accidentale, care este racordat la rețeaua de canalizare industrială.
Apa de zăcământ se stochează în două rezervoare orizontale supraterane, metalice, montate pe un skid
metalic amplasat pe o platformă betonată, prevăzută cu rebord și bașă colectoare, racordate la rețeaua
de canalizare industrială. Acest tip de ape uzate sunt preluate de un operator autorizat și transportate în
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vederea injectării în zăcământ după o prealabilă tratare în cadrul OMV Petrom S.A. – Asset VIII Moldova
Nord, conform reglementărilor, normelor și standardelor aplicabile și în baza consultării cu autoritățile
de reglementare (ANRM).
Nu se estimează un impact negativ asupra apelor de suprafață datorat operării conductei de transport a
gazelor la magistrala Onești-Bacău. În cazul apariției eroziunii patului albiei cursurilor de apă
subtraversate în timpul etapei de operare, vor fi întreprinse activități de întreținere pentru a preveni
daunele asupra mediului și pentru a asigura integritatea conductei.
Substanțele periculoase sunt gestionate în spațiu delimitat și betonat, prevăzut cu protecție împotriva
scurgerilor prin amenajarea unei cuve de retenție, iar toate furtunurile sunt amplasate în zona
delimitată. În imediata vecinătate a acestui spațiu de stocare și manevrare sunt disponibile kituri de
intervenție în caz de scurgeri.
Suplimentar, se va elabora și implementa un Plan de prevenire și control al scurgerilor accidentale, care
va include proceduri de intervenție în cazul scurgerilor și deversărilor accidentale, precum operații
tehnologice imediate, operații de remediere a avariilor, acțiuni de investigare a incidentului, precum și
măsuri de prevenire și corective, în conformitate cu Ordinul nr. 278/1997.
Pe amplasamentul Stație de tratare gaze naturale Poduri va fi implementat și menținut pe toată durata
etapei de operare un Plan de Gestionare și Reducere a Deșeurilor. Toate deșeurile vor fi clasificate,
colectate separat, inventariate, etichetate la sursă și depozitate corespunzător pentru a asigura
depozitarea și transportul în siguranță și sustenabilitatea în termeni de reutilizare și reciclare a
deșeurilor, când este posibil.
În general, măsurile planificate în etapa de operare pentru reducerea riscurilor menționate mai sus vor
conduce la un impact neglijabil asupra apei subterane. Având în vedere amplasarea perimetrelor
Proiectului și sistemul implementat de evacuare a apelor uzate, apele subterane nu vor fi expuse
impactului negativ.
În ceea ce privește impactul asupra calității apei de suprafață (pârâul Cernu), până la amenajarea unui
podeț corespunzător de traversare a apei, impactul generat de traficul desfășurat este marginal,
reflectat în creșterea turbidității apelor la traversare.
4.1.4.3 Etapa de dezafectare
La sfârșitul etapei de operare, componentele Stației de tratare a gazelor naturale Poduri, inclusiv
sondele de exploatare, vor fi dezafectate/abandonate în condiții de siguranță, iar condițiile de mediu
existente înainte de dezvoltarea proiectului de investiție analizat vor fi readuse pe cât posibil la starea
inițială. Conducta de transport a gazelor la magistrala Onești-Bacău va fi verificată, purjată și umplută cu
material corespunzător (de ex. nisip) pentru a preveni subsidența acesteia.
În această etapă, impactul potențial, măsurile de diminuare și impactul rezidual corespunzător vor fi
asemănătoare cu cele din etapa de execuție/construcție prevăzute pentru amplasamentul analizat. Prin
urmare, impactul asupra resurselor de apă datorat activităților de dezafectare va fi neglijabil.
O atenție specială va fi acordată procedurilor de gestionare a deșeurilor implementate la data
respectivă, și se vor sigura măsurile de diminuare corespunzătoare pentru reabilitarea terenului astfel
încât resursele de apă să nu fie afectate.
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4.1.5

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

4.1.5.1

Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Pentru prevenirea contaminării și reducerea impactului negativ asupra apelor de suprafață și subterane,
sunt planificate o serie de măsuri pentru fiecare dintre etapele proiectului.
În tabelul de mai jos sunt prezentate succint sursele potențiale de impact asupra apei, măsurile de
diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj, precum și impactul
rezidual aferent acestora.
Tabel 22: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra apei
Sursa de impact

Măsuri de atenuare

Impact
rezidual

Consumul de apă

Alimentarea cu apă brută pentru nevoi igienico-sanitare, de proces și
pentru stingerea incendiilor din sursele de apă existente în localitatea
Moinești, cu ajutorul autocisternelor deținute de un operator
autorizat.
Reducerea consumului de apă pentru activitățile de foraj, care solicită
volume semnificative de apă, prin utilizarea unui fluid de foraj gata
preparat și a unui sistem de curățare/reciclare a acestuia.
Contaminarea apei
Apele uzate nu vor fi evacuate direct în receptori naturali.
datorită colectării și Pentru prevenirea contaminării cu apa uzată generată:
evacuării
- Pentru colectarea apelor uzate menajere sunt montate fose septice în
necorespunzătoare
zona platformei de foraj. Evacuarea apelor uzate în funcție de
a apelor uzate
compoziția lor chimică la o stație de tratare a apelor uzate din
apropiere, de către un operator autorizat.
- Apa de la sistemul de răcire a frânelor troliului de foraj și de frâna
hidromatică se vor recupera într-o habă cu capacitatea de 5 m3, de
unde este pompată în rezervorul de apă al instalației de foraj și folosită
în procesul de săpare.
- Apa uzată rezultată de la spălarea și întreținerea instalației de foraj și a
spațiului de lucru din sondă și de la gura sondei (beciul sondei,
instalația de prevenire a erupțiilor) va fi colectată în beciul betonat al
sondei, de unde va fi pompată și reintegrată în fluxul tehnologic de
condiționare a fluidului de foraj.
- Eventualele scurgeri accidentale rezultate din operarea instalației de
condiționare a fluidului de foraj vor fi dirijate prin intermediul unui
șanț într-un canal trapezoidal către beciul sondei P6, de unde vor fi
pompate și reintegrată în fluxul de condiționare a fluidului de foraj.
- Eventualele scurgeri accidentale datorate neetanșeităților din
circuitul de utilizare a apei tehnologice, precum și apele pluviale
potențial contaminate drenate de pe întreaga suprafață a careului
de foraj, vor fi colectate prin intermediul unui șanț perimetral
provizoriu și vor ajunge gravitațional în haba de colectare ape
reziduale cu capacitatea de 40 m3, de unde sunt dirijate
gravitațional print-o conductă separată în instalația de condiționare
a fluidului de foraj.
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Considerații privind
proiectarea

Activități de foraj

Contaminarea apei
datorită manevrării
și depozitării
necorespunzătoare
a produselor
petroliere,
lubrifianților și a
altor substanțe
periculoase

Careul de foraj va fi proiectat astfel încât să se protejeze calitatea solului și Neglijabil
a apelor subterane, prin interpunerea unei geomembrane între straturile
de sol stabilizat și de piatră și prin acoperirea careului de foraj cu dale de
beton.
Întocmirea de către contractor a unui plan de execuție a activităților de Neglijabil
foraj, care să includă un plan pentru situații de urgență, un program de
foraj și de utilizare a fluidului de foraj, precum și un plan de eliminare a
deșeurilor.
Utilizarea de aditivi și colmatanți care nu afectează mediul.
Monitorizarea strictă a parametrilor de foraj.
Utilizarea unui fluid de foraj omogen pe bază de apă, ai cărui
constituenți sunt nepericuloși pentru mediu, până la adâncimea de
250m, pentru a se elimina riscul de contaminare a formațiunilor
întâlnite. Adaosul de aditivi pentru stabilizarea găurii de foraj se vor
realiza numai după traversarea stratelor acvifere, urmată de tubarea și
cimentarea coloanei.
Pentru protejarea apei subterane, programul de foraj va include
executarea unei coloane de ancorare până la adâncimea de 250 m,
pentru a închide formațiunile slab consolidate, precum și în scopul de a
preveni contaminarea apei subterane cu fluid de foraj sintetic, care se
va utiliza în secțiunile inferioare ale forajului. Această coloană va avea
și rolul de a preveni infiltrarea apei subterane în gaura de sondă și
alterarea, în consecință, a calității fluidului de foraj.
Determinarea și implementarea oricăror modificări privind programul
de foraj sau compoziția fluidului de foraj pentru minimizarea sau
prevenirea evacuărilor accidentale ulterioare de fluid de foraj.
Monitorizarea strictă a volumelor de fluide de foraj, a presiunii circulare
și a cantității de detritus, pentru a se asigura că orice problemă privind
colmatarea găurii de sondă sau pierderile de fluid de foraj este
detectată și soluționată.
Inspectarea periodică a condițiilor tehnice ale utilajelor/echipamentelor
și întreținerea și repararea corespunzătoare a acestora, în
conformitate cu recomandările producătorului.
Respectarea de către contractori a instrucțiunilor și procedurilor
Neglijabil
privind gestionarea substanțelor periculoase, etichetarea, ambalarea și
intervenția în caz de scurgeri sau deversări accidentale, precum și
instruirea corespunzătoare a personalului cu privire la aceste aspecte.
Dezvoltarea și implementarea unor planuri și proceduri specifice
proiectului și locației pentru răspunsuri în caz de situații de urgență și,
în special a unui Plan de prevenire și control al scurgerilor accidentale,
care va include proceduri de intervenție în cazul scurgerilor și
deversărilor accidentale, precum operații tehnologice imediate,
operații de remediere a avariilor, acțiuni de investigare a incidentului,
precum și măsuri de prevenire și corective.
Pentru a minimiza posibilitatea ca scurgerile de produse petroliere să se
răspândească în zona platformei de foraj, se va amenaja o zonă sigură și
proiectată în acest scop în jurul rezervorului de motorină cu pereți
dubli, impermeabilizată și prevăzută cu bordură de protecție
(capacitatea de retenție de minim 110% și întreținute în stare bună), iar
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Contaminarea apei
datorită scurgerilor
sau deversărilor
accidentale de
uleiuri și
combustibili de la
utilaje/
echipamente

Contaminarea apei
datorită traficului
vehiculelor

toate furtunurile, supapele și opritoarele vor fi amplasate în zona
delimitată. Schimbarea uleiului utilajelor se va realiza în spații special
amenajate prevăzute cu tăvi de reținere a eventualelor scurgeri
accidentale. De asemenea, în imediata vecinătate a acestor zone de
stocare vor fi disponibile kituri de intervenție în caz de scurgeri
accidentale.
Manevrarea substanțelor și preparatelor chimice în zone cu suprafața
protejată. Stocarea acestora se va realiza în mod controlat în
ambalajele originale și în spațiu acoperit, sigur și etanș (container
standardizat), evitându-se posibilul contact între substanțe chimice
incompatibile.
Stocarea de cantități excedentare de materiale va fi evitată,
asigurându-se un flux de aprovizionare continuu în funcție de cerințe.
Asigurarea unui sistem de recirculare în condiții de siguranță a fluidului
de foraj, amplasat pe zona protejată a careului de foraj. Separarea
detritusului și a fluidului de foraj în sistemul de recirculare din cadrul
instalației de preparare a fluidului de foraj și transportarea acestuia în
vederea stocării temporare către haba metalică de colectare detritus,
hidroizolată și îngropată.
Monitorizarea permanentă a calității fluidelor de foraj în conformitate
cu cerințele tehnice.
Asigurarea unui echipament corespunzător de răspuns în caz de
scurgeri accidentale pentru fiecare zona de stocare.
Elaborarea și implementarea unor planuri/proceduri de răspuns în caz
de scurgeri accidentale și asigurarea de kituri de intervenție
corespunzătoare în spațiile de depozitare din cadrul careului de foraj,
care să includă acțiuni corective imediate, remedierea avariilor,
investigarea incidentului și acțiuni preventive și corective.
Alimentarea vehiculelor și utilajelor grele în spații special amenajate în
conformitate cu procedura de alimentare. Autovehiculele ușoare vor fi
alimentate în stații de distribuție și nu pe amplasament.
Alimentarea și întreținerea tuturor vehiculelor și utilajelor în spațiile
special amenajate, izolate cu geomembrană și împrejmuite, prevăzute
cu sistem de drenaj; toate furtunurile, supapele și opritoarele vor fi
etanșe și vor fi amplasate în zona delimitată.
Asigurarea de kituri de intervenție corespunzătoare în imediata
vecinătate a unităților de stocare combustibili sau substanțe
periculoase și a zonei de alimentare, dotate cu o cantitate suficientă de
material absorbant pentru intervenție în caz de scurgeri accidentale.
Generatoarele electrice vor fi prevăzute cu sistem de alimentare
corespunzător și sistem de retenție secundar.
Toate operațiunile de alimentare vor fi efectuate și supervizate de
personal instruit.
Verificări zilnice ale stării tehnice a vehiculelor/echipamentelor și
întreținerea corespunzătoare a utilajelor/echipamentelor în
conformitate cu recomandările producătorului.
Desfășurarea traficului rutier numai pe drumurile existente sau pe
rutele convenite, stabilite de specialiști și pe baza consultării cu
autoritățile competente.
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Impunerea către contractori și furnizorii de materiale/echipamente de
a utiliza vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.
Reducerea vitezei vehiculelor în apropierea cursului de apă.
Transportul materialelor care generează praf cu camioane acoperite.
Evitarea traversării cursului de apă în perioadele cu debite
considerabile.
Contaminarea apei
datorită gestionării
necorespunzătoare
a deșeurilor

Implementarea unui sistem de gestionare eficientă și conformă a
deșeurilor generate, care să includă inventarul deșeurilor, procedurile
de depozitare și de manevrare a deșeurilor, instruirea întregului
personal cu privire la gestionarea deșeurilor, precum și inspecția și
auditul procesului de gestionare a deșeurilor.

Neglijabil

Supervizarea și
gestionarea
permanentă

Instruirea și examinarea personalului angajat al contractorilor cu
privire la problemele de mediu și de siguranță, și pregătirea acestuia
pentru prevenirea și intervenția în situații de urgență.

-

4.1.5.2

Etapa de operare

Tabelul de mai jos prezintă succint sursele potențiale de impact asupra apei, măsurile de reducere
prevăzute și implementate în etapa de operare, precum și impactul rezidual aferente acestora.
Tabel 23: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra apei
Activitate

Măsuri de atenuare

Impact
rezidual

Consumul de
apă

Alimentarea cu apă din rețeaua de alimentare a municipiului Moinești
prin transport cu cisterna de către un operator autorizat.
Utilizarea de sisteme de recirculare a apei pentru echipamentele de
răcire și de încălzire.

Neglijabil

Colectarea și
evacuarea
apelor uzate și a
apelor pluviale

Pentru prevenirea poluării cu ape uzate generate:
 Colectarea apelor uzate menajere în mod corespunzător, în două
fose septice care asigură epurarea mecano-biologică a acestor
tipuri de ape uzate, și preluarea prin vidanjare a apelor pretratate
de către un operator autorizat în vederea evacuării într-o stație de
epurare a apelor uzate.
 Colectarea lichidelor din tăvile de colectare a scurgerilor
accidentale poziționate sub skid-urile separatorului trifazic de total
M103, separatorului trifazic orizontal de etalonare M104,
modulului de stabilizare condensat M105, instalației de uscare
gaze, instalației de recuperare fracții C3+ și modulului de pompe
livrare condensat și contor măsurare fiscală M106, precum și apele
pluviale potențial contaminate căzute pe aceste tăvi prin
intermediul unui sistem de conducte într-un rezervor orizontal
subteran de colectare, metalic, prevăzut cu pereți dubli.
 Apa de zăcământ separată din amestecul gaze/condensat se
stochează în două rezervoare orizontale supraterane (V04 și V05),
metalice, montate pe un skid metalic amplasat pe o platformă
betonată, prevăzută cu rebord și bașă colectoare, racordate la
rețeaua de canalizare industrială.

Neglijabil

STRATUM ENERGY LCC WILLMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 93

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

Lichidele din tăvile de colectare a scurgerilor accidentale și apa de
zăcământ sunt preluate de un operator autorizat și sunt transportate la
OMV Petrom S.A. – Asset VIII Moldova Nord în vederea injectării în
zăcământ, după o prealabilă tratare.
Apele pluviale potențial contaminate colectate în beciurile sondelor se
vidanjează periodic, în funcție de necesități, de un operator autorizat și
sunt transportate la OMV Petrom S.A. – Asset VIII Moldova Nord în
vederea injectării în zăcământ.
Scurgeri și
deversări
asociate stocării
și transportului
condensatului și
a apei de
zăcământ

Utilizarea de materiale rezistente la coroziune pentru
echipamentele/conductele de stocare și transport al condensatului și
apei de zăcământ pentru prevenirea deversărilor și scurgerilor
accidentale.
Montarea rezervorului de stocare a condensatului în cuvă de retenție a
eventualelor scurgeri accidentale (capacitatea de retenție de minim
110%), care este conectată la rețeaua de canalizare industrială.
Rezervorul este echipat cu miră indicatoare de nivel, supapă de
siguranță, supapă de respirație, opritoare de flăcări, semnalizatoare de
nivel. Modulul de pompe livrare condensat este amplasat în cuvă de
retenție betonată, iar autocisternele, vor staționa pe o platformă
betonată, prevăzută cu sistem de colectare a eventualelor scurgeri
accidentale, care este racordat la rețeaua de canalizare industrială.
Operarea și întreținerea corespunzătoare și supravegherea periodică a
sistemelor de stocare și transport al condensatului și a apei de
zăcământ.
Implementarea unui Plan de prevenire și control al poluărilor
accidentale, care să includă proceduri de intervenție în caz de scurgeri
și deversări accidentale, cum ar fi: operațiuni de proces imediate
(utilizarea sistemelor și vanelor de închidere), operațiuni de remediere
a pagubelor, investigarea incidentului și acțiuni preventive și corective.
Asigurarea accesului la echipamente corespunzătoare de intervenție în
caz de scurgeri sau deversări accidentale.

Neglijabil

Manevrarea
substanțelor
periculoase

Aprovizionarea substanțelor periculoase se va face în zone special
destinate, sigure și proiectate în acest scop, prevăzute cu baza și
bordura din beton (capacitatea de retenție de minim 110% și
întreținute în stare bună).
Implementarea de proceduri privind manevrarea substanțelor
periculoase și furnizarea echipamentelor pentru prevenirea
deversărilor și scurgerilor accidentale. Asigurarea unor planuri și
proceduri specifice pentru planificare și răspuns în caz de situații de
urgență și asigurarea echipamentului de răspuns în caz de deversări
accidentale.

Neglijabil

Operarea
conductei de
transport gaze
naturale

Proiectarea subtraversărilor cursurilor de apă astfel încât conducta să
fie îngropată sub adâncimea de eroziune prognozată.
Inspecția și monitorizarea subtraversărilor cursurilor de apă pe toată
durata de operare a conductei, cu precădere în perioada de primăvară.
Efectuarea de inspecții fizice și activități de întreținere pentru a se
asigura operarea la parametrii proiectați a tuturor instalațiilor și
instrumentațiilor. Se vor instala sisteme de detectare a scurgerilor și
sisteme de închidere în caz de situații de urgență pentru a detecta orice

Neglijabil
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anomalie apărută în funcționarea conductei și pentru a genera un
răspuns în conformitate cu procedurile de operare a conductei.
Contaminarea
apei datorită
traficului
vehiculelor

Desfășurarea traficului rutier numai pe drumurile existente sau pe
Marginal
rutele convenite, stabilite de specialiști și pe baza consultării cu
autoritățile competente.
Impunerea către contractori și furnizorii de materiale/echipamente de
a utiliza vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.
Reducerea vitezei vehiculelor în apropierea cursului de apă.
Transportul materialelor care generează praf cu camioane acoperite.
Evitarea traversării cursului de apă în perioadele cu debite considerabile.
Amenajarea unui podeț pentru traversarea pârâului Cernu.

Generarea
deșeurilor

Implementarea unui sistem de gestionare eficientă și conformă a
deșeurilor generate, care să includă inventarul deșeurilor, procedurile
de depozitare și de manevrare a deșeurilor, instruirea întregului
personal cu privire la gestionarea deșeurilor, precum și inspecția și
auditul procesului de gestionare a deșeurilor.

Neglijabil

Management
operativ

Instruirea și examinarea personalului operativ cu privire la aspectele de
mediu și de siguranță, precum și pregătirea acestora pentru prevenirea
și intervenția în situații de urgență.

-

Toate măsurile prezentate mai sus, care vor fi implementate în etapele de execuție a lucrărilor de foraj și
în etapa de operare, precum și cele mai bune tehnici disponibile aplicate în desfășurarea procesului
tehnologic sunt adecvate și eficiente pentru a diminua impactul potențial asupra apei.

4.2 AERUL
4.2.1
4.2.1.1

DATE GENERALE
Clima

Pe teritoriul comunei Poduri există un climat temperat-continental de dealuri, corespunzător
Subcarpaților Moldovei, caracterizat prin temperaturi medii cuprinse între 7-8 °C.
Principalele elemente climatice
Valorile principalilor factori meteorologici, preluați din “Monografia Geografică a României”, Vol. I,
Geografie Fizică, Editura Academiei, București) sunt:
 temperatura medie anuală: +9,2 0C;
 temperatura minimă absolută: -29.6 0C;
 temperatura maximă absolută: +40.8 0C;
 precipitații medii anuale: 653,80 mm, repartizate pe sezoane astfel:


iarna: 81,80 mm;



primăvara: 162,30 mm;



vara: 271,30 mm;



toamna: 137,40 mm;

Lunile cele mai bogate în precipitații sunt mai, iunie și iulie.
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 Direcția predominantă a vânturilor este cea vestică (33,9%) și sud-vestică (17,1%). Calmul
înregistrează valoarea procentuala de 5,7%,iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort
are valoarea de 2,3 - 3,6 m/s.
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Figura 6: Direcția predominantă a vânturilor
Grindina este destul de frecventă și produce numeroase pagube. Caracteristic comunei sunt brumele
timpurii de toamnă târzie și de primăvară.
Limita adâncimii de îngheț în zona Poduri (Moinești), este situată între 90 și 100 cm adâncime, conform
standardului Românesc – STAS 6054-77 (Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea
teritoriului României). Frecvența medie a zilelor de îngheț cu T  0 C este de 142 zile/an.

Figura 7: Zonarea teritoriului României după adâncimea de îngheț
4.2.1.2

Calitatea aerului în zona analizată

Componentele proiectului propus vor fi amplasate în zone rurale deschise și adiacent zonelor
rezidențiale, fără surse industriale de poluare a aerului. Acest tip de zone sunt, de obicei, caracterizate
de o bună calitate a aerului ambiental.
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4.2.2
4.2.2.1

SURSE ȘI POLUANȚI GENERAȚI
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Lucrări pregătitoare și de organizare
Sursele de poluare a atmosferei caracteristice pentru etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare vor
include:






Operațiile de pregătire a terenului necesar amenajării platformei de foraj, incluzând: excavare,
umplere, compactare, așternere materiale de construcție;
Manevrarea materialelor solide generatoare de pulberi (sol vegetal, sol de adâncime, materiale de
construcție), implicând operații de strângere în grămezi, încărcare/descărcare, depozitare pământ pe
amplasament în vederea reutilizării, după finalizarea lucrărilor de construcție, pentru reabilitarea
porțiunilor de teren afectat, utilizarea materialelor de construcție;
Funcționarea mașinilor/echipamentelor mobile (excavatoare, buldozere, rulouri compactoare,
încărcătoare, etc.);
Transportul în amplasament al materialelor de construcție și al echipamentelor și transportul din
amplasament al deșeurilor de construcție.

Lucrările de construcție a careului de foraj sunt activități intensive.
Surselor caracteristice activităților desfășurate nu Ii se pot asocia concentrații în emisii, fiind surse libere,
deschise, nedirijate și, prin urmare, acestea nu pot fi evaluate în raport cu prevederile Legii nr. 104/2011
privind calitatea aerului înconjurător și nici cu alte normative referitoare la emisii.
Lucrările de amenajare vor crea suprafețe care, inițial, vor fi lipsite de vegetație sau de alte tipuri de
acoperire. Suprafețele perturbate reprezintă suprafețe active expuse acțiunii eroziunii eoliene și, ca
urmare, surse potențiale de particule. Drumurile pe care vor circula vehiculele pentru transportul
materialelor, echipamentelor și deșeurilor sunt surse specifice, de tip liniar, asociate fronturilor de lucru.
Toate aceste surse sunt caracterizate ca fiind deschise, libere, de scurtă durată de acțiune și sunt situate
la nivelul solului.
O altă categorie de poluanți este reprezentată de emisiile de poluanți ce vor rezulta în principal din
arderea carburanților de către vehiculele/utilajele și echipamentele de construcții, cum ar fi
încărcătoare și buldozere, vehicule de transport și aprovizionare. Principalii compuși ai unor astfel de
emisii (din punct de vedere al mediului) includ:






oxizi de carbon(CO2, CO);
oxizi de azot (NOx, N2O);
dioxid de sulf (SO2);
particule (PM); și
compuși organici volatili (COV).

Toate categoriile de surse asociate acestei etape vor fi surse nedirijate, de suprafață și liniare, având un
impact strict local, temporar și de nivel relativ redus. Exceptând traficul pe drumurile publice al
vehiculelor pentru transportul echipamentelor și materialelor, toate sursele aferente etapei de
amenajare vor fi concentrate în zona proiectului.
În scopul formării cel puțin a unei imagini aproximative asupra intensității unui eventual impact asupra
factorului de mediu aer atmosferic, în cele ce urmează este realizată o estimare cantitativă cu metode
bazate pe factori de emisie, și anume:
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Ghidul privind inventarele emisiilor de poluanți atmosferici EMEP/EEA 2016;
Programul COPERT pentru vehicule;
Metodologia US EPA/AP-42 (2011).

Calculul emisiilor de poluanți s-a efectuat luând în considerare următoarele elemente:









tipuri de activități care vor fi efectuate;
tipuri, cantități și caracteristici ale materialelor manevrate/utilizate pentru diverse tipuri de
activități;
durata fiecărui tip de activitate (număr de zile pe an, număr de ore pe zi);
utilaje mobile asociate fiecărei activități: tip de utilaj, capacitatea motorului, caracteristicile
carburanților și consumurile specifice, număr de utilaje folosite pe oră;
vehiculele asociate activităților de construire: tip de vehicul, capacitatea motorului,
greutatea și viteza vehiculului, caracteristicile carburanților și consumurile specifice, numărul
de vehicule folosite pe oră, lungimea drumului, numărul de curse și numărul de kilometri
parcurși, caracteristicile suprafețelor de rulare;
suprafețele zonelor perturbate, lungimea drumurilor de acces;
măsuri de reducere a emisiilor atmosferice pentru fiecare activitate.

Rezultatele calculelor efectuate sunt prezentate în tabelele de mai jos.
Tabel 24: Emisii de particule și de alți poluanți generate de lucrările de construcție și de construcțiimontaj – emisii nedirijate
Sursa

Poluant

Excavare și formare grămezi
Umpluturi, nivelări, compactări
Încărcare camioane

Debit masic (g/h)

TSP

312

PM10

156

TSP
PM10

108
65

TSP

27,20

PM10

12,86

TSP = particule totale în suspensie; PM10 = particule cu diametre aerodinamice echivalente sub 10 µm

Tabel 25: Emisii de poluanți generate de sursele mobile – emisii nedirijate
Poluanți și debite masice / [g/zi]
Denumirea
sursei
NOx

CH4 COVtot

CO

N2O

SO2

Part.

Cd

Cu

Cr

Ni

Se

Zn

HAP

[10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3]

Vehicule

4099,00

6,9

423,1

1340,3

16,9

50,0

260,8

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

16,3

Utilaje

12788,88

21,5

1320,2

4181,6

52,7

156,0

813,5

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,4

50,7

Total

16887,88

28,3

1743,3

5521.,8

69,5

206,0

1074,3

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,5

67,0

Debitele masice aferente vehiculelor, prezentate în tabelul de mai sus vor fi emise în zonele de
construcție și montaj. Valorile prezentate nu includ emisiile generate de traficul pe drumurile publice al
autovehiculelor care vor transporta materialele și echipamentele. Debitele masice sunt asociate
intervalelor de timp în care funcționează utilajele și în care are loc traficul în zonele de lucru. De
asemenea, se menționează că aceste emisii vor fi eliberate pe o suprafață mare, în diverse puncte de
construcție-montaj și nu vor fi emise simultan.
Emisiile aferente activităților de amenajare încetează în afara programului de lucru.
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Execuția propriu-zisă a lucrărilor de foraj
Sursele de poluanți din această etapă vor fi asociate cu:



funcționarea generatoarelor electrice, unul cu funcționare pe gaz și unul cu funcționare pe motorină;
traficul vehiculelor pentru transportul materiilor prime, materialelor și al deșeurilor.

Poluanții emiși în această etapă sunt reprezentați de emisiile de poluanți ce vor rezulta în principal din
arderea carburanților de către vehiculele/utilajele și echipamentele utilizate în această etapă, cum ar fi
vehicule de transport și aprovizionare, utilaje/echipamente de foraj și generatoare electrice. Principalii
compuși ai unor astfel de emisii (din punct de vedere al mediului) includ:






oxizi de carbon(CO2, CO);
oxizi de azot (NOx, N2O);
dioxid de sulf (SO2);
particule (PM); și
compuși organici volatili (COV).

