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CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Titularul proiectului

Titularul proiectului este S.C. DEVA GOLD S.A. cu sediul social în localitatea
Certeju de Sus, str. Principală nr. 89, jud. Hunedoara, posesoare a Certificatului de
înregistrare seria B nr. 0737394, CUI RO 10381352/31.03.1998, Nr. ordine în Registrul
Comerţului J20/994/24.12.1997.
- Adresa poştală: Certeju de Sus, str. Principală, nr. 89 jud. Hunedoara, E-mail:
devagold@eu.eldoradogold.com.
- Persoană de contact: director general Nicolae Stanca, Tel: +40 254 233680; Tel: +40
254 233681; Fax: +40 254 233682.
Responsabil pentru protecţia mediului este ing. Bădescu Elena, tel. +40726 681 015.

1.2. Autorul studiului
Autorul raportului privind impactul asupra mediului:
S.C. OCON ECORISC S.R.L., TURDA, Evaluator de Mediu, înscris în Registrul
Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 105 şi atestat pentru
elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor,
tel/fax.: 0264 315464.
Bază legală: Lucrarea a fost elaborată în conformitate cu cerinţele legale (HG.
445/2009, Ordinul M.M.P. 135/2010, Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002). De asemenea au fost
luate în considerare şi cerinţele îndrumarului APM Hunedoara nr. 8810/AAA/18.01.2016.

1.3. Denumirea proiectului
Denumirea proiectului: ,,Cariera de andezit Ciongani”, comuna Certeju de Sus, sat
Bocșa Mică, judeţul Hunedoara
Elaborator doc. PUZ: S.C. ABSOLUT DESIGN S.R.L. Deva, jud. Hunedoara
Adresa: bd. 22 Decembrie, nr. 37A, cam. 414, 330166 Deva, Hunedoara, ROMANIA;
C.U.I. 17024071; Nr. ord. Registrul Comerţului J20/1867/2004; Tel./Fax.: 0254 23 24 50,
Mobil: 0723 249 004, Email: absolut.design@yahoo.com, http://www.absolutdesign.ro/,
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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reprezentată prin arh. Dan Octavian Mihăilă.

1.4. Descrierea proiectului

1.4.1. Amplasament, vecinătăți
Amplasamentul este situat în extravilanul localitătii Bocşa Mică şi are ca limite –
proprietăţi particulare - terenuri forestiere şi drum industrial de exploatare (drumul la fosta
exploatare a Minvest Deva– halda Maria şi cariera Leopold).
Zona Dl. Ciongani se situeaza în interiorul perimetrului de exploatare Certej definit
conform Licenței de exploatare nr. 435/1999 aprobată prin HG nr. 51/24.01.2000 și
modificată conform actului adițional Nr. 4 / 24.12.2008, pe teritoriul administrativ al comunei
Certej, județul Hunedoara, la cca. 20 km NNV de municipiul Deva.
Zăcământul Dealul Ciongani este localizat pe teritoriul satului Bocșa Mică, comuna
Certeju de Sus, județul Hunedoara, iar geografic este situat în arealul Munților Metaliferi, ce
fac parte integrantă din structura Munților Apuseni de Sud. Suprafețele de teren din zona
Dealul Ciongani sunt acoperite cu fâneață și vegetație forestieră, iar S.C. Deva Gold S.A. este
proprietară de drept pe terenurile propuse pentru amplasarea carierei.
Perimetrul de exploatare este situat din punct de vedere administrativ, pe teritoriul
județului Hunedoara, în partea nord-estică a localității Certeju de Sus, fiind delimitat conform
coordonatelor în sistem topografic Stereo 1970 prezentate în tabelul 1.1.

Tabel 1.1. Delimitarea perimetrului carierei Ciongani
Coordonate CARIERĂ CIONGANI
Pct.
Nr.
X
Y
1
347332.8712
501010.1926
2
347369.6629
501222.6302
3
347384.7270
501222.2676
4
347403.0556
501226.1779
5
347414.0700
501228.7305
6
347418.8794
501229.8450
7
347431.7680
501244.7741
8
347423.1205
501226.7897
9
347450.4887
501260.9936
10
347458.5960
501259.3424
11
347490.4165
501265.4078
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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501263.0431
501040.1367
501016.3525
501009.5469

Planul de încadrare în zonă este prezentat în Anexa 1.

1.4.2. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității investiției

Beneficiarul dorește realizarea unei exploatări de andezit în carieră deschisă, pe
terenurile aflate în proprietate, situate în extravilanul localității Bocșa Mică, comuna Certeju
de Sus, cu acces din localitatea Certeju de Sus, pe drumul județean 761 până în satul Bocșa
Mică, iar de aici pe drumul DC 24A și drumul de exploatare înspre fostul sector minier Bocșa,
cariera Leopold și halda Maria. Din localitatea Deva până la Certeju de Sus sunt cca.18 km
parcurși pe DJ 761, iar pentru a ajunge în zona de exploatare propusă mai sunt cca. 7 km.
Amplasamentul propus pentru realizarea carierei se află în afara sitului Natura 2000
,,RO SPA 0132 Munții Metaliferi” fiind situat la 0.17 km faţă de intravilanul stabilit prin PUZ
– Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, iar suprafața ocupată va fi
de cca. 3,61 ha.
Implementarea proiectului este necesară în vederea obţinerii materialului pentru
întreţinerea şi reabilitarea drumurilor existente din zona industrială a viitorului proiect
,,Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, jud. Hunedoara” şi
utilizarea lui ca rocă de construcţie pentru consumul intern sau valorificare la terți. Proiectul
pentru exploatarea andezitului este deosebit de util întrucât zăcământul se află în vecinătatea
zonei industriale propuse de S.C. DEVA GOLD S.A. pentru proiectul “Exploatarea
minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej”.
1.4.3. Perioada de exploatare

Conform strategiei de implementare a proiectului minier – cariera de andezit Ciongani
- și a etapelor de dezvoltare, perioada de activitate prevăzută pentru etapa de cercetare
geologică este de 2 ani, iar etapa de exploatare propriu-zisă se estimează a fi de circa 14 ani
din momentul omologării zăcământului de andezit din zona Dealul Ciongani.

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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1.4.4. Suprafața și situația juridică a terenului care urmează a fi ocupat de obiectivul
investiției
Terenurile pe care se propun lucrările amintite au suprafața totală de 29 430 mp, și sunt
proprietatea beneficiarului S.C. DEVA GOLD S.A. Deva.
Categoria de folosință a terenului aferent este de teren forestier - pădure în unitatea
amenajistică UA 115.
Conform reglementărilor documentațiilor de urbanism nr. 411/2008 faza PATJ
aprobat cu HCJ Hunedoara nr. 142/2010; nr. 7548/1999 faza PUG, aprobat cu HCL Certeju
de Sus nr. 13/2000 și prelungit cu HCL nr. 69/2015, pe terenurile aferente proiectului se pot
executa lucrări de amenajare de carieră, conform Planului Urbanistic Zonal executat.
Amplasamentul studiat este situat pe partea dreaptă a Pârâului Ciongani, între fostul
sector minier Bocşa şi cariera Leopold, pe o pantă cu expoziţie sudică.
Vecinătățile directe sunt terenuri cu destinație forestieră înspre nord, vest și est, și drum
de acces la sud (drumul înspre fosta exploatare a C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – halda
Maria şi cariera Leopold) și sunt tot proprietate S.C. DEVA GOLD S.A.
Conform PUZ Cariera de andezit Ciongani, valorile pentru indicii urbanistici POT și
CUT sunt:
“Articolul 14 – Procent de ocupare a terenului – P.O.T.
- P.O.T. maxim 1 %
- P.O.T. minim 0,08 %
Articolul 15 – Coeficient de utilizare a terenului – C.U.T.
- C.U.T. maxim – 0, 1 mp Acd / mp teren
- C.U.T. minim – 0,08 mpAcd / mp teren.“

1.5. Metoda de exploatare

Se propune deschiderea unei cariere pentru exploatarea rocilor andezitice în vederea
utilizării acestora la lucrări de construcții. Etapele de dezvoltare a carierei Ciongani sunt
următoarele:
Etapa pregătitoare - care include:
- realizare acces auto la obiectivul propus prin amenajarea drumurilor de exploatare existente
în zona;
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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- lucrări de degajare material lemnos;
- lucrări de degajare strat vegetal cu haldare, necesar lucrărilor de ecologizare; lucrări de
degajare a stratului de sol vegetal (stratul vegetal are grosimi cuprinse între 0,3 m şi 0,5 m,
este discontinuu şi în multe locuri lipseste) și depunerea acestuia pe marginea carierei în
vederea reutilizării în etapa de ecologizare şi refacere a mediului de la finalul exploatării.
Depunerile de sol vegetal de pe marginea carierei vor respecta și conditţile legate de
biodiversitate, astfel încât pe marginea carierei se va realiza, acolo unde configuraţia terenului
permite, un val de pamînt cu baza de 5 metri şi înălţime de 3 metri, care se va inierba şi pe
care vor fi plantate specii arbustive şi arborescente native, din flora locala;
- realizare prospectiune zăcământ prin carieră experimentală la baza versantului,
Etapa de exploatare – care cuprinde:
- exploatare andezit în carieră deschisă;
- ecologizare amplasament;
Faza 1 – amenajare drum de acces și carieră experimentală
- DRUM DE ACCES - propunere de amenajare carosabil de 4,00 m şi crearea de acostamente
de 0,75 m, precum şi rigole. Drumul industrial de exploatare existent este adiacent la
extremitatea sudica amplasamentului studiat.
- CARIERA EXPERIMENTALĂ - zona care urmează să fie exploatată este deschisă printrun drum principal de acces ce face de legatura între localitatea Bocșa Mică şi zona
Leopold, mai exact halda Maria cota

+718m. Din aceasta zonă, accesul spre cariera

experimentala se va face descendent pe malul drept al paraului Ciongani, unde exista un
drum de legatură între sectorul minier Bocșa (cota +650m) şi galeria / halda Maria (cota
+718m).
Prin dezvoltarea carierei experimentale, se vor realiza lucrările de cercetare geologică
a zăcământului şi se va extrage o ”probă tehnologică”, care să facă posibilă stabiliriea
condițiilor geominiere de exploatare cele mai avantajoase (geometria viitoarei cariere), a
determinării indicatorilor de recuperare în exploatare, în prelucrare şi a celor de valorificare,
concomitent cu determinări chimice, mineralogice şi geotehnice (fizico-mecanice),
compatibilitate la fabricarea betoanelor etc.
Metoda de exploatare adoptată încariera (la suprafață) este ,,Metoda de exploatare cu
trepte descendente”.

