S.C. GEOPETROL S.A.

Completdri la:
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE /\ IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU
PROIECTUL: LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ 9I PROBE DE
PRODUGTIE l-A SONDA 1 lLlESl

ln urma gedintei de dezbatere publice a Raportului privind impactul asupra mediului

pentru proiectul ,,Lucreri pregdtitoare provi::orii foraj 9i probe de productie la sonda 1 llie$i",
facem urmatoarele precizeri:

1.

Misuri de diminuare

a

impactului generat de vibratii (surse mobile)

Sursele de impact prin zgomot 9i vibralii asociate activitatilor de transpolt anticipate sa se
desfegoare in cadrul proiectului sunt tipice pentru desfegurarea in mod normal a operatiilor de la
sonde. Natura Qi num;rul uno. astfel de surse vor varia in diverse faze ale proiectului, insa vor
include:
utilizarea vehiculelor motorizate pentru transportul personalului, al materialelor $i
utilajelor, spre 9i dinspre amplasamentul proiectului
tipul autocamioanelor de transport (tonaj, gabarit) Si num;rul de tEnspoade realizate in
fazele de executie a proiectului

.
.

Traflcul rutier tehnologic ce se desfegoare in faza de constructie 9i de lnchidere pe drumul de
pregatitoare, de amenajare a drumului de acces, a careului de foraj Si
de
foraj este compus din vehicule de mare tonaj (basculante, platforrne,
transportul instalatiei
peridocuri, autoremorchere cu remorce) cu puteri acustice superioare vehiculelor aflate in mod obignuit
in traficul urban Qi interurban.
Receptorii poienliali ai zgomotului 9i vibratiilor include in mod tipic populalia din afara limit€tor
amplasamentului proiectului, precum 9i constructiile susceptibile de a fi avariate ca urmare a
vibr4iilor.
Pentru transportul instalatiei de foraj vorfi utilizate urmetoarele miiloace de transport:

acces, in faza lucrarilor

-

autocamioane cu peridoc 15 to = 3 buc x 16 transpoarte
autocamioane cu platforme 15 to = 7 buc x 50 transpoarte
autoremorchere 20 to cu remorcii 20 to = 4 buc x 22 transpoarte
autoremorchere 40 to cu remorcii 40 to = 5 buc x 16 transpoarte
autobasculante 16 to = 1 buc x 3 transpoarte

Distanta de transport este de cca. 4l)0 km, functie de constructorul care va fi declarat
ca$tigator in urma licitliei. Componentele instalialiei de foraj sunt transpo(ate in funclie de etapele de
montaj, respectiv demontaj deci transpoartele enumerate mai sus nu se fac in acela$i timp, mijloacele
de transport circuland la intervale de 1-2 ore unulfatd de altul.
La locatia sondei nu eisG suprafala suplimentard pentru depozitarea componentelor
instalatiei in timpul montajului gi demontajului.
Mijloacele de transport enumerate sunt cu minim 3 axe (autocamioane cu platforma) Si maxim
6 axe (autoremorchere 40 to cu remorcd 40 to) sarcina repartizandu-se uniform pe fiecare axd. Acest
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lucru face ca vibratiile transmise, Tn iimpul deplaserii pe drumurile publice, in suprastructura drumului
li mai departe cdtre construcliile din imediata vecindtate a drumului s; fle redusd.
Viteza de deplasare pentru autoremorchere de maxim 25 km/or; in afara localitetilor Si cea
restrictive de cca 5 km/ora in interiorul localit;lilor ce au constructii (locuinte) pulin stabile face ca
impactul din punct de vedere al vibratiilor s; fie redus.
Avand in vedere c; num;rul de transpoarte, efectuate atat in faza pregdtitoare cdt si cea de
demobilizare, este mic (aproximativ 5-8 transpoarte/zi) 9i durata acestor lucriri este de cca. 39 zile
consider;m ce impactul zgomotului 9i vibr4iilcr asupra populaliei 9i locuintelor amplasate in zona
drumului de acces este redus.
Ca m;suride diminuarea impactului generat de vibratii se propun:

-

utilizarea de camioane 9i alte utilaje impodante, compatibile cu standardele Uniunii
Europene, dotate pe cat posibil cu motoare ecranate acustic ai cu alte caracteristici
tehnice menite se reduca amprenta sonori 9i a vibratiilor;
impunerea unor limitiri de vitezi p€) drumurile de acces din interiorul localitalilor cca. 5
km/ore
circulatia mijloacelor de transport la intervale de cca. 1-2 ore unul de altul 9i nu in convoi.
achizitionarea de utilaje cu specificatii tehnice compatibile cu standardele europene actuale
pentru proteclia impotriva zgomotului/vibratiilor
administrarea parcului de vehicule pentru a asigura utilizarea unui numer minim de
vehicule sau utilaje operalionale
monitorizarea regulata a impactulli generat de zgomot 9i vibratii asupra structurilor
sensibite 9i initierea, in funciie de necesit;li, a unor misuri de ajustare a numarului de
transpoarte de mare tonaj.
consultare continue cu locuitoriiin legetur; cu impactulgenerat de zgomovvibratii

dup; demobilizarea careului de sonda piatra sparta 9i macadamul vor fi utilizate pe drumul
de acces pentru refacerea suprastrudurii in cazul cand aceasta va fideteriorate

Se recomand5 ca activit;tile ce se desfegoard pentru realizarea obiectivLlltli analizat (traficul
rutier) s; se incadreze in:

.

Standardul romanesc SR 12025/l-94i Efectele vibr4iilor produse de traficul rulier
asupra cl;dirilor si pi4ilor de clddiri (Metode de mesura.e): STAS 12025/1'94 - stabile9te
metode de masurare a vibratiilor generate de traficul rutier care, in urma propagdrii prin
$ruqura c;ii rutiere sau prin patul cai rutiere, actioneaza asupra cladirilor sau p;4ilor din
cl;diri.

'

Standardul roman SR 12025/2-94: Acustica clddirilor. Efectele vibratiilor asupra
clddirilor 9i parlilor de clidiri (Limite admisibile):d stabileQte limitele admisibile pentru
clidirlle de locuit, clddirile social-cultunale 9i persoanele aflate in interiorul cl5dirilor care ar
putea fi afectate de actiunea vibratiilor croduse de tfaflcul rutier care, ln urma propagerii prin
structura ceii rutiere sau prin patul dii rutiere, actioneaze asupra cladirilor sau pS4ilor din
clediri
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2.

altemative pentuu accesul Ia ltonde exista varianta pe ruta
localitatea PidurenL

Ca o

prirl

renl pe
Aceaste varianta implic; traversafea de cetre mijloacele de transport a localitelii
DJ 207 F.
Acest drum este pietruit pe 4,3 km din care 2 km prin localitate, faF de varianta prin lliesi c4re
are 2,9 km de drum pietruit din care 1.9 km prinrocalitate.
Din punct de vedere al impactului asupE poputatiei 9i clidirilor din vecinetatea druilnului pe
acces consideram ce varianta analizata in gedinta de dezbatere publice din 19.09.2017 prin qura Veii
si lliesi
" -- este cea optim;.
ln catrl cand sonda '1 Climegti va fi prin,a sepata instalatia de foraj pentru sonda 1 llie9i va fi
transporhta la localia acesteia prin localitatea Pddureni, com. Bere9ti-Bistrita' deci trasetl,penlru
miiloacele de transport nu va mai afecta localitatea llieli unde unele zone din drum sunt in

'
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