În scopul formării unei imagini aproximative asupra intensității unui eventual impact asupra factorului
de mediu aer atmosferic, în cele ce urmează este realizată o estimare cantitativă cu metode bazate pe
factorii de emisie prezentați în Ghidul EMEP/EEA 2016.
Rezultatele calculelor efectuate sunt prezentate în tabelele de mai jos.
Tabel 26: Emisii de poluanți de la funcționarea generatoarelor de curent
Poluant
Pulberi
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Poluanți organici persistenți
Plumb
Cadmiu
Mercur

Generator pe gaz (g/h)

Generator pe motorină (g/h)

1,55
371,52
3,87
3,87E-09
0,0000116
0,0000019
0,0007740

438,06
6886,32
-

Toate categoriile de surse asociate acestei etape vor fi surse nedirijate, de suprafață și liniare, având un
impact strict local, temporar și de nivel relativ redus. Exceptând traficul pe drumurile publice al
vehiculelor pentru transportul echipamentelor și materialelor, toate sursele aferente etapei de foraj
propriu-zis vor fi concentrate în zona careului de foraj.
4.2.2.2 Etapa de operare
După efectuarea probelor de producție, cele două sonde vor fi conectate la instalațiile existente în zonă,
respectiv separatoare trifazice și stație de tratare a gazelor.
Conform descrierii proiectului, procesul se va desfășura în sistem „închis”. În condiții de operare
normale, exploatarea sondelor și a facilității de tratare a gazelor sunt proiectate astfel încât să nu existe
emisii de gaze de proces.
Pentru a putea fi comercializate, gazele extrase trebuie să treacă printr-un proces de condiționare.
Astfel, gazele extrase sunt dirijate prin conductele de aducțiune la caloriferele de încălzire, apoi către
claviatură de unde sunt dirijate către separatorul de total sau de etalonare.
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Etalonarea producției de gaze și de condensat se realizează într-un separator orizontal trifazic cu o
capacitate de 500.000 Nmc/zi gaze, 150 mc/zi condensat și maxim 2 mc/zi apă.
După separare gazele sunt dirijate prin conducte către coloana de uscare iar condensatul către modulul
de stabilizarea. Apa de zăcământ este dirijată în sistem închis, prin conducte, către rezervorul de stocare
cu o capacitate de 50 mc.
Principalele surse de emisii de poluanți în aer în faza de operare, aferente procesului de tratare gaze, vor
fi:
 încălzitoare gaz, 3 bucăți – H = 6 m; D = 0,20 m;
 arzător regenerator TEG – H = 9 m; D = 0,35 m;
 faclă de avarie – H = 15 m; D = 0,20 m.
Poluanții emiși în etapa de operare sunt:




Hidrocarburi - emisii difuze provenite de la elementele de etanșare a echipamentelor de proces,
conductele de transport, supape.
Oxizi de azot, dioxizi de sulf, monoxid de carbon, dioxid de carbon, particule, hidrocarburi - coșurile
de emisii din procesul de ardere a gazelor: încălzitoare gaz, arzător regenerator TEG.
Oxizi de azot, dioxizi de sulf, monoxid de carbon, dioxid de carbon, particule, hidrocarburi – facla de
avarie. Pentru evacuarea în caz de urgență a hidrocarburilor va fi utilizată o instalație de ardere la
faclă. În cadrul stației de tratare gaze este prevăzut un sistem de purjare a gazelor la faclă pentru a se
asigura depresurizarea, recepția și evacuarea conținutului de hidrocarburi în orice situație de
urgență, până la oprirea integrală a echipamentelor/instalațiilor de producție și de tratare a gazelor
naturale. Facla va fi dotată cu o cameră și o pompă de evacuare. Evacuările accidentale și ocazionale
de poluanți în atmosferă de la instalațiile de ardere la faclă vor avea loc în cazul opririi de urgență a
instalațiilor tehnologice, care necesită golirea echipamentelor de proces și evacuarea fazelor gazoase
și lichide la sistemul de ardere la faclă și, respectiv, în rezervoarele de colectare. În condiții normale
de operare, emisiile rezultate din instalațiile de ardere la faclă vor fi minime.

Arderea neplanificată a gazelor naturale poate reprezenta o problemă pentru mediu, deoarece din acest
proces se eliberează gaze cu efect de seră. Impactul unui astfel de eveniment este pe termen scurt, iar
semnificația acestuia este necunoscută, deoarece aceasta depinde de magnitudinea și durata emisiilor
în aer. Se estimează că acest impact este moderat.
4.2.2.3 Etapa de dezafectare
La sfârșitul etapei de operare a Stației de tratare a gazelor naturale Poduri, componentele acesteia,
inclusiv forajele de exploatare vor fi dezafectate în condiții de siguranță, iar condițiile de mediu existente
înainte de dezvoltarea investiției vor fi readuse pe cât posibil la starea inițială. În această etapă,
activitățile de dezafectare vor fi asemănătoare cu cele din etapa de execuție/construcție a
amplasamentului analizat.
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4.2.3
4.2.3.1

IMPACTUL PROGNOZAT
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Lucrări pregătitoare și de organizare
Principalul poluant care va fi emis în atmosferă în timpul lucrărilor de construcție va fi reprezentat de
particule solide (particule totale în suspensie – TSP cu un spectru dimensional larg, incluzând și particule
cu diametre aerodinamice echivalente sub 10 µm – PM10). Pulberile rezultă din producerea și antrenarea
unor particule fine de sol în combinație cu mișcări ale maselor de aer. Vor fi generate prin trecerea
vehiculelor de-a lungul drumurilor balastate, precum și în timpul lucrărilor de excavare și transfer sol.
Zonele nevegetate sau antropizate puternic, cum sunt drumurile, reprezintă și ele zone active expuse la
eroziune datorată vântului și, prin urmare, se constituie ca surse potențiale de pulberi.
Nivelurile de emisii de pulberi în atmosferă depind de condițiile climatice locale (viteza vântului,
precipitații), caracteristicile materialelor manipulate (umiditate, procent de particule mici), specificațiile
tehnice ale vehiculelor, tehnologiile aplicabile și echipamentul aferent, capacitatea echipamentului,
măsurile de reducere a poluării atmosferice.
În condiții normale meteorologice, impactul generat de pulberi ar trebui să fie limitat pe o rază de
câteva sute de metri în jurul zonei de construcție. Prin urmare, este foarte improbabil ca, în condiții
normale de vreme, pulberile generate în zona alocată construcției să deranjeze/afecteze receptorii aflați
în zonele rezidențiale (datorită distanței la care se află acestea), cu excepția pășunilor, amplasate în
imediata vecinătate a amplasamentului proiectului.
Lucrările de construcție se vor baza pe o planificare riguroasă prin care se stabilesc secvențele și durata
de implementare, și vor fi foarte puține tipuri de lucrări care se vor executa simultan într-un anumit
perimetru.
Se va lua în considerare o secvențiere logică a operațiilor: decopertare solului vegetal urmată de
excavarea pământului de sub solul vegetal în zona platformei destinată execuției forajului, care sunt
urmate de operațiile de umplere, nivelare și compactare, în straturi succesive. Operațiile care pot fi
executate simultan într-un perimetru sunt decopertare sol vegetal/excavare pământ, încărcare în
camioane și transport.
Suplimentar, se așteaptă ca activitățile proiectate, legate de transport, să crească nivelul de praf generat
în mediul natural local. Emisiile de pulberi datorate traficului pot avea efecte negative asupra terenurilor
din vecinătatea drumurilor de acces și asupra vegetației, cauzând depuneri de praf la nivelul foliar al
plantelor, și pot cauza iritări ale ochilor și agravări ale bolilor respiratorii, în situații extreme de expunere
îndelungată și intensă.
Se vor stabili rutele de transport, se va realiza programarea transportului, se vor implementa reguli
specifice de circulație privind transportul pe drumurile publice și reguli de circulație pe șantier.
Emisii în atmosferă, relativ scăzute, vor rezulta, în principal, din arderea combustibililor în motoarele
vehiculelor, utilajelor și echipamentelor folosite, precum buldozere și încărcătoare, vehicule de
transport și aprovizionare și generatoare. Gazele arse rezultate din arderea combustibililor conțin: oxizi
de carbon (CO, CO2), oxizi de azot (NOx, N2O), dioxid de sulf (SO2), compuși organici volatili, metanici și
non-metanici, hidrocarburi aromatice policiclice (în cazul echipamentelor mobile), pulberi și particule
purtătoare de urme de metale grele.
Multe dintre echipamentele, utilajele și vehiculele implicate în dezvoltarea proiectului vor fi livrate cu
sisteme de control al poluării incorporate. Achiziția echipamentelor/vehiculelor va avea, astfel,
capacitatea de a limita impactul asupra calității aerului ambiental.
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Toate categoriile de surse legate de etapa lucrărilor pregătitoare și de organizare vor fi deschise, libere,
active pe termen scurt și localizate la nivelul solului, având un nivel de impact strict local, scăzut și pe
termen scurt. Cu excepția traficului vehiculelor specifice de transport echipamente, materiale și deșeuri
rezultate, pe drumurile publice, către amplasamentul analizat, toate sursele conexe acestor lucrări vor fi
localizate la distanțe semnificative față de receptorii sensibili.
Emisiile generate de funcționarea utilajelor și de trafic vor avea o comportare asemănătoare, fiind
asociate unor surse cu înălțimi efective de circa 2 m. Concentrațiile maxime de poluanți se vor realiza în
amplasamentul sursei (locul în care funcționează utilajul, respectiv, calea de rulare a vehiculului), iar
datorită gradienților orizontali mari ai concentrațiilor, valori semnificative se pot realiza până la distanțe
de 50 – 150 m, în funcție de condițiile de difuzie și de rata emisiei.
Astfel, în timpul lucrărilor pregătitoare și de organizare, emisiile vor fi discontinue, cu durată zilnică sau
numai pe perioada desfășurării operațiunilor. De asemenea, după finalizarea lucrărilor pregătitoare și de
organizare, emisiile asociate vor dispărea, practic devenind nule. Cu toate acestea, trebuie să se acorde
o atenție deosebită măsurilor de reducere a poluării, care vor fi implementate în această etapă.
Emisiile de poluanți atmosferici sunt considerate a fi temporare și locale și vor avea un impact neglijabil
asupra receptorilor sensibili (populației) dacă sunt luate măsuri de diminuare corespunzătoare și toate
activitățile dezvoltate vor respecta specificațiile legale. Un impact marginal determinat de traficul
vehiculelor poate să apară, dar se referă strict doar la receptorii sensibili localizați în vecinătatea rutei de
transport.
Execuția propriu-zisă a lucrărilor de foraj
O serie de emisii în atmosferă vor corespunde etapei de execuție a forajului celor două sonde. Acestea
vor rezulta, în primul rând, din arderea combustibililor în generatoarele folosite pentru furnizarea
energiei electrice necesare funcționării echipamentelor/utilajelor de foraj, precum și din traficul
vehiculelor pentru transportul materiilor prime, materialelor, deșeurilor și al personalului operațional.
Principalele componente ale acestor emisii includ: oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de azot (NOx, N2O),
dioxid de sulf (SO2), compuși organici volatili, metanici și non-metanici, hidrocarburi aromatice policiclice
(în cazul echipamentelor mobile), pulberi și particule purtătoare de urme de metale grele.
Gazele arse generate de funcționarea generatoarelor vor fi evacuate la o înălțime suficient de mare
pentru a asigura dispersia poluanților, iar prin verificarea și întreținerea corespunzătoare a
echipamentelor/utilajelor se va asigura încadrarea valorilor emisiilor de poluanți sub limitele admise.
Eficiența arderii va fi îmbunătățită prin întreținerea și prin înlocuirea conform recomandărilor
producătorilor, a filtrelor de aer și de carburant. Astfel de emisii nu se vor dispersa pe suprafețe extinse
și pot afecta doar personalul angajat care își va desfășura activitatea în cadrul careului de foraj.
Arderea gazelor la faclă în timpul testelor la sondă și de golire/evacuare în caz de manifestări eruptive va
contribui la poluarea suplimentară a atmosferei, prin aportul de hidrocarburi nearse. Evacuarea
hidrocarburilor se va face printr-un coș de ardere, echipat cu pompă și regulator de presiune.
Amplasarea și înălțimea acestui coș au fost stabilite astfel încât potențialul de a afecta calitatea aerului și
receptorii sensibili din zonă să fie minim.
Arderea la faclă este un proces de oxidare la temperatură foarte ridicată utilizat pentru arderea
compușilor combustibili, în principal hidrocarburi, din gazele rezultate din sondă. În timpul combustiei,
gazele naturale compuse din hidrocarburi gazoase vor fi oxidate la CO2 și apă. Emisiile rezultate din
arderea la faclă vor conține particule de carbon (cenușă), hidrocarburi nearse, CO și alte hidrocarburi
parțial arse sau alterate, NOx, SO2, deoarece sunt arse, odată cu gazele, și alte substanțe. Deoarece
arderea la faclă survine în etape intermitente și nu durează mai mult de câteva zile, și luând în
considerare distanța mare între sursă și zonele cu receptori sensibili (locuința cea mai apropiată de
platforma de foraj), se anticipează că impactul asupra calității aerului ambiental va fi unul neglijabil.
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Sunt anticipate apariții de emisii fugitive din pierderi de la valve, flanșe, pompe și compresoare, supape
de presiune, rezervoare și stocări deschise, dacă nu sunt asigurate corespunzător sau manipulate cu
atenție.
De asemenea, poate fi menționată ca sursă specifică acestei etape, traficul pentru asigurarea
transportului materialelor și al personalului implicat, care, la nivel local, determină un impact marginal.
Implementarea măsurilor integrate de reducere a impactului și a practicilor industriale cele mai potrivite
va duce la un impact neglijabil asupra calității aerului ambiental, în timpul etapei de execuție a lucrărilor
de foraj, luând în considerare distanța dintre platforma de foraj și receptorii sensibili din zona de interes.
4.2.3.2

Etapa de operare

În condiții de operare normale, emisii în aer vor fi emisiile rezultate de la coșurile încălzitoarelor de gaz
și coșul arzătorului de la regenerare TEG.
Impactul asupra calității aerului înconjurător generat de funcționarea normală a instalațiilor va fi
neglijabil în toate ariile cu receptori sensibili din zona amplasamentului.
Arderea neplanificată a gazelor naturale poate reprezenta o problemă pentru mediu, deoarece din acest
proces se eliberează gaze cu efect de seră. Arderea la faclă generează de obicei emisii de dioxid de
carbon dar este preferabilă ventilării, care produce în principal emisii de metan. Atât dioxidul de carbon
cât și metanul (componentă majoră a gazelor naturale) sunt cunoscute ca gaze cu efect de seră (GES)
care sunt asociate preocupărilor exprimate cu privire la încălzirea globală, și care au efecte diferite.
Arderea la faclă este mai avantajoasă din punct de vedere al mediului, având în vedere că efectele
potențiale ale metanului asupra încălzirii globală sunt estimate ca fiind de douăzeci și una de ori mai
mari decât cele ale dioxidului de carbon pe o perioadă de o sută de ani.
Impactul unui astfel de eveniment este pe termen scurt, iar semnificația acestuia este necunoscută,
deoarece aceasta depinde de magnitudinea și durata emisiilor în aer. Se estimează că acest impact este
moderat.
4.2.3.3 Etapa de dezafectare
La sfârșitul etapei de operare a Stației de tratare a gazelor naturale Poduri, componentele acesteia,
inclusiv forajele de exploatare, vor fi dezafectate în condiții de siguranță, iar condițiile de mediu
existente înainte de dezvoltarea investiției vor fi readuse pe cât posibil la starea inițială. În această
etapă, activitățile de dezafectare vor fi asemănătoare cu cele din etapa de execuție/construcție a
amplasamentului analizat.
Activitățile generatoare de particule de praf, asemănătoare
execuție/construcție, se vor desfășura și în etapa de dezafectare.

celor

caracteristice

etapei

Se estimează că emisiile generate de traficul rutier pentru etapa de dezafectare vor fi asemănătoare
celor caracteristice etapei de execuție/construcție, dar arealul afectat va fi mai redus. Numărul și tipul
vehiculelor și echipamentelor, care vor funcționa în etapa de execuție/construcție, vor fi asemănătoare
celor necesare activităților acestei etape.
Impactul rezultat de la dezafectarea amplasamentului nu este comparabil cu impactul produs de
activitățile desfășurate pentru construcția acesteia, deoarece activitățile de dezafectare se vor realiza pe
suprafețe betonate, și numai manevrarea materialelor va reprezenta principala sursă de emisii de
particule de praf.
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Prin urmare, impactul asupra calității aerului local rezultat în etapa de dezafectare a investiției este
estimat ca fiind semnificativ mai redus decât cel din etapa de execuție/construcție, având un nivel
neglijabil asupra receptorilor sensibili (populația locală), cu excepția impactului determinat de traficul
vehiculelor și utilajelor, care este anticipat ca fiind marginal și localizat strict către receptorii sensibili
aflați în imediata proximitate a rutelor de transport.

4.2.4

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Pentru reducerea emisiilor în aer în toate cele trei etape ale proiectului vor fi luate măsuri de diminuare
corespunzătoare, precum și măsuri organizatorice și tehnice.
4.2.4.1

Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint sursele potențiale de impact asupra calității aerului
ambiental, măsurile de diminuare prevăzute și implementate în această etapă, precum și impactul
rezidual asociat acestora.
Tabel 27: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra calității aerului ambiental
Sursa de impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Emisii de poluanți
generate de
traficul rutier și
funcționarea
utilajelor/
echipamentelor de
construcții, care
reduc calitatea
aerului ambiental

Trasarea drumurilor și a rutelor de transport cât mai îndepărtat, în
Marginal
măsura în care este posibil, de zonele rezidențiale și de terenurile
agricole (în general pășuni și fânețe).
Programarea corespunzătoare a curselor vehiculelor și a
transporturilor de utilaje și echipamente pentru a minimiza impactul
asupra zonelor rezidențiale, precum și implementarea unor reguli de
circulație specifice pentru transportul pe drumurile publice și reguli de
circulație pe șantier.
Asigurarea ca livrările de materiale și echipamente pe amplasament
să se realizeze în mod eficient pentru a reduce numărul curselor.
Controlul vitezei vehiculelor implicate în lucrările pregătitoare și de
organizare pentru a minimiza generarea de praf pe drumurile publice.
Interzicerea staționării vehiculelor cu motorul pornit în perioadele în
care acestea nu sunt implicate în activitate sau în care se realizează
încărcarea/descărcarea materialelor, pentru a reduce emisiile de
poluanți.
Interzicerea supraîncărcării vehiculelor pentru transportul materialelor
care generează praf (pământ, deșeuri solide) și acoperirea
corespunzătoare a acestora pentru a reduce poluarea aerului.
Conformarea echipamentelor, utilajelor și vehiculelor de transport cu
standardele și specificațiile producătorilor cu privire la emisiile de gaze
de eșapament.
Utilizarea de carburanți și lubrifianți certificați.
Asigurarea întreținerii tehnice periodice a vehiculelor, utilajelor și
echipamentelor de construcții; acordarea unei atenții speciale
verificării și ajustării sistemelor de alimentare cu carburanți, de
aprindere și de distribuție a gazelor ale motoarelor.
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Emisii de praf
rezultate de la
lucrările de
excavare

Minimizarea lucrărilor de decopertare/excavare în perioade cu vânt
puternic.
Stocarea corespunzătoare în grămezi a solului și a altor materiale care
generează praf și stropirea cu apă a solului vegetal și a materialului
excavat pentru a preveni împrăștierea prafului, dacă este cazul.
Suprimarea prafului în zona operațiunilor de manevrare a solului
(numai în perioadele uscate).
Nu se vor utiliza materiale și substanțe care generează emisii toxice și
cancerigene.
Reducerea și gestionarea atentă a înălțimilor de cădere din activitățile
de transfer al materialelor, cum ar fi înălțimea de descărcare a
materialelor care generează praf (pământ, balast, deșeuri solide).
Interzicerea utilizării focului pentru arderea materialelor, vegetației
sau a deșeurilor.

Neglijabil

Gestionarea
materialelor de
foraj

Selectarea atentă a aditivilor lichizi, luând în considerare cerințele
tehnice de concentrație și toxicitate a acestora.
Stocarea materialelor generatoare de praf (ciment) în silozuri
destinate.

Neglijabil

Generarea de
energie electrică

Gazele evacuate de generatoarele electrice vor fi emise la o înălțime
suficient de mare, care să asigure dispersia poluanților, generatoarele
fiind menținute în condiții corespunzătoare astfel încât emisiile să se
încadreze sub limitele admise.
Îmbunătățirea eficienței combustiei prin asigurarea întreținerii și
înlocuirea filtrelor de aer și de combustibil pentru generatoarele
diesel în conformitate cu recomandările producătorului.
Verificarea periodică a aparaturii de instrumentație și automatizări.

Neglijabil

Pierderea
controlului în
timpul
operațiunilor de
foraj

Reducerea riscului de pierdere a controlului asupra forajelor prin
utilizarea:
 Program de foraj și de fluid de foraj;
 Program de monitorizare a sondelor;
 Instruiri privind control forajelor;
 Plan de răspuns în caz de situație de urgență.

Marginal

Golirea/evacuarea
sondei în caz de
manifestări
eruptive

Asigurarea unor măsuri de prevenire a manifestărilor eruptive în
timpul execuției forajelor prin menținerea unei presiuni hidrostatice
folosind tehnici precum: planificarea adecvată operațiunilor de foraj,
folosirea unui fluid de foraj cu o densitate suficientă sau a unui lichid
de completare pentru a echilibra presiunea în foraj și instalarea unui
sistem de prevenire în caz de manifestări eruptive, care să poată fi
închis rapid în cazul unui flux necontrolat de fluid din formațiune și
care să permită sondei să fie operată în siguranță în cazul arderii
gazului la suprafață.
Alegerea poziției și a înălțimii faclei încă din etapa de proiectare astfel
încât potențialul de a afecta calitatea aerului și receptorii sensibili din
zonă să fie minim.
Arderea unui minim de hidrocarburi necesare pentru testare și
diminuarea pe cât posibil a duratei de testare.
Utilizarea unui arzător echipat cu un sistem de combustie
corespunzător.

Marginal

Reducerea calității
aerului datorită
activităților de
construcție

Testarea sondei
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Managementul
calității aerului

Înregistrarea volumelor de hidrocarburi arse.
Supravegherea permanentă a lucrărilor în vederea reducerii emisiilor
de poluanți.
Controlul generării emisiilor de gaze cu efect de seră.
Aplicarea celor mai bune practici și a unei bune gestionări a
perimetrului de lucru sunt principalele măsuri de diminuare care
trebuie aplicate în vederea reducerii impactului asupra calității aerului
ambiental la nivel local.

-

Cele mai bune practici în domeniu și managementul adecvat al perimetrului de lucru reprezintă
principalele măsuri de diminuare care vor fi adoptate pentru a reduce impactul asupra calității aerului
local generat în această etapă.
4.2.4.2

Etapa de operare

Măsurile de diminuare a impactului și impactul rezidual asociat etapei de operare sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
Tabel 28: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra calității aerului ambiental
Sursa de
impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Procesul de
tratare a
gazelor
naturale

Asigurarea unui Sistem Integrat de Siguranță și Control pentru controlarea, Neglijabil
monitorizarea și asigurarea condițiilor de siguranță.
Montarea de supape de control cu emisii fugitive reduse.
Monitorizarea periodică a emisiilor în atmosferă la arzătorul de la
regenerare TEG.
Menținerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcționare prin
întreținere și reparații preventive, programate.
Analiza periodică a posibilități de optimizare a performanțelor tehnologice
și de mediu și, unde este posibil, adoptarea de procese tehnologice și
operaționale avansate în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de
seră și a protecției mediului.

Arderea
neplanificată

Utilizarea de proceduri și comenzi de operare pentru limitarea
magnitudinii și/sau duratei evenimentului. Aceste proceduri și comenzi
trebuie documentate, iar instalația trebuie să fie operată în conformitate
cu următoarele:
În instalațiile care nu sunt deservite de personal permanent sunt montate
dispozitive de oprire automată;
Personalul responsabil pentru operarea instalației cunoaște procedurile de
lucru uzuale și este instruit pentru respectarea acestor proceduri;
Sunt asigurate proceduri de lucru și evaluări ale dispersiei asociate.
Evaluarea și implementarea de măsuri corespunzătoare pentru reducerea
arderii gazelor naturale în timpul reviziilor sau opririlor planificate ale
instalației de tratare gaze naturale.

Moderat

Toate măsurile prezentate mai sus, care vor fi implementate în etapele de construcție și de operare,
precum și cele mai bune tehnici disponibile aplicate în desfășurarea procesului de tratare a gazelor
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naturale sunt adecvate și eficiente pentru a diminua impactul potențial asupra calității aerului
ambiental.
În situații de goliri de urgență repetate, proprietarul instalației trebuie să investigheze cauzele unor
astfel de incidente și să ia măsurile necesare pentru a elimina sau reduce apariția acestora.

4.3 SOLUL
4.3.1

DATE GENERALE

În vederea stabilirii stării de calitate, încadrarea în clasa de calitate și stabilirea măsurilor de redare în
circuitul productiv a terenurilor care au fost scoase temporar din circuitul agricol pentru realizarea
proiectului, au fost elaborate de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Bacău următoarele
documentații:



Documentație pedologică privind încadrarea în clase de calitate a terenurilor pentru scoaterea
temporară din circuitul agricol pentru obiectivul de investiții „Forajul sondelor 3 și 4 Poduri, drum
acces și careu, comuna Poduri, județul Bacău” (2014) – pentru terenul cu suprafața de 6100 m2;
Documentație pedologică privind încadrarea în clase de calitate a terenurilor pentru scoaterea
temporară din circuitul agricol pentru obiectivul de investiții „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu
foraj, comuna Poduri, județul Bacău” (2016) – pentru terenul cu suprafața de 1386 m2.

Terenurile agricole ocupate temporar aveau categoria de folosință fâneață li pășune.
Conform acestor documentațiilor mai sus menționate, ca urmare a condițiilor geomorfologice și
climatice, în cadrul suprafeței analizate s-a format un înveliș de soluri reprezentat prin US-TEO – luvosol
vertic – stagnic, pseudogleizat moderat, levigat slab, lutos – argilolutos, format pe argile marnoase,
erodat moderat prin apă. În conformitate cu metodologia de bonitare s-au obținut următoarele note de
bonitare: pășune = 42; fâneață = 29; și pajiște naturală = 36. Astfel, pe baza notei medii de bonitare
pentru folosința pajiște naturală = 36, terenul analizat se încadrează în clasa a IV-a de calitate.
Caracteristicile fizico – chimice ale solului pentru cele patru straturi de sol investigate sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
Tabel 29: Caracterizarea fizico-chimică a solului din zona analizată
Orizont
Adâncime probă (cm)
pH în apă

E1

EB

Bw

Cma

0-10
5,4

15-25
5,6

27-40
7,65

80-90
8,15

1,4

14,7

Carbonați (%)
Humus (%)
Fosfor mobil (ppm)
Potasiu mobil (ppm)

4,7
5

1,6

0,6

90

SB (me/100 g)
Ah (me/100 g)

11,8
6,2

Grad de saturație în baze (%)

65,5

Analizele fizico-chimice ale solului din punct de vedere pedologic vor sta la baza lucrărilor de redare a
terenului în circuitul agricol după finalizarea lucrărilor de dezafectare a amplasamentului analizat.
Indicatorii analizați nu sunt relevanți pentru stabilirea stării inițiale a calității solului din punct de vedere
al protecției mediului.
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4.3.2

SURSE DE POLUARE A SOLULUI

Sursele de poluare a solului/subsolului și poluanții caracteristici sunt corelate cu etapele de desfășurare
a proiectului de investiție analizat.
4.3.2.1

Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Proiectul analizat este amplasat în incita Stației de tratare a gazelor naturale Poduri existentă, în cadrul
careului de foraj pentru sondele 3, 4, 5, 6 și 7 Poduri, lucrările pregătitoare și de organizare implicând
doar amenajarea unei suprafețe de 1386 m2, ceea ce asigură prevenirea și reducerea formelor de impact
pe termen scurt și lung asupra configurației terenului, caracteristicilor solului vegetal și structurii
geologice a solului.
Sursele potențiale de afectare a solului/subsolului pot fi reprezentate de:





Eroziunea solului care determină evacuări de sedimente;
Amestecarea, compactarea și pierderea solului vegetal, care conduce la reducerea fertilității și
pierderea florei și faunei;
Modificarea drenajului natural; și
Riscul de contaminare determinat de:
 manevrarea și stocarea neadecvată a combustibililor, lubrifianților și a substanțelor chimice;
 scurgerile și deversările asociate stocării și evacuării apelor uzate;
 traficul vehiculelor;
 gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.

Majoritatea surselor pot apărea doar în situații accidentale, iar aplicarea unor măsuri constând în
verificarea periodică a utilajelor și remedierea eventualelor defecțiuni va permite eliminarea acestor
surse. Chiar și în cazul în care totuși se vor produce astfel de incidente, suprafețele de sol potențial
afectate vor fi reduse și se va interveni imediat pentru stoparea sursei, limitarea extinderii poluării și
eliminarea acesteia.
Sursele potențiale de impact asupra solului în etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj sunt
reprezentate de gestionarea necorespunzătoare a substanțelor chimice și a produselor petroliere, a
deșeurilor generate, precum și gestionarea apelor uzate. De asemenea, se poate menționa ca potențială
sursă de impact și gestionarea necorespunzătoare a fluidelor de foraj și a detritusului.
Aceste surse pot conduce la contaminarea solului dacă nu sunt gestionate în mod corespunzător. Un
astfel de impact poate fi local și poate afecta solul/subsolul din zona careului de foraj.
4.3.2.2

Etapa de operare

În etapa de operare, următoarele surse principale de impact negativ asupra solului/subsolului pot
apărea:





manevrarea și stocarea neadecvată a substanțelor periculoase;
scurgerile și deversările asociate stocării și evacuării apelor uzate menajere și tehnologice;
scurgerile și deversările asociate stocării și transportului condensatului și a apei de zăcământ;
gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.