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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In cadrul metodei de exploatare se vor adopta trepte cu înălţimea de 15m,
unghiul de inclinare a taluzului de cca. 60-70o şi berme de lucru cu lăţimea minima de 5m.
Faza 2 – amenajare cariera propriu-zisă de exploatare a andezitelor
In funcţie de rezultatele cercetărilor din cariera experimentală, se vor deschide
lucrările de exploatare a rocilor andezitice în cariera utilizând metoda de exploatare cu
trepte descendente.
Treptele de exploatare vor avea înălţimea variabilă, între 10 şi 15 m, cu unghiuri de
înclinare a taluzurilor între 60-75o şi berme de lucru cu lăţimea minimă de 5m. Înălţimea
treptelor este dată de perfomanţele excavatorului, unghiul de taluz este dat de rezistența
la compresiune a andezitului, iar lăţimea bermei de lucru este dată doar de spațiul de
manevra a excavatorului, ţinând cont ca incarcarea autobasculantelor se poate face pe
subtreapta inferioara unde diferenta de nivel este de 5m.
Lucrările de forare a găurilor de sondă în treptele de lucru vor fi condiţionate de
posibilităţile de menţinere a unghiului de taluz la valoarea de cca. 60-75o şi menţinerea
unei berme de siguranta de 3m.
Lucrările de împuşcare a găurilor de sondă se vor face cu companii autorizate în
executarea unor astfel de servicii, aprovizionarea cu material explozive şi executarea
împuşcărilor în deplină siguranâă intrând în atribuţia prestatorului de servicii.
Materialul excavat din cariera propusă se va procesa, dacă va fi cazul, într-o stație
de concasare - sortare mobilă.

1.6. Descrierea etapelor proiectului

1.6.1. Construcţie
Zăcământul Ciongani va fi deschis şi pregătit pentru exploatarea prin lucrări miniere
specifice exploatării în carieră. Principalele lucrări de deschidere vor fi drumurile industriale
de acces şi transport, precum şi drumurile tehnologice din carieră la treptele de exploatare.
Principalele etape din această fază sunt:
- realizare acces auto la obiectivul propus prin amenajarea drumurilor de exploatare
existente în zonă – drum acces: propunere de amenajare carosabil de 4,00 m și crearea de
acostamente de 0,75 m, precum și rigole;
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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- lucrări de defrișare și degajare material lemnos;
- lucrări de degajare a stratului de sol vegetal (stratul vegetal are grosimi cuprinse între
0,3 m și 0,5 m, este discontinuu și în multe locuri lipsește) și depunerea acestuia pe
marginea carierei în vederea reutilizării în etapa de ecologizare și refacerea mediului la finalul
exploatării. Depunerile de sol vegetal de pe marginea carierei, vor respecta conditiile legate de
biodiversitate: ,,pe marginea carierei se va realiza, acolo unde configuratia terenului permite,
un val de pământ cu baza de 5 metri și înălțime de 3 metri, care se va înierba și pe care vor fi
plantate specii arbustive și arborescente native, din flora locală’’;
- Anexe: pentru personalul de pază, întreținere și exploatare al obiectivului, se va
amplasa un container prefabricat, în zona de acces principal. Planul de situație este prezentat
în Anexa 2.
De asemenea, pentru alimentarea cu energie electrică se va aduce pe amplasament
un grup electrogen mobil cu motor diesel, cu o putere de 5kVA.
Defrișarea se va face în 2 etape :
- Defrișarea unei suprafețe de până la 1ha (UP III Certej, u.a. 115 - suprafata de 0,9980 ha),
corespunzătoare realizării carierei experimentale și execuției lucrărilor de cercetare (din
primii 2 ani); și apoi
- Defrișarea suprafeței rămase până la 2,9205 ha corespunzătoare carierei propriu-zise în cea
de-a doua etapă.

1.6.2. Funcţionare

Principalele etape din această fază sunt:lucrari
Etapa pregătitoare:
- realizarea lucrărilor de cercetare geologică a zăcământului prin dezvoltarea unei
cariere experimentale și extracția unei probe tehnologice, care să facă posibilă stabiliriea
condițiilor geominiere de exploatare cele mai avantajoase (geometria viitoarei cariere), a
determinării indicatorilor de recuperare în exploatare, în prelucrare și a celor de valorificare,
concomitent cu determinări chimice, mineralogice și geotehnice (fizico-mecanice),
compatibilitate la fabricarea betoanelor etc.
Se menționează faptul că prin lucrările miniere executate în cariera experimentală în
vederea extragerii și prelucrării probei tehnologice, S.C. DEVA GOLD S.A. intenționează
întocmirea calculului de resursă și a studiului de fezabilitate care să conducă la omologarea
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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acestui zăcământ și trecerea la etapa următoare de exploatare propriu-zisă în cariera de andezit
Ciongani.
Etapa de exploatare: Cariera propriu - zisă de andezite
- implică exploatarea andezitului din cariera Ciongani și prelucrarea acestuia în
conformitate cu parametrii tehnologici stabiliți în etapa de cercetare geologică.
Exploatarea andezitului se va realiza în vederea obținerii sorturilor de anrocamente
necesare construcției unor obiective de investiții aferente proiectului minier de la Certej
(fundații, terasamente, drenuri, drumuri tehnologice și industriale și pentru fabricarea
betoanelor) și pentru întreținerea căilor de acces (drumurilor tehnologice) a proiectului minier
de la Certej, promovat de S.C. DEVA GOLD S.A.

În capitolul 2 sunt prezentate în detaliu etapele proiectului şi procesele tehnologice.

1.6.3. Demontare/dezafectare/închidere/post-închidere

Activitatea de reabilitare a mediului va consta din lucrări de amenajare a suprafeţelor
afectate de excavarea andezitului din carieră, astfel încât după protecția rezervelor rămase
(dacă este cazul) se vor executa lucrări de taluzare și rambleiere, lucrări de protecție a
taluzelor, lucrări necesare pentru prevenirea căderilor în gol (împrejmuire) se va depune un
strat de cel puțin 20 cm de sol vegetal pentru înierbare, se vor reface canalele de gardă pentru
evacuarea apelor de siroire, ținta urmând sa fie minimizarea impactului vizual, reducerea
poluării cu praf prin acoperirea particulelor purverulente cu sol vegetal, monitorizarea
postînchidere.
A) Lucrări pentru amenajarea terenului:
- Evacuarea utilajelor şi echipamentelor;
- Evacuarea şi depozitarea corespunzătoare a eventualelor deşeuri.
B) Amenajări pentru ecologizare, pentru protecţia mediului şi încadrare peisagistică,
prin reconstituirea condiţiilor naturale ale ariei înconjurătoare:
- aşternere de sol vegetal pe o grosime de cca. 20 cm, pe suprafeţele rectificate unde
existau bermele de lucru, vatra carierei (platforma), şi drumurile de acces la treptele carierei;
- lucrări de întreţinere a vegetaţiei.
C) Lucrări de monitorizare în timpul execuției lucrărilor de închidere, precum și în
perioada de post-închidere, până la refacerea vegetaţiei.
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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Aceste lucrări se vor desfăşura în baza unui proiect tehnic de închidere a carierei, după
obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare.
Parametrii

de

monitorizare

la

închidere

şi

detalii

privind

monitorizarea

amplasamentului sunt prezentate în capitolul 6 al prezentului studiu.

1.7. Durata etapei de funcţionare

Conform strategiei de implementare a proiectului minier – cariera de andezit Ciongani
și a etapelor de dezvoltare, perioada de activitate prevăzută pentru etapa de cercetare
geologică este de 2 ani, iar etapa de exploatare propriu-zisă se estimează a fi de circa 14 ani
din momentul omologării zăcământului de andezit din zona Dealul Ciongani. Perioada de
exploatare a carierei propuse a fost estimată funcție de perioada de funcționare a proiectului
minier Certej, promovat de S.C. DEVA GOLD S.A.
Programul de funcţionare a obiectivului va fi de 1 schimb/zi, 10 ore/schimb, 6
zile/săptămână, 258 zile/an.
1.8. Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite
Capacitatea de exploatare a carierei în anii ani de activitate va fi strâns corelată cu
necesităţile proiectului minier Certej.
Materia primă este andezitul existent în carieră.
Repartizarea producției anuale, a cantității de andezit extras pe durata anilor de
activitate este redată în tabelul 1.3.