Aceste surse pot conduce la contaminarea solului dacă nu sunt gestionate în mod corespunzător. Un
astfel de impact poate fi local și poate afecta solul/subsolul din zona ocupată de Stația de tratare a
gazelor naturale Poduri.
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4.3.2.3

Etapa de dezafectare

În etapa de dezafectare, sursele potențiale de poluare a solului sunt similare cu cele din etapa de
execuție/construcție a amplasamentului analizat și, vor fi reprezentate de:





scurgeri accidentale de carburanți și/sau ulei de la vehiculele și utilajele utilizate pentru activitățile de
dezafectare;
scurgeri accidentale la preluarea apelor uzate în și din bazinele colectoare;
gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate din activitățile de dezafectare;
activități de transport al deșeurilor rezultate din această etapă.

4.3.3

IMPACTUL PROGNOZAT

Toate componentele proiectului au fost amplasate astfel încât să se prevină și minimizeze impactul pe
termen scurt și lung asupra configurației terenului, caracteristicilor solului vegetal și structurii geologice
a solului.
4.3.3.1

Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

În timpul lucrărilor de pregătire și organizare, principalul impact direct asupra solului va fi perturbarea
temporară sau pe termen lung a solurilor, datorată extinderii suprafeței careului de foraj, care va
conduce la pierderea de orizonturi de sol vegetal și soluri de adâncime, compactarea și eroziunea
solului. Straturile de sol vor fi îndepărtate și depozitate în grămezi în mod controlat în apropierea locului
de origine, în spații sigure și special destinate, pentru a fi utilizate ulterior la refacerea suprafețelor de
teren temporar perturbate. Acest impact va fi local, manifestându-se strict în perimetrul de amenajare a
careului de foraj.
Pentru protejarea solului, inclusiv productivitatea acestuia, zona de construire a extinderii careului de
foraj va fi limitată la suprafețele aprobate. Suprafața de construire va fi identificată și semnalizată
temporar, cu panouri amplasate anterior începerii lucrărilor, iar toate activitățile se vor desfășura
exclusiv în această zonă.
Echipamentul de foraj și echipamentele suport vor fi amplasate pe o fundație corespunzătoare, solul
fiind în prealabil compactat astfel încât să poată susține sarcina utilajelor menționate.
Stratul de sol vegetal și cel de sol de adâncime sunt anticipate a fi îndepărtate și stocate în grămezi în
mod controlat, în apropierea zonelor de origine, și într-un spațiu special destinat și securizat, pentru a fi
utilizat în viitor la reabilitarea terenurilor afectate temporar. Îndepărtarea celor două categorii de sol se
va face cu echipament adecvat. Grămezile amenajate nu vor depăși înălțimea de 2 m, vor avea o pantă
mai mică de 45° și vor fi drenate prin șanțuri deschise pentru prevenirea degradării solului.
Eroziunea temporară, drenarea și sedimentarea trebuie controlate în mod frecvent de personal calificat,
în special după furtuni, și vor fi implementate măsuri de construire și înlocuire/reinstalare (dacă este
nevoie) până când restabilirea este completă.
Se anticipează că lucrările pregătitoare și de organizare a componentelor proiectului nu vor genera un
impact semnificativ asupra mediului geologic local.
Lucrările de execuție propriu-zisă a forajelor nu vor un impact asupra structurii solului, beciurile
sondelor 9 și 14 Poduri fiind deja executate, iar coloana de ghidaj (ф = 26”) până la adâncimea de 20 m a
fost introdusă (prin batere).
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De asemenea, având în vedere măsurile de protecție luate în considerare pentru amenajarea careului de
foraj, la suprafață, solul nu va mai fi afectat de lucrările de foraj. Substratul careului de foraj este
protejat prin acoperirea cu geomembrană impermeabilă care va acoperi întregul careu de foraj, strat de
agregate minerale și dale de beton ce vor acoperi careul, iar beciurile sondelor, care au proprietatea de
a colecta toate scurgerile, sunt betonate și impermeabilizate.
Prin măsuri constructive și operare corectă a facilitaților, pierderile/scăpările accidentale cu conținut
toxic la nivelul solului precum și infiltrarea acestora în sol vor fi preîntâmpinate.
Detritusul, scurgerile accidentale și apele uzate reziduale se vor colecta în habe metalice amplasate în
imediata vecinătate a instalației de foraj. Aceste habe vor fi hidroizolate pentru a preveni infiltrarea în
sol a fazei apoase. Supernatantul limpezit se va evapora parțial în perioada neploioasă, iar efluenții
pretratați rezultați, care ating limitele de concentrații impuse prin legislație, vor fi transportați de un
operator autorizat în vederea injectării în zăcământ după o prealabilă tratare.
Apele uzate menajere generate pe amplasament vor fi colectate în fose septice, până la preluarea
acestora de către un operator autorizat.
Utilizarea instrumentelor de măsurare și monitorizare verificate regulat, a echipamentelor și mijloacelor
de protecție împotriva accidentelor va minimiza probabilitatea de apariție a situațiilor de urgență.
Se va elabora și implementa un Plan de prevenire și control al scurgerilor accidentale, care va include
proceduri de intervenție în cazul scurgerilor și deversărilor accidentale, precum operațiile tehnologice
imediate, operațiile de remediere a avariilor, acțiuni de investigare a incidentului, precum și măsuri de
prevenire și corective, în conformitate cu Ordinul nr. 278/1997.
Contractorii vor implementa, de asemenea, proceduri de răspuns/intervenție în caz de poluări
accidentale și pentru gestionarea corespunzătoare a materialelor de construcție, substanțelor chimice și
a deșeurilor.
Pe baza măsurilor tehnologice planificate și a tuturor măsurilor de diminuare propuse pentru protejarea
solului/subsolului, se poate concluziona că impactul asupra solului în etapa de execuție a lucrărilor de
foraj va fi neglijabil.
4.3.3.2

Etapa de operare

Proiectul analizat este situat în cadrul amplasamentul existent al Stației de tratare a gazelor naturale
Poduri. În etapa de operare, următoarele surse principale de impact negativ asupra solului/subsolului
pot apărea:






manevrarea și stocarea neadecvată a substanțelor;
scurgerile și deversările asociate stocării și evacuării apelor uzate menajere și tehnologice;
scurgerile și deversările asociate stocării și transportului condensatului și a apei de zăcământ;
lucrările de întreținere și reparații;
gestionarea neconformă a deșeurilor.

Aceste surse pot conduce la contaminarea solului dacă nu sunt gestionate în mod corespunzător. Un
astfel de impact poate fi local și poate afecta solul/subsolul din zona ocupată de facilitățile Stației de
tratare a gazelor naturale Poduri.
Prin măsurile constructive și de operare adecvată a facilităților Stației de tratare a gazelor naturale
Poduri sunt prevenite deversările și scurgerile accidentale de compuși periculoși pe sol și infiltrarea
acestora. Acestea sunt montate pe suprafețe betonate, izolate de mediu, cu capacitate de preluare
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integrală a eventualelor scurgeri accidentale. Toate componentele stației sunt montate suprateran în
vederea asigurării unei supravegheri corespunzătoare și a unei intervenții rapide în caz de accident.
De asemenea, probabilitatea apariției unor situații de urgență va fi minimizată prin utilizarea unor
instrumente de monitorizare și măsurare, a unor dispozitive și mijloace de protecție împotriva
accidentelor, fiabile și verificate regulat.
Prevederile proiectului privind protecția solului și toate măsurile care vor fi implementate pentru
gestionarea apelor uzate, manevrarea substanțelor periculoase, întreținerea și repararea
instalațiilor/echipamentelor și gestionarea deșeurilor vor conduce la evitarea riscului de contaminare a
solului.
În conformitate cu Ordinul nr. 278/1997 se va elabora și implementa un Plan de prevenire și control al
scurgerilor accidentale, care va include proceduri de intervenție în cazul scurgerilor și deversărilor
accidentale, precum operațiile tehnologice imediate, operațiile de remediere a avariilor, acțiuni de
investigare a incidentului, precum și măsuri de prevenire și corective.
În etapa de operare, scurgerile de suprafață necontrolate de pe amplasamentul Stației de tratare a
gazelor naturale Poduri pot avea impact asupra solului. Acestea pot conduce la saturarea și potențiala
reducere locală a presiunii admisibile a solurilor. Apele pluviale vor fi colectate și dirijate către un sistem
de colectare a acestora. Prin acest sistem se va asigura că facilitățile stației nu vor genera scurgeri de
suprafață necontrolate.
De asemenea, funcționarea conductei de transport a gazelor la magistrala Onești-Bacău în condiții
normale nu are un impact potențial asupra resurselor de sol. Pe termen lung, modificările aduse
regimului hidrogeologic din cauza prezenței conductei ar putea duce la drenarea zonelor cu exces de
umiditate, însă aceste efecte vor fi doar locale. Prin urmare, culoarul de lucru va fi inspectat în mod
curent pentru a se identifica orice riscuri asupra conductelor și pentru a monitoriza condițiile de mediu
în zona conductei. În cazul în care vor fi necesare lucrări de stabilizare sau de restaurare, vor fi
întreprinse activități de întreținere pentru a păstra integritatea conductei și calitatea mediului.
Perturbarea ocazională a solului poate să apară în asociere cu lucrările de întreținere și reparații ale
conductei, dar impactul asociat asupra solului va fi neglijabil.
Prin măsurile prevăzute și prin respectarea instrucțiunilor de exploatare a elementelor componente ale
Stației de tratare a gazelor naturale Poduri, se consideră că impactul asupra solului în etapa de operare
va fi neglijabil.
4.3.3.3 Etapa de dezafectare
În această etapă, impactul potențial, măsurile de diminuare și impactul relativ rezidual vor fi similare
celor din etapa de execuție/construcție a Stației de tratare a gazelor naturale Poduri, inclusiv a celor
două sonde de exploatare. Prin urmare, impactul asociat acestei etape asupra solului va fi neglijabil.
O atenție deosebită se va acorda procedurilor de management al deșeurilor implementate la momentul
respectiv, iar măsuri corespunzătoare privind reabilitarea terenului se vor constitui și aplica, astfel încât
să nu se producă o afectare a solului.
La finalizarea lucrărilor de dezafectare, zonele perturbate pentru construirea Stației de tratare a gazelor
naturale Poduri vor fi readuse pe cât posibil la starea inițială a acestora. Conform legislației romanești,
remedierea solului trebuie să se facă în doua etape:



remedierea zonelor contaminate în interiorul și în exteriorul amplasamentului, dacă este cazul; și
recuperarea biologică a zonelor afectate.
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Pe baza rezultatelor și recomandările studiilor pedologice, refacerea biologică va implica următoarele
măsuri:



măsuri agro-tehnice pentru creșterea fertilității solului;
însămânțarea cu specii autohtone corespunzătoare (folosirea unui amestec de semințe care să
reflecte vegetația ambientală) pentru a restabili învelișul natural și antropic în conformitate cu
recomandările specialiștilor în domeniu și/sau cerințele proprietarilor terenurilor.

Prin urmare, un Plan de dezafectare va fi elaborat de personal calificat, conform reglementărilor în
vigoare la data respectivă.

4.3.4

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

4.3.4.1

Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Măsurile de protecție a solului/subsolului specifice etapei de execuție a lucrărilor de foraj, precum și
impactul rezidual asociat sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabel 30: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra solului/subsolului
Sursa de impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Degradarea solului
datorată lucrărilor
de pregătire a
amplasamentului

Demarcarea perimetrului de lucru astfel încât să fie indicate limitele
între care se vor desfășura toate activitățile de pregătire a extinderii
careului de foraj, precum și minimizarea suprafeței de teren afectate.
Orice activități care vor perturba solul în afara acestor zone sunt supuse
tuturor măsurilor aplicabile de investigare și reducere a impactului.
Reducerea suprafețelor pe care se vor desfășura activitățile de
construcție a extinderii careului de foraj, utilizarea traseelor existente,
precum și programarea eficientă a activităților.
Utilizarea de echipamente și materiale adecvate pentru realizarea
terasamentelor, controlul drenajului, controlul sedimentelor, controlul
eroziunii, și revegetarea zonelor perturbate temporar.
Îndepărtarea straturilor de sol vegetal și sol de adâncime și depozitarea
acestora în mod controlat, într-o zonă sigură și delimitată, pentru a fi
utilizate ulterior pentru reabilitarea suprafețelor de teren afectate
temporar. Solul vegetal decopertat/excavat va fi depozitat separat de
solul de adâncime. Depozitarea pe termen lung impune o aerare
periodică a solului pentru a preveni compactarea.
Îndepărtarea straturilor de sol vegetal cu ajutorul unor echipamente de
manevrare a pământului corespunzătoare; formarea unor grămezi nu
mai înalte de 2 m, cu o panta de <45° pentru prevenirea degradării
solului, și neperturbarea acestora pentru reducerea posibilității de
deteriorare fizică și compactare.
Careul de foraj este proiectat astfel încât să se protejeze calitatea solului și
a apelor subterane, prin interpunerea unei geomembrane între straturile
de sol stabilizat și de piatră sort 0-63 mm, întregul careu fiind acoperit cu
dale de beton. Beciurile sondelor, care au proprietatea de a colecta toate
scurgerile, sunt betonate și impermeabilizate.

Neglijabil

Considerații
privind proiectarea
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Degradarea solului
datorată traficului
rutier și funcționării
utilajelor/
echipamentelor de
construcție

Desfășurarea traficului rutier numai pe drumurile existente, stabilite de
specialiști și pe baza consultării cu autoritățile competente.
Accesul vehiculelor trebuie limitat la perimetrul de lucru al proiectului și
trebuie restricționat dincolo de limitele acestuia.
Impunerea către constructor și furnizorii de materiale/echipamente de
a utiliza vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Neglijabil

Degradarea sau
contaminarea solului
datorată activităților
de forare

Beciurile sondelor 9 și 14 Poduri sunt deja executate, iar coloana de
ghidaj (ф = 26”) până la adâncimea de 20 m a fost introdusă.
Colectarea detritusului, scurgerilor accidentale și a apelor uzate
reziduale în habe metalice, hidroizolate pentru a preveni infiltrarea în
sol a fazei apoase, amplasate în imediata vecinătate a instalației de
foraj.
Determinarea și implementarea oricăror modificări privind programul
de foraj sau compoziția fluidului de foraj pentru minimizarea sau
prevenirea evacuărilor accidentale ulterioare de fluid de foraj.
Monitorizarea strictă a volumelor de fluide de foraj, a presiunii circulare
și a cantității de detritus, pentru a se asigura că orice problemă privind
colmatarea găurii de sondă sau pierderile de fluid de foraj este
detectată și soluționată.
Inspectarea periodică a condițiilor tehnice ale utilajelor/echipamentelor
și întreținerea și repararea corespunzătoare a acestora, în conformitate
cu recomandările producătorului.

Neglijabil

Contaminarea
solului datorată
colectării și
evacuării
necorespunzătoare
a apelor uzate

Pentru prevenirea contaminării cu apa uzată generată:
- Pentru colectarea apelor uzate menajere sunt montate fose septice în
zona platformei de foraj. Evacuarea apelor uzate în funcție de
compoziția lor chimică la o stație de tratare a apelor uzate din
apropiere, de către un operator autorizat.
- Apa de la sistemul de răcire a frânelor troliului de foraj și de frâna
hidromatică se vor recupera într-o habă cu capacitatea de 5 m3, de
unde este pompată în rezervorul de apă al instalației de foraj și folosită
în procesul de săpare.
- Apa uzată rezultată de la spălarea și întreținerea instalației de foraj și a
spațiului de lucru din sondă și de la gura sondei (beciul sondei,
instalația de prevenire a erupțiilor) va fi colectată în beciul betonat al
sondei, de unde va fi pompată și reintegrată în fluxul tehnologic de
condiționare a fluidului de foraj.
- Eventualele scurgeri accidentale rezultate din operarea instalației de
condiționare a fluidului de foraj vor fi dirijate prin intermediul unui șanț
într-un canal trapezoidal către beciul sondei P6, de unde vor fi pompate
și reintegrată în fluxul de condiționare a fluidului de foraj.
- Eventualele scurgeri accidentale datorate neetanșeităților din
circuitul de utilizare a apei tehnologice, precum și apele pluviale
potențial contaminate drenate de pe întreaga suprafață a careului
de foraj, vor fi colectate prin intermediul unui șanț perimetral
provizoriu și vor ajunge gravitațional în haba de colectare ape
reziduale cu capacitatea de 40 m3, de unde sunt dirijate
gravitațional print-o conductă separată în instalația de condiționare
a fluidului de foraj.

Neglijabil
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Contaminarea
solului datorită
manevrării și
depozitării
necorespunzătoare
a produselor
petroliere,
lubrifianților și a
altor substanțe
periculoase

Respectarea de către contractori a instrucțiunilor și procedurilor privind Neglijabil
gestionarea substanțelor periculoase, etichetarea, ambalarea și
intervenția în caz de scurgeri sau deversări accidentale, precum și
instruirea corespunzătoare a personalului cu privire la aceste aspecte.
Dezvoltarea și implementarea unor planuri și proceduri specifice
proiectului și locației pentru răspunsuri în caz de situații de urgență și,
în special a unui Plan de prevenire și control al scurgerilor accidentale,
care va include proceduri de intervenție în cazul scurgerilor și
deversărilor accidentale, precum operații tehnologice imediate, operații
de remediere a avariilor, acțiuni de investigare a incidentului, precum și
măsuri de prevenire și corective.
Pentru a minimiza posibilitatea ca scurgerile de produse petroliere să se
răspândească în zona platformei de foraj, se va amenaja o zonă sigură și
proiectată în acest scop în jurul rezervorului de motorină cu pereți dubli,
impermeabilizată și prevăzută cu bordură de protecție (capacitatea de
retenție de minim 110% și întreținute în stare bună), iar toate
furtunurile, supapele și opritoarele vor fi amplasate în zona delimitată.
Schimbarea uleiului utilajelor se va realiza în spații special amenajate
prevăzute cu tăvi de reținere a eventualelor scurgeri accidentale. De
asemenea, în imediata vecinătate a acestor zone de stocare vor fi
disponibile kituri de intervenție în caz de scurgeri accidentale.
Manevrarea substanțelor și preparatelor chimice în zone cu suprafața
protejată. Stocarea acestora se va realiza în mod controlat în ambalajele
originale și în spații acoperite, sigure și etanșe (container standardizat),
evitându-se posibilul contact între substanțe chimice incompatibile.
Evitarea stocării de cantități excedentare de materiale, asigurând un
flux de aprovizionare continuu în funcție de cerințe.
Generatoarele electrice vor fi prevăzute cu sistem de alimentare
corespunzător și sistem de retenție secundar.
Toate operațiunile de alimentare vor fi efectuate și supervizate de
personal instruit.
Verificări zilnice ale stării tehnice a vehiculelor/echipamentelor și
întreținerea corespunzătoare a utilajelor/echipamentelor în
conformitate cu recomandările producătorului.

Contaminarea
solului datorată
gestionarii
necorespunzătoare
a deșeurilor

Implementarea unui sistem de gestionare eficientă și conformă a
deșeurilor generate, care să includă inventarul deșeurilor, procedurile
de depozitare și de manevrare a deșeurilor, instruirea întregului
personal cu privire la gestionarea deșeurilor, precum și inspecția și
auditul procesului de gestionare a deșeurilor.

Neglijabil

Supravegherea
permanentă

Monitorizarea continuă a activităților.
Instruirea și examinarea personalului angajat cu privire la aspectele de
mediu și de siguranță, precum și pregătirea acestuia pentru prevenirea
și intervenția în situații de urgență.

-
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4.3.4.2

Etapa de operare

Măsurile de protecție a solului specifice etapei de operare și impactul rezidual asociat sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
Tabel 31: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra solului
Sursa de impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Scurgeri și
deversări asociate
stocării și evacuării
apelor uzate
menajere și
tehnologice

Utilizarea de materiale rezistente la coroziune pentru
echipamentele/conductele de stocare și transport al apelor uzate
pentru prevenirea deversărilor și scurgerilor accidentale.
Operarea și întreținerea corespunzătoare și supravegherea periodică
a sistemelor de gestionare a apelor uzate (colectarea, stocarea și
evacuarea apelor uzate).
Implementarea unui Plan de prevenire și control al poluărilor
accidentale, care să includă proceduri de intervenție în caz de
deversări și scurgeri accidentale, cum ar fi: operațiuni de proces
imediate, operațiuni de remediere a pagubelor, investigarea
incidentului și acțiuni preventive și corective.
Asigurarea accesului la echipamente corespunzătoare de intervenție
în caz de scurgeri sau deversări accidentale.

Neglijabil

Scurgeri și
deversări asociate
stocării și
transportului
condensatului

Utilizarea de materiale rezistente la coroziune pentru
echipamentele/conductele de stocare și transport al condensatului
pentru prevenirea deversărilor și scurgerilor accidentale.
Montarea supraterană a conductelor pentru vehicularea
condensatului în vederea asigurării unei supravegheri
corespunzătoare și a unei intervenții rapide în caz de accident.
Montarea rezervorului de stocare a condensatului și a habelor de țiței
(aferente sondei 5 Poduri) în cuvă de retenție a eventualelor scurgeri
accidentale (capacitatea de retenție de minim 110%), care este
conectată la rețeaua de canalizare industrială.
Rezervorul de stocare a condensatului este echipat cu miră
indicatoare de nivel, supapă de siguranță, supapă de respirație,
opritoare de flăcări, semnalizatoare de nivel. Modulul de pompe
livrare condensat este amplasat pe fundații din beton, în cuvă de
retenție betonată, iar autocisternele, vor staționa pe o platformă
betonată, prevăzută cu sistem de colectare a eventualelor scurgeri
accidentale, care este racordat la rețeaua de canalizare industrială.
Operarea și întreținerea corespunzătoare și supravegherea periodică
a sistemelor de stocare și transport al condensatului și a țițeiului.
Implementarea unui Plan de prevenire și control al poluărilor
accidentale, care să includă proceduri de intervenție în caz de
scurgeri și deversări accidentale, cum ar fi: operațiuni de proces
imediate (utilizarea sistemelor și vanelor de închidere), operațiuni de
remediere a pagubelor, investigarea incidentului și acțiuni preventive
și de corectare.

Neglijabil
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Asigurarea accesului la echipamente corespunzătoare de intervenție
în caz de scurgeri sau deversări accidentale.
Manevrarea
substanțelor
periculoase

Aprovizionarea substanțelor periculoase se va face în zone special
destinate, sigure și proiectate în acest scop, prevăzute cu baza și
bordura din beton pentru colectarea eventualelor scurgeri
accidentale.
Conformarea cu instrucțiunile și procedurile privind gestionarea
substanțelor periculoase, intervenția în caz de scurgeri și deversări
accidentale și instruirea personalului în acest scop.

Neglijabil

Lucrări de
întreținere și
reparații

Monitorizarea/întreținerea preventivă a instalațiilor/echipamentelor
pentru a se asigura că nu vor exista probleme cu privire la starea
acestora.
Utilizarea de vane de închidere și de reglare etanșe și cu acționare
rapidă, și de sisteme de retenție pentru reducerea probabilității
apariției situațiilor de urgență.
Lucrările de reparații pentru toate instalațiile/echipamentele trebuie
să respecte strict manualele și specificațiile tehnice relevante.
Reabilitarea tuturor zonelor perturbate temporar în timpul lucrărilor
de reparații ale conductei de transport a gazelor la magistrala OneștiBacău, după finalizarea acestor lucrări. Refacerea stării inițiale a
solului și utilizarea tehnicilor vegetative cum ar fi reînsămânțarea și
plantarea în zonele perturbate temporar.
Inspecții periodice ale traseului conductei pentru identificarea
riscurilor la alunecări și de erodare a solului, precum și reabilitarea
acestora, dacă este necesar.

Neglijabil

Generarea
deșeurilor

Implementarea unui sistem de gestionare eficientă și conformă a
Neglijabil
deșeurilor generate, care să includă inventarul deșeurilor, procedurile
de depozitare și de manevrare a deșeurilor, instruirea întregului
personal cu privire la gestionarea deșeurilor, precum și inspecția și
auditul procesului de gestionare a deșeurilor.

Management
operativ

Instruirea și examinarea personalului operativ cu privire la aspectele
de mediu și de siguranță, precum și pregătirea acestuia pentru
prevenirea și intervenția în situații de urgență.

-

Toate măsurile prezentate mai sus, care vor fi implementate în etapele proiectului sunt adecvate și
eficiente pentru a diminua impactul potențial asupra solului/subsolului.
Monitorizarea/verificarea periodică este necesară pentru a detecta în timp util posibilele poluări ale
solului și subsolului și pentru a se asigură că au fost aplicate măsuri de remediere adecvate. Aspectele
privind organizarea monitorizării și a măsurilor de remediere adecvate sunt expuse în capitolul 6.
Readucerea solului la starea inițială va depinde de eficacitatea măsurilor de restaurare implementate
după efectuarea lucrărilor de dezafectare.
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4.4 GEOLOGIA
4.4.1

DATE GENERALE

Geologia se suprapune în general părții centrale a Depresiunii Tazlău, într-o zonă de versant slab
înclinat. Depresiunea Tazlău are o alcătuire geologică mai complexă, dar cea mai mare răspândire o are
miocenul salifer cutat. Pe marginea vestică apare o fâșie îngustă de acvitanian, alcătuită din brecii
argiloase care conțin gips, sare gemă și săruri de potasiu, iar în nord-vest și în axul unor anticlinale din
partea centrală se întâlnesc alternanțe de gresii calcaroase, marne cenușii și brun-roșietice burdigaliene.
Extinderea cea mai mare o au marnele și gresiile helvețiene cu intercalații de ghips, însoțite de fâșii
înguste de gresii și tufuri vulcanice badeniene. Specifică este prezența sarmațianului inferior transgresiv,
reprezentat prin gresii sau chiar conglomerate, cu intercalații argiloase, păstrat în lungul unui sinclinal
din marginea sud-vestică a depresiunii (D. Preda, 1917).

Figura 8: Harta Geologică a zonei de amplasare a proiectului analizat
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Conform „Studiului geotehnic privind natura terenului de fundare – Platformă foraj Poduri, comuna
Poduri, județul Bacău” (iunie 2014), elaborat de Geologic Don S.R.L. Ploiești, depozitele care apar în zona
perimetrului analizat aparțin Langhian – Serravalianului.
În cadrul zonei miocene, aceste depozite au răspândirea cea mai mare (orizontul cenușiu - Preda), iar
grosimea orizontului variază de la 1500 m la 2000 m, deosebindu-se două entități:




Orizontul inferior constituit dintr-o alternanță ritmică de gresii și marne cenușii, cu intercalații de
gipsuri, mai ales la partea inferioară (gipsurile de Perchiu). Gresiile sunt calcaroase, cenușii și
formează strate de 5 – 60 cm și bancuri de 1 – 4 m, și prezintă stratificație gradată, laminație oblică
de curent și mecamoglife. Marnele cenușii constituie pachete de cu grosimi considerabile și conțin,
superior, lamine gălbui-roșietice. Această descriere litologică este caracteristică sectorului intern al
zonei subcarpatice.
Orizontul superior prezintă un facies destul de monoton în întreaga zonă și este alcătuit dintr-o
alternanță de nisipuri, gresii friabile, marne cenușii și roșietice, cu intercalații, mai ales în partea
superioară, de gipsuri, șisturi calcaroase și tufuri dacitice (2-3 strate). În general, în partea inferioară
predomină un complex marno – grezos care apare bine dezvoltat în sectorul Bălmășeni-est Solont.
Peste complexul marno – grezos urmează un complex nisipos răspândit în sectorul Poduri-vest
Berzunți și în sectorul Ardeoani-Tărâța-Pârjol-Câmpeni. Acest complex corespunde, local, cu stratele
de Câmpeni și stratele de Poduri.

La nivelul zonei subcarpatice, procesele de degradare a terenurilor și intensitatea acestora cunosc
diferențieri date, îndeosebi, de rocă, de modul de folosință a terenurilor și de pantă. Lipsa pădurii și
predominarea formațiunilor grezoase, argiloase, nisipoase facilitează producerea unor eroziuni întinse
care au pricinuit degradarea unor mari suprafețe de teren. Aici se întâlnesc peste 85% din suprafețele cu
eroziuni excesive din județul Bacău, date, îndeosebi, de ravenări, torenţialitate și alunecări.
Aceste fenomene au fost observate și investigate și în zona amplasamentului Stației de tratare a gazelor
naturale Poduri. Astfel, în urma cartării geologo-tehnice a versantului vestic al văii în care este situat
amplasamentul, care a fost realizată pentru elaborarea „Raportului tehnic pentru amplasarea unor noi
facilități tehnologic, localitatea Poduri, județul Bacău” (F&R Worldwide S.R.L., august 2016), au fost
evidențiate următoarele aspecte:







fenomene de solifluxiune (de curgere/alunecare superficială a solului) – care au fost observate, în
general, pe toată suprafața cercetată, adâncimea de manifestare a acestor fenomene fiind de cca.
20-40 cm, iar suprafețele pe care se manifestă de ordinul a câtorva metri pătrați; aceste fenomene
au fost observate și pe versantul estic al văii;
fenomene de ravenare – datorate curgerii turbulente a apei provenite din precipitații, saturarea
stratului superficial de sol și antrenarea acestuia către baza pantei, au adâncimi de cca. 1,0-3,0 m (în
zona cercetată) și de cca. 4,0 m în afara acesteia;
fenomene de băltire a apei – datorate stagnării pe suprafața terenului a apei provenite din
precipitații, care au fost observate pe aproape toată suprafața cercetată;
crăpături – datorate deplasării masei de rocă către partea inferioară a pantei (către stația de tratare),
având lungimi variabile, de ordinul zecilor de metri, și lățimi de ordinul zecilor de centimetri (cca. 515 cm);
alunecări de teren de tip progresiv – datorate prezenței apei în masivul de rocă, care alunecă pe un
substrat mai dur, în general impermeabil, sub efectul gravitației.

Pentru studiile geotehnice efectuate în martie 2014 și iunie 2014 au fost realizate următoarele
investigații:


2 (două) foraje geotehnice, cu adâncimea 5,50 m fiecare pentru documentația realizată în martie
2014;
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10 (zece) foraje geotehnice (cu adâncimi cuprinse între 6,0 ÷ 15,0 m) și 2 (două) penetrări dinamice
grele – PDG (cu adâncimi de 10,0 m și 15,0 m) pentru documentația realizată în iunie 2014.

În documentația realizată în martie 2014 (când platforma de foraj era executată) a fost pusă în evidență
următoarea succesiune geologică generală:
 0,00 – 0,30 ÷ 0,50 m
umplutură antropică de balast, slab compactat (grosime variabilă);
 0.,30 ÷ 0,50 – 0,60 ÷ 0,80 m
blocaj din bolovani de râu (grosime variabilă);
 0,60 ÷ 0,80 – 3,50 m
argilă prăfoasă, cafenie, vârtoasă (grosime variabilă);
 3,50 – 5,50 m
praf argilos, galben-cafeniu, moale-consistent, umed (saturat).
Categoria geotehnică în care a fost încadrată zona cercetată era 2, prezentând un risc geotehnic moderat
(conform NP 074/2007).
De asemenea, această documentație propunea următoarele recomandări:






captarea și dirijarea apelor provenite din precipitații (de pe versant și de pe suprafața platformei) în
afara acesteia;
realizarea unui dren în spatele zidului de sprijin existent (pe latura vestică a stației de tratare) și
dirijarea apelor colectate în afara zonei de influenta a Parcului tehnologic existent;
amplasarea obiectelor utilizate în procesul tehnologic pe dale de beton;
recompactarea umpluturii de balast existente, fiind specificate normele tehnice care pot fi utilizate;
verificarea calității lucrărilor de umpluturi și fundații.

Investigațiile realizate pentru elaborarea documentației geotehnice efectuate în iunie 2014 au pus în
evidență următoarea succesiune geologică generală:





un prim strat de umplutură alcătuit din pietriș și bolovăniș, slab compactat, cu grosimea de 0,30 m,
interceptat în toate forajele;
urmat de un strat de umplutură rezultat din nivelarea platformei, necompactat; grosimea stratului
variază între 3,20 m și 0,20 m;
în șase foraje, sub stratul de umplutură necompactată descris mai sus, urmează un strat de sol
vegetal, cu grosimi între 0,40 m și 0,50 m;
în continuare, până la adâncimea finală a forajelor, a fost interceptata o succesiune litologică coezivă,
alcătuită din soluri argiloase.

De asemenea, această documentație propunea următoarele recomandări:


îndepărtarea materialului necorespunzător și necompactat și înlocuirea acestuia cu material de
calitate, utilizat pentru realizarea terasamentelor;
 realizarea șanțurilor de drenaj pentru îndepărtarea apelor din precipitații;
 terenul fiind activ, aplicarea normativelor tehnice aferente;
Categoria geotehnică în care a fost încadrată zona cercetată era 2, prezentând un risc geotehnic moderat
(conform NP 074/2007).
În vederea combaterii fenomenelor de degradare a terenului aferent amplasamentului Stației de tratare
a gazelor naturale Poduri au fost amenajate următoarele sisteme de protecție:





pe latura estică a amplasamentului: zid de protecție din gabioane de piatră în plasă de sârmă
(lungime de 124 m), consolidat cu piloți metalici pentru protecție și pentru a permite scurgerea
apelor pluviale;
pe latura nord-estică a amplasamentului: zid de protecție din gabioane de piatră în plasă de sârmă,
având o lungime de 72 m;
pe latura sudică a amplasamentului: zid de protecție din gabioane de piatră în plasă de sârmă, având
o lungime de 72 m;
pe latura vestică a amplasamentului: zid de sprijin din beton, în lungime de 305 m, prevăzut scurgeri
(barbacane) și rigolă betonată în lungul zidului pentru drenarea apei pluviale.
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În prezent, STRATUM ENERGY LCC WILLMINGTON continuă investigațiile cu privire la identificarea
modalităților de stabilizare a terenului din amplasamentul Stației de tratare a gazelor naturale Poduri.

4.4.2
4.4.2.1

SURSE DE POLUARE A SUBSOLULUI
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Sursele de poluare a subsolului sunt aceleași cu cele de poluare a solului prezentate în subcapitolul
4.3.2.1. De asemenea, se poate avea în vedere că lucrările de execuție propriu-zisă a forajelor să aibă un
impact asupra structurii geologice locale, dacă nu vor fi respectate măsurile constructive și de operare
corectă a instalațiilor/echipamentelor de foraj.
4.4.2.2

Etapa de operare

Sursele de poluare a subsolului sunt aceleași cu cele de poluare a solului prezentate în subcapitolul
4.3.2.2.
4.4.2.3

Etapa de dezafectare

Sursele de poluare a subsolului sunt aceleași cu cele de poluare a solului prezentate în subcapitolul
4.3.2.3.

4.4.3
4.4.3.1

IMPACTUL PROGNOZAT
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Toate componentele proiectului vor fi amplasate astfel încât să se evite sau să se minimalizeze impactul
atât temporar, cât și permanent asupra configurației terenului și a structurii geologice.
La execuția propriu-zisă a lucrărilor de foraj, principala agresiune asupra solului și subsolului va fi
reprezentată de săparea propriu-zisă a sondelor de exploatare, respectiv străpungerea stratelor
geologice traversate pe o circumferință de 20” la suprafață, care se micșorează treptat odată cu
creșterea adâncimii ajungând la 4 1/2”, până la adâncimea maximă anticipată de 4500 m MD.
Forajele 9 și 14 Poduri se vor realiza prin foraj dirijat, tehnologia aplicată fiind de foraj rotativ cu
circulație directă de fluid de foraj și foraj cu turbină, ceea ce va implica o acțiune mecanică asupra
stratelor geologice.
În condiții normale de operare, impactul potențial generat de lucrări de foraj asupra mediului geologic
este considerat a fi nesemnificativ.
În ceea ce privește folosirea fluidelor de foraj, pentru protejarea mediului geologic și a stratelor de apă
subterană se va utiliza fluid de foraj pe bază de apă de tip gel betonitic în secțiunile superioare ale
sondelor (până la adâncimea de 250 m), nefiind tratat cu substanțe chimice care pot fi contaminate
pentru formațiunile întâlnite și pentru apa subterană. În secțiunile intermediare și de adâncime va fi
folosit fluid de foraj pe bază de ulei sintetic.
Fluidele de foraj pot dispersa în solul din vecinătate sau pot ajunge accidental la suprafață, deoarece
acestea urmează calea minimei rezistențe. Pentru prevenirea unor astfel de emisii, compoziția fluidelor
de foraj și programul de foraj vor fi modificate pentru a maximiza circulația fluidelor și a se evite
asemenea evacuări. De asemenea, se va instala o coloană de ancoraj până la adâncimea de 250 m
pentru a închide formațiunile insuficient consolidate, precum și în scopul de a preveni contaminarea
apei subterane cu fluid de foraj sintetic, care se va utiliza în secțiunile inferioare ale forajelor.
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Se anticipează că lucrările de foraj să aibă un impact asupra structurii geologice locale, dar acesta va fi
strict localizat. Înainte de începerea lucrărilor de foraj, investigații geofizice și geologice au fost
executate pentru proiectarea de detaliu a acestora.
Prin măsuri constructive și operare corectă a instalațiilor/echipamentelor de foraj, pierderile/scăpările
accidentale cu conținut toxic la nivelul solului, precum și infiltrarea acestora în sol vor fi preîntâmpinate.
Ca urmare a soluțiilor de proiectare adoptate și a măsurilor de diminuare a impactului, se apreciază că
impactul asupra configurației terenului, a structurii geologice și a calității subsolului va fi neglijabil.
4.4.3.2

Etapa de operare

Datorită sistemului de operare a Stației de tratare a gazelor naturale Poduri, precum și specificului
activităților de întreținere și intervenții, care nu presupune executarea de lucrări de săpături de
anvergură, nu se pune problema existenței vreunui impact asupra structurii geologice.
Prevederile cu privire la protecția împotriva poluării subsolului și măsurile care vor fi implementate în
această privință vor conduce la evitarea riscului de contaminare a subsolului.
Prin urmare, se apreciază că, în etapa de operare, impactul va fi neglijabil.
4.4.3.3

Etapa de dezafectare

Impactul asupra configurației terenului, a structurii geologice și a calității subsolului generat în etapa de
dezafectare va fi asemănător cu cel din etapa de execuție/construcție a Stației de tratare a gazelor
naturale Poduri, inclusiv a celor două sonde de exploatare, cu precizarea că lucrările specifice acestei
etape nu vor avea anvergura celor din etapa de execuție/construcție.
Prin urmare, impactul produs asupra subsolului de etapa de dezafectare este neglijabil, iar readucerea
terenului la condițiile inițiale va avea un efect pozitiv și de durata.

4.4.4

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

4.4.4.1

Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Măsurile de protecție a subsolului specifice etapei de execuție a lucrărilor de foraj sunt similare celor
pentru protecția solului, menționate în subcapitolul 4.3.4.1, precum și cele prezentate în tabelul de mai
jos.
Tabel 32: Măsuri suplimentare de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a
lucrărilor de foraj și impactul rezidual asupra solului/subsolului
Sursa de impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Degradarea sau
contaminarea
solului datorată
activităților de
forare

Întocmirea de către contractor a unui plan de execuție a activităților
de foraj, care să includă un plan pentru situații de urgență, un
program de foraj și de fluidului de foraj și un plan de eliminare a
deșeurilor.
Utilizarea de aditivi și colmatați care nu afectează mediul.
Monitorizarea strictă a parametrilor de forare.
Folosirea fluidelor de foraj pentru a crea un film de particule fine pe
peretele forajului care să prevină formarea de cavități și care să

Neglijabil
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asigure ca fluxul ascendent al fluidului de foraj, evitându-se erodarea
formațiunile adiacente.
Utilizarea unui fluid de foraj omogen pe bază de apă, ai cărui
constituenți sunt nepericuloși pentru mediu, până la adâncimea de
250m, pentru a se elimina riscul de contaminare a acestor formațiuni.
Adaosul de aditivi pentru stabilizarea găurii de foraj se vor realiza
numai traversarea stratelor acvifere, urmată de tubarea și cimentarea
coloanei.
Pentru protejarea apei subterane, programul de forare va include
executarea unei coloane de ancorare până la adâncimea de 250 m,
pentru a închide formațiunile slab consolidate, precum și în scopul de
a preveni contaminarea apei subterane cu fluid de foraj sintetic, care
se va utiliza în secțiunile inferioare ale forajului. Această coloană are
și rolul de a preveni infiltrarea apei subterane în gaura de sondă și
alterarea, în consecință, a calității fluidului de foraj.
Determinarea și implementarea oricăror modificări privind programul
de foraj sau compoziția fluidului de foraj pentru minimizarea sau
prevenirea evacuărilor accidentale ulterioare de fluid de foraj.
Monitorizarea strictă a volumelor de fluide de foraj, a presiunii
circulare și a cantității de detritus, pentru a se asigura că orice
problemă privind colmatarea găurii de sondă sau pierderile de fluid
de foraj este detectată și soluționată.
Inspectarea periodică a condițiilor tehnice ale
utilajelor/echipamentelor și întreținerea și repararea corespunzătoare
a acestora, în conformitate cu recomandările producătorului.
4.4.4.2

Etapa de operare

Măsurile de protecție a subsolului specifice etapei de operare sunt similare celor pentru protecția
solului, menționate în subcapitolul 4.3.4.2.
4.4.4.3

Etapa de dezafectare

Măsurile de protecție a subsolului specifice etapei de dezafectare sunt similare celor pentru protecția
solului, menționate în subcapitolul 4.3.4.3.
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4.5 BIODIVERSITATEA
4.5.1

CONDIȚII INIȚIALE

Habitate
În zona analizată nu au fost identificate habitate naturale rare, endemice, cu valoare de conservare
mare, mijlocie sau mică.
Biocenoza rural-urbană locală (comuna Poduri) constă din următoarele habitate, cu anumite specii
caracteristice:







Habitate ruderale (afectate) – cu comunități de specii ruderale, care apar ca rezultat al activităților
umane, cum ar fi: construcții (drumuri, clădiri etc.) sau lucrări agricole;
Habitate agricole – cu un număr redus de specii de cultură rezistente (secară, orz, ovăz, porumb,
grâu, lucernă, mazăre, fasole, soia, cartofi, roșii, ceapă, ardei, vinete, sfeclă de zahăr, pepeni, etc.);
specii ornamentale; pomi fructiferi (măr, prun, păr, etc.); animale domestice (ovine, caprine, porcine,
bovine, cabaline, canine, feline etc.); și păsări de curte (găini, rațe, gâște, curcani, bibilici, porumbei
etc.);
Pajiști– cu iarbă și strat de subarboret;
Vegetație lemnoasă;
Păduri de foioase – păduri de fag alternând cu păduri de stejar.

Aceste tipuri de habitate sunt, în conformitate cu Manualele de interpretare a habitatelor Natura 2000
din România și Europa, publicate până în prezent – cu valoare conservativă redusă.
Flora
Vegetația din zona de amplasare a proiectului este tipică pentru zona de dealuri subcarpatice, și este
formată din păduri de foioase și pășuni și fânețe naturale.
În pădurile de foioase predomină următoarele specii: fag (Fagus sylvatica), stejar (Quercus robur), stejar
turcesc (Quercus cerris), stejar maghiar (Quercus frainetto), gorun (Quercus Petrea), carpen (Karpenus
betulus), frasin (Fraxinus Excelsior), jugastru (Acer campestre) etc. De asemenea, există nivelul de
subarboret format din specii precum porumbar (Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna), corn
(Cornus mas), soc (Sambucus nigra), lemn căinesc (Ligustrum vulgare) etc.
Pajiștile sunt utilizate în principal pentru pășunat și se extind pe suprafețe mari. Acestea sunt dominate
de fâşcă (Festuca valesiaca, Festuca pseudovina), bărboasă (Botriochloa sau Andropogon ischaemum),
iarba calului (Festuca rupicola), păiuș (Agrostis tenuis sau Festuca rubra) etc.
Fauna
Fauna întâlnită în habitatele forestiere sunt: cerbul (Cervus elaphus), mistrețul (Sus scrofa), lupul (Canis
lupus), ursul brun (Ursus arctos), vulpea (Vulpes vulpes), veverița (Sciurus vulgaris) și iepurele (Lepus
europaeus). Există, de asemenea, păsări cântătoare, care trăiesc în pădurile de stejar, cum ar fi
privighetoarea (Luscinia megarhynchos), scorțarii (Sitta europaa) și o avifauna importantă de ciocănitori,
șoimi și ciori.
În zonele cultivate se mai întâlnesc numeroase specii de rozătoare, cum sunt: Citellus citellus, Cricetus
cricetus, Apodemus agrarius, Spalax leucodon.

STRATUM ENERGY LCC WILLMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 123

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

Pășunile și terenurile agricole sunt modificate de activitățile umane astfel încât nu există animale
sălbatice de interes major din punct de vedere al conservării, și acest aspect este tipic pentru
ecosistemele agricole din regiune. Chiar dacă aceste habitate nu sunt direct importante pentru
conservare, unele specii importante de păsări și mamifere ar putea folosi aceste habitate pentru hrănire,
cuibărit și adăpost. Mamifere specifice acestui tip de habitat și frecvent întâlnite sunt: popândăul,
iepurele, șoarecele de câmp, șobolanul și vulpea. Aceasta ar putea reprezenta, de asemenea, zonele de
hrănire pentru unele specii de lilieci.
De asemenea, fauna din perimetrele Proiectului este dominată de insecte. Principalele grupuri
observate includ: orthoptera (lăcuste și greieri) și lepidoptera (fluturi și molii). Mamiferele insectivore
sunt reprezentate de: ariciul (Erinaceus europaeus), cârtița (Talpa europaea), jderul de copac (Martes
martes), dihorul (Putorius putorius), viezurele (Meles meles).
Enchitreidaes atinge valori ridicate în zona de studiu, ceea ce demonstrează rolul important al acestora
în circuitul substanțelor în sol.
Habitatele de pădure sunt reprezentate prin gasteropode cum ar fi moluștele (melci), cele mai
importante familii fiind Clausillidae, Enidae, Zanitidae, Limacidae și Helicidae. Acestea se hrănesc în
special cu hifele ciupercilor. Unele specii consumă licheni, asimilând numai ciupercile și eliminând algele
nedigerate.
În ceea ce privește ihtiofauna, aceasta include specii ca: scobar (Chondrostoma nasus), clean (Squalius
cephalus), mreană (Barbus barbus) etc.
Amfibienii sunt reprezentați de două specii de tritoni și șapte specii de anure. Reptilele sunt slab
reprezentate, dominante fiind gușterul (Lacerta viridis), șopârla de iarbă (Lacerta Agilis) și năpârca
(Anguis fragilis). În bălți trăiește șarpele de apă (Natrix tesselata) și șarpele de casă (Natrix natrix), care
poate fi întâlnit și în preajma locuințelor.
Arii naturale protejate
Conform legislației în vigoare, respectiv:






OUG nr. 57/2007 (completată și modificată de OUG nr. 154/2008), privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.
49/2011;
HG nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii protejate;
Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania,
modificată prin Ordinul nr. 2387/2011;
HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială acvifaunistică, ca parte integrantă a
rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, modificată și completată prin HG nr. 971/2011;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea III – Arii
protejate,

în imediata vecinătate a amplasamentului analizat nu se regăsesc arii naturale protejate de interes
național sau comunitar.
Pe un areal investigat de aproximativ 10 km față de locația proiectului propus a fost identificat un sit
inclus în rețeaua Natura 2000, care este prezentat în tabelul de mai jos.
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Tabel 33: Aria naturală protejată identificată la distanțe mai mici de 10 km față de locația proiectului

Nume

Aria de
protecție
specială
„Piatra
ȘoimuluiScorțeniGârleni”
ROSPA0138

Distanța
față de
zona
analizată
9,7 km
Nord-Est

Tip

NATURA 2000,
Arie de
Protecție
Specială
Avifaunistică

Motivul desemnării
Ariei protejate
20 specii de păsări,
din care 18 specii de
păsări incluse în
Anexa 1 a Directivei
Păsări

Conexiunea cu alte
arii protejate
ROSCI0156 „Munții
Goșman”
Rezervația Naturală
“Pădurea Arsura”

Clasificare
Internațională
Uniunea
Internațională
pentru
Conservarea
Naturii –
Categoria IV

În figura de mai jos este prezentată amplasarea proiectului analizat față de aria naturală protejată
ROSPA0138 „Piatra Șoimului-Scorțeni- Gârleni”, inclusă în rețeaua Natura 2000.

Figura 9: Aria naturală protejată din vecinătatea amplasamentului proiectului
(Sursa http://natura2000.eea.europa.eu/#)
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4.5.2
4.5.2.1

IMPACTUL PROGNOZAT
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Este de menționat faptul că amprenta proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de
interes comunitar, cea mai apropiată ROSPA0138 „Piatra Șoimului-Scorțeni- Gârleni”) fiind situată la
aproximativ 9,7 km nord-est față de limita proiectului.
Amplasamentul obiectivului se află într-o zonă industrială, respectiv în incinta Stației de tratare a gazelor
naturale Poduri, zonă în care mediul este puternic antropizat ca urmare a activităților industriale
desfășurate.
Cu toate acestea, pentru zona de construcție, vor fi luate măsuri de prevenire și minimizare a impactului
negativ asupra vegetației de pe terenurile învecinate, în special prin limitarea transporturilor de
echipamente/utilaje numai în suprafața alocată, respectiv suprafața de extindere a careului de foraj de
1.386 m2. De asemenea, accesul către această zonă se va realiza pe drumurile existente, pentru a reduce
la minim perturbarea suprafețelor de teren.
Zonele adiacente potențial afectate vor fi reabilitate pe cât posibil până la atingerea condițiilor inițiale,
luând în considerare conservarea naturală.
În afara degradării covorului vegetal din zona de construcție, poluanții mai pot fi introduși prin
echipamentele/utilajele folosite, vehicule, și prin praful datorat execuției lucrărilor de săpătură,
excavare și de stocare în grămezi de-a lungul fronturilor de lucru și în cadrul zonei destinate stocării
solului decopertat și excavat.
Bunele practici în construcții vor fi utilizate pentru minimizarea riscului scurgerilor accidentale în timpul
lucrărilor de pregătire și organizare, prin gestionarea corespunzătoare a substanțelor periculoase și
implementarea unor proceduri de intervenție în situații de urgență, precum și prin luarea de măsuri
pentru abordarea corespunzătoare a unor astfel de incidente.
Soluțiile adoptate pentru evacuarea apelor uzate rezultate din activitățile desfășurate în această etapă,
vor contribui la protecția ecosistemelor acvatice, deoarece aceste ape uzate vor fi preluate de operatori
autorizați în vederea evacuării într-o instalație de tratare a apelor uzate din apropiere (municipiul
Moinești) sau în vederea injectării în zăcământ în cadrul OMV Petrom – Asset VIII Moldova Nord.
Gestionarea deșeurilor în perimetrul de lucru reprezintă o problemă importantă în ceea ce privește
posibila atragere a animalelor și insectelor și/sau deteriorarea habitatului. Prin urmare, o gestionare a
deșeurilor eficientă și conformă reprezintă o măsură importantă de minimizare a impactului asupra
florei și faunei locale.
În legătură cu impactul datorat zgomotului generat în aceasta etapă, trebuie specificat că acesta va fi de
nivel scăzut până la mediu, având în vedere că toate unitățile funcționale vor fi închise și protejate
acustic.
Traficul rutier poate conduce la creșterea numărului de decese în rândul animalelor sălbatice, iar
reptilele și anumite mamifere sunt mai expuse decât alte specii. Chiar dacă traficul nu are o semnificație
deosebită, se va impune o limită de viteză pentru vehicule, în special la traversarea pârâului Cernu.
Prin măsurile de diminuare planificate pentru protecția biodiversității, se consideră că impactul va fi
neglijabil.
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4.5.2.2

Etapa de operare

După cum s-a menționat în subcapitolul 4.2.3.2, impactul asupra calității aerului în etapa de operare a
instalațiilor Stației de tratare a gazelor naturale Poduri va fi neglijabil, singurele emisii în aerul ambiental
rezultând din funcționarea încălzitoarelor.
În ceea ce privește impactul asupra nivelurilor de zgomot în etapa de operare, emisiile sonore vor avea
un nivel scăzut deoarece toate unitățile funcționale vor fi încarcasate.
Activitățile de operare normală nu vor avea un impact semnificativ asupra habitatelor, florei și faunei
datorită poluării aerului și emisiilor sonore. În cazul unei operări anormale, impactul asupra
biodiversității va fi pe termen scurt și marginal.
Componentele Stației de tratare a gazelor naturale Poduri vor funcționa în condiții de siguranță într-o
zonă împrejmuită, în vederea împiedicării accesului animalelor sălbatice.
În timpul operării conductei de transport gaze la magistrala Onești-Bacău, impactul asupra habitatelor
va fi asociat perturbării solului de-a lungul traseului conductei în timpul activităților de reparații, dar
incidența acestora va fi foarte mică în primii ani de exploatare a acesteia. Aceste activități vor avea un
impact neglijabil, local și numai asupra habitatelor traversate de conducta de transport.
Luând în considerare măsurile de diminuare propuse, precum și operarea automatizată a
instalațiilor/echipamentelor, se estimează că impactul asupra florei și faunei va fi neglijabil.
4.5.2.3 Etapa de dezafectare
Activitățile de dezafectare se vor realiza în conformitate cu legislația care va fi în vigoare la data
dezafectării, în colaborare cu autoritățile competente de reglementare.
Etapa de dezafectare va implica doar componentele supraterane, iar activitățile de dezafectare vor fi
făcute cu echipamente similare cu cele utilizate în etapa de execuție/construcție a stației de tratare. Prin
urmare, în etapa de dezafectare, emisiile de poluanți, nivelele de zgomot ambiental, posibilele coliziuni
și potențiala fragmentare a habitatelor locale vor fi extrem de scăzute.
Având la bază măsurile de reducere concepute pentru protecția biodiversității, limitarea zonelor
afectate și refacerea acestora după finalizarea dezafectării, impactul va fi unul neglijabil.

4.5.3

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

4.5.3.1

Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Măsurile de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și impactul
rezidual asociat asupra habitatelor și ecosistemelor sunt prezentate succint în tabelul de mai jos.
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Tabel 34: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra habitatelor și ecosistemelor
Sursa de
impact
Modificări ale
biodiversității
datorită
lucrărilor
pregătitoare

Modificări ale
biodiversității
și pierderi de
habitat
datorate
activităților de
foraj

Modificări ale
biodiversității
datorită
traficului

Impactul
datorat arderii
neplanificate
în procesul de
probare a
producției

Măsuri de diminuare
Delimitarea clară a zonei de construcție pentru a preveni intrarea utilajelor și
a personalului în perimetrele care nu sunt direct necesare construcției.
Interzicerea arderii vegetației.
Asigurarea întreținerii echipamentelor / utilajelor de construcție.
Decopertarea, manevrarea și stocarea separată a straturilor de sol vegetal și
de sol de adâncime în zona special amenajată.
Evitarea deversărilor și scurgerilor de poluanți în interiorul și către exteriorul
perimetrului de lucru. Elaborarea și implementarea unor proceduri de
intervenție în caz de deversări accidentale și asigurarea de kituri
corespunzătoare pentru intervenție.
Inspectarea excavațiilor pentru a verifica daca exista fauna captiva și
restricționarea accesului animalelor.
Iluminatul trebuie să se facă în conformitate cu cele mai bune tehnici
disponibile.
Zonele adiacente afectate, dacă este cazul, vor fi readuse cât mai curând
posibil la condițiile inițiale după finalizarea lucrărilor de pregătire, și vor fi
revegetate cu specii autohtone.
Dotarea instalațiilor de foraj cu sisteme de stingere a incendiilor.
Evitarea scurgerilor sau deversărilor de poluanți în interiorul și către
exteriorul perimetrului de lucru. Elaborarea și implementarea unor proceduri
de răspuns în caz de scurgeri accidentale și asigurarea de kituri
corespunzătoare pentru intervenție.
Chimicalele vor fi depozitate în spații închise sau acoperite.
Rezervoarele și habele de colectare ape uzate, fluide de foraj sau detritus vor
fi acoperite.
Limitarea accesului animalelor sălbatice în amplasamentul proiectului prin
împrejmuire.
Se vor implementa măsuri de reducere a nivelului de zgomot care includ
folosirea de amortizoare și reducerea duratei de testare a sondei în scopul
reducerii impactului zgomotului asupra animalelor sălbatice.
Limitarea transporturilor la traseele aprobate din perimetrul de lucru.
Controlul și limitarea vitezei vehiculelor pe drumurile publice și de acces.
Interzicerea staționării vehiculelor cu motorul pornit pentru a reduce
zgomotul și emisiile de poluanți.
Asigurarea unor măsuri de prevenire a generării de praf pentru a reduce
emisiile de praf datorate deplasării vehiculelor.
Echiparea tuturor vehiculelor/utilajelor de construcții cu sisteme pentru
stingerea incendiilor în vederea protejării vegetației la foc.
Utilizarea de proceduri de lucru și comenzi pentru a limita mărimea și/sau
durata evenimentului.
Reducerea nivelurilor de zgomot prin aplicarea celor mai bune practici
tehnologice, precum și desfășurarea procesului de ardere/ventilare pe timp
de zi.
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4.5.3.2

Etapa de operare

Prin natura activităților desfășurate, în etapa de operare nu vor fi necesare măsuri de diminuare a
impactului, însă următoarele pot fi menționate ca măsuri organizatorice și tehnice.
Tabel 35: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra biodiversității
Sursa de
impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Operarea
normală

Asigurarea unui Sistem Integrat de Control și Siguranță pentru controlul,
monitorizarea și siguranța a Stației de tratare gaze naturale Poduri, a
sondelor de exploatare, a conductei de transport gaze naturale și a
facilităților auxiliare.
Stația de tratare a gazelor naturale funcționează în sistem „închis” și a fost
proiectată pentru a avea „zero” emisii de gaze de proces.
Reducerea emisiilor de gaze generate de instalațiile de încălzire utilizând
cele mai bune practici tehnologice.
Monitorizarea periodică a emisiilor în atmosferă.
Manevrarea și stocarea corespunzătoare a substanțelor periculoase și
implementarea unei gestionări conforme a deșeurilor pentru a preveni
propagarea bolilor și a deceselor, precum și deteriorarea habitatelor.
Dezvoltarea unei filosofii de oprire a instalației.
Limitarea accesului animalelor sălbatice în amplasamentul stației prin
împrejmuirea zonei de operare.
După finalizarea activităților reparații ale conductei de transport gaze
naturale, refacerea terenurilor afectate și reabilitarea habitatelor utilizând
exclusiv semințe de plante autohtone și locale.