Tabelul 1.3. Programarea producției
ETAPE DE LUCRU

U.M.

Producția anuală
Ani de activitate
Cantitatea de andezit
extras

t
nr.

CERCETARE
GEOLOGICĂ
33.250
2

t

66.500

EXPLOATARE
investiții producție
300.000
60.000
3
11
900.000

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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Sursele şi reţelele de alimentare cu apă potabilă şi industrială

Apă industrială
Apa tehnologică necesară pentru stropirea drumurilor de acces va fi adusă cu cisterna,
din sursă externă.
Apă potabilă
Asigurarea necesarului de apă potabilă în incinta minieră se va face periodic, din sursă
externă, respectiv apă îmbuteliată.
Apele pluviale colectate de pe amplasament vor fi dirijate prin șanturi perimetrale
către o rigolă pluvială deschisă, care va fi realizată pe latura de sud a amplasamentului și
după trecerea printr-un decantor longitudinal, se vor descărca în pârâul Ciongani.
•

Alimentarea cu energie electrică
Pentru alimentarea cu energie electrică se va folosi un grup electrogen mobil cu motor

diesel, cu o putere de 5kVA.
•

Staţii de producere a aerului comprimat, reţele şi cantitatea necesară
Nu sunt necesare staţii stabile de producere a aerului comprimat întrucât utilajele

tehnologice din carieră sunt dotate cu instalaţii proprii de producere al acestuia.
•

Toaletă ecologică (exterioară)
In aria funcțională de echipare edilitară, pe perioada exploatării de andezite, se va

amenaja o toaletă ecologică cu rezervor vidanjabil.
•

Reţea termică exterioară
Nu se pune problema realizării unei reţele termice, deoarece încălzirea spaţiilor se va

face cu aparate electrice.
•

Consumul de combustibil
Consumurile medii de motorină/utilaj şi de ulei, necesare anual, determinate la timpul

mediu de lucru pentru fiecare utilaj din procesul de extracţie, sunt prezentate în tabelul 1.4.
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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Tabelul 1.4. Consumurile medii de motorină şi de ulei
Utilaje echipate cu motoare
Număr Consumul de motorină
Consumul de uleiuri
Diesel
Utilaje
L/an
l/trocă
l/an
Foreza DTH
1
9.000
0,03
Ulei hidraulic=90
Excavator Komatsu cu cupa de
1
8.100
0,027
2,66 mc
Buldozer Komatsu cu suprafața
1
27.900
0,186
lamei de 5,61mc
Ulei pentru motor=
15.120
Autobasculante Komatsu cu
4
32.500
0,19
capacitatea de 40t
Încărcător frontal Komatsu cu
1
9.000
0,03
cupa de 3,5 mc
TOTAL litri
8
86.500
0,463
15.210
Tipul şi numǎrul utilajelor folosite se poate modifica/adapta pe parcursul exploatǎrii,
după caz.

Grupul electrogen mobil cu motor diesel, cu o putere de 5 kVA consumă la 75% - 0,9
l/h, iar la 100% - 1,6 l/h.
Motorina necesară pentru utilaje și autovehiculele de transport se va alimenta dintr-o
stație mobilă de distribuție carburanți cu capacitatea de 9 m3 amplasată în afara perimetrului
de exploatare.
•

Consumul de material exploziv
În activitatea desfăşurată în cariera se va folosi material exploziv, conform tabelului

1.5.
Tabelul 1.5. Cantităţi de material exploziv utilizate în carieră
Nr. crt.

SPECIFICAȚIE

1

Cantitatea de exploziv (AM-1) dintr-o gaură de sondă (Qg) / pe bloc

2
3
4
5
6
7
8

Cantitatea de exploziv (AM-1) dintr-o gaură de sondă (Qg) / cantitate rocă
Capse electrice de iniţiere
Capse Nonel U500/6 m
Capse Nonel U500/15 m
Multiclipsuri
Conectori SL 25
Cablu electric care se distruge la o împuşcare

CANTITATE
53kgAM1 / 1060 kgAM1
53kgAM1 / 4395tmm
2 buc./bloc
20 buc./bloc
20 buc./bloc
21 buc./bloc
6 buc./bloc
30 m/bloc

În incinta carierei nu se depozitează explozibil. Materialele explozive sunt aduse cu
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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mijloace de transport autorizate la frontul de lucru direct dintr-un depozit autorizat, doar în
cantitatea strict necesară împuşcării respective.
1.9. Informaţii despre materiile prime şi substanţele chimice folosite
În activitatea desfăşurată în cariera la operaţia de împuşcare a găurilor de sonda se vor
folosi explozivi.
În activitatea desfăşurată în cariera se vor folosi materiale explozive şi substanţe
periculoase, conform tabelului 1.6:

Tabel 1.6. Substanţe periculoase
Denumirea
materiei prime,
a substanţei
sau
preparatului
chimic

Clasificarea substanţelor sau preparatelor chimice
Consumuri
anuale

Periculoase/
Nepericuloase
(P/N)

Risc de explozie la
şoc, frecare, foc sau
alte surse de aprindere

RIOXAM
(AM-1)

RIOMAX HE RIOMAX XE
(AM-1)
136 t/an

P

RIOSPLIT RIOGEL
TRONER RIOGEL SB RIOGEL
KUPULA
(AM-1)
RIOSEIS HE
(RIOSEIS
PLUS)
RIOCORD

0,18 t/an

P

RIODET
RIONEL
Capse Nonel
U500/6

Periculozitate

2580 buc. /an

P

Exploziv; pericol de
explozie în masă.
Poate provoca un
incendiu sau o
explozie; oxidant
puternic. Provoacă
arsuri grave ale pielii
şi lezarea ochilor.
Exploziv; pericol de
explozie în masă.
Poate provoca un
incendiu sau o
explozie; oxidant
puternic. Provoacă
arsuri grave ale pielii
şi lezarea ochilor
Explozie prin șoc,
frecare, foc sau alte
surse de aprindere
Exploziv; risc de
explozie în masă
Exploziv; risc de
explozie în masă.
Exploziv; risc de
explozie în masă.
Exploziv

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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Fraze de
pericol

R2

H201

R2
R9
R34

H201
H271
H314

R2
R9
R34

H201
H271
H314

R3

H201
H201

R2

H201

R2

H201

R2

H201

R2
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U500/15
Multiclipsuri
Capse electrice
Conectori SL25
Cablu
împuşcare

2580 buc. /an
2709 buc. /an
258 buc/an
774 buc/an
3870 m/an

Motorină

86.500 l/an

Uleiuri de
motor
Uleiuri de
hidraulice

15210 l/an

Exploziv

P

H201

R2

Exploziv

P
N
N

P
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Posibil efect
cancerigen, Nociv,
Periculos pentru
mediu

H201

R40-65-66-51/53

H351
H304
H411

N
N

Fişele cu date de securitate ale substanţelor periculoase sunt atasate (în format
electronic).
În funcție de necesitățile din teren și de furnizor, se va utiliza tipul de AM-1
(RIOXAM, RIOMAX HE - RIOMAX XE, RIOSPLIT - RIOGEL TRONER - RIOGEL SB RIOGEL KUPULA) și cel de explozibil de inițiere (RIOSEIS HE (RIOSEIS PLUS),
RIOCORD, RIODET, RIONEL), dintre cele menționate în tabelul 1.6.
Materialele explozive vor fi aduse de firma angajată pentru executarea lucrărilor de
împuşcare care asigura şi explozibilul.
1.10. Caracteristici generale ale zonei
1.10.1. Relieful

Geografic, amplasamentul se găsește în sectorul de sud-vest al Munților Metaliferi,
care reprezintă o subdiviziune geografică a Munților Apuseni de Sud.
Relieful este caracterizat de prezenţa unor înălțimi cu forme abrupte sau domoale, cu
altitudini cuprinse între 400 şi 1000 m. In zonă se găsesc mai multe culmi, corespunzând unor
neck- uri vulcanice vechi, cum ar fi: Haitău (1056 m), Sarcau (894,9 m), Găunoasa (678 m),
Făeraguț (702,1 m), Făeragu (781 m), Măgura (677,9 m), Oancii (905,1 m), Stogului (897,3
m).