Neglijabil

Arderea
neplanificată

Utilizarea de proceduri de lucru și comenzi pentru a limita mărimea și/sau
durata evenimentului.
În timpul activităților de întreținere, minimizarea nivelurilor de zgomot prin
aplicarea celor mai bune practici tehnologice, precum și desfășurarea
procesului de ardere pe timp de zi.

Moderat

Toate măsurile prezentate mai sus sunt adecvate și eficiente pentru a diminua impactul potențial asupra
biodiversității.

4.6 PEISAJUL
4.6.1

DATE GENERALE

Satul Cernu este o comunitate mică, aparținând administrativ de comuna Poduri, fiind situat în partea
estică a comunei.
Ca unitate de relief este cotată ca zona deluroasă, cu pante inclinate, ce au altitudine intre 350 m –
550m deasupra nivelului mării. Așezarea pare a fi o microdepresiune pe 3 axe cu deschidere spre:
Berzunți-Onești, Poduri-Moinești și Tescani-Bacău. Satul are locuințele, constituite din gospodării
individuale înconjurate de grădini și acareturi, situate pe terasele apelor care o străbat, respectiv
Săcătura, Păltiniș, Șoșa, care în aval se unesc și formează pârâul Cernu, de unde vine și denumirea
localității.
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Pârâul Cernu, afluent de dreapta al râului Tazlăul Sărat, traversează suprafața localității de la vest la est.
Localitatea Cernu s-a dezvoltat în lungul drumului județean DJ 117, care face legătura cu satele Bucșești,
Probozești și Poduri și drumul național DN 2G, la Moinești. Din drumul județean DJ 117 se desprinde
drumul comunal DC 177, care face legătura cu drumul județean DJ 118A, spre Berești-Tazlău. Accesul
către amplasamentul proiectului este posibil prin intermediul unui drum balastat, desprins din drumul
comunal DC 177, prin vadul pârâului Cernu. În prezent, trecerea peste pârâul Cernu nu este amenajată
cu un pod corespunzător, existând riscul în cazul unor ape mari ca accesul să fie periclitat.
Zona de amplasare a Proiectului este situată la aproximativ 1,1 km E de satul Cernu, pe un teren cu
folosință agricolă – pășune și fâneață.

4.6.2

IMPACT ASUPRA PEISAJULUI ȘI IMPACTULUI VIZUAL

Efectele asupra valorilor estetice ale peisajului datorate schimbărilor intervenite asupra elementelor,
caracteristicilor, naturii și calităților peisajului sunt considerate efecte ale proiectului asupra caracterului
și resurselor peisajului. Efectele vizuale pot apărea asupra potențialilor vizitatori, ca urmare a modificării
aspectului peisajului.
Acest subcapitol prezintă impactul potențial al proiectului în etapele de execuție a lucrărilor de foraj, de
operare și de dezafectare.
În etapa de execuție a lucrărilor de foraj, formele de impact asupra peisajului și a aspectului vizual vor fi
reprezentate de:



includerea temporară unor structuri, instalații, echipamente staționare sau mobile, utilaje și vehicule
specifice activităților de pregătire a perimetrului de lucru, precum și activităților de foraj;
prezența a utilajelor și a vehiculelor pe drumurile de acces către amplasamentul forajului.

Lucrările de pregătire a perimetrului de lucru și lucrările de foraj derulate în cadrul amplasamentului
STRATUM vor avea un impact asupra peisajului și mediului vizual redus prin adăugarea de elemente
specifice pe drumurile locale și în peisaj.
Activitățile de pregătire vor afecta peisajul local prin excavarea solului, depozitarea materialelor și a
deșeurilor, nivelarea terenului, lucrările de construcții, precum și datorită operațiunilor de transport. În
plus, aceste activități se vor efectua în imediata vecinătate a terenurilor deja afectate de prezența stației
de tratare, cu folosință industrială.
De asemenea, având în vedere faptul că perioada de desfășurare a lucrărilor de foraj are caracter
temporar, fiind relativ scurtă, precum și faptul că zonele rezidențiale sunt situate la cca. 1100 m fată de
amplasamentul proiectului, iar în România se execută foraje explorare/exploatare de hidrocarburi de o
perioadă îndelungată de timp, se consideră că impactul vizual este nesemnificativ.
Având în vedere cele menționate mai sus, impactul asociat etapei de execuție a lucrărilor de foraj este
considerat neglijabil și localizat.
În etapa de operare, impactul asupra peisajului și a aspectului vizual asociat Stației de tratare a gazelor
naturale va fi neglijabil, având în vedere caracterului compact al facilităților existente pe amplasament,
zonele reduse ocupate de componentele acesteia, echipamentele vopsit în alb și amplasarea într-o zonă
situată la distanțe considerabile față de cele mai apropiate localități.
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Impactul potențial asociat etapei de dezafectare va fi asemănător celui din etapa de
execuție/construcție a Stației de tratare a gazelor naturale Poduri. Impactul asupra peisajului și a
aspectului vizual va fi neglijabil.

4.6.3

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Principalele măsuri luate în considerare pentru prevenirea și controlul impactului negativ asupra
peisajului și aspectului vizual în etapa de execuție a lucrărilor de foraj sunt prezentate în tabelul de mai
jos.
Tabel 36: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa lucrărilor pregătitoare și de
organizare și impactul rezidual asupra peisajului și aspectului vizual
Sursa de impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Prezența
utilajelor și
vehiculelor

Stabilirea rutelor de transport, programarea eficientă a curselor
vehiculelor și a transporturilor de utilaje/materiale/deșeuri pentru a
minimiza impactul asupra receptorilor sensibili.
Limitarea transporturilor la traseele aprobate către amplasamentul
STRATUM.

Marginal

Lucrările de
pregătire și
organizare

Proiectarea componentelor proiectului astfel încât să se reducă cât mai
mult posibil scoaterea din circuitul agricol de terenuri și îndepărtarea
vegetației.

Neglijabil

Iluminatul pe
timp de noapte

Utilizarea de echipamente de iluminat proiectate special pentru
reducerea dispersiei luminii pe verticală.

Neglijabil

Măsurile de diminuare a impactului negativ asupra peisajului și aspectului vizual care vor aplicate în
etapa de operare sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabel 37: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra peisajului și aspectului vizual
Sursa de impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Prezența utilajelor
și vehiculelor

Stabilirea rutelor de transport, programarea eficientă a curselor
vehiculelor și a transporturilor de materiale/deșeuri pentru a minimiza
impactul asupra receptorilor sensibili.
Limitarea transporturilor la traseele aprobate către amplasamentul
STRATUM.

Neglijabil

Introducerea de
structuri
permanente noi

Asigurarea unei distanțe suficiente între amplasamentul Stației de
Neglijabil
tratare a gazelor naturale și receptorii sensibili.
Caracterul compact al instalației și vopsirea echipamentelor/utilajelor
aferente instalației în culoarea albă.

Iluminatul pe timp
de noapte

Utilizarea de echipamente de iluminat proiectate special pentru
reducerea dispersiei luminii pe verticală.
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4.7 MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC
4.7.1

DATE GENERALE

Poduri (în germană Podúr) este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele
Bucșești, Cernu, Cornet, Negreni, Poduri (reședința comunei), Prohozești și Valea Șoșii.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Poduri se ridică la 6.962 de locuitori, în
scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 7.983 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (92,63%), cu o minoritate de romi (3,3%). Pentru 4,04% din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt
ortodocși (93,23%), cu o minoritate de ortodocși de rit vechi (1,03%). Pentru 4,04% din populație, nu
este cunoscută apartenența confesională.
În comuna Poduri funcționează: 5 școli cu clasele I-VIII și 5 școli cu clasele I-IV (421 elevi în ciclul primar
și 487 elevi în ciclul gimnazial), 13 grădinițe cu program normal – 317 preșcolari, 2 clase pentru
învățământul S.A.M. (Școala de Arte și Meserii) – 31 elevi.
Teritoriul comunei Poduri a fost folosit astfel:







arabil: 1624 ha,
fânețe: 1022 ha,
pășuni: 1102 ha,
livezi: 167 ha,
fond silvic: 2010 ha,
vatra satului: 500 ha.

În comuna Poduri producția agricolă este specializată în: cultura plantelor de câmp, zootehnie (creșterea
bovinelor și ovinelor) și pomicultură.

4.7.2
4.7.2.1

IMPACTUL PROGNOZAT
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Etapa de execuție a lucrărilor de foraj este un proces temporar, care durează o perioadă relativ scurtă, în
funcție de configurația terenului, starea solului/subsolului, condițiile meteorologice neprielnice, etc. Prin
urmare, impactul asupra mediului social și economic al comunității locale va fi temporar.
Ocuparea forței de muncă
Implementarea proiectului va avea anumite efecte pozitive prin asigurarea unor oportunități de locuri
de muncă suplimentare. Numărul angajaților care deservesc în prezent Stația de tratare a gazelor
naturale Poduri nu va fi modificat în această etapă a proiectului, dar construirea proiectului planificat va
fi realizată doar de câțiva contractori și subcontractori.
Se așteaptă ca acest proiect să angajeze forță de muncă calificată, semicalificată și necalificată, precum
și personalul existent al STRATUM, pentru activitățile de supervizare. Majoritatea forței de muncă va fi
reprezentată de personal calificat furnizat de contractorii și subcontractorii recrutați la nivel național și
internațional. Personalul necalificat minim pentru lucrări ocazionale va fi asigurat de comunitatea locală.
Contractorii locali sau regionali vor fi de asemenea implicați în lucrările de pregătire a perimetrului de
lucru pentru furnizarea de agregate și beton, precum și pentru revegetarea suprafețelor afectate.
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Prin urmare, este puțin probabil ca această etapă a proiectului să aducă beneficii semnificative
economiei locale în ceea ce privește oportunitățile de angajare și dezvoltarea economică indusă.
Evaluarea impactului indică un nivel neglijabil de beneficii pozitive pentru comunitățile locale.
La nivel național, ocuparea directă și indirectă a forței de muncă în această etapă a proiectului ar putea
avea un impact pozitiv asupra personalului angajat, familiilor acestora și a comunităților locale, rezultat
din salarii și creșterea venitului disponibil.
Economia locală și națională
În termeni de economie locală și națională, se pot identifica următoarele valențe ale impactului pozitiv:




Asigurarea unei creșteri de venituri în sectorul serviciilor locale;
Asigurarea unei creșteri de venituri pentru contractori și subcontractori;
Asigurarea unei creșteri de venituri pentru bunuri, servicii și facilități.

Un efect pozitiv al proiectului propus va fi asociat unei creșteri a încasărilor la bugetele locale și,
respectiv, la bugetul de stat, rezultate din impozite, achiziții de bunuri și servicii și impozite pe venit
plătite de angajați și contractori/subcontractori.
Economia locală poate beneficia de creșterea localizată și pe termen scurt a cheltuielilor și veniturilor
personalului angajat în proiect, sau a gospodăriilor și persoanelor care dețin servicii și facilități în zona
învecinată a proiectului. Este posibil ca beneficii suplimentare să rezulte din cheltuielile din venituri ale
angajaților locali și nelocali, încadrați în această etapă, pentru cazare, bunuri, servicii și facilități.
Statul român deține un procent semnificativ de drepturi privind orice exploatare de rezerve de gaze
naturale în România. De asemenea, taxele asociate cheltuielilor efectuate și contractelor de prestări
servicii, pe teritoriul român, vor aduce de asemenea, beneficii economice.
Impactul pozitiv asupra economiei locale va fi pozitiv neglijabil.
Achiziția de terenuri
Investiția a fost amplasată astfel încât să se reducă potențialele efecte negative asupra populației,
amplasamentul acesteia fiind selectat luând în considerare eficiența locației, considerațiile comunitare,
protejarea zonelor sensibile (pășune și fâneață) și cele mai bune practici care guvernează utilizarea
terenurilor și execuția construcțiilor.
Sondele de exploatare 9 și 14 Poduri vor fi amplasate în careul existent al sondelor 5, 6 și 7 Poduri.
Careul și drumul de acces la aceste sonde a fost construit (platformă betonată și drum balastat) pe un
teren cu suprafața de 6.100 m2, care a fost scos temporar (2 ani) din circuitul agricol în conformitate cu
Ordinul nr. 13 din 09.07.2014 al M.A.D.R., prin Directoratul Executiv al Direcției pentru Agricultură
Bacău. Perioada de scoatere din circuitul agricol a suprafeței de 6.100 m2 a expirat, iar pentru sondele 9
Poduri și 14 Poduri, care vor fi situate în același careu, s-a obținut decizia de scoatere din circuitul agricol
a suprafeței de 1.386 m2 necesare pentru extinderea careului și amplasarea instalației de foraj, conform
Ordinului nr. 13 din 09.11.2016 al M.A.D.R., Direcția pentru Agricultură Bacău.
Perimetrul de lucru aferent proiectului analizat este amplasat pe terenul cu suprafața de 30.958 m2, care
aparține STRATUM CONSTRUCT RO S.R.L. (conform Extrasului de Carte Funciară nr. 61142, Încheierea
nr. 18862 din 17.07.2015) și este intabulat cu drept de superficie până la data de 13 septembrie 2034
pentru Stratum Energy Romania LLC Wilmington – Sucursala București (conform Certificatului de
Urbanism nr. 140 din 28.04.2014, emis de Consiliul Județean Bacău pentru „Autorizarea executării
lucrărilor de construire: forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj, comuna Poduri, județ Bacău”).
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Regimul tehnic prevede ca funcțiuni permise pentru acest teren este: rețele magistrale, forarea și
echiparea sondelor, lucrări aferente exploatării țițeiului și gazului, construcții/amenajări pentru
combaterea și prevenirea acțiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundații, alunecări
de teren).
După finalizarea lucrărilor de construcție, se va executa refacerea vegetației ierboase pe zonele afectate
utilizând metode de remediere biologică și tehnologică.
Se estimează impactul potențial în timpul etapei de construcție a proiectului ca fiind neglijabil.
Sănătatea, siguranța și securitatea publică
Cerința de performanță BERD 4 stipulează că este în responsabilitatea clientului să identifice și să evite
sau să minimizeze riscurile și impactul negativ asupra sănătății, siguranței și securității comunității
locale, care pot apărea pe durata ciclului de viață a proiectului, datorate atât circumstanțelor existente
cât și celor neobișnuite. Prin urmare, principalul obiectiv al proiectului este ca desfășurarea activităților
de construcție să se realizeze în conformitate cu standardele privind sănătatea, securitatea, condițiile
sociale și de mediu, bunele practici naționale și internaționale și cerințele de performanță. Tuturor
angajaților, contractorilor și furnizorilor li se va solicita să respecte aceste standarde.
Amplasamentul proiectului propus este situat pe terenuri agricole (cu folosința) și depărtate de centrele
populate, iar impactul potențial temporar asupra sănătății, siguranței și securității publice va fi asociat
cu:






riscurile rutiere datorate intensificării traficului și prezenței autovehiculelor grele pe drumuri publice
locale;
degradarea drumurilor datorită traficului cu vehicule grele și transportului utilajelor/echipamentelor
de mare tonaj;
riscuri asupra sănătății și siguranței comunității datorate emisiilor poluante și zgomotului, care sunt
generate în timpul activităților de execuție a proiectului;
riscuri determinate de expunerea populației la boli transmisibile;
riscuri asupra siguranței comunității datorita accesului neautorizat în zonele de construcție și
apariției unor evenimente neprevăzute.

Numărul curselor și circulația vehiculelor din cadrul proiectului (vehicule de transport, utilaje grele și
vehicule ușoare) poate avea un impact potențial asupra siguranței în trafic, în special în localitățile
învecinate, situate de-a lungul drumurilor publice locale prin care se realizează accesul către
amplasamentul STRATUM. De aceea, se recomandă să se stabilească rutele de transport, programarea
curselor vehiculelor, reguli de circulație specifice pentru transportul pe drumurile publice și reguli de
circulație în zona de desfășurare a activităților proiectului.
O atenție specială va fi acordată pentru evitarea sau minimizarea interferențelor cu transportul public /
local și traseele aferente. Suplimentar, pentru minimizarea riscului la incidente, toate activitățile vor fi
notificate în prealabil autorității locale, iar angajaților li se va solicita să respecte un set complet de
reguli privind conducerea vehiculelor și securitatea și sănătatea în muncă.
În timpul activităților de construcție, se vor elabora și implementa următoarele măsuri privind circulația
locală:





informarea părților interesate cu privire la termenele și tipurile de activități desfășurate în cadrul
proiectului;
desfășurarea traficului rutier asociat proiectului în timpul zilei;
menținerea drumurilor de acces în stare bună și reabilitarea acestora în caz de deteriorare;
stropirea regulată a suprafeței drumurilor și a materialelor generatoare de praf în perioadele uscate;
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asigurarea liberei treceri a localnicilor pe drumurile de acces.

Prin implementarea măsurilor de diminuare pentru prevenirea și minimizarea emisiilor de poluanți și
zgomot care ar putea afecta localnicii, precum și prin gestionarea conformă a deșeurilor, impactul
potențial asociat proiectului asupra sănătății, securității și mediului va fi limitat și localizat.
Riscurile potențiale asupra sănătății comunității datorate expunerii la boli pot fi nesemnificative, dar
aceasta depinde de originea (și comportamentul) forței de muncă, precum și de profilul patologic al
acesteia. Riscurile potențiale asupra sănătății comunității vor fi abordate prin implementarea unor
măsuri de diminuare corespunzătoare.
Impactul potențial asupra disponibilității apei în fântânile învecinate, generat de perturbările în
straturile de apă subterană, este puțin probabil deoarece adâncimea de excavare în cadrul lucrărilor de
pregătire va fi mai mică de 2,5 m sub nivelul terenului, iar tehnologia modernă de foraj, ce urmează a se
aplica, va determina minimizarea impactului asupra mediului. Forajul presupune aplicarea unor soluții
tehnice și tehnologice corespunzătoare și implică utilizarea celor mai bune tehnici existente în
momentul de față, pentru limitarea evacuărilor în atmosferă și în apă, a emisiilor de zgomot și
contaminarea solului.
Cu toate acestea, pot apărea situații de urgență neprevăzute, precum:





interferența terților;
deversări sau scurgeri de la liniile de amestec și conductele de transport;
riscuri naturale (inundații, cutremure, alunecări de teren, etc.); și
arderile gazelor la faclă.

De asemenea, alte situații, care nu se află sub controlul proiectului, precum evenimente meteorologice
severe sau terorism, pot prezenta riscuri pentru sănătatea și siguranța comunității.
Riscul la situații de urgență neprevăzute este foarte redus, iar din punct de vedere al siguranței publice,
instalația de foraj vor corespunde cerințelor naționale și internaționale privind sănătatea și siguranța.
Pentru a îndeplini aceste cerințe, la instalarea și operarea instalației și a echipamentelor conexe vor fi
prevăzute măsuri de protecție și sisteme de management și control de înalt nivel, precum și planuri de
susținere.
Ca o obligație legală, STRATUM a elaborat și implementat un Plan de urgență internă și un Plan de
urgență externă, prevederile acestora fiind comunicate tuturor angajaților, iar cerințele menționate în
acestea sunt integrate în procedurile de intervenție în caz de urgență.
Riscurile asupra siguranței comunității vor consta din accesul neautorizat în amplasamentele Proiectului,
care să conducă la accidente sau vătămări și furt de materiale de construcție.
De asemenea, se va implementa o procedură locală de soluționare a reclamațiilor, care să permită
părților interesate să comunice proactiv orice aspect asociat proiectului, și prin intermediul căruia
acestea să poată fi gestionate în mod eficient.
Luând în considerare măsurile de diminuare asigurate și implementate în etapa de construcție, precum
și caracterul temporar al efectelor asupra esteticii vizuale, a zgomotului și emisiilor de poluanți, impactul
asupra sănătății, siguranței și securității publice poate varia de la neglijabil la moderat în funcție de un
număr mare de variabile asociate cu incidentul.
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4.7.2.2

Etapa de operare

Ocuparea forței de muncă
Având în vedere că personalul operativ al Perimetrului de exploatare Poduri și al Stației de tratare a
gazelor naturale Poduri nu se va reduce, impactul anticipat va fi nul în etapa de operare.
Economia locală și națională
Veniturile generate de operarea Stației de tratare a gazelor naturale Poduri pot avea un impact pozitiv
asupra economiei locale și naționale. Proiectul va prezenta de asemenea avantaje pe termen lung prin
asigurarea unei aprovizionări continue cu gaze naturale și hidrocarburi lichide asociate a piețelor
naționale.
STRATUM va continua de asemenea să finanțeze proiectele de infrastructură socială și evenimentele la
nivel regional, care vor contribui la dezvoltarea socială și economică. În plus, inițiativa STRATUM privind
dezvoltarea activităților de exploatare și producție a zăcământului de gaze naturale Poduri va prezenta
un avantaj pe termen lung prin asigurarea aprovizionării continue cu gaze naturale de bună calitate a
piețelor naționale.
Achiziția de terenuri
Componentele Stației de tratare a gazelor naturale Poduri vor afecta permanent suprafața ocupată de
acestea. Așa cum s-a menționat în secțiunea anterioară, terenul cu suprafața de 30.958 m2 a fost
intabulat cu drept de superficie până la data de 13 septembrie 2034 pentru Stratum Energy Romania LLC
Wilmington – Sucursala București, iar folosința acestor terenuri se va supune cerințelor legale prin
obținerea ordinelor de scoatere din circuitul agricol.
Sănătatea, siguranța și securitatea publică
Stația de tratarea gazelor naturale Poduri este modernă și dotată cu tehnologie avansată, ceea ce va
minimiza impactul asupra mediului. Aceasta a fost proiectată și integrează soluții inginerești și
tehnologice adecvate, presupunând utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile pentru reducerea
emisiilor în apă și aer, nivelurilor de zgomot și contaminării solului. Acest lucru facilitează îmbunătățirea
condițiilor de mediu și sănătate din întreaga regiune.
Cu toate acestea, pot apărea situații de urgență neprevăzute, precum:




interferența terților;
riscuri naturale (inundații, cutremure, alunecări de teren, etc.); și
erori de operare rezultate din avarierea echipamentelor.

De asemenea, alte situații, care nu se află sub controlul STRATUM, precum evenimente meteorologice
severe sau terorism, pot prezenta riscuri pentru sănătatea și siguranța comunității.
Riscul la situații de urgență neprevăzute este foarte redus, iar din punct de vedere al siguranței publice,
stația de tratare și facilitățile auxiliare corespund cerințelor naționale și internaționale privind sănătatea
și siguranța. Pentru a îndeplini aceste cerințe, la proiectarea, construirea și operarea instalațiilor au fost
prevăzute măsuri de protecție și sisteme de management și control de înalt nivel, precum și planuri de
susținere.
Stația de tratare gaze naturale Poduri are un Sistem Integrat de Control și Siguranță pentru controlul,
monitorizarea și siguranța echipamentelor/utilajelor și facilităților auxiliare. De asemenea, sunt
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elaborate proceduri de oprire controlată a funcționării în caz de urgențe, pentru a se asigura că măsuri
operaționale specifice sunt luate în caz de scurgeri accidentale sau orice tip de pericole apărute la
nivelul echipamentelor/utilajelor aferente.
Sunt implementate proceduri privind operarea stației de tratare și planuri de monitorizare și inspecție
pentru a se asigura integritatea stației și a facilităților auxiliare, și că nu există nici o pierdere în ceea ce
privește controlul întregului sistem.
Ca obligație legală, Planul intern de intervenție în situații de urgență și Planul extern de intervenție în
situații de urgență sunt elaborate împreună cu și depuse la autoritatea responsabilă, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență al Județului Bacău (ISU Bacău) – Departamentul de Protecție Civilă.
Importanța impactului asociat situațiilor de urgență neprevăzute poate varia de la neglijabil la moderat
în funcție de un număr mare de variabile asociate cu incidentul.
4.7.2.3

Etapa de dezafectare

Impactul potențial în timpul etapei de dezafectare va fi, cel mai probabil, similar celui din etapa de
execuție/construcție a Stației de tratare a gazelor naturale Poduri și a facilităților auxiliare, în termeni de
oportunități de angajare și achiziție de terenuri, dar mai puțin semnificativ decât cel din timpul etapei de
execuție/construcție.
Suplimentar, STRATUM va elabora un Plan de dezafectare, care va fi realizat ulterior în etapa de operare
și va fi definitivat înainte de începerea etapei de dezafectare
După dezafectare, terenul afectat va fi returnat deținătorilor după ce operațiile de reabilitare și
revegetare a zonelor deranjate au fost efectuate, cu scopul aducerii calității terenului la nivelul celei
avute înainte de ocuparea sa.
Se consideră necesare stabilizarea și recultivarea solurilor afectate, pentru a se permite păstrarea
folosinței anterioare; sunt avute în vedere aplicarea soluțiilor de remediere și recultivare
biologică/revegetare precum și folosirea unor specii locale (utilizare de amestecuri de semințe care
reflectă vegetația ambiantă).
Se recomandă folosirea fertilizatorilor și adăugarea de substanțe modificatoare/corectoare de pH,
conform recomandărilor scrise date de Autoritatea locală pentru agricultură sau cu cerințele
proprietarilor în drept.
Reabilitarea terenului va fi considerată finalizată cu succes atunci când locația utilizată va putea fi
folosită în scopul propus, criteriile de reabilitare au fost îndeplinite și obligațiile înscrise în acordurile
încheiate cu proprietarii terenurilor au fost stinse. Zonelor sensibile li se va acorda o atenție deosebită.
Impactul rezidual va fi asemănător cu cel prevăzut în etapa de execuție/construcție, având beneficiul
implementării unor măsuri de diminuare îmbunătățite pe baza lecțiilor învățate în timpul construcției.
Impactul asupra aspectelor socio-culturale în etapa de dezafectare va fi neglijabil.
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4.7.3
4.7.3.1

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI
Etapa de execuție a lucrărilor foraj

În tabelul următor sunt prezentate succint măsurile de diminuare și impactul rezidual asupra aspectelor
sociale și culturale identificate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj.
Tabel 38: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de execuție a lucrărilor de foraj și
impactul rezidual asupra aspectelor sociale și culturale
Sursa de impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Impactul asupra
ocupării forței de
muncă

Angajamente privind asigurarea și stimularea formelor de impact pozitiv
asociate activităților proiectului.
Diseminarea cerințelor de procurare a forței de muncă către comunitățile
locale și naționale pentru creșterea numărului de muncitori care ar putea
fi angajați pe plan local.
Promovarea transparenței procesului de recrutare și oferirea de
oportunități egale și nediscriminatorii prin specificarea clară a
aptitudinilor, experienței necesare și a duratei contractului de muncă,
precum și disponibilitatea publică și accesul la criteriile de selecție.
Implementarea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor.

Neglijabil
(pozitiv)

Impactul asupra
mediului
economic

Asigurarea unei creșteri de venituri pentru sectorul serviciilor locale.
Asigurarea unei creșteri de venituri pentru contractori și subcontractori.
Asigurarea de chiriași suplimentari în spațiile de închiriat din zonă.
Asigurarea unei creșteri de venituri pentru produse, servicii și facilități.

Neglijabil
(pozitiv)

Impactul asupra
achiziției de
terenuri

Achiziția de terenuri de la proprietarii/ocupanții și autoritățile locale prin
acord între vânzător și cumpărător, cu despăgubire echitabilă pentru
perturbarea terenului/eventuale restricții de folosință deja realizată.
Furnizarea de informații cu privire la graficul de execuție și durata acestei
etape prin notificarea comunității.
Retragerea temporară a pășunilor din folosința agricolă. După finalizarea
lucrărilor de pregătire, trebuie realizată înierbarea zonelor temporar
afectate folosind tehnici de recuperare biologică și inginerești.

Neglijabil

Impactul asupra
sănătății,
siguranței și
securității
publice

Planificarea proactivă și implicarea părților interesate locale în realizarea
Proiectului.
Implementarea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor pentru a
răspunde rapid oricărei probleme legate de activitățile proiectului.
Organizarea de consultări focalizate cu părțile interesate ale căror
activități de asigurare a nivelului de trai se desfășoară în imediata
vecinătate a zonelor cu trafic greu și a perimetrelor de lucru, precum și
discutarea oricăror preocupări și stabilirea despăgubirilor
corespunzătoare.
Stabilirea rutelor de transport, programării curselor vehiculelor și a
transporturilor, regulilor de circulație specifice pentru transportul pe
drumurile publice și a regulilor de circulație în zona de desfășurare a
activităților proiectului.