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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1.10.2. Geologia – Litologia

Consideratii generale, cadrul geo-structural si metalogenetic
Ca parte integrantă a Apusenilor Sudici, zona delimitată de perimetrul de exploatare
“Certej” a urmat linia evolutivă a acestora.
Structurile Dl. Grozii – Coranda – Băiaga - Hondol sunt situate în partea sudică a
Bazinului tectono-magmatic “Brad-Săcărâmb”, între localitățile Hondol, Bocșa Mare și Bocșa
Mică. La alcătuirea geologică participă formațiuni vulcanogene bazaltice și depozite
cretacice, formațiuni ce reprezintă bazmentul mezozoic, precum și sedimente și vulcanite
neogene.
Complexul preneogen este constituit in cea mai mare parte dintr-o secvență flisoidă,
grezoasă-siltitică-argiloasă, (barremian-aptiană) cu intercalații izolate de bazalte, lave spilitice
și piroclastite asociate. Bazitele aflorează pe arii restrictive la est de localitatea Hondol. Local
în depozitul flisoid, (Coranda Mică - Hondol), forajele au interceptat blocuri exotice de
epimetamorfite sau calcare recifale în facies de Stramberg, local recristalizate.
Sedimentarul neogen, cu o mare răspândire în zonă este constituit din conglomerate,
gresii, marne și argile miocene-antebadeniene. Acestea suportă suprastructura vulcanică
neogenă, reprezentată prin andezite amfibolice de tip Hondol și andezite cuarțifere cu
amfiboli de tip Săcărâmb (11.0-11.5Ma).
Roci eruptive neogene
Vulcanitele neogene sunt reprezentate predominant prin structuri vulcanice – Hondol,
Dl. Grozii–Săcărâmb și subvulcanice – Băiaga și curgeri de lave. Andezitele acestor aparate
vulcanice prezintă caractere chimice apropiate și se încadrează într-o serie intermediară,
cuprinsă între ,,Seria de Săcărâmb”- andezite cuarțifere cu amfiboli și biotit și ,,Seria de
Barza” - andezite cuarțifere cu piroxeni, amfiboli +/- biotit.
Procesele de propilitizare prezintă un caracter regional, fiind urmate de o puternică
metasomatoză potasică.
Andezitele corespund unui fond magmatic cu caracter predominant cuarț-dioritic,
intermediar-alcalin, uneori marcant calcic.

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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Caracteristici petro-geoghimice
Elemente majore (%)
SiO2

51,32 - 64,14 Na2O 0,59 - 4,45

Al2O3 11,89 - 25,05 Fe2O 0,32 - 3,92
Fe2O3 0,00 - 9,28

TiO2

FeO

P2O5 0,00 - 0,67

0,00 - 10,52

0,00 - 3,85

MnO 0,00 - 1,00

CO2

0,00 - 2,20

MgO 0,11 - 5,90

S

0,00 - 0,78

Cao

H2O

0,03 - 5,83

1,09 - 9,62

Determinările de vârstă absolută K-Ar, (E. Roșu et al. 2001, 2006), au evidențiat
vârste cuprinse între 10.5 și 11.5Ma pentru andezitele de Hondol și Dl. Grozii–Săcărâmb.
Corpul subvulcanic andezitic de Băiaga, mai tânăr, poate fi încadrat între 10-10.2Ma.
Vulcanitele din zonele Dealul Cucăi și Dealul Ciongani sunt reprezentate
preponderent prin structuri subvulcanice și curgeri de lave aferente andezitelor de tip Dl.
Grozii–Săcărâmb.

Caracterizarea mineralogică și fizico-chimică a rocilor este prezentată în capitolul
4.4.

Seismicitatea
România se găseşte într-o zonă activă din punct de vedere seismic. Cu toate acestea,
95 % dintre evenimentele seismice se limitează la zona Vrancea.
În acord cu zonarea seismică a teritoriului României (SR-11100/1-1993), Ciongani
este amplasată în zona seismică F, cu un coeficient Ks= 0,08, perioada de vârf Tc= 0,7 şi
intensitate seismică 6, pe scara MSK (Medvedev, Sponhauer, Karnic), ceea ce corespunde
unei zone cu grad seismic scăzut.

1.10.3. Clima
Clima zonei unde este localizat și amplasamentul carierei Ciongani are un caracter
temperat-continental. Zonele mai înalte au un climat montan, cu ierni reci şi căderi abundente
de ninsoare, timp de 4-6 luni pe an. Primăverile şi toamnele sunt reci şi umede, cu abundente
căderi de ploi. Verile sunt scurte, cu treceri gradate între anotimpuri.
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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Temperatura medie, lunară, este cuprinsă între 9o şi 10oC (vara 18-20o C şi iarna -2,5o
÷ -3oC).
Umezeala relativă a aerului este de 72-73 %, premisă pentru dezvoltarea unei vegetaţii
relativ bogate. Distribuţia valorilor nebulozităţii totale prezintă nivelele cele mai ridicate în
decembrie şi cele mai scăzute în august, acest parametru fiind în corelaţie cu umezeala
relativă a aerului.
Precipitaţiile atmosferice anuale ating valori de 400-600 mm. Zăpada acoperă în
întregime terenul din decembrie – foarte rar, încă din noiembrie – până în martie şi în mod
excepţional, până în aprilie, mai ales în anii mai reci. Căderile cele mai abundente de zăpada
se înregistrează în perioada ianuarie-februarie, iar cele mai scăzute în decembrie şi martie.
Viteza medie a vântului se situează între 2,2 şi 3,7 m/s, sectorul dominant V–NV fiind
însoţit de cele mai mari viteze.
1.11. Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi
de activitatea propusă
Prin specificul activităţilor desfăşurate nu se pot produce poluări biologice şi nici alte
tipuri de poluare fizică, în afară de zgomotul şi vibraţiile generate de puşcările în carieră, de
utilizarea unor utilaje grele pentru prelucrarea rocilor şi activitatea de transport auto.
Exploatarea andezitelor în carieră nu constituie sursa de poluare radioactivă.

1.11.1. Aspecte generale privind zgomotul şi vibraţiile
În continuare se prezintă evaluarea impactului zgomotului şi vibraţiilor ca urmare a
activităţilor prevăzute a se desfăşura în cadrul proiectului.
Roca este extrasă din carieră folosind tehnici de derocare tipice, generatoare de
zgomot şi vibraţii. Roca este încărcată în autobasculante şi transportată la locul de punere în
operă, sau până la stația de concasare-sortare.
Tehnica de derocare, pe lângă generarea de zgomot şi vibraţii, implică producerea
fenomenului de suprapresiune atmosferică (suflu aerian). De asemenea există riscul de
aruncare a rocilor.
Evaluarea impactului privind zgomotul şi vibraţiile generate ca urmare a existenţei
exploatării ajută la identificarea măsurilor de diminuare necesare, folosirea celor mai bune
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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practici de management în vederea minimizării sau eliminării posibilului disconfort creat unor
receptori sensibili, asigurarea unor condiţii de siguranţă şi igienă a muncii pentru toţi
lucrătorii, în concordanţă cu legislaţia naţională şi internaţională în domeniu.
Dacă valorile rezultate din evaluarea efectuată în condiţii teoretice de funcţionare a
tuturor utilajelor la întreaga capacitate sunt acceptabile, pentru situaţia reală (mai avantajoasă
din punct de vedere al numărului de surse care acţionează simultan) este de asemenea
acceptabilă.

1.11.2. Legislaţia privind zgomotul şi vibraţiile

Standardul românesc STAS 10009-88: Acustica urbană. Limite admisibile ale
nivelurilor de zgomot, se referă la limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul
urban, diferenţiate pe zone şi dotări funcţionale, pe categorii tehnice de străzi, stabilite
conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare privind sistematizarea şi protecţia
mediului înconjurător. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot (Leq) exterior pe străzi,
măsurate la bordura trotuarului ce mărgineşte partea carosabilă, se stabilesc în funcţie de
categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului). Astfel, pentru străzi de
categoria tehnică III, de colectare, nivelul de zgomot echivalent maxim admisibil este de 65
dB(A). Pentru străzi de categoria a II-a, de legătură, nivelul de zgomot echivalent maxim
admisibil este de 70 dB(A). Valoarea nivelului de zgomot Leq, maxim admisibil, la limita
zonelor funcţionale din mediul urban este de 65 dB(A).

ORDINUL Ministerului Sanătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, menţionează la
ART. 16 (1) că “ Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în
teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,
după cum urmează:
a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A
(AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m
înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50;
b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu
echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de
zgomot Cz 40.”
În figura 1.1. este prezentată o scara în dB pentru zgomot, cu unele limite impuse de
legislaţie şi situaţii care pot să genereze aceste niveluri.

Figura 1.1. Scara în dB pentru zgomot, cu unele limite impuse de legislaţie şi situaţii care pot
să genereze aceste niveluri

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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Caracterizarea surselor de zgomot implicate în diferite activităţi planificate în cadrul
proiectului
Pentru caracterizarea unei surse de zgomot este necesară cunoaşterea puterii acustice a
acesteia.
De asemenea este necesară cunoaşterea timpului de acţiune pentru sursa analizată şi
regimurile de lucru ale acesteia.
Este necesară, de asemenea, cunoaşterea coordonatelor de poziţie ale sursei, atât în
plan orizontal cât şi în plan vertical, cota la care este situată sursa având o mare importanţă în
ceea ce priveşte propagarea zgomotului în vecinătatea acesteia.
În tabelul 1.7. sunt prezentate sursele implicate în activităţile ce se vor desfăşura pe
teritoriul exploatării şi nivelul de putere acustică asociată fiecăreia dintre ele, considerând
limitele prevăzute de HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu
produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (care transpune în legislaţia
naţională Directiva 2000/14/EC).