Neglijabil
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Impunerea către personalul angajat în proiect de a respecta regulile de
sănătate și siguranță în muncă, inclusiv a regulilor de circulație.
Reabilitarea drumurilor în caz de deteriorare ca urmare a deplasării
vehiculelor.
Implementarea Planului de intervenție în caz de urgență medicală pentru
reducerea impactului asupra infrastructurii medicale locale.
Efectuarea de examinări medicale periodice pentru toți angajații,
monitorizarea tendințelor negative ale nivelului de sănătate asociat
proiectului și a personalului angajat, precum și realizarea de instruiri
periodice ale angajaților și de campanii de informare a comunității
pentru promovarea conștientizării riscurilor asupra sănătății.
Implementarea de măsuri de diminuare pentru a preveni și reduce
emisiile de poluanți și emisiile sonore care ar putea afecta populația.
Implementarea de proceduri specifice proiectului privind gestionarea
deșeurilor.
Interzicerea accesului neautorizat pe amplasamentul proiectului.
Controlul accesului neautorizat al publicului în perimetrul de lucru prin
aplicarea și menținerea unor măsuri precum panouri de avertizare în
zonele critice, împrejmuire etc.
4.7.3.2

Etapa de operare

Tabelul următor prezintă succint măsurile de diminuare și impactul rezidual asupra aspectelor sociale și
culturale identificate în etapa de operare.
Tabel 39: Măsuri de diminuare prevăzute și implementate în etapa de operare și impactul rezidual
asupra populației și sănătății umane
Sursa de impact

Măsuri de diminuare

Impact
rezidual

Ocuparea forței
de munca

Implementarea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor.
Respectarea Codului muncii din România.

Niciunul

Mediul economic

Efectuarea de plăți din veniturile exploatării.
Oferirea unui beneficiu pe termen lung prin furnizarea de gaze
naturale (și condensat) pe piețele internaționale.
Sponsorizarea și finanțarea proiectelor de infrastructură socială și a
evenimentelor la nivel regional.

Moderat
(pozitiv)

Achiziția de
terenuri

Procesul de achiziție a terenurilor este încheiat.

Nul
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Sănătatea,
siguranța și
securitatea
publică

Implementarea unui Sistem Integrat de Control și Siguranță, care
include: un sistem pentru monitorizarea parametrilor-cheie, un
sistem de control al procesului, un sistem de siguranță, un sistem de
oprire în caz de urgență, un sistem de detecție a incendiilor și a
emisiilor de gaze și un sistem de monitorizare a stării
echipamentelor rotative (compresoare/pompe).
Elaborarea și implementarea de proceduri de lucru și planuri de
monitorizare și inspecție.
Elaborarea unor proceduri de oprire controlată a funcționării în
situații de urgență, inclusiv a unor măsuri operaționale speciale care
vor fi aplicate în caz de scurgeri accidentale sau orice tip de pericole.
Existența unui Plan intern pentru situații de urgență și a unui Plan
extern pentru situații de urgență, ca obligație legală.
Implementarea unui Plan de intervenție în situații de urgență pentru
pregătirea personalului și a echipelor locale de intervenție pentru a
face față acestor situații și pentru a garanta siguranța publicului.
Promovarea conștientizării publicului și furnizarea de informații
membrilor comunității cu privire la activitățile interzise sau
restricționate în vecinătatea instalației. Interzicerea activităților
desfășurate de terți în apropierea perimetrului instalației pentru a
proteja sănătatea și siguranța comunității.

Neglijabil la
moderat în
funcție de
numărul
variabilelor
asociate cu
incidentele
neplanificate

4.8 CONDIȚII CULTURALE ȘI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL
4.8.1

CARACTERISTICI GENERALE

Referitor la posibilitatea existenței în perimetrul proiectului propus pentru realizarea forajului de
explorare Tecuci Sud 1 a unor vestigii arheologice, istorice sau culturale, a fost consultată Lista
Monumentelor Istorice în 2010 – o bază de date publice furnizate de către Ministerul Culturii și Cultelor
incluse în Monitorul Oficial nr. 113bis/2016, partea I.
Nu au fost identificate vestigii istorice sau culturale în zona proiectului, cele mai apropiate fiind situate
în intravilanului comunei Poduri.
Arhiva Cercetărilor Arheologice din România în perioada 1983 – 2012 disponibilă pe website-ul
http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/CercetariARH.asp oferă informații referitoare la săpăturile
arheologice efectuate în comuna Poduri.

4.8.2
4.8.2.1

IMPACTUL PROGNOZAT
Etapa de execuție a lucrărilor de foraj

Luând în considerare amplasamentele proiectului propus, precum și faptul că în perimetrul acestora nu
au fost identificate elemente ale patrimoniului cultural și istoric se apreciază că lucrările aferente etapei
de execuție a lucrărilor de foraj nu vor afecta monumentele culturale și istorice din zona analizată.
Distanța minimă dintre perimetrul proiectului și cel mai apropiat monument cultural și istoric este de
peste 1,1 km. Prin urmare nu va exista un impact potențial asupra patrimoniului arheologic și cultural, în
această etapă.
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În etapa de operare nu se vor mai executa lucrări de excavații. Ca urmare, nu există un impact potențial
asupra patrimoniului arheologic în etapa de operare.
Lucrările de dezafectare și de reabilitare a mediului se vor executa în aceleași perimetru în care au fost
executate lucrările de execuție/construcție a Stației de tratare a gazelor naturale Poduri și a facilităților
auxiliare, deci, în principiu, nu se pune problema afectării unor eventuale situri arheologice.

4.9 IMPACT CUMULATIV
Secțiunile anterioare ale prezentului raport au abordat impactul proiectului de forare a sondelor 9 și 14
Poduri și al Stației de tratare a gazelor naturale Poduri. Legislația prevede, de asemenea, necesitatea
abordării impactului cumulat determinat de instalațiile propuse împreună cu alte proiecte prezente,
precum și cele în curs de dezvoltare sau planificate a se desfășura în zonă.
În Adresa nr. 467/09.05.2016 transmisă de Agenția Națională de Resurse Minerale (A.N.R.M.),
Compartimentul de Inspecție Teritorială Bacău, se certifică existența avizelor necesare pentru săparea
sondelor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Poduri, conform „Încheiere nr. 21-2015”. De asemenea, în această
adresă, A.N.R.M. a avizat și „Studiul de Evaluare a Resurselor Geologice și a Rezervelor de Gaze pentru
Zăcământul Comercial (Burdigalian și Oligocen) Structura Poduri.
De asemenea, STRATUM a propus Primăriei Comunei Poduri realizarea unui podeț peste pârâul Cernu,
în vederea diminuării potențialului efect negativ asupra calității apei acestuia datorat traficului necesar
desfășurării activităților din amplasamentul Stației de tratare a gazelor naturale Poduri.
Prin urmare, nu este cazul apariției unui impact global, cumulativ la nivel local și regional.
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5

ANALIZA ALTERNATIVELOR

Această secțiune analizează alternativele proiectului din punct de vedere al mediului atât alternativa
„Zero”, cât și alternativele de amplasare a proiectului și alternativele tehnologice industriale.

5.1 NICIO ALTERNATIVĂ A PROIECTULUI – ALTERNATIVA „0”
Nici o alternativă a Proiectului” implică nerealizarea proiectului (forajul sondelor 9 și 14 Poduri).
Neimplementarea proiectului nu însemna că mediul va rămâne liber de orice sarcină și nu va exista nici
un impact asupra condițiilor existente având în vedere ca în momentul de fata, pe amplasament se
desfășoară activitatea de exploatare a resurselor de hidrocarburi, au fost săpate sondele 1, 2, 3, 4, 5 și 6
Poduri, a fost construită Stația de colectare, uscare și tratare a gazelor și conducta de transport la
rețeaua națională. Nicio alternativă a Proiectului va implica mai multe pierderi de oportunități și
reprezintă opțiunea cel mai puțin recomandabilă din punct de vedere al mediului și socio-economic.
Consecințele optării pentru această alternativă sunt:




scăderea potențialului energetic al țării prin ne-exploatarea rezervelor de petroliere;
anularea premiselor pentru îmbunătățirea condițiilor sociale și economice din comunitățile locale, cu
efecte negative privind veniturile din chirii și din compensații pentru proprietarii de terenuri,
veniturile din taxe și impozite la bugetele locale, dezvoltarea unor activități conexe (servicii);
menținerea situației actuale privind condițiile de mediu.

Luând în considerare faptul că impactul proiectului asupra mediului este, în ansamblu, limitat atât ca
extindere, cât și ca intensitate, se apreciază că pierderea beneficiilor asociate realizării acestuia nu va
compensa impactul generat.

5.2 ALTERNATIVE DE AMPLASARE
Spre deosebire de sondele de explorare, alegerea amplasamentului unei sonde de exploatare este
dictată de localizarea și extinderea zăcământului deja pus în valoare dar, trebuie avute în vedere și
eliminarea sau minimizarea oricăror efecte negative asupra mediului și sociale asociate construcției unei
sonde noi, precum și a constrângerilor tehnologice datorate condițiilor de teren, riscurilor naturale și a
condițiilor de integritate pe termen lung.
STRATUM ENERGY ROMANIA LLC este posesoare licenței de explorare și exploatare a blocului EV-1
Moinești conform Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în
perimetrul EV-1 Moinești, aprobat prin HG nr. 1417/2004.
După cum s-a menționat, un acord de concesiune pentru explorarea unui perimetru concesionat, dă
dreptul deținătorului să efectueze investigațiile (explorare) necesare identificării unui zăcământ dar, nu
garantează că investigațiile vor avea rezultatele economice scontate. În urma executării forajelor pentru
sondele 1 și 2 Poduri a fost pus în evidență potențialul economic al zăcământului identificat, fiind
conturat rezervorul prin execuția sondele 3, 4, 5 și 6 Poduri și aprobată exploatarea acestor rezerve de
către A.N.R.M.
În aceste condiții, principalele obiective avute în vederea la stabilirea amplasamentului sondelor de
exploatare în perimetrul delimitat prin acordul de concesiune, sunt:



evitarea zonelor principale dens populate;
evitarea și minimizarea efectelor negative datorate construirii în zone cu mediu sensibil;
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evitarea și minimizarea efectelor negative datorate construirii asupra infrastructurii existente;
evitarea perimetrelor care prezintă riscuri naturale; și
dezvoltarea unor soluții speciale de proiectare și a unor măsuri de diminuare a riscurilor potențiale
datorate implementării proiectului.

Soluția adoptată a fost forajul dirijat, respectiv forarea sondelor de pe un careu comun pentru mai multe
sonde evitându-se în aceste condiții ocuparea unor noi suprafețe de teren din zonă, pentru amplasarea
careului și a drumului de acces.
După cum se ilustrează în Figura 4 – Direcționarea sondelor, se observă că adâncimea finală a sondelor
este 4500 m, dar devierea (deplasarea) pe orizontală este de 690 m în cazul sondei 9 Poduri și de 530 m
în cazul sondei 14 Poduri.
Deplasarea pe orizontală, în cazul execuției unui foraj vertical (fără deviere) ar fi implicat construcția
unui careu nou, distinct pentru sonda 9 Poduri la o distanță de 690 m, față de locația actuală și a unui
careu nou la o distanță de 530 m pentru sonda 14 Poduri. Conform informațiilor puse la dispoziție de
beneficiar, exclusiv pentru amplasarea instalației este necesara o suprafață de 3180 m2 fără a lua în
calcul facilitățile conexe.
Pentru accesul la noile careuri era necesara construcția drumurilor aferente, iar pentru a putea exploata
gazele este necesara construcția conductelor aferente.
In aceste condiții suprafața de teren necesară a fi scoasă din circuitul agricol ar fi crescut în mod
considerabil, ceea ce contravine principiului dezvoltării durabile. De asemeni durata necesara realizării
proiectului s-ar fi extins ceea ce ar fi condus la extinderea impactul asupra mediului.
Amplasarea sondelor de exploatare pe actuala locație, considerată ca fiind optimă
Se consideră că locația actuala este optimă pentru amplasarea sondelor având în vedere existenta:







organizării de șantier;
drumului de acces;
stației de colectare, uscare și tratare a gazelor naturale;
lucrărilor de consolidare;
facilitaților colectare și eliminare a deșeurilor;
foraj de monitorizare.

Distanta fata de zona rezidențială (sat Cernu) este de peste 1.7 km, iar pârâul Cernu la aproximativ 1 km
distanta de amplasament. O deplasarea cu 690 m reduce distanta fata de receptorii sensibili ceea ce
conduce la o creștere a impactului. Distanta fata zonele protejate este foarte mare astfel ca nu sunt
efecte nedorite din acest punct de vedere. Singurul inconvenient al locației actuale este reprezentat de
alunecările de teren, vizibile, dar acest fenomen este caracteristic întregii zone, iar actualul
amplasament dispune de lucrări de consolidare efectuate.
Amplasarea sondei de explorare pe locațiile alternative
Locațiile alternative sunt cele echivalente poziționării celor doua sonde pe un cerc având raza de 690 m
în jurul actualei locații. Terenurile din întreaga zona sunt terenuri agricole (pășuni și fânețe), dificil a fi
scoase din circuitul agricol. Amplasarea a doua sonde noi, pe amplasamente distincte, diferite de locația
actuală, necesită scoaterea din circuitul agricol a unor noi suprafețe de teren, mult mai mari decât în
cazul de fata, având în vedere ca actualul amplasament a fost deja amenajat iar completările sunt
minime pentru extinderea careului existent (1386 m2).
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Conform contractorului de foraj, suprafața minimă necesară pentru amplasarea instalației este 3180 m 2.
La această suprafață nu se ia în considerare necesitatea amenajării drumului de acces și organizării de
șantier, existente în cazul de fată. în aceste condiții, consideram alternativa de amplasament existenta
ca fiind cea optimă.
În tabelul următor sunt analizate opțiunile alternative. Abordarea adoptată a fost de a atribui scoruri în
funcție de gravitate, pe o scara cuprinsa intre ”0” și ”5” pentru diversele probleme, diferențiate ca
efecte pozitive ”+”, și negative ”-” .
Nici o
alternativă a
proiectului

Scor

Locația
optimă

Scor

Locații
alternative

Scor

Atingerea obiectivului
prognozat (resurse
suplimentare gaze)

Nu

-5

Da

5

Da

5

Finalizarea forajului în
perioada estimată

Nu

-5

Da

5

Nu

-5

Achiziția de noi terenuri
necesare amenajării locației

Nu

5

Nu

0

Da

-5

Nu

5

Nu

5

Da

-5

Nu

5

Da

-3

Da

-5

Da

-5

Da

3

Da

3

Probleme estimate

Amenajări suplimentare
pentru execuție și
exploatare
Potențial prejudiciu asupra
receptorilor sensibili
Impact social cumulat
Punctaj

0

15

-12

Conform estimărilor prezentate în tabel se evidențiază un impact semnificativ pozitiv în cazul locației
propuse și un rezultat semnificativ negativ în cazul unor locații alternative. Efectele cumulate (negative
și pozitive) în cazul alternativei ”0” neimplementarea proiectului conduc la un rezultat nul, deși modul
în care va fi resimțit de societate va fi puternic negativ (limitarea resurselor, venituri mai reduse pentru
populație).

5.3 ALTERNATIVE TEHNOLOGICE
Abordarea urmată în dezvoltarea programului de foraj (foraj dirijat), realizarea testelor de producție și
alegerea tehnologiilor și echipamentelor a fost de a adopta ca fiind cea mai bună soluție cost – beneficiu
și cu impact minim asupra mediului. în principiu, costurile realizării forajului dirijat sunt mai ridicate,
având în vedere tehnologia de forare utilizata și creșterea lungimii forajului (ceea ce determina o
creștere a costurilor) dar sunt contrabalansate parțial de costurile care ar fi fost necesare pentru
achiziționare de noi terenuri. Totuși, aceasta soluție are impact minimal asupra mediului și tine cont de
principiul dezvoltării durabile, evitându-se scoaterea din circuitul agricol și imobilizarea unor noi
suprafețe de teren.
Angajamentele de realizare a proiectului STRATUM sunt de a folosi cele mai bune practici industriale și
că, prin urmare, nu a fost necesară o evaluare suplimentară a tehnologiilor aplicate. Acest lucru se
referă nu numai la tehnologiile aplicate, dar și la instruirea personalului și urmărirea strictă a aplicării
regulilor și ghidurilor aplicabile.

STRATUM ENERGY LCC WILLMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 144

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

6

MONITORIZAREA

În vederea prevenirii și minimizării impactului evidențiat în capitolul de evaluare a impactului, vor fi
implementate diverse tipuri de monitorizare. Principalele tipuri de monitorizare sunt:



Monitorizarea tehnologică, și
Monitorizarea de mediu.

6.1 MONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ
Pe parcursul etapei lucrărilor pregătitoare și de organizare a proiectului de investiție analizat, principala
responsabilitate pentru monitorizarea tehnologică va reveni contractorilor lucrărilor de construcție, care
va avea drept scop prevenirea și minimizarea impactului potențial asupra mediului și social. Contractorii
și subcontractorii trebuie:






să asigure verificarea periodică a stării tehnice a vehiculelor și utilajelor, precum și conformarea
acestora cu normele naționale;
să asigure livrarea materialelor de construcții și montaj numai de la furnizori specializați;
să asigure supravegherea operațiilor de manevrare a substanțelor periculoase;
să organizeze monitorizarea spațiilor de depozitare a deșeurilor de pe amplasament în conformitate
cu cerințele de proiectare, inventarierea deșeurilor generate și îndepărtarea în timp util a acestora în
vederea reciclării și/sau eliminării de către operatori autorizați;
să se asigure că toate activitățile se desfășoară conform specificațiilor proiectului tehnic.

STRATUM va realiza o evaluare periodică a respectării de către contractorii și subcontractorii care
execută lucrări pe șantierul de construcții a cerințelor aplicabile de sănătate, securitate și de mediu.
Având în vedere existenta careului de foraj și doar necesitatea extinderii acestuia, volumul de lucrări
este minimal, iar durata este foarte redusa, se reduce impactul și timpul alocat acestei activități.
În etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj, impactul potențial asupra mediului vor fi atenuate
prin intermediul operațiunilor în condiții de siguranță a instalațiilor de foraj. STRATUM, care este
beneficiarul investiției propuse, se va asigura că activitățile contractorilor de foraj se vor desfășura în
conformitate cu legislația și standardele specifice, precum și cu procedurile de lucru asociate proiectului.
Toate operațiunile legate de activitățile de foraj vor fi monitorizate, instalația de foraj fiind dotată cu
echipamente de înaltă eficiență moderne și vor fi dotate cu sisteme automate de control și siguranță.
Procesul tehnologic va fi controlată automat.

6.2 MONITORIZAREA DE MEDIU
Monitorizarea de mediu este o componentă esențială în fazele de implementare a proiectului. Prin
monitorizarea parametrilor de mediu importanți se va asigura că activitățile de construcție-montaj și de
foraj se desfășoară conform reglementărilor legale, avizelor și bunelor practici din domeniu. Aceasta va
furniza date și informații relevante, obținute prin măsurători, observații și evaluări ale caracteristicilor
calitative ale componentelor de mediu, pentru identificarea și prevenirea în timp util a impactului
negativ, precum și pentru stabilirea eficienței măsurilor de diminuare aplicate. Rezultatele și informațiile
obținute pe parcursul programului de monitorizare vor fi raportate conform reglementărilor legale.
Monitorizarea factorilor de mediu este menită să sprijine determinarea efectelor potențiale asupra
resurselor specifice, care rezultă din activitățile de foraj de explorare. Programul de monitorizare a
mediului este conceput pentru a genera baza de date care poate:
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să furnizeze date cu privire la condițiile inițiale ale amplasamentului proiectului ;
să fie utilizat pentru a se asigura că activitățile de construcție, de foraj, de testare și de dezafectare se
desfășoară în conformitate cu procedurile și standardele specifice, precum și cu prevederile
legislației în vigoare;
să demonstreze eficiența măsurilor de diminuare a impactului și organizatorice implementate ;
să furnizeze rezultate comparative cu condițiile inițiale determinate înainte de începerea proiectului;
să faciliteze identificarea impactului nepreconizat, și să permită, prin urmare, punerea în aplicare a
unor măsuri de diminuare suplimentare și / sau a unor acțiuni corective și preventive imediate ;
să furnizeze informațiile necesare pentru desfășurarea activităților de dezafectare ;
să demonstreze conformarea cu legislația aplicabilă privind protecția mediului, politicile și ghidurile ,
precum și cerințele de avizare specifice;
să sprijine investigarea incidentelor de mediu și stabilirea acțiunilor corective și preventive adecvate;
să susțină răspunsurile corespunzătoare la reclamațiile sau cererile de informații din partea
publicului interesat, autorităților competent, sau alte părți interesate.

Programul de monitorizare a caracteristicilor componentelor de mediu propus în timpul desfășurării
proiectului este prezentat mai jos.
Perioada de teste de producție și operare în viitor, se va conforma cerințelor Agenției pentru Protecția
Mediului Bacău, după emiterea Autorizației de Mediu revizuite.

6.2.1
6.2.1.1

CALITATEA RESURSELOR DE APĂ
Calitatea apei subterane

În momentul de fata, calitatea apei subterane este monitorizata printr-un foraj de monitorizare FM1,
săpat în aval de perimetrul de lucru existent. Forajul având coordonatele:
-

X(N): 623898,000 și
Y(E): 553102,000,

a fost săpat pana la adâncimea de 100 m și a interceptat două intervalele poros permeabile la
adâncimile de: 10 – 15 m și 55 – 75 m. Conform datelor furnizate de beneficiar, forajul poate debita
Q=0.83 l/s, iar Nivelul Hidrostatic al forajului este NH = 21 m. Nu am avut la dispoziție date privind
litologia și construcția forajului și se observa ca forajul pune în comunicare doua acvifere diferite,
probabil având caracteristici diferite. în aceste condiții, apa din foraj reprezintă un amestec de apa din
doua acvifere, separate inițial de un pachet gros de 40 m de roci impermeabile, care în momentul de
fata nu mai sunt reprezentative pentru nici unul din cele doua acvifere.
Calitatea apei din foraj a fost determinata prin analize chimice de laboratorul Givaroli Impex S.R.L.
(acreditat RENAR), în doua etape de măsurare, respectiv: 12.02.2016 și 24.02.2016 (Raport de Încercare
nr. 0544/12.02.2016 și Raport de Încercare nr. 0735/24.02.2016 (Anexa). Rezultatele determinărilor sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabel 40: Rezultatele determinărilor efectuate pe probele de apă subterană
Valoare
Indicator
UM
12.02.2016 24.02.2016
pH
unit
6,78
6,83
Reziduu Filtrabil (105°)
mg/l
13260
15600
Materii în suspensie
mg/l
22
<10
CCO-Cr
mg O2/l
484,89
416,93
Cloruri
mg/l
7090,6
8331,45
TPH

mg/l

<0,05

<0,05

Valorile determinate indică un pH în limite rezonabile și concentrația produselor petroliere în limite
acceptabile. Se remarcă o concentrație ridicată de cloruri, a căror proveniență poate fi datorată stratelor
de sare din zonă, dar și o concentrație ridicată a materiilor în suspensie, care poate fi datorată spălării
deficitare a forajului. Conform solicitărilor ABA Siret, se propune execuția a două noi foraje de
monitorizare, amonte și aval de locația proiectului.
Se recomandă ca cele două foraje de monitorizare să fie executate cu interceptarea unui singur acvifer,
pentru ca monitorizarea apei subterane să fie reprezentativă. Pentru monitorizarea calității apei
prelevate din cele două foraje de monitorizare, care se vor executa pe amplasamentul STRATUM, se
propune monitorizarea următorilor indicatori:
Indicator monitorizat
-

Nivelul apei subterane

-

Calitatea apei subterane – indicatori relevanți: pH,
hidrocarburi totale din petrol (HTP), hidrocarburi
aromatice mononucleare (BTEX), sulfați, cloruri și
amoniu.

-

Frecvența
La execuția forajelor de monitorizare,
În timpul execuției forajelor,
La finalizarea lucrărilor de execuție a
forajelor,
Conform cerințelor APM în perioada
de probare.
La execuția forajelor de monitorizare,
În timpul execuției forajului de
explorare,
La finalizarea lucrărilor de execuție a
lucrărilor de foraj.
Conform cerințelor APM în perioada
de probare..

Se recomandă prelevarea și analiza de probe de apă din cele două foraje de monitorizare ce vor fi
executate. Prelevarea probelor de apă și efectuarea determinărilor fizico-chimice specifice se vor realiza
pe bază de contract cu laboratoare de specialitate, acreditate RENAR sau echivalent. Rezultatele
monitorizării vor fi păstrate în Registrul amplasamentului și vor fi prezentate autorității competente
pentru protecția mediului sub forma unui raport final.
După încheierea lucrărilor de foraj al sondelor, monitorizarea va putea fi continuată pentru evaluarea
evoluției calității apei pe perioada de exploatare a Stației de tratare a gazelor Podeni.
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6.2.1.2

Calitatea apelor de suprafață

Cel mai apropiat corp de apă de suprafață, pârâul Cernu, se situează la cca. 1 km de amplasamentul
lucrărilor. Având în vedere distanța față de pârâul Cernu precum și trecerea neamenajata a mijloacelor
auto prin vadul acestui pârâu considerăm necesara monitorizarea calității apei de suprafață, amonte și
aval de zona de trecere a mijloacelor auto. Având în vedere specificul activității, indicatori considerați
relevanți pentru monitorizarea calității apei de suprafață sunt: pH, turbiditate, CCOCr, hidrocarburi
petroliere, reziduu filtrabil, cloruri, sulfați, cadmiu, crom total, cupru, plumb, zinc, nichel.
Se propune monitorizarea calității apei pârâului Cernu, amonte și aval de locul de trecere a mijloacelor
auto prin vadul acestui pârâu, cu o frecvență ce va fi stabilită de comun acord cu autoritățile
competente.
6.2.1.3

Calitatea apelor uzate

Având în vedere caracterul temporar și discontinuu al activităților de construcție, precum și tipul apelor
uzate eliminate, nu vor exista descărcări continue de ape uzate necesar a fi monitorizate.

6.2.2

CALITATEA AERULUI AMBIENTAL

Sursele de poluanți atmosferici caracteristice proiectului vor fi, în mod exclusiv, surse nedirijate, la
nivelul solului, acestea fiind asociate, în principal, activităților de manevrare a pământului, a materialelor
de construcție (dale de beton, pietruit, nisip) și a deșeurilor de dezafectare/construcție, funcționării
utilajelor precum și activităților de transport al materialelor și al echipamentelor necesare amenajării
platformei de foraj, a drumului de acces și a organizării de șantier. Exceptând traficul vehiculelor pe
drumurile publice până la șantierele de construcții pentru transportul echipamentelor, materialelor și
deșeurilor, toate sursele aferente etapei de construcție vor fi situate la o distanță semnificativă față de
receptorii sensibili. Cea mai apropiată locuință este la aproximativ 1.700 m.
Principalul poluant care va fi emis în atmosferă va fi reprezentat de particule solide (particule totale în
suspensie – TSP cu un spectru dimensional larg, incluzând și particule cu diametre aerodinamice
echivalente sub 10 µm – PM10).
Lucrările de construcție vor crea suprafețe care, inițial, vor fi lipsite de vegetație sau de alte tipuri de
acoperire. Suprafețele perturbate reprezintă suprafețe active expuse acțiunii eroziunii eoliene și, ca
urmare, surse potențiale de particule. Drumurile din interiorul și din exteriorul amplasamentului pe care
vor circula vehiculele pentru transportul materialelor, echipamentelor și deșeurilor sunt surse specifice,
de tip liniar, asociate șantierelor.
Toate aceste surse sunt caracterizate ca fiind deschise, libere, cu scurtă durată de acțiune și situate la
nivelul solului.
O altă categorie de poluanți este reprezentată de emisiile de poluanți ce vor rezulta în principal din
arderea carburanților de către vehicule/utilaje și echipamente, cum ar fi încărcătoare și buldozere,
vehicule de transport și aprovizionare, utilaje/echipamente de foraj și generatoare de curent. Principalii
compuși ai unor astfel de emisii (din punct de vedere al mediului) includ:
-

oxizi de carbon(CO2, CO);
oxizi de azot (NOx, N2O);
dioxid de sulf (SO2);
particule (PM); și
compuși organici volatili (COV).
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Toate categoriile de surse de poluare atmosferică asociate proiectului vor fi surse nedirijate, de
suprafață și liniare, având un impact strict local, temporar și de nivel relativ redus. Exceptând traficul pe
drumurile publice al vehiculelor pentru transportul echipamentelor, materialelor și deșeurilor, toate
sursele de emisie de poluanți în aer vor fi situate în incinta amplasamentului.
În Autorizația de Mediu nr. 197 din 31.10.2014, rev. 1 din 01.10.2015 s-a solicitat monitorizarea emisiilor
în atmosferă de la coșurile încălzitoarelor și a instalației de regenerare TEG (monoxid de carbon – CO;
oxizi de azot – NOx, N2O; dioxid de sulf – SO2; particule totale in suspensie TSP) cu o frecvență anuală.
Având în vedere că sursele de poluare a aerului în perioada de execuție a lucrărilor de foraj vor fi surse
la sol, nedirijate, cu înălțimi efective foarte mici, precum și caracteristicile acestora (discontinue, rate
variabile și în general reduse), precum și distanța mare față de cei mai apropiați receptori sensibili,
considerăm că este oportună continuarea monitorizării emisiilor generate de sursele staționare de
ardere existente pe amplasament, precum și cele de la generatorul pe gaz. Generatorul pe motorină
va funcționa doar în condiții excepționale de întrerupere a alimentării cu gaze naturale, iar
monitorizarea emisiilor generate de acesta va fi realizată numai în perioada de funcționare. Indicatorii
monitorizați și valorile limită de emisie pentru generatorul pe gaz vor fi în conformitate cu Legea nr.
278/2017 privind emisiile industriale, iar pentru generatorul pe motorină indicatorii monitorizați și
valorile limită de emisie vor fi în conformitate cu Directiva 2015/2193 a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind
de la instalații medii de ardere.