Tabel 1.7. nivelul de putere acustică asociată sursele implicate în activităţile din carieră
Denumire utilaj

Nr. utilaje

Buldozer
Foreza DTH
Autobasculanta
Încărcător frontal
Excavator cu cupă

1
1
4
1
1

Putere
[kW]
153
402
353
143
202

Nivelul de putere
acustica [dB]
108
109
110
106
105

1.11.3. Prognoza zgomotului

In evaluarea efectuată mai jos a fost utilizată o metodă de prognoza aproximativă/
simplificată dupa standardul german VDI 2714 din 01/1988 - Dispersia zgomotului in
exterior" (EU-Twinning Project RO2004/IB/EN-09 “Implementation and Enforcement of
the Environmental Acquis at National Level and Coordination of 8 Regional Twinning
Projects”). Conform acestei metode, nivelul de intensitate a zgomotului la punctul de imisie
(receptor) se determină prin calcul utilizând relaţia:
LAeq(sm) = LWAeq+ DI + K0 - 20 x lg (sm) - 11 [dB]
Unde:
LAeq(sm) - nivelul de intensitate a zgomotului in punctul de imisie
sm – distanta dintre sursa de zgomot şi punctul de imisie
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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LWaeq - nivelul de intensitate medie a zgomotului la sursă

Figura 1.2. Dispersia zgomotului in exterior
DI – direcţia de propagare (confm. VDI 2714, alin 5.1, imag 2)
Această direcţie este considerată doar în legătură cu auto-ecranarea clădirilor (indică cu
câţi dB este mai mic nivelul de intensitate a zgomotului unei suprafeţe de clădire
transmiţătoare în direcţia de dispersie abordată decât perpendicular pe suprafaţa
transmiţătoare. In evaluări se va considera situaţia cea mai dezavantajoasă in care DI = 0.

Figura 1.3. Direcția de propagare

K0 – unghiul spaţial (conform VDI 2714, alin 5.2, tab. 2)
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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Se consideră înălţimea nivelului suprafeţelor emiţătoare din apropierea sursei de
zgomot. In evaluări se va consideră că sursa de zgomot este situată pe sol deci K0 = +3 .

Figura 1.4. Unghiul spațial

Conform metodologiei, o grupă de surse de zgomot amplasate în aer liber poate fi
tratată ca o sursă de zgomot punctiformă dacă distanţa Sm de punctul din mijlocul grupei este
de minim două ori mai mare decât extinderea maximă E a grupei (VDI 2714 pct. 3.3):

Figura 1.5. Modul de prognoză a zgomotului

Pentru prognoza zgomotului generat de activităţile specifice proiectului se consideră
situaţia cea mai dezavantajoasă în care toate sursele de zgomot funcţioneaza simultan şi sunt
grupate astfel încât să poată fi tratate ca o sursă punctuală. În calcule se consideră că toate
cele 8 utilaje sunt identice şi au un nivel de putere acustica de 110 dB (maxim). În acest caz
nivelul sonor al acestora trebuie adunat logaritmic, folosind valorile din tabelul 1.8.

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda

21

Raport privind impactul asupra mediului
pentru proiectul
,,Cariera de andezit Ciongani”

Iulie
2016

Tabel 1.8. Echivalare nivel sonor

Puterea acustică echivalentă a grupului format din toate sursele de zgomot este de 110
+ 9 = 119 dB.
Utilizând formula LAeq(sm) = LWAeq+ DI + K0 - 20 x lg (sm) – 8, se poate calcula
nivelul de intensitate a zgomotului perceput la diferite distanţe :
- 3000 m: LAeq(3000) = 119 + 0 + 3 - 20 x lg (3000) – 8 = 119 +3 – 20 x 3.5 – 8 = 44 dB
- 2000 m: LAeq(2000) = 119 + 0 + 3 - 20 x lg (2000) – 8 = 119 +3 – 20 x 3.3 – 8 = 48 dB
- 1000 m: LAeq(1000) = 119 + 0 + 3 - 20 x lg (1000) – 8 = 119 +3 – 20 x 3 – 8 = 54 dB
- 500 m: LAeq(500) = 119 + 0 + 3 - 20 x lg (500) – 8 = 119 +3 – 20 x 2,7 – 8 = 60 dB
- 300 m: LAeq(300) = 119 + 0 + 3 - 20 x lg (300) – 8 = 119 +3 – 20 x 2,48 – 8 = 64,4 dB
- 200 m: LAeq(200) = 119 + 0 + 3 - 20 x lg (200) – 8 = 119 +3 – 20 x 2,3 – 8 = 68 dB
- 100 m: LAeq(100) = 119 + 0 + 3 - 20 x lg (100) – 8 = 119 +3 – 20 x 2,0 – 8 = 74 dB
Limita admisibilă a nivelului de zgomot echivalent dB (A) la limita incintelor
industriale este de 65 dB. După cum se poate vedea mai sus, în cazul proiectului analizat
această limită nu este depăşită la distanţe mai mari de 300 m. Ca atare , impactul zgomotului
poate fi considerat nesemnificativ având în vedere ca locuințele cele mai apropiate se află la o
distanța de peste 1 km iar pe lângă atenuarea zgomotului datorită distanţei dintre sursă şi
receptor există și o atenuare datorită ecranării realizate de vegetație (proiectul este localizat
într-o zonă împădurită). Informaţiile bibliografice disponibile indică faptul că o perdea
forestieră cu lăţimea de 10 m poate realiza o atenuare cu 1-2 dB a nivelului de zgomot.

1.11.4. Efectele exploziilor de derocare

A. Efectul seismic al exploziilor
Vibraţiile generate prin explozii, indiferent de tipul undelor, pot fi aproximate ca
sinusoide variind atât cu timpul cât şi cu distanţa, de-a lungul celor trei direcţii
perpendiculare.
Parametrul cel mai utilizat în măsurătorile şi predicţiile referitoare la vibraţii generate
prin explozii de derocare este Vv-v max – viteza vârf la vârf maximă a vibraţiei (figura 1.6.).
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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V [mm/s]

Vv-v max

Vmax

Vef
t [s]

Vmin

Vef

- Valoarea eficace a vitezei

Figura 1.6. Vv-v max – viteza vârf la vârf maximă a vibraţiei

Propagarea dinspre sursă spre receptor a energiei transmise mediului (o parte se
consumă pentru fracturarea straturilor de rocă din vecinătatea punctului de amplasare a
încărcăturii, altă parte se disipă în deformări plastice ale straturilor următoare) se face prin
unde seismice, iar parametrii descriptori ai acestora, în diferite puncte, sunt influenţaţi de
puterea sursei generatoare, de structura solului şi subsolului ca mediu de propagare a undelor,
de tehnologia de lucru – în cazul de faţă se foloseşte tehnologia NONEL, de locul amplasării
încărcăturii – dacă de jur-împrejurul încărcăturii se află straturi masive de rocă, sau dacă
derocarea se face dintr-un front, dislocarea realizându-se sub formă de straturi (“în felii”).
Procedeul de derocare prin tehnologia NONEL se utilizează pentru a fracţiona efectul
unei explozii mari în explozii multiple de puteri corespunzător reduse. De menţionat că dacă
două explozii sunt decalate cu minimum 8 ms (milisecunde), efectele se consideră net
separate din punct de vedere al puterilor, neexistând riscul compunerii acestora.
În majoritatea standardelor, parametrul descriptor este Vv-v max – viteza vârf la vârf a
vibraţiei. Cel mai restrictiv dintre toate este standardul german DIN 4150, partea a 3-a / 1999.
Acest standard stabileşte că vectorul viteză, măsurat, să se ia în calcul într-o manieră
conservativă, adică pentru fiecare componentă se adoptă valoarea vitezei echivalente maximă
(mai mare sau cel puţin egală cu viteza reală maximă, deoarece componentele pe cele trei
direcţii pot avea valorile maxime nesimultan).
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În cadrul Prescripţiilor Tehnice cu privire la Măsurarea vitezei de deplasare a undelor
seismice - anexă la NSPM pentru Depozitarea, Transportul şi Folosirea Materiilor Explozive,
ed.1997 - este prezentată şi corelaţia între gradul de intensitate seismică (scara MSK –
Medvedev, Sponheuer, Karnik - 1964) conform STAS 3684/71, viteza oscilaţiilor particulelor
solului şi efectele asupra structurilor, în cazul seismelor produse de lucrările de împuşcare:
Tabel 1.9. Viteza oscilaţiilor particulelor solului şi efectele asupra structurilor
Grade
STAS 368571
IV

V

VI

VII

VIII

Efectul asupra structurilor
Posibile deteriorări la construcţiile de tip rural, conducte sub
presiune, sonde de petrol şi gaze , puţuri miniere, structuri foarte
fragile.
Se exfoliază stratul de zugrăveală. Apar fisuri mici şi înguste în
tencuială la construcţiile tip rural şi urban. Posibile deteriorări
minore la construcţiile de tip industrial.
Se produc fisuri în tencuială în pereţii despărţitori şi desprinderea
unor bucăţi de tencuială la construcţiile de tip industrial.
Se produc fracturi în elementele de rezistenţă la construcţiile de
tip rural, fracturi în zidărie cu desprinderea unor bucăţi mari de
tencuială la construcţiile de tip urban şi fisuri în tencuială cu
desprinderea unor bucăţi la construcţiile de tip industrial. Surparea
în puţine cazuri a părţilor carosabile pe pante abrupte. Avarierea
posibilă a îmbinărilor conductelor. Avarierea maşinilor montate.
Se produc fracturi majore în elementele de rezistenţă la
construcţiile de tip rural şi urban. Se produc fisuri în elementele
de rezistenţă a construcţiilor de tip industrial.

Viteza de oscilaţie
v (mm/s)
Valoare
Valoare
admisă
limită
5

10

11

20

21

40

41

80

81

160

În Marea Britanie avariile provocate construcţiilor se clasifică în patru categorii:
I – fără avarii (v < 6.25 mm/s)
II – posibila fisurare a tencuielii (în mod excepţional fisuri în elementele portante (v =
6.25 – 12.5 mm/s)
III – posibile avarii la elementele portante (v = 12.5 – 75 mm/s
IV – avarierea elementelor portante (v > 75 mm/s)
În Germania, normele DIN 4150 stabilesc valori limită astfel încât să nu fie afectată
integritatea construcţiilor.
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Tabel 1.10. Intervalul de frecvente Germania, normele DIN 4150
Nr. crt.

Tipul clădirii

1

Clădiri cu folosinţă industrială , sau alte
clădiri structurate similar
Clădiri cu destinaţia de locuinţe
Clădiri sensibile la vibraţii (ex.
monumentele protejate)

2
3

Intervalul de frecvente/ Viteza (mm/s)
1 – 10 Hz
10 – 50 Hz
50 – 100 Hz
20

20 – 40

40 – 50

5

5 – 15

15 – 20

3

3–8

8 – 10

În tabelele 1.11. și 1.12. sunt prezentate valorile limită acceptate conform normelor
australiene AS 2187 precum şi posibile efecte ale acestor vibraţii.

Tabel 1.11. Norme Australia
Nr. crt.
1
2
3

Tipul structurii
Clădiri istorice, monumente şi clădiri cu destinaţie
specială
Clădiri civile
Construcţii cu destinaţie specială cu structura din
beton armat

Valoarea vitezei
2
10
75

Tabel 1.12. Posibilele efecte ale vibraţiilor pentru norme Australia
Nr. crt.

Valoarea vitezei
[mm/s]
<5
5 – 10
10 – 18
>18

1
2
3
4

Efecte
Fără pagube
Apariţia de fisuri ale tencuielii
Pagube minore
Avarierea structurilor clădirilor

În Irlanda, Autoritatea Naţională a Drumurilor (NRA) a emis Ghidurile privind
zgomotul şi vibraţiile, indicându-se nivelurile de vibraţii acceptabile în vederea minimizării
riscului privind pagubele asupra clădirilor în timpul construcţiilor, după cum se arată în
tabelul 1.13.
Tabel 1.13. Norme Irlanda
Nivelurile de viteze admisibile la cea mai apropiată parte a unei clădiri sensibile
faţă de sursa de vibraţii în funcţie de frecvenţă
[mm/s]
Sub 10 Hz
Intre 10 si 50 Hz
Intre 50 si 100 Hz si peste
8
12.5
20

În plus, întreprinderile aflate sub incidenţa IPPC, incluzând carierele şi minele de
suprafaţă au impuse ca limite de vibraţii valorile: 8 – 12 mm/s pe timp de zi şi 4 mm/s pe timp
de noapte.
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Viteza de vibraţie depinde de o mulţime de factori: caracteristicile fizico-mecanice ale
formaţiunilor traversate de unda seismică, succesiunea şi extinderea acestora, deranjamentele
structurale ale rocilor (mărimea, succesiunea şi orientarea acestora), distanţa parcursă de unda
seismică (distanţa dintre focarul exploziei şi punctul de măsurare) tehnologia lucrărilor de
împuşcare şi distribuţia încărcăturii şi mărimea încărcăturii de explozie.
Viteza se determină prin măsurători în teren sau utilizând relaţiile furnizate de
literatura de specialitate.
Mărimea încărcăturii de exploziv care va fi utilizată depinde de: necesarul de dislocat
şi frecvenţa exploziilor (zilnică, săptămânală, lunară). Pentru calculul efectului seismic se
consideră ca ipoteză de lucru o frecvenţă de dislocare zilnică cu un consum de 1060 kg AM1/bloc (la o puşcare) adică 813 kg echivalent TNT.
Modelul echivalentului TNT este principala metodă de calcul a efectelor exploziilor,
provocate de detonarea explozivilor. Modelul calculează masa echivalentă TNT (WTNT), care
reprezintă cantitatea de TNT, care ar produce aceleași efecte ca și materialul exploziv
implicat în explozie. Masa echivalentă TNT descrie efectul exploziv într-un anumit spațiu
când se produce explozia și poate fi calculată din cantitatea de material exploziv Wexp și
factorul de echivalență f (kg TNT / kg substanță explozivă) conform formulei de mai jos:
WTNT = f x Wexp
Unde:
f - factorul de echivalența (kg TNT / kg exploziv)
Wexp - Masa de substanță explozivă (kg)
WTNT - masa echivalentă TNT (kg)
Factorul de echivalență pentru principalele substanțe explozive poate fi găsit în
literatura de specialitate. Valorile asociate explozibilului ANFO (AM-1) identificate în
diferite surse bibliografice variază între 0,8 și 0,74 . Ca atare în calculele a fost utilizată o
valoare medie de 0,77.

Formula utilizată pentru calculul vitezei de oscilaţie este:
V(cm/s) = k x (Q/R3)1/2
în care:
- k - coeficient care depinde de caracteristicile materialului (solului) din zonă;
- Q - cantitatea de exploziv implicată în explozie (kg echiv TNT);
- R - distanţa în m până la locul exploziei
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
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În cadrul unor lucrări de împuşcare efectuate în condiţii relativ similare când s-au făcut
măsurători ale vitezei de oscilaţie s-a obţinut o valoare medie pentru coeficientul k = 30.
Rezultă că, formula pentru calculul vitezei de oscilaţie în cazul puşcărilor din
perimetrul carierei va fi:
V(cm/s) = 30 x (Q/R3)1/2
În România, nu există un normativ care să reglementeze protecţia construcţiilor la
efectul seismic al exploziilor de derocare.
Având în vedere acest aspect, pentru protecţia seismică a obiectivelor din zonă s-au
adoptat prevederile normativului german DIN 4150/83 prezentate în tabelul 1.10.
Se observă că valoarea cea mai mică este de 3 mm/s, care este viteza maximă admisă
pentru protecţia monumentelor istorice (cazul cel mai defavorabil).
Cu formula de mai sus s-au calculat vitezele de oscilaţie la diferite distanţe faţă de
focarul exploziei în cazul unei încărcături de 813 kg echiv. TNT detonate instantaneu.
NOTA: În practică, prin utilizarea sistemului Nonel de detonaţie (cu microîntârziere),
vitezele de oscilaţie sunt mai reduse, detonarea instantanee reprezentând cazul cel mai
defavorabil care poate avea loc doar în caz de accident.
Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 1.14.

Tabel 1.14. Rezultate calcul viteze de oscilaţie la diferite distanţe faţă de focarul exploziei în
cazul unei încărcături de 813 kg echiv. TNT detonate instantaneu
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Distanţa până la centrul exploziei
[m]
40
55
56,7
70
100
130
143
160
180
201
300
500

Viteza de oscilaţie
[mm/s]
33,8
20,97
20
14,6
8,55
5,77
5
4,22
3,54
3
1,64
0,76

Rezultă că, în cazul exploziei instantanee a unei încărcături de 813 kg echiv. TNT
valoarea admisă a vitezei de oscilaţie pentru protecţia monumentelor istorice (3 mm/s) nu va
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fi depăşită decât la distanţe mai mici de 201 m faţă de focarul exploziei. Având în vedere
distanța foarte mare (cca. 2 km) la care se află zonele locuire, impactul asociat exploziei poate
fi considerat nesemnificativ.
B. Efectul suprapresiunii în frontul undei de şoc
Suprapresiunea în frontul undei de şoc depinde de cantitatea de exploziv care se
detonează şi de distanţa faţă de focarul exploziei. Această suprapresiune se determină cu
relaţia:
P = 0,87A + 2,7 A2 + 7A3
unde:
A=

3

Q
R

în care:
- R – distanţa faţă de focarul exploziei [m];
- Q - încărcătura exploziei, (kg echiv. TNT).
Efectele suprapresiunii undei de şoc asupra diferitelor tipuri de obiective şi a
personalului sunt prezentate în tabelul 1.15. (tabel extras din HG 536/2002):
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Tabel 1.15. Efectele suprapresiunii undei de şoc asupra diferitelor tipuri de obiective şi a personalului
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Efectele suprapresiunii în frontul undei de şoc calculate utilizând relaţiile prezentate
anterior, asupra clădirilor industriale şi personalului, în cazul explozii a 813 kg echiv TNT
sunt prezentate în tabelul 1.16.
Tabel 1.16. Rezultate calcul efecte suprapresiune

Nr.
crt.

Suprapresiunea
kg/cm2

Distanţa faţă
de focarul
exploziei
m

1

1

26

2

0,8

29

Efecte asupra
clădirilor*

Efecte asupra
persoanelor

Distrugere
totală
Distrugere
totală

Traumatisme grave practic
incompatibile cu viaţa

3

0,5

37

Distrugeri
puternice

4

0,3

50

Distrugeri
medii

5

0,2

65

Distrugeri
uşoare

Traumatisme grave
(fracturi , hemoragii
interne)
Traumatisme mijlocii
(contuzii, surditate)
Traumatisme uşoare
(contuzii uşoare, ţiuitul
urechilor)

* Clădiri industriale cu schelet metalic

După cum se poate observa nu pot apare efecte semnificative decât la distanțe foarte
mici, în apropierea frontului de pușcare.

1.12. Alternative pentru amplasarea obiectivului analizat

● Alternativa 0 este păstrarea situaţiei existente – reprezintă menţinerea situaţiei
actuale (sau „nici o acţiune”) şi este similară cu starea actuală a mediului (prezentată în
capitolul 4);

● Alternativa 1 – este varianta corespunzătoare implementării proiectului de
exploatare a andezitului din cariera Ciongani;
● Alternativa 2 – este varianta corespunzătoare achiziționării andezitului dintr-o sursă
externă.
Detalii privind alternativele de amplasare şi argumentarea alegerii variantei optime
se găsesc în capitolul 5.
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planificarea/amenajarea

teritorială în zona amplasamentului proiectului

În cadrul Certificatului de Urbanism nr. 87/08.04.2015 emis în scopul elaborării
documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind Cariera de andezit
Ciongani, se menționează:
- regimul juridic: imobilul (teren) este situat în extravilan, proprietate privată a
persoanei juridice S.C. DEVAGOLD S.A.
- regimul economic: folosința actuală: terenuri forestiere – pădure. Destinația stabilită
prin PATJ: zonă cu potențial de dezvoltare silvic.
- regimul tehnic: potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean,

utilizări permise: - lucrări specifice zonei cu potențial de dezvoltare silvic. Toate
reglementările de natură urbanistică (procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare
a terenului, dimensiunile minime și maxime ale parcelelor, echiparea cu utilități, edificabil
admis pe parcelă, circulații și accese pietonale și auto, parcaje necesare, alinierea terenului și a
construcțiilor față de străzile adiacente terenului, înălțimea minimă și maximă admisă) se vor
soluționa prin documentația PUZ.
Destinaţia terenului conform PUG Certeju de Sus: terenuri forestiere – pădure. Potrivit
prevederilor din Regulamentul local de Urbanism al comunei Certeju de Sus, se pot realiza
unităţi industriale, cu condiţia existenței unui PUD sau PUZ aprobat.
Potrivit Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, pentru terenul aflat în
extravilan, la capitolul industrie, datorită potenţialului mineralogic determinat, se recomandă
cercetarea şi exploatarea terenurilor cu poţential mineralogic prezumtiv în vederea
valorificării şi prelucrării resurselor naturale ale localităţilor. Prin HCL Certeju de Sus
69/2015 s-a aprobat prelungirea valabilității PUG și RLU aferent al comunei Certeju de Sus,
județul Hunedoara, până la data limită prevăzută de lege, respectiv 30 decembrie 2018.
Prin Decizia etapei de încadrare nr. 61 din 14.10.2015, reprezentanții Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Hunedoara au decis că: PUZ – ,,Cariera de andezit Ciongani’’ propus a fi
realizat in comuna Certeju de Sus, satul Bocsa Mica, judetul Hunedoara, titular SC DEVA
GOLD SA, nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată şi se adoptă fără
aviz de mediu.
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Planul Urbanistic Zonal Cariera de andezit Ciongani, extravilan comuna Certeju de
Sus, sat Bocsa Mica, f.n., judetul Hunedoara este în faza finală a procedurii de aprobare de
către Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus.

Bilanţul teritorial de zonă a fost întocmit comparativ, existent-propus, din care rezultă
proportia dintre funcțiuni și mutațiile ce intervin în ocuparea propusă terenurilor (tabelul 1.17.
şi 1.18.).
Tabelul 1.17. Bilanţ teritorial de zonă

ZONE FUNCTIONALE

CARIERE
CONSTRUCTII ANEXE
CAI DE COMUNICATIE:
drumuri, platforme, accese
SPATII VERZI,
PROTECTIE
TERENURI FORESTIERE
TOTAL TEREN

EXISTENT
Suprafata
Procent din
(mp)
total
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0

0,00

36 100,00
100,00
36 100 extravilan

PROPUS
Suprafata
Procent din
(mp)
total intravilan
29 205
79,29
25
0,08
200
0,60
6 670
0

20,04

0,00
36 100 intravilan

1.14. Modalităţi propuse pentru conectare la infrastructură existentă
Pe amplasamentul proiectului propus nu există și nici nu e necesară prezența reţelelor
de distribuţie a apei potabile sau canalizare menajeră. Apa potabilă necesară pentru consumul
angajaţilor se va aduce în recipiente.
Pentru derularea proiectului nu este necesară utilizarea apei industriale. Apa
tehnologică necesară se va asigura din sursă externă (adusă cu cisterna). Apa va fi folosită la
stropirea drumurilor de acces.
Pentru asigurarea energiei electrice necesare instalațiilor de pe amplasament, se va
folosi un grup electrogen mobil cu motor diesel, cu o putere de 5 kVA (detalii referitoare la
utilităţi în subcapitolul 1.9.).

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, se urmăreşte atât modernizarea, cât şi
adaptarea acesteia la necesităţile proiectului.
In prezent, accesul pe amplasament se face de pe drumul comunal DC24A Bocșa Mică
- Bocșa Mare, pe drumul industrial de exploatare înspre fostul sector minier Bocșa și cariera
Leopold. Drumul de exploatare existent este un drum pietruit cu ecartament de cca. 5,00 m.
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Starea acestuia fizică fiind mediocră, s-au luat măsuri pentru modernizarea acestuia propunere de amenajare carosabil de 4,00 m și crearea de acostamente de 0,75 m, precum și
rigole. Drumul industrial de exploatare este adiacent la extremitatea sudică a
amplasamentului.
Tabel 1.18. Amenajare drum de acces la cariera Ciongani

Categoria de interes
Domenii
Căi de
comunicație

Național

Județean

Local
X
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CAPITOLUL 2. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. Tehnologia de exploatare

Activitatea cu specific minier care se va desfăşura în cadrul carierei Ciongani, va
cuprinde lucrări miniere care vor asigura exploatarea raţională a resurselor de andezit, pierderi
minime de resurse minerale, productivitate ridicată, condiţii pentru asigurarea securităţii
muncii şi măsuri pentru protecţia mediului.

2.1.1. Lucrări de deschidere

Zona care urmează să fie exploatată este deschisă printr-un drum principal de acces ce
face de legătura între localitatea Bocșa Mică și zona Leopold, mai exact halda Maria cota
+718m. Din această zonă accesul spre cariera experimentală se va face descendent pe malul
drept al pârâului Ciongani, unde există un drum de legătură între sectorul minier Bocșa (cota
+650m) și galeria / halda Maria (cota +718m).
Deschiderea treptelor de lucru se va face de la cota +835m, la cota +660 m.
Metoda de deschidere în acest caz este cea cu semitranșee orizontale, pe curbele de
nivel și descendentă pentru aplicarea metodei de exploatare în trepte de 10 m. Semitranșeele
de deschidere vor favoriza execuția lucrărilor de pregătire și accesul utilajelor pe treptele de
lucru.
Lucrările de deschidere vor fi executate cu buldozerul sau dacă este necesar prin
lucrări de forare-împușcare de mică amploare, astfel încât să avem acces cu celelalte utilajele
din dotare (excavatorul, încărcătorul frontal, foreza și autobasculantele) pentru pregătirea
treptelor de lucru și exploatarea zăcământului.

2.1.2. Lucrări de pregătire

a) Realizarea accesului auto la obiectivul propus prin reabilitarea și amenajarea
drumurilor de exploatare existente în zonă
In prezent, accesul pe amplasament se face de pe drumul comunal DC24A Bocșa Mică
- Bocșa Mare, pe drumul industrial de exploatare înspre fostul sector minier Bocșa și cariera
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Leopold. Drumul de exploatare existent este un drum pietruit cu ecartament de cca. 5,00 m.
Starea acestuia fizică fiind mediocră, s-au luat măsuri pentru modernizarea acestuia propunere de amenajare carosabil de 4,00 m și crearea de acostamente de 0,75 m, precum și
rigole. Drumul industrial de exploatare este adiacent la extremitatea sudică a parcelelor
studiate.
Zona care urmează să fie exploatată experimental este deschisă printr-un drum
principal de acces ce face legatura între localitatea Bocșa Mică și zona Leopold, mai exact
halda Maria cota +718m. Din aceasta zonă accesul spre cariera experimentală se va face
descendent pe malul drept al pârâului Ciongani, unde există un drum de legătură între sectorul
minier Bocșa (cota +650m) și galeria / halda Maria (cota +718m).
b) Lucrări de degajare material lemnos
Fazele de lucru pentru realizarea lucrărilor de defrişare sunt:
A) Pregătirea parchetului (a suprafeţei bine delimitate) care va consta din:
- Împărţirea parchetului în parcele, pe care se vor desfăşura lucrările concentrat şi pe o
perioadă determinată, cu scopul unei mai bune organizări a muncii, dar şi pentru reducerea
impactului produs asupra elementelor de ecosistem forestier;
- Extragerea arborilor aninaţi, deperisaţi sau putregăioşi (iescari);
- Alegerea direcţiei de doborâre a arborilor, curăţirea terenului în jurul lor şi pregătirea
locului de cădere a acestora, pentru a asigura securitatea muncii;
- Alegerea şi amenajarea căilor pentru scosul şi apropiatul lemnului;
B) Recoltarea lemnului, care cuprinde fazele de doborâre, curăţare de crăci şi de
fasonare parţială (secţionarea coroanei sau părţi din coroană) a arborilor.
C) Colectarea lemnului, care cuprinde fazele de scos (colectarea de la cioată prin
târâre a trunchiurilor, arborilor cu părţi din coroană şi a coroanei secţionate) şi de apropiat
(transport prin semitârâre până la depozitele primare temporare).
D) Curăţirea suprafeţei parchetului de crăci şi resturi de exploatare,
E) Lucrări de fasonare, sortare şi depozitare a lemnului în depozitele primare
temporare pe suprafeţe destinate în acest scop, pe suprafaţa de exploatat sau în afara acesteia,
situate la acces auto.
Lucrările de defrișare se vor realiza prin agenți economici specializați.
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c) Lucrări de degajare a stratului de sol vegetal
Lucrări de degajare a stratului de sol vegetal (stratul vegetal are grosimi cuprinse între
0,3 m și 0,5 m, este discontinuu și în multe locuri lipsește) și depunerea acestuia pe marginea
carierei în vederea reutilizării în etapa de ecologizare și refacerea mediului la finalul
exploatării. Depunerile de sol vegetal de pe marginea carierei, vor respecta și conditiile legate
de biodiversitate, astfel încât pe marginea carierei se va realiza, acolo unde configurația
terenului permite, un val de pământ cu baza de 5 metri și înălțime de 3 metri, care se va
înierba și pe care vor fi plantate specii arbustive și arborescente native, din flora locală.