6.2.3

CALITATEA SOLUL ȘI SUBSOLUL

Sursele de poluare a solului/subsolului și poluanții caracteristici sunt corelate cu etapele de desfășurare
a proiectului de investiție analizat.
Principalul impact asupra solului va fi perturbarea temporară sau pe termen lung a solurilor în timpul
operațiunilor de amenajare necesare pentru a asigura funcționarea instalației de foraj și
echipamentelor/utilajelor auxiliare, inclusiv consolidarea drumurilor private existente și construcția noii
secțiuni de drum de acces, a careului de foraj și a platformei de foraj, care vor conduce la pierderea de
orizonturi de sol vegetal și soluri de adâncime, compactarea și eroziunea solului. Acest impact va fi local,
manifestându-se strict în perimetrele de construcție.
În această etapă, sursele potențiale de afectare a solului/subsolului pot fi reprezentate de:
-

îndepărtarea și stocarea orizonturilor de sol vegetal și sol de adâncime prin lucrările de excavații
și săpături;
traficul rutier pentru transportul materialelor și instalațiilor/echipamentelor necesare etapei de
amenajare;
scurgeri și deversări accidentale de uleiuri și carburanți de la utilajele/echipamentele de
construcții;
scurgerea accidentală pe solul neprotejat a substanțelor periculoase;
scurgeri și deversări accidentale din rețeaua de colectare ape uzate și de la fosa septică din
cadrul organizării de șantier;
depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de construcții sau a deșeurilor de tip menajer
rezultate de la personalul angajat al contractorilor.

În etapa de execuție a forajelor de exploatare, următoarele sursele potențiale de afectare a
solului/subsolului pot apărea:
-

manevrarea și stocarea neadecvată a substanțelor;
scurgerile și deversările asociate stocării și evacuării apelor uzate menajere și tehnologice;
scurgerile și deversările asociate fluidului de foraj;
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-

lucrările de întreținere și reparații;
gestionarea neconformă a deșeurilor.

În etapa de dezafectare, sursele potențiale de poluare a solului sunt similare cu cele din etapa de
construcție și pot fi reprezentate de:
-

scurgeri accidentale de carburanți și/sau ulei de la vehiculele și utilajele utilizate pentru
dezafectarea platformelor și a drumului de acces,
scurgeri accidentale la preluarea apelor uzate în / și din bazinele colectoare de la organizarea de
șantier,
gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate din dezafectarea platformelor și a
drumului de acces;
activități de transport din această etapă.

Toate aceste surse, indiferent de etapă, pot conduce la contaminarea solului din zona ocupată de
facilitățile aferente proiectului dacă nu sunt gestionate în mod corespunzător.
Conform datelor din Tabelul nr. 1 din 24.01.2017 elaborat de Givaroli Impex S.R.L., valorile obținute
pentru proba de sol prelevată de la adâncimea de 5 cm din imediata vecinătate a amplasamentului
STRATUM, au indicat un pH de 7,74 și un conținut de HTP (C10-C40) de 7,33 mg/kg s.u.
Se recomandă monitorizarea solului în perioada executării lucrărilor de foraj pe zonele libere de pe
amplasament pe intervalele de adâncime 0,00 – 0,05 m și 0,3 m.
Având în vedere posibilitatea de contaminare a solului din zona ocupată de facilitățile proiectului se
recomandă monitorizarea calității solului și subsolului în etapa de dezafectare. Indicatorii analizați vor
fi relevanți pentru activitățile desfășurate în cadrul careului de foraj, care vor fi: pH, hidrocarburi totale
din petrol (HTP), sulfați și cloruri.
În cazul în care se va identifica o deteriorare a calității solului comparativ cu starea inițială, rezultatele
obținute în campania de monitorizare vor constitui baza stabilirii metodelor de decontaminare în
vederea redării stării inițiale de calitate a solului.

6.2.4

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Emisiile de zgomot și vibrații aferente proiectului vor fi specifice fiecărei etape de desfășurare. Ca efecte
generale calitative ale potențialelor emisii de zgomot și vibrații în arealul învecinat (depinzând însă și de
intensitatea emisiilor), se pot indica cele eventual resimțite asupra:
-

personalului angajat;
faunei din zonă (zona este caracterizată însă de existența unui echilibru deja creat din acest
punct de vedere, având în vedere activitățile agricole).

Întrucât distanțele între zonele rezidențiale învecinate și amplasamentul forajelor sunt de aproximativ
1,7 km (intravilan Cernu), iar utilajele/vehiculele nu vor funcționa simultan (operații succesive),
zgomotul asociat activităților proiectului va crea doar un disconfort inevitabil, temporar și local fără
efecte remanente, condițiile de mediu din acest punct de vedere revenind la starea inițială (acolo unde
este cazul), odată cu încetarea lucrărilor. Cel mai mare aport la nivelul de zgomot la limita zonelor de
locuințe îl va avea traficul autovehiculelor pentru transportul materialelor, echipamentelor și al
deșeurilor generate.
Zgomotul asociat traficului autovehiculelor grele pentru transportul materialelor/echipamentelor pe
drumurile publice va produce disconfort fonic pentru persoanele ale căror locuințe sunt situate în
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imediata vecinătate a drumurilor care traversează localitățile aflate pe rutele de transport. Poluarea
fonică asociată traficului va fi pe termen scurt și va avea o frecvență relativ redusă.
Vibrațiile asociate traficului autovehiculelor grele pentru transportul materialelor/echipamentelor pot
reprezenta de asemenea o problemă pentru receptorii rezidențiali și alți receptori sensibili aflați în
proximitatea drumurilor. La fel ca și în cazul nivelelor de zgomot, vibrațiile vor apărea pe termen scurt și
și cu o frecvență relativ redusă.
Având în vedere caracterul discontinuu, temporar și de durată limitată, precum și distanța mare față de
potențialii receptori considerăm că nu este necesară o monitorizare a factorului de mediu nivel de
zgomot și vibrații.

*
*

*

În tabelele de mai jos se propune un plan de monitorizare a factorilor de mediu din zona
amplasamentului STRATUM.
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Tabel 41: Propunere plan de monitorizare a calității aerului
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Descriere sursă și denumire punct
de prelevare

Încălzitor nr. 1 cu P = 50 kW /
coș metalic

Încălzitor nr. 2 cu P = 50 kW /
coș metalic

Încălzitor nr. 3 cu P = 50 kW /
coș metalic

Instalație de regenerare TEG /
coș metalic

Descriere coș metalic
Înălțime
(m)

6,0

6,0

6,0

9,0

Diametru
(m)

0,200

0,200

0,200

0,350

5.

Generator pe gaz cu P = 1230 kW/
coș metalic nr. 1

1,5

0,200

6.

Generator pe gaz cu P = 1230 kW/
coș metalic nr. 2

1,5

0,200

Indicator de monitorizare

VLE

U.M.

Monoxid de carbon

100

mg/Nm3

Oxizi de azot

350

mg/Nm3

Oxizi de sulf

35

mg/Nm3

TSP (particule totale în suspensie)

5

mg/Nm3

Monoxid de carbon

100

mg/Nm3

Oxizi de azot

350

mg/Nm3

Oxizi de sulf

35

mg/Nm3

TSP (particule totale în suspensie)

5

mg/Nm3

Monoxid de carbon

100

mg/Nm3

Oxizi de azot

350

mg/Nm3

Oxizi de sulf

35

mg/Nm3

TSP (particule totale în suspensie)

5

mg/Nm3

Monoxid de carbon

100

mg/Nm3

Oxizi de azot

350

mg/Nm3

Oxizi de sulf

35

mg/Nm3

TSP (particule totale în suspensie)

5

mg/Nm3

Monoxid de carbon

100

mg/Nm3

Oxizi de azot

75

mg/Nm3

Monoxid de carbon

100

mg/Nm3

Oxizi de azot

75

mg/Nm3
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Monoxid de carbon

100

mg/Nm3

0,200

Oxizi de azot

75

mg/Nm3

2,3

0,300

Oxizi de azot

200

mg/Nm3

Generator pe motorină cu
P = 2220 kW / coș metalic nr. 2

2,3

0,300

Oxizi de azot

200

mg/Nm3

10

Generator pe motorină cu
P = 2220 kW / coș metalic nr. 3

2,3

0,300

Oxizi de azot

200

mg/Nm3

11

Generator pe motorină cu
P = 2220 kW / coș metalic nr. 4

2,3

0,300

Oxizi de azot

200

mg/Nm3

7

Generator pe gaz cu P = 1230 kW/
coș metalic nr. 3

1,5

8

Generator pe motorină cu
P = 2220 kW/ coș metalic nr. 1

9

În perioada de
funcționare conform
cerințelor APM

Conform cerințelor APM,
în perioada de
funcționare, (dacă este
cazul)

Tabel 42: Propunere plan de monitorizare a calității apei subterane
Punct de
prelevare
Foraje de
monitorizare
propuse a fi
executate pe
amplasament

Indicator de
monitorizare

Nivelul apei subterane

Valori CMA conform
Autorizației nr. 197 din
31.10.2014, rev. 1

-

-

pH
CCOCr
Cloruri
Materii în suspensie
Produse petroliere

7,6
<30
30,48
>20
0,062

unit. pH
mg O2/l
mg/l
mg/l
mg/l

Reziduu filtrabil la 105oC

31,8

mg/l
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- La execuția forajelor de monitorizare,
- În timpul execuției sondelor,
- La finalizarea lucrărilor de execuție a
sondelor,
- Conform cerințelor APM după încheierea
lucrărilor.
- La execuția forajelor de monitorizare,
- În timpul execuției sondelor,
- La finalizarea lucrărilor de execuție a
forajelor,
- Conform cerințelor APM după încheierea
lucrărilor, respectiv semestrial conform
Autorizației nr. 197 din 31.10.2014, rev. 1 din
01.10.2015.
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Tabel 43: Propunere plan de monitorizare a calității apei de suprafață
Corp de apă
de suprafață
Pârâul Cernu

Indicator de
monitorizare

Punct de prelevare
Amonte și aval de
punctul de
traversare al
pârâului Cernu

Clasa de calitate conform Ordin nr. 161/2006
III
IV
V
I
II
6,5 – 8,5

pH
Turbiditate
CCOCr
Reziduu filtrabil la 105oC

-

-

-

-

mg/l

10

25

50

125

> 125

mg O2/l

200

µg/l

500

750

1000

1300

>1300

mg/l

Cloruri (Cl )

25

50

250

300

>300

mg/l

Sulfați (SO42-)

60

120

250

300

>300

mg/l

Cadmiu (Cd)

0,5

1

2

5

>5

µg/l

Crom total (Cr3+ + Cr6+)

25

50

100

250

>250

µg/l

Cupru (Cu )

20

30

50

100

>100

µg/l

Plumb (Pb)

5

10

25

50

>50

µg/l

Zinc (Zn )

100

200

500

1000

>1000

µg/l

Nichel (Ni)

10

25

50

100

>100

µg/l

-

2+

2+
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- În timpul execuției sondelor,
- La finalizarea lucrărilor de
execuție a sondelor,
- Conform cerințelor APM
după încheierea lucrărilor.
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Tabel 44: Propunere plan de monitorizare a calității solului
Valori conform Ordin nr. 756/1997
Punct de
prelevare

Zonele libere
de pe
amplasament

Adâncime

Indicator

0,00 – 0,05 m și
0,30 m

pH
Hidrocarburi
totale din petrol
(HTP)

Valori
normale

-

Prag de
alertă

Prag de
intervenție

pentru folosință sensibilă

-

-

Prag de
alertă

Prag de
intervenție

U.M.

Frecvența

pentru folosință mai puțin
sensibilă
-

-

unit. pH

>100

200

500

1000

2000

mg/kg s.u.

Sulfați (SO42-)

-

2000

5000

10000

50000

mg/kg s.u.

Cloruri (Cl-)

-

-

-

-

-

mg/kg s.u.

- În timpul execuției
sondelor,
- La finalizarea lucrărilor de
execuție a sondelor,
- Conform cerințelor APM
după încheierea lucrărilor.

Pentru zonele care vor fi redate în circuitul agricol, valorile obținute pentru indicatorul cloruri se va compara cu valorile prevăzute de Normele Agropedologice,
respectiv:
Normelor Agropedologice (mg/kg s.u.)
nesalinizat (textura fină)
<200
slab salinizat (textura fină)
210-690
moderat salinizat (textura fină)
700-2000
puternic salinizat (textura fină)
2010-4000
foarte puternic salinizat (textura fină)
> 4010
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7

SITUAȚII DE RISC

7.1 RISCURI POSIBILE
7.1.1

RISCURI NATURALE

Dintre riscurile naturale, cele mai importante, caracteristice, zonei studiate sunt alunecările de teren,
viituri de pantă în cazul unor ploi torențiale și cutremurele de pământ.
Din punct de vedere seismic, regiunea de interes se încadrează în gradul 7 de intensitate macroseismică
(STAS 11100/93), iar conform Codului de proiectare antiseismică – Partea I – Prevederi de proiectare
pentru construcții, indicativ P100 – 1/2006, valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare,
ag = 0,35 g, pentru o perioada medie de revenire de 225 ani, și perioada de control (colț) Tc = 0,7 s.

Figura 10: Zonarea seismica a teritoriului României, conform SR111000/1-93

Figura 11: Clasificarea teritoriului României conform „Codului de Proiectare Seismică – Partea I P1001/2006"
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Elementele constructive ale proiectului și montarea echipamentelor/utilajelor de foraj vor fi realizate în
conformitate cu normativele specifice pentru protecția antiseismică a construcțiilor industriale.
Din datele de literatură consemnează posibilitatea apariției de viituri pe pantele accentuate din zona în
perioadele de ploi abundente. Defrișările necontrolate au crescut acest risc, fiind semnalate șiroiri pe
pantele descoperite, folosite pentru pășunat și fânețe, urmate de ravinări ale suprafeței.
Amenajările efectuate, zid de sprijin din beton cu barbacane pentru scurgerea apelor, ziduri de gabioane
din piatră în plasă de sârmă, șanțurile perimetrale de preluare a apelor pluviale, diminuează acest risc
pentru zona de amplasament.
Studiile geotehnice efectuate în perioada 2014-2016 pentru amplasamentul studiat au evidențiat zone
de alunecare de teren manifestate atât la scara mică (în interiorul zonei cercetate), cât și la scara mare
(întreaga zonă cercetată). La momentul actual aceste alunecări sunt semi stabilizate, însă pot fi
declanșate de factori externi atât antropici, cât și naturali. Conform hărții de zonare din punct de vedere
al potențialului de producere a alunecărilor de teren amplasamentul se situează în zona de risc mare.
Studiile geotehnice recomandă continuarea investigațiilor pentru stabilirea celor mai bune soluții de
fundare.

Figura 12: Zonarea teritoriului României, Potențial de producere a alunecărilor de teren
STRATUM va elabora și implementa un „Plan de intervenție în situații de urgență”, care va include o
secțiune dedicată situațiilor de dezastru seismic, un Plan de Apărare în Caz de Cutremur, Inundații și
Alunecări de Teren, monitorizare condițiilor meteo.

7.1.2

ACCIDENTELE DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

Managementul sănătății și siguranței în muncă este parte integrantă din Sistemul de management SSM
al titularului de proiect. Sistemul de management se bazează pe metodologia Planifică-Execută-VerificăAcționează a standardelor sistemului de management ISO 14001 și OHSAS 18001. Acesta acoperă întreg
ciclul de viață al activității și operațiilor societății (de ex., evaluare preliminară/achiziție/investiție,
planificare/proiectare, construire, operare, întreținere, transport, marketing, abandonare/cesiune,
remediere, eliminare).
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O serie de proceduri detaliate sunt desfășurate pentru identificarea aspectelor/riscurilor SSM, evaluarea
riscurilor și impactului, precum și pentru stabilirea unor mecanisme adecvate de control al proiectării și
managementului, în conformitate cu cerințele legislației naționale, standardelor internaționale adoptate
și ale bunelor practici în domeniu.
În ceea ce privește construcția, forajul și dezafectarea proiectului de investiție analizat, STRATUM va
respecta toate cerințele naționale de reglementare a activității SSM, toate procedurile naționale de
reglementare a proiectului și orice alte avize SSM aplicabile.
În conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, Cele mai bune practici
și Codul muncii din România, este obligatorie elaborarea și implementarea unui Plan de management al
securității și sănătății în muncă. Prin urmare, se va elabora și implementa un Plan de management al
securității și sănătății în muncă, care va conține prevederi specifice activităților fiecărei etape și va
include următoarele:
-

Politica de siguranță și protecție a muncii;
Cadrul organizatoric, proceduri de funcționare, competențe, program de instruire și
documentare;
Obiectivele protecției muncii;
Măsuri de prevenire și control;
Performanță, monitorizare și măsurători;
Evaluare, feedback;
Controlul vârstei lucrătorilor.

Echipa SSM a proiectului este responsabilă pentru asistarea amplasamentului și a proiectului în vederea
conformării acestora cu legislația și avizele aplicabile privind securitatea și sănătatea în muncă,
implementării planurilor, aplicării standardelor, îndeplinirii angajamentelor, și va lucra direct cu
contractorii, sprijinindu-i în aplicarea cerințelor.
Este esențial să se asigure că personalul angajat și contractorii cunosc cerințele privind aspectele de
securitate și sănătate în muncă asociate activității desfășurate de aceștia și că au competența de a-și
desfășura activitatea în conformitate cu cerințele legale și cu prevederile Sistemului de management al
STRATUM.

7.1.3

INCENDIILE

Riscul de producere a unui incendiu important datorat desfășurării proiectului se consideră ca fiind
foarte scăzut, datorită implementării unor sisteme de control și siguranță automatizate, precum și
datorită măsurilor constructive și dotării echipamentelor/utilajelor cu dispozitive de prevenire a unor
astfel de incidente.

7.1.4

ACCIDENTE TEHNOLOGICE CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

Tipul accidentelor potențiale care se pot produce în timpul desfășurării lucrărilor de construcții și montaj
sunt de tipul celor care se produc pe șantierele de construcții și sunt legate de următoarele activități:







operarea echipamentelor/utilajelor;
circulația rutieră internă și pe drumurile de acces;
inhalarea de praf sau de gaze;
incendii;
căderi de la înălțime sau în excavații;
striviri cu elemente în cădere.

STRATUM ENERGY LCC WILLMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 158

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

Luând în considerare volumul redus al lucrărilor, aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului
înconjurător, dar pot produce invaliditate temporară sau pierderi de vieți omenești, precum și pierderi
de materiale și întârzierea lucrărilor.
În mod obișnuit funcționarea instalației de foraj nu prezintă riscuri față de componentele de mediu, de
ecosisteme sau față de zonele rezidențiale învecinate. Riscul de mediu în etapa de execuție propriu-zisă
a lucrărilor de foraj poate fi reprezentat de mai mulți factori, și anume:










operarea necorespunzătoare a sistemelor de ridicare;
nerespectarea normelor de asigurare a materialului tubular;
nerespectarea sarcinii nominale la cârlig;
desfășurarea defectuoasă a activității de monitorizare a parametrilor de foraj (defecțiuni ale
sistemelor de măsură și control);
defectarea instalației de preparare a fluidului de fora și a furtunurilor pentru fluidul de foraj și pentru
cimentare;
scurgeri din rezervoarele de combustibil, de uleiuri și substanțe periculoase;
deversări accidentale de ape uzate, fluid de foraj sau detritus;
erupția sondei;
emisii de H2S.

Se va asigura că toate activitățile contractorilor de foraj se vor desfășura în conformitate cu legislația și
standardele specifice, precum și cu procedurile de lucru asociate proiectului.
În conformitate cu Ordinul nr. 278/1997 se va elabora un Plan de prevenire și control al scurgerilor
accidentale, care va fi aplicabil activităților desfășurate în etapele de implementare ale Proiectului, și va
include proceduri de intervenție în cazul scurgerilor și deversărilor accidentale precum operații
tehnologice imediate, operații de remediere a defecțiunilor, acțiuni de investigare a incidentului, măsuri
de prevenire și corective, precum și responsabilități și modalități de raportare.
După cum s-a menționat, execuția lucrărilor de foraj nu implică riscuri majore având în vedere ca
noroaiele de foraj vor fi aprovizionate gata preparate iar substanțele chimice utilizate pentru ajustarea
calității noroaielor de foraj vor fi prezente în cantități relativ mici (Tabel 6). De asemenea, rezervorul de
motorina, având o capacitate de stocare maxima de 16 t, nu prezinta un risc semnificativ, conform
prevederilor Legii nr. 59/2016, Anexa 1, Partea 2, Denumirea substanțelor periculoase, art. 34 (2500 t).
Totuși, dacă depozitarea substanțelor chimice utilizate în procesul de foraj nu constituie un risc major
având în vedere cantitățile vehiculate, nu poate fi neglijată prezența rezervorului de condensat, existent
pe amplasat și destinat stocării și livrării acestui produs.
Clasificarea acestui produs, CONDENSAT (țiței ușor), în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016,
Anexa 1, Partea I este prezentată în tabelele de mai jos. Fișa cu datele de securitate și Certificatul de
Calitate nr. CI-99-210651-14.12.15, eliberat de ROMCONTROL S.A., sunt prezentate în anexă.
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Tabel 45: Clasificare CONDENSAT (țiței ușor) și țiței de la sonde 5 Poduri în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, Anexa 1, Partea I, Secțiunea P Pericole fizice - P5c (lichide inflamabile categoria 2 sau 3 care nu sunt incluse la P5a și P5b)
Nr.
crt.

1.

Componenta

Condensat
(țiței ușor)

Nr. CAS

8002-5-9

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC)

R11 - Foarte inflamabil
R45 - Poate cauza cancer
R48/21/22 - Nociv:
pericol cu efecte grave
asupra sănătății la
expunere prelungită în
contact cu pielea și prin
înghițire
R65 - Nociv: poate
provoca afecțiuni
pulmonare în caz de
înghițire
R51/53 - Toxic pentru
organismele acvatice,
poate provoca efecte
adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic
R66 - Expunerea repetată
poate provoca uscarea
sau crăparea pielii
R67 - Inhalarea vaporilor
poate provoca
somnolență sau
amețeală

Clasificare
(1272/2008/CE)

Lichide inflamabile
cat. 2;
H225 - Lichid și
vapori f. inflamabili
H350 - Cancerigen
cat. 1B
H304 - Poate fi
mortal în caz de
înghițire, cat. 1
H319 - Provoacă
iritarea gravă a
ochilor, cat. 2
H336 - Poate
provoca
somnolență sau
amețeală
STOT - o singură
expunere - cat. 3
STOT - expunere
repetata -cat. 2
H411 - Toxic pentru
mediul acvatic cu
efecte pe termen
lung

Loc
depozitare

Rezervor
condensat
de 800 m3 în
cuvă de
beton
(densitate
769,3 kg/m3
- la 20°C)

Cantit.
totală
utilizată
anual (t)

Producția
variază în
funcție de
condițiile
de lucru
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Capacit.
depozit
(t)

615,44

Stare
fizică

Mod de
Manipulare /
Depozitare

Condiții de
stocare

lichid

Rezervor echipat
cu supapă de
siguranță, supapă
de respirație,
opritoare de
flăcări,
semnalizatoare
de nivel. Modulul
de pompe livrare
condensat este
amplasat pe
fundații din
beton, în cuvă de
retenție betonată
(1 m x 84 m2), iar
autocisternele,
vor staționa pe o
platformă
betonată,
prevăzută cu
sistem de
colectare a
eventualelor
scurgeri
accidentale, care
este racordat la
rețeaua de
canalizare
industrială.

Rezervor
metalic în cuvă
de beton
prevăzută cu
geomembrană

Cantități Relevante (cf.
Legea nr. 59/2016
(m)

(M)

5000

50000

0,123088
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Nr.
crt.

2.

Componenta

Țiței*

Nr. CAS

-

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC)

R11 - Foarte inflamabil
R45 - Poate cauza cancer
R48/21/22 - Nociv:
pericol cu efecte grave
asupra sănătății la
expunere prelungită în
contact cu pielea și prin
înghițire
R65 - Nociv: poate
provoca afecțiuni
pulmonare în caz de
înghițire
R51/53 - Toxic pentru
organismele acvatice,
poate provoca efecte
adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic
R66 - Expunerea repetată
poate provoca uscarea
sau crăparea pielii
R67 - Inhalarea vaporilor
poate provoca
somnolență sau
amețeală

Clasificare
(1272/2008/CE)

Lichide inflamabile
cat. 2;
H225 - Lichid și
vapori f. inflamabili
H350 - Cancerigen
cat. 1B
H304 - Poate fi
mortal în caz de
înghițire, cat. 1
H319 - Provoacă
iritarea gravă a
ochilor, cat. 2
H336 - Poate
provoca
somnolență sau
amețeală
STOT - o singură
expunere - cat. 3
STOT - expunere
repetata -cat. 2
H411 - Toxic pentru
mediul acvatic cu
efecte pe termen
lung

Loc
depozitare

2 habe de
70 m3
fiecare, în
cuvă de
beton
(densitate
849 kg/m3)

Cantit.
totală
utilizată
anual (t)

Producția
variază în
funcție de
condițiile
de lucru

Capacit.
depozit
(t)

118,86

Stare
fizică

Mod de
Manipulare /
Depozitare

Condiții de
stocare

Lichid
la
T>20oC

Habe metalice
conectate la un
furtun care se
cuplează la linia
de încărcare.
Modulul de
pompe livrare
țiței este
amplasat pe
fundații din
beton, în cuvă de
retenție betonată
(1 m x 84 m2), iar
autocisternele,
vor staționa pe o
platformă
betonată,
prevăzută cu
sistem de
colectare a
eventualelor
scurgeri
accidentale, care
este racordat la
rețeaua de
canalizare
industrială.

Habe metalice
în cuvă de
beton prevăzută
cu
geomembrană

Cantități Relevante (cf.
Legea nr. 59/2016
(m)

(M)

5000

50000

0,023772

* La clasificarea conform Directivelor 67/548/CEE și 99/45/EC și a Regulamentului 1272/2008/CE a țițeiul extras din sonda 5 Poduri s-au utilizat frazele de risc și
frazele de securitate prevăzute pentru condensat (țiței ușor), având în vedere că în prezent nu sunt disponibile Fișa cu datele de securitate și Certificatul de
Calitate pentru acesta, urmând să fie emise în viitorul apropiat.
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Tabel 46: Clasificare CONDENSAT (țiței ușor) și țiței de la sonda 5 Poduri în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, Anexa 1, Partea I, Secțiunea E Pericole pentru mediu - E2 – Periculoase pentru mediul acvatic în categoria cronic 2
Nr.
crt.

1.

Componenta

Condensat
(țiței ușor)

Nr. CAS

8002-59

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC
R11 - Foarte inflamabil
R45 - Poate cauza
cancer
R48/21/22 - Nociv:
pericol cu efecte grave
asupra sănătății la
expunere prelungită în
contact cu pielea și
prin înghițire
R65 - Nociv: poate
provoca afecțiuni
pulmonare în caz de
înghițire
R51/53 - Toxic pentru
organismele acvatice,
poate provoca efecte
adverse pe termen
lung asupra mediului
acvatic
R66 - Expunerea
repetată poate
provoca uscarea sau
crăparea pielii
R67 - Inhalarea
vaporilor poate
provoca somnolență
sau amețeală

Clasificare
(1272/2008/CE)

Lichide inflamabile
cat. 2;
H225 - Lichid și
vapori f. inflamabili
H350 - Cancerigen
cat. 1B
H304 - Poate fi
mortal în caz de
înghițire, cat. 1
H319 - Provoacă
iritarea gravă a
ochilor, cat. 2
H336 - Poate provoca
somnolență sau
amețeală
STOT - o singură
expunere - cat. 3
STOT - expunere
repetata -cat. 2
H411 - Toxic pentru
mediul acvatic cu
efecte pe termen
lung

Loc
depozitare

Rezervor
condensat
de 800 m3 în
cuvă de
beton
(densitate
769,3 kg/m3
- la 20°C)

Cantit.
totală
utilizată
anual (t)

Producția
variază în
funcție de
condițiile
de lucru
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Capacit.
depozit
(t)

615,44

Stare
fizică

Mod de Manipulare
/ Depozitare

Condiții de
stocare

lichid

Rezervor echipat cu
supapă de
siguranță, supapă
de respirație,
opritoare de flăcări,
semnalizatoare de
nivel. Modulul de
pompe livrare
condensat este
amplasat pe
fundații din beton,
în cuvă de retenție
betonată (1 m x 84
m2), iar
autocisternele, vor
staționa pe o
platformă betonată,
prevăzută cu sistem
de colectare a
eventualelor
scurgeri
accidentale, care
este racordat la
rețeaua de
canalizare
industrială.

Rezervor
metalic în
cuvă de beton

Cantități Relevante (cf
Legea 59/2016
(m)

(M)

200

500

1,23088
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Nr.
crt.

2.