2.1.3. Lucrări de exploatare

A. Etapa de cercetare geologică: - Cariera experimentală
Realizarea lucrărilor de cercetare geologică a zăcământului prin dezvoltarea unei
cariere experimentale și extracția unei probe tehnologice, care să facă posibilă stabilirea
condițiilor geominiere de exploatare cele mai avantajoase (geometria viitoarei cariere), a
determinării indicatorilor de recuperare în exploatare, în prelucrare și a celor de valorificare,
concomitent cu determinări chimice, mineralogice și geotehnice (fizico-mecanice),
compatibilitate la fabricarea betoanelor etc.
Metoda de exploatare adoptată pentru cariera experimentală este o metodă de suprafață
denumită ,,Metoda de exploatare cu trepte descendente”.
In cadrul metodei de exploatare experimentală se vor adopta trepte cu înălțimea de 1015 m, unghiul de înclinare a taluzului de cca. 60-70o și berme de lucru cu lățimea minimă de 5
m. Lucrările de forare a găurilor de mină se vor executa cu foreze roto-percutante, iar lucrările
de împușcare a fronturilor de lucru vor fi executate de către companii autorizate în acest
domeniu. Transportul rocilor andezitice la locul de punere în opera sau la stația de concasaresortare se va executa cu autobasculante de 40 tone.
Lucrările de exploatare a andezitului în etapa experimentală vor conduce la obținerea
unei probe tehnologice care va fi prelucrată într-o stație de concasare şi sortare mobilă, în
vederea obținerii parametrilor și caracteristicilor tehnologice pentru sorturile de agregate
necesare construirii obiectivelor din viitorul proiect minier Certej.
Prin execuția acestor lucrări miniere de exploatare în cariera experimentală, extracția
și prelucrarea probei tehnologice, se intenționează determinarea și stabilirea tuturor
parametrilor tehnici și a indicatorilor tehnologici ai exploatării și prelucrării.
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B. Etapa de exploatare: Cariera propriu-zisă de andezite Dealul Ciongani
În cadrul acestei etape se va desfășura exploatarea andezitului din cariera Ciongani și
prelucrarea acestuia în conformitate cu parametrii tehnologici stabiliți în etapa de cercetare
geologică. Detalii în subcapitolul 1.9.
Având în vedere propunerile prezentate în ceea ce privește începerea lucrărilor de
exploatare de andezite, lucrările de organizare de șantier prevăzute în proiect sunt de o
minimă amploare, elementele funcționale și constructive fiind prefabricate (container
standard), acesta urmând a se amplasa pe o platformă balastată.
Organizarea de șantier va avea:
 Un modul tip SB 1200, care nu necesită fundaţie specială şi care va servi pentru
activităţi administrativ-gospodăreşti (birou, magazie şi cabină pentru pază). Acesta va fi
amplasat într-o zonă marginală a perimetrului, unde vor fi garate utilajele de lucru, astfel încât
să existe o vizibilitate directă asupra acestora în vederea asigurării pazei.
 Un WC ecologic tip WECO-V Clasic cu bazin interschimbabil de 220 litri.
Punctul administrativ-gospodăresc va fi utilat cu trusă de prim ajutor, punct P.S.I.
(stingător transportabil pe bază de spumă carbonică, lopeţi, târnacop, secure etc.) şi pubelă
pentru colectarea deşeurilor menajere. Toate dotările necesare pentru această amenajare se vor
procura de la firme specializate.
Exploatarea andezitului se va realiza în vederea obținerii sorturilor de anrocamente
necesare construcției unor obiective de investiții aferente proiectului minier de la Certej
(fundații, terasamente, drenuri, drumuri tehnologice și industriale și pentru fabricarea
betoanelor) și pentru întreținerea căilor de acces (drumurilor tehnologice) pe toată durata de
activitate a proiectului minier de la Certej, promovat de S.C. Deva Gold S.A.
În functie de rezultatele cercetarilor din cariera experimentala, se vor stabili indicatorii
tehnologici finali pe baza cărora se vor continua lucrarile de exploatare a rocilor andezitice în
cariera propriu-zisă (exploatare la suprafață), utilizând la fel ,,Metoda de exploatare cu trepte
descendente”.
Treptele de exploatare vor avea inaltimea variabila între 10 și 15 m, cu unghiuri de
înclinare a taluzurilor între 60-75o și berme de lucru cu lățimea minimă de 5m. Inălțimea
treptelor este dată de perfomanțele excavatorului, unghiul de taluz este dat de rezistența la
compresiune a andezitului, iar latimea bermei de lucru este dată doar de spațiul de manevra a
excavatorului, tinand cont ca incarcarea autobasculantelor se poate face pe subtreapta
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inferioara unde diferenta de nivel este de 5m.
Lucrarile de forare a gaurilor de sonda în treptele de lucru vor fi conditionate de
posibilitatile de mentinere a unghiului de taluz la valoarea de cca. 60-75o si mentinerea unei
berme de siguranta de 3 m.
Lucrarile de impuscare a gaurilor de sonda se vor face cu companii autorizate in
executarea unor astfel de servicii, unde aprovizionarea cu materiale explozive si executarea
impuscarilor in deplina siguranta intra in atributia prestatorului de servicii. Utilajele folosite în
carieră sunt prezentate în capitolul 1.
Materialul excavat direct din frontul de lucru, va fi încărcat în autobasculantele din
dotarea companiei și transportat cu acestea în funcție de necesități până la locul de punere în
operă sau până la stația de concasare sortare de pe amplasament, utilizând drumul de
exploatare existent în zona Ciongani și drumul tehnologic din zona industrială a proiectului
minier Certej.
Transportul andezitului excavat se va face din zona de exploatare și până la locul de
punere în operă.

Forarea găurilor
Lucrările de forare – împușcare a găurilor de sonda vor fi executate de o societate
specializată și autorizata pe baza de contract.

Tabel 2.1. Parametrii de împuşcare pe bloc
Nr.
crt.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SPECIFICAȚIE

CANTITATE

Înălţime de treaptă
Unghi de taluz
Diametrul găurii de sondă
Distanţa de siguranţă: Wt
Distanţa dintre găurile aceluiaşi rând (a)
Distanţa între rândurile de găuri (b)
Numărul de rânduri de găuri pe bloc
Numărul de găuri pe un rând
Numărul total de găuri pe bloc
Lungimea găurii de sondă (Lg)
Lungimea încărcăturii (lînc)
Lungimea burajului (lbur)
Lungimea blocului
Lăţimea blocului

10m
70°
φ 90 mm
3m
3m
3m
2
10
20
11 m
9m
2m
28m
6m
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1680 m3/bloc
80m/zi
2,75ore/bloc

16
17
18

Volum bloc
Productivitatea forezei
Timpul de forare a unui bloc

19

Cantitatea de exploziv (AM-1) dintr-o gaură de sondă
53kgAM1 / 1060 kgAM1
(Qg) / pe bloc

20
21
22
23
24
25
26

Cantitatea de exploziv (AM-1) dintr-o gaură de sondă
53kgAM1 / 4395tmm
(Qg) / cantitate rocă extrasă pe bloc
Capse electrice de iniţiere
2 buc./bloc
Capse Nonel U500/6 m
20 buc./bloc
Capse Nonel U500/15 m
20 buc./bloc
Multiclipsuri
21 buc./bloc
Conectori SL 25
6 buc./bloc
Cablu electric care se distruge la o împuşcare
30 m/bloc
2.1.4. Lucrări de protecţie a zăcământului

Pentru evitarea degradǎrii resursei şi asigurarea protecţiei zǎcǎmântului, pe parcursul
activităţii de exploatare a resursei se va efectua respectând tipicul și elementele geometrice ale
carierei, aplicarea cu rigurozitate a metodei de exploatare alese, în toate fazele de lucru, şi
executarea lucrǎrilor specifice, conform monografiilor stabilite.
Se vor avea în vedere de asemenea şi următoarele măsuri:
- respectarea prevederilor din avizele /acordurile/autorizaţiile emise de autoritățile
abilitate.
- protejarea şi evitarea distrugerii zonelor marginale ale excavaţiei prin asigurarea
orientării corecte a fronturilor de lucru, succesiunea normală a executării lucrǎrilor şi
respectarea parametrilor constructivi ai carierei (geometria carierei);
- se va asigura decalajul corespunzator între lucrările de decopertare şi cele de
exploatare, la nivelul