Componenta

Țiței*

Nr. CAS

-

Clasificare
(67/548/CEE/99/45/EC

Clasificare
(1272/2008/CE)

R11 - Foarte inflamabil
R45 - Poate cauza
cancer
R48/21/22 - Nociv:
pericol cu efecte grave
asupra sănătății la
expunere prelungită în
contact cu pielea și
prin înghițire
R65 - Nociv: poate
provoca afecțiuni
pulmonare în caz de
înghițire
R51/53 - Toxic pentru
organismele acvatice,
poate provoca efecte
adverse pe termen
lung asupra mediului
acvatic
R66 - Expunerea
repetată poate
provoca uscarea sau
crăparea pielii
R67 - Inhalarea
vaporilor poate
provoca somnolență
sau amețeală

Lichide inflamabile
cat. 2;
H225 - Lichid și
vapori f. inflamabili
H350 - Cancerigen
cat. 1B
H304 - Poate fi
mortal în caz de
înghițire, cat. 1
H319 - Provoacă
iritarea gravă a
ochilor, cat. 2
H336 - Poate provoca
somnolență sau
amețeală
STOT - o singură
expunere - cat. 3
STOT - expunere
repetata -cat. 2
H411 - Toxic pentru
mediul acvatic cu
efecte pe termen
lung

Loc
depozitare

2 habe de
70 m3
fiecare, în
cuvă de
beton
(densitate
849 kg/m3 la 20°C)

Cantit.
totală
utilizată
anual (t)

Producția
variază în
funcție de
condițiile
de lucru

Capacit.
depozit
(t)

118,86

Stare
fizică

Mod de Manipulare
/ Depozitare

Condiții de
stocare

Lichid
la
T>20oC

Habe metalice
conectate la un
furtun care se
cuplează la linia de
încărcare. Modulul
de pompe livrare
țiței este amplasat
pe fundații din
beton, în cuvă de
retenție betonată (1
m x 84 m2), iar
autocisternele, vor
staționa pe o
platformă betonată,
prevăzută cu sistem
de colectare a
eventualelor
scurgeri
accidentale, care
este racordat la
rețeaua de
canalizare
industrială.

Habe metalice
în cuvă de
beton
prevăzută cu
geomembrană

Cantități Relevante (cf
Legea 59/2016
(m)

(M)

200

500

0,23772

* La clasificarea conform Directivelor 67/548/CEE și 99/45/EC și a Regulamentului 1272/2008/CE a țițeiul extras din sonda 5 Poduri s-au utilizat frazele de risc și
frazele de securitate prevăzute pentru condensat (țiței ușor), având în vedere că în prezent nu sunt disponibile Fișa cu datele de securitate și Certificatul de
Calitate pentru acesta, urmând să fie emise în viitorul apropiat.
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Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016, stabilește masurile pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt
implicate substanțele periculoase, precum și limitarea efectelor acestora asupra sănătății umane și
asupra mediului, pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție. În conformitate cu prevederile legii
menționate, operatorul are obligația sa transmită SRAPM o Notificare care sa cuprindă informațiile
referitoare la cantitățile și caracteristicile substanțelor periculoase existente pe amplasament.
Conform datelor din Fisa de Securitate pentru Condensat, produsul se încadrează în Anexa 1, Partea I,
Secțiunea P -Pericole fizice la P5c, lichide inflamabile categoria 2 sau 3 care nu sunt incluse la P5a și P5b.
Având în vedere capacitatea maxima de depozitare 800 m3 și luând în considerare densitatea de 769.3
kg/m3 - la 20°C, rezulta o cantitate maxima de depozitare de 615.44 t, care se situează sub limitele
cantităților relevante de încadrare a amplasamentelor la nivel inferior (5000 t), pentru Pericole Fizice.
Luând în considerare prevederile din Anexa 1, Partea I, Secțiunea E - Pericole pentru mediu, secțiunea E2
-Periculoase pentru mediul acvatic în categoria cronic 2, cantitatea de condensat depășește limitele
cantităților relevante de încadrare a amplasamentelor la nivel superior (500 t) Pericole pentru Mediu.
În Fișa de Securitate se menționează ca aceasta substanță este exceptată de la înregistrarea REACH.
În aceste condiții, operatorul este obligat sa transmită o Notificare către SRAPM, autoritățile
competente urmând să facă încadrarea acestui amplasament potrivit prevederilor legale. Pana în
momentul de fata utilizarea rezervorului de condensat a fost reglementata prin Autorizația de Mediu nr.
197 din 31.10.2014, revizia 1 din 01.10.2015.

7.2 MĂSURI DE DIMINUARE A SITUAȚIILOR DE RISC
Pentru a preîntâmpina fenomenele periculoase care pot fi generate de factorii de risc, lucrările de
construcție se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic.
Contractorii lucrărilor de construcții și montaj se vor conforma cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind
siguranța și sănătatea la locul de muncă, ale „Celor mai bune practici” și „Codului muncii din România”.
În vederea minimalizării riscurilor, tuturor muncitorilor li se va cere să respecte procedurile de
conformare cu planul de securitate a muncii care va fi elaborat înainte de începerea lucrărilor. Planul se
va referi, în principal, la:















echipamentul de protecție personală: căști, ochelari de protecție, încălțăminte adecvată, etc.;
ședințe pe probleme de securitate a muncii pentru diferitele ocupații și documentarea acestora;
prevenirea căderilor de la înălțime;
operarea echipamentelor de construcție;
întreținerea și protejarea mijloacelor de transport;
utilizarea dispozitivelor manuale și electrice;
securitatea zonelor cu găuri deschise și/sau excavate;
parcarea;
primul ajutor;
stocarea și utilizarea produselor petroliere și a substanțelor periculoase, prevenirea scurgerilor;
afișarea cerințelor privind securitatea și sănătatea la locul de muncă;
vizitatorii la locurile de muncă;
facilitățile locale de intervenție în caz de urgență și datele de contact;
cerințe privind raportarea incidentelor.

Accesul vizitatorilor nu va fi permis în zonele în care se vor desfășura activitățile de construcție, iar
accesul vehiculelor va fi restricționat.
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De asemenea, se vor amplasa împrejmuiri temporare sau alte bariere vizibile în jurul excavațiilor care
rămân deschise după terminarea programului. Antreprenorul își va coordona activitățile împreună cu
autoritățile competente pentru a evita eventualele conflicte între activitățile de construcție și serviciile
de urgență (ca de exemplu, blocarea drumurilor).
Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale este parte integrantă a documentației
necesară obținerii Autorizației de gospodărire a apelor. Planul a fost asumat de conducerea STRATUM.
Sintetic, următoarele măsuri organizatorice și tehnice pot fi menționate:












Accesul controlat în zona instalației.
Montarea componentelor instalației pe suprafețe betonate, prevăzute cu rigole/șanțuri de
colectare, conectate la bazine de colectare protejate.
Asigurarea unui Sistem Integrat de Instrumentare, Control și Siguranță pentru controlul,
monitorizarea și siguranța tuturor componentelor instalației și a sistemelor de transport.
Realizarea unei instalații sigure de tratare a gazelor naturale, care funcționează în sistem „închis” și
care este proiectată pentru a avea „zero” emisii de gaze de proces, și implementarea unui sistem de
gestionare a apei uzate corespunzător.
Reducerea emisiilor de gaze generate de instalațiile de încălzire și de motoarele acționate cu gaz,
utilizând cele mai bune practici tehnologice.
Pentru protecția solului/apei:
 Utilizarea de materiale rezistente la coroziune pentru echipamentele/conductele de stocare și
transport al condensatului și a apei de zăcământ pentru prevenirea deversărilor și scurgerilor
accidentale.
 Operarea și întreținerea corespunzătoare, precum și supravegherea periodică a sistemelor de
stocare și transport al condensatului și a apei de zăcământ.
 Stocarea condensatului într-un rezervor izolat și a țițeiului în habe (aferente sondei 5 Poduri), în cuvă
de retenție, betonată, izolată de mediu, cu capacitate de preluare integrală a eventualelor scurgeri
accidentale; sistemul de stocare este prevăzut cu dispozitive de măsurare a presiunii de vapori.
 Montarea supraterană a conductelor pentru vehicularea condensatului și a apei de zăcământ în
vederea asigurării unei supravegheri corespunzătoare și a unei intervenții rapide în caz de accident.
Pentru prevenirea contaminării cu ape uzate generate în perimetrul instalației:
 Instalarea unui sistem închis de colectare a tuturor evacuărilor de proces de la unitatea de răcire, de
la separatoare, de la schimbătoarele de căldură etc., ca măsură de întreținere. Lichidele de proces
din sistemul închis de colectare vor fi recirculate în sistemul de colectare închis existent în cadrul
instalației prin intermediul pompelor de colectare în sistem închis.
 Colectarea în sistemul deschis de colectare a lichidelor provenite din sistemul de rigole al platformei
instalației de procesare. Sistemul de colectare deschis include un rezervor subteran montat în cuvă
din beton.
 Colectarea scurgerilor accidentale din zona de încărcare împreună cu apele pluviale potențial
contaminate într-un rezervor subteran de colectare.
 Colectarea apelor pluviale potențial contaminate de pe platforma betonată a obiectivului într-un
separator de produse petroliere.
 Colectarea apelor pluviale potențial curate din zona drumului de acces din partea de vest și din
exteriorul platformei obiectivului și drenarea acestora într-un canalul de irigații neutilizat.
Respectarea programului de revizii și reparații a utilajelor în funcțiune. Generatorul auxiliar are
contor orar de evidențiere a orelor de funcționare.
Activitatea de întreținere și reparații a instalațiilor și utilajelor aferente se execută în baza graficelor
anuale, întocmite de conducerea unității care operează activitatea instalației și este evidențiată întrun registru special.
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Măsurile care vor fi luate în cazul unor incidente sunt descrie în Planul de intervenții în situații de
urgență, și pot fi rezumate după cum urmează











Accident uman sau îmbolnăvire profesională – Unele dintre măsurile luate vor fi: folosirea
echipamentului individual de protecție în mod obligatoriu, urmărirea cu strictețe a procedurilor și
instrucțiunilor scrise pentru fiecare activitate în parte (ex: premise de lucru, JSA, proceduri pentru
lucru la înălțime, spații închise, obiecte cu potențial de cădere, lucrul cu foc deschis etc.), instruirea
personalului precum și instruirea la locul de muncă, determinări de zgomot, asistent medical
disponibil 24/7 pe locație și folosirea numai a unor scule și echipamente verificate și conforme cu
standardele naționale și internaționale din industria petrol și gaze, simulări efectuate periodic pentru
a testa capacitatea de răspuns în caz de accident uman.
Foc și/ sau explozie – Măsuri luate constau din: disponibilitatea pe locație a unor echipamente, în
număr și capacitate suficientă, pentru protecția împotriva incendiilor (stingătoare, pompa hidrant,
detectoare de fum, paturi ignifuge etc), personal instruit pentru protecția împotriva incendiilor,
separarea și semnalizarea substanțelor periculoase și inflamabile sau explozive, folosirea de
proceduri adecvate (ex. lucrul cu foc deschis - permis de lucru cu foc, JSA, toolboax meeting etc.),
inspecții ale locației, dar și ale echipamentelor, simulări efectuate periodic pentru a testa capacitatea
de răspuns a personalului, dezvoltarea unor studii precum Scenariu în caz de Incendiu și Plan de
Intervenție în caz de incendiu;
Accident rutier – Măsuri luate: folosirea unor vehicule rutiere verificate conform legislației naționale
în vigoare, cursuri de conducere defensivă făcute de către angajații STRATUM, folosirea unui
contractor pentru transportul personalului STRATUM;
Scurgeri, deversări de ulei și/ sau materiale periculoase – Măsuri luate: dubla retenție folosită la
rezervoarele de motorină, ulei și materiale periculoase, identificare corespunzătoare a tuturor
materialelor periculoase, monitorizare și inspecție permanentă, eliminarea acestora numai cu
subcontractori autorizați și conform legislației în vigoare, fișe de securitate disponibile, folosirea de
vehicule autorizate pentru transportul oricărui material periculos;
Erupție sondă – Măsuri luate: personal calificat în rezolvarea acestor situații, echipamente de
închidere a sondei verificate și conforme cu standardele din industrie, echipamente de monitorizare
permanentă a parametrilor sondei, simulări efectuate periodic pentru a testa capacitatea de răspuns
în cazul erupției unei sonde;
Cutremur, inundații sau condiții meteo severe – Măsuri luate: dezvoltarea unui Plan de Apărare în
Caz de Cutremur, Inundații și Alunecări de Teren, monitorizare condițiilor meteo, Plan de intervenții
în situații de urgență.
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8

DESCRIEREA DIFICULTĂȚILOR

Elaboratorul Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu a întâmpinat dificultăți
deosebite în timpul efectuării evaluării.
Raportul privind impactul asupra mediului a fost elaborat pe baza datelor furnizate de către titularul
proiectului și a investigațiilor de teren. Debitele și caracteristicile emisiilor de poluanți în mediu au fost
estimate pe baza datelor din literatura de specialitate și a datelor sumare furnizate de către titularul
proiectului.
După punerea în implementarea proiectului, se va verifica dacă estimările privind consumurile de
materii prime și materiale auxiliare, combustibil și apă, necesare desfășurării activităților pe durata de
viață a proiectului au fost corect evaluate.
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9

REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Această secțiune prezintă rezumatul Evaluării Impactului asupra Mediului (EIM) realizată de F&R
Worldwide pentru proiectul „Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj, comuna Poduri, județul
Bacău”. Secțiunea descrie succint impactul proiectului și abordarea STRATUM privind gestionarea
aspectelor de mediu și socio-economice. Această descriere urmărește procesul evaluării de mediu, fiind
realizată o prezentare sintetică a fiecărui aspect relevant de mediu și socio-economic.
Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a acoperit toate aspectele menționate în
Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice
aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului, Anexa 2, Partea a II-a –
Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, iar concluziile acestuia sunt
prezentate în cele ce urmează.

9.1 DESCRIEREA ACTIVITATII
STRATUM ENERGY ROMANIA LLC este posesoare licenței de explorare și exploatare a blocului EV-1
Moinești conform Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petroliera în
perimetrul EV-1 Moinești, aprobat prin HG 1417/2004. Agenția Națională de Resurse Minerale
(A.N.R.M.), Compartimentul de Inspecție Teritorială Bacău, certifică existența avizelor necesare pentru
săparea sondelor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Poduri, conform „Încheiere nr. 21-2015”. De asemenea, în
această adresă, A.N.R.M. a avizat și „Studiul de Evaluare a Resurselor Geologice și a Rezervelor de Gaze
pentru Zăcământul Comercial (Burdigalian și Oligocen) Structura Poduri.
Până în prezent au fost puse în exploatare sondele 1, 2, 3 și 4 Poduri, pentru exploatarea gazelor
naturale și a condensatului. Gazele naturale sunt colectate, tratase și uscate prin Stația de Colectare,
Uscare și Tratare gaze Poduri, fiind trimise în sistemul național de transport prin conducta de transport
Poduri – Berești-Tazlău. Pentru sondele 1, 2, 3 și 4 Poduri, precum și pentru Stația de tratare gaze Poduri
și conducta de transport Poduri – Berești-Tazlău, STRATUM deține Autorizația de Mediu nr.
197/31.10.2014, revizia 1/01.10.2015, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.
Sondele 5 și 6 Poduri au fost săpate și sunt în probe de producție, fiind interceptat un rezervor de
hidrocarburi cu densitate ridicată care necesită o abordare diferită comparativ cu sondele de gaze.
Pentru sonda 7 Poduri există Autorizația de Construire nr. 1 din 08.01.2015, sonda urmând a fi săpată
după revizia instalației de foraj.
Conform programului geologic aprobat pentru sondele 9 și 14 Poduri, adâncimea de foraj pentru cele
două sonde este similară, iar sondele au o construcție identică. Principalele funcțiuni sunt reprezentate
de:
Sonda 9 Poduri (sistem de coordonate Stereo 70):




X: 553,037.6827 m [E],
Y: 623,876.6868 m [N] și
Z: 339.14 m.

Sonda 9 Poduri va fi săpată dirijat (profil „J”) cu un unghi de inclinare 20° și o deviere pe orizontală de
aproximativ 690 m. Obiectivul este reprezentat de rezervorul de hidrocarburi Burdigalian Inferior,
adâncimea finală propusă este 4500 m MD/4270 m TVD, ținta fiind ca talpa sondei să se încadreze întrun cerc cu raza de 30 m.
STRATUM ENERGY LCC WILLMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 168

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

Durata maximă estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 100 zile, din care 10 zile sunt necesare
pentru mobilizarea/demobilizarea instalației de foraj, 47 zile pentru forajul sondei și 15 zile pentru
probarea stratelor.
Sonda 14 Poduri (sistem de coordonate Stereo 70):




X: 553,045.1603 m [E],
Y: 623,878.3801 m [N] și
Z: 339.14 m.

Sonda 14 Poduri va fi săpată dirijat (profil „J”) cu un unghi de inclinare 20° și o deviere pe orizontală de
aproximativ 530 m. Obiectivul este reprezentat de rezervorul de gaze naturale din Stratele de Kliwa,
adâncimea finală propusă fiind de 4500 m MD/4270 m TVD, iar talpa sondei se va încadra într-un cerc cu
raza de 30 m.
Durata maximă estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 100 zile, din care 10 zile sunt necesare
pentru mobilizarea/demobilizarea instalației de foraj, 47 zile pentru forajul sondei și 15 zile pentru
probarea stratelor.
Forajul sondelor P9 și P14 se va face cu o instalație de foraj tip BENTEC EURO Rig 250, deținută de firma
RED (Rag Energy Drilling).
Instalația are următoarele caracteristici:









sarcina la cârlig: 350 Mt;
pompe de noroi: 2 pompe tip Witrh TPK 1600 AC;
generatoare:
 3 generatoare tip Man 625 kW Diesel D2842 LE203;
 3 generatoare tip Man 410 kW gaz E2842 LE203;
rezervor având o capacitate maximă de 1000 l;
masa rotativă: 27 ½”;
înălțime turlă de foraj: 40,77 m;
sistem automat de manevrare a prăjinilor.

Pentru amplasarea instalației de foraj este necesară o suprafață de 3.180 m2 fiind solicitată extinderea
careului de foraj existent (6.100 m2) cu 1.386 m2. Conform Ordinului nr. 28 din 09.11.2016 suprafața
suplimentară a fost scoasă temporar din circuitul agricol.
Accesul pe locație este asigurat de drumul existent pentru sonda 2 Poduri (în producție), drum balastat.
Proiectul de investiție propus, respectiv execuția sondelor 9 și 14 Poduri, se va desfășura în patru etape,
și anume:
 Etapa lucrărilor pregătitoare care include următoarele activități:
- extindere careu de foraj (comun pentru sondele existente 5, 6 și 7 Poduri și cele două sonde
propuse a fi săpate prin proiect 9 și 14 Poduri);
- montare instalație de foraj și facilități conexe;
 Etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor de foraj, cu următoarele activități:
- executarea lucrărilor de foraj la sondele 9 și 14 Poduri;
- efectuarea măsurătorilor geofizice de sondă conform etapelor stabilite prin programul
geologic;
- tubajul coloanelor pe diferite trepte de adâncime.
 Etapa de probe de producție, cu următoarele activități:
- extragerea din sondă a prăjinilor de foraj;
STRATUM ENERGY LCC WILLMINGTON

FRW-P16-103

Pagina 169

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj”
Comuna Poduri, județul Bacău
Ianuarie 2017

-

introducerea în sondă a garniturii de tubing (tubulatură prin care sunt extrase gazele);
montarea capului de erupție la gura sondei;
înlocuirea noroiului de foraj din sondă cu apă;
perforarea stratului productiv;
înlocuirea apei (denivelare cu azot);
instalarea (montarea) linei de producție (conductă de oțel) între capul de erupție și stația de
tratare gaze naturale, existentă.
 Etapa finală, de dezafectare cu următoarele activități:
- demobilizarea instalației de foraj și a echipamentelor auxiliare (după execuția ambelor
foraje), precum și transportul acestora la o altă locație sau la baza de reparații;
- punerea în producție a sondei.
Etapele menționate mai sus sunt succesive, pentru fiecare sondă instalația de foraj va fi montată pe
poziție după încheierea lucrărilor la sonda precedentă, după care urmează demobilizare și instalarea pe
poziție la următoarea sondă.
După cum s-a menționat, nu este necesară construcția unui drum de acces, fiind folosit drumul existent
pentru deservirea întregii platforme industriale (sonde și stație de tratare gaze naturale). De asemenea,
pentru personalul implicat (personal STRATUM și personal foraj aparținând REG) pe amplasament există
un Grup Social format din module având următoarele destinații:









administrativ – birouri (construcție din lemn pe fundație de beton);
sală de recreere;
magazii;
director de producție;
șefi de tură;
sală de mese;
muncitori producție;
muncitori foraj.

Amenajarea de șantier aferentă exclusiv personalului de foraj este constituită din:





birou;
vestiare personal;
atelier mecanic (întreținere);
grup sanitar (toalete ecologice).

Amenajarea de șantier aferentă personalului de foraj, existentă pe amplasament (conform Plan de
situație din Anexa B la prezenta documentație) este utilizată în prezent de personalul implicat în
execuția forajului 7 Poduri

9.2 JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI
Cercetările efectuate de STRATUM ENERGY LLC WILMINTON în partea de est a României, în comuna
Poduri, prin sondele forate anterior (1, 2, 3, 4, 5 și 6 Poduri) au evidențiat acumulări importante de
hidrocarburi în formațiunile de vârstă Burdigalian Inferior și extinderea în stratele de Kliwa de vârstă
Oligocenă.
În prezent, rezervele de hidrocarburi (gaze și țiței ușor) din zăcământul comercial Poduri sunt exploatate
prin sondele 1, 2, 3 și 4 Poduri, iar amestecul de gaze/condensat din acest zăcământ este procesat pe
amplasament în Stația de Colectare, Uscare și Tratare Gaze Poduri, care a fost pusă în funcțiune în anul
2014.
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Livrarea gazelor naturale în „Sistemul Național de Transport Gaze Naturale”, administrat de Societatea
Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. (Transgaz) se face prin conducta de transport a
gazelor Poduri-Berești Tazlău. Conducta de transport are o lungime de 10519 m (între Stația de tratare a
gazelor naturale Poduri și punctul de cuplare în conducta magistrală de transport gaze TRANSGAZ Φ 20”
în Onești-Bacău, din zona localității Berești-Tazlău).
Prin execuția noilor foraje (9 și 14 Poduri) propuse prin prezentul proiect se contribuie la creșterea
volumului de gaze livrate către consumatori și a gradului de asigurare a rezervelor.
Obiectivul principal al investiției este reprezentat de execuția celor două sonde 9 și 14 Poduri în vederea
exploatării rezervelor de hidrocarburi existente în perimetrul investigat. Sondele se vor realiza prin
forare dirijată de pe platforma comună existentă, având ca principal obiectiv punerea în valoare a
rezervelor de hidrocarburi formațiunile Burdigalian Inferior și Oligocen până la adâncimea proiectată de
4500 m, sau până la adâncimea la care se va intercepta rezervorul de hidrocarburi.
Pentru realizarea lucrărilor de foraj va fi necesară realizarea următoarelor lucrări:








pregătirea și amplasarea instalației de foraj pe poziție;
execuția lucrărilor de foraj propriu-zise;
efectuarea lucrărilor de investigații geofizice de sondă pentru delimitarea stratelor purtătoare de
hidrocarburi;
tubarea și cimentarea găurii de sondă;
perforarea zonelor de interes;
demobilizarea instalației de foraj și a facilitaților conexe pentru trecerea instalației pe următoare
locație sau la baza de întreținere și reparații;
efectuarea probelor de producție și pregătirea sondei pentru exploatare, inclusiv linia de exploatare
și conectarea la instalațiile existente în zonă (separatoare trifazice, stație de tratare și uscare a
gazelor).

Rezultatele obținute în urma probelor de producție vor fi analizate și prezentate către A.N.R.M. La
trecerea în producție a sondelor (în funcție de rezultate) se va delimita careul și se va asigura sonda
corespunzător.
Utilitatea publică constă în realizarea acestei investiții tehnice și tehnologice, care va asigura ridicarea
potențialului activităților socio – economice din zonă, precum și creșterea potențialului energetic al țării
prin exploatarea rezervelor de hidrocarburi

9.3 METODOLOGIILE UTILIZATE ÎN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI
Abordarea evaluării impactului asupra mediului respectă cerințele legislației, politicii și ghidurilor
naționale, regionale și locale relevante; precum și ale politicilor și standardelor corporative.
Procesul a implicat înțelegerea informațiilor de fundamentare a proiectului și a proiectelor tehnice
preliminare. De asemenea, informațiile de referință au fost obținute și prin cercetarea preliminară a
amplasamentului, analizarea documentelor și a literaturii de specialitate, pregătirea instrumentelor de
colectare a datelor, vizitarea amplasamentului pentru consultări, observații și fotografii, precum și pe
baza discuțiilor cu reprezentanții titularul proiectului.
Datele și informațiile privind calitatea factorilor de mediu au fost obținute de experții F&R Worldwide
S.R.L. din documentele disponibile public, pe baza observațiilor din teren și prin investigații intruzive la
nivelul solului și subsolului potențial a fi afectat de viitoarele lucrări.
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Metodologia adoptată s-a bazat pe cerințele cadru de reglementare național și internațional. Activitățile
principale realizate în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:





Evaluarea pentru încadrare a proiectului: compilarea informațiilor referitoare la proiect, care au fost
furnizate de STRATUM, și stabilirea dacă proiectul propus are un impact potențial semnificativ
asupra mediului și social;
Procesul de definire a domeniului evaluării: definirea aspectelor care vor fi abordate în procesul de
evaluare a impactului, punându-se accent pe impactul potențial semnificativ asupra mediului și
social, asociat Proiectului propus;
Analiza datelor și evaluarea impactului: evaluarea impactului potențial al proiectului propus asupra
mediului natural și construit, a sănătății umane, a mediului social și economic din zonă, și asupra
patrimoniului istoric și arheologic; și
Întocmirea și depunerea raportului de impact asupra mediului.

Principalele aspecte de mediu specifice proiectului de investiție analizat sunt legate de:








Apă;
Aer;
Sol/subsol;
Biodiversitate;
Peisaj și aspect vizual;
Mediul social și economic;
Condițiile culturale și etnice, patrimoniul cultural.

Pentru calculul cantităților de ape uzate a fost utilizat modelul balanței apei.
Evaluarea impactului asupra calității aerului s-a făcut prin estimare cantitativă a emisiilor de poluanți
specifici utilizând metode bazate pe factori de emisie specifici, utilizând metodologiile recomandate de
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

9.4 IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURI DE DIMINUARE
Evaluarea impactului a avut în vedere un set de măsuri generale de diminuare și măsuri specifice pe
componente pentru reducerea impactului aferent Proiectului STRATUM. Studiile geotehnice efectuate
în perioada 2014-2016 pentru amplasamentul studiat au evidențiat zone de alunecare de teren
manifestate atât la scara mica (in interiorul zonei cercetate), cat și la scara mare (întreaga zona
cercetata. La momentul actual aceste alunecări sunt semi stabilizate ca urmare a lucrărilor de amenajare
efectuate, însă pot fi declanșate de factori externi atât antropici, cat și naturali.
Analiza alternativelor a evidențiat ca soluția adoptată a fost forajul dirijat, respectiv forarea sondelor de
pe un careu comun pentru mai multe sonde evitându-se în aceste condiții ocuparea unor noi suprafețe
de teren din zonă, pentru amplasarea careului și a drumului de acces, reprezintă soluția optimă având în
vedere:
-

Deplasarea pe orizontală, în cazul execuției unui foraj vertical (fără deviere) ar fi implicat
construcția unui careu nou, distinct pentru sonda 9 Poduri la o distanță de 690 m, față de locația
actuală și a unui careu nou la o distanță de 530 m pentru sonda 14 Poduri. Pentru accesul la
noile careuri era necesara construcția drumurilor aferente, iar pentru a putea exploata gazele
este necesara construcția conductelor aferente.

Impactul a fost exprimat ca impact potențial în raport cu sursa sau activitatea care generează acest
impact, și ca impact rezidual, care va rămâne și după aplicarea măsurilor de diminuare.
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Impactul a fost clasificat în funcție de probabilitatea acestuia și de consecințele rămase după aplicarea
tuturor măsurilor de diminuare, după cum urmează:









Foarte grav: Modificarea ireversibilă și permanentă a sistemului(-elor) sau părții(-lor) afectat(e), care
nu poate fi diminuată.
Grav: Impact pe termen lung asupra sistemului(-elor) sau părții(-lor) afectat(e), care ar putea fi
diminuat. Diminuarea ar fi dificilă, costisitoare sau îndelungată sau o combinație a acestora.
Moderat: Impact pe termen mediu și lung asupra sistemului(-elor) sau părții(-lor) afectat(e), care ar
putea fi diminuat. Acest impact este real, dar nu substanțial, având de obicei efecte de o gravitate
moderată sau cu beneficii moderate.
Marginal: Impact pe termen mediu și scurt asupra sistemului(-elor) sau părții(-lor) afectate.
Diminuarea acestuia este foarte ușoară, ieftină, implică o perioadă scurtă sau nu este necesară. Se
consideră că acest impact conduce la modificări lipsite de importanță și de obicei pe termen scurt
asupra mediului natural și/sau socio-economic. Acest impact nu este substanțial și este probabil să
nu aibă un efect real.
Neglijabil: Impact local de scurtă durată, cu efecte ușoare în perimetrul proiectului. Cerințe
financiare neglijabile.
Inexistent: Niciun impact. Sistemul(-ele) sau partea(părțile) nu sunt afectat(e) de dezvoltarea
propusă.
Pozitiv: Impact benefic – O îmbunătățire a mediului și beneficii pentru comunitatea locală.

Impactul potențial asociat investiției propuse va fi prevenit și minimizat printr-o serie de măsuri de
diminuare. Aceste măsuri se vor conforma cu reglementările și ghidurile naționale și internaționale, cu
cele mai bune practici în domeniu și cu politicile și standardele STRATUM, și vor fi implementate prin
planuri specifice proiectului privind managementul de mediu.
Pentru majoritatea resurselor și receptorilor, natura lucrărilor a fost evaluată ca având un impact
neglijabil până la moderat.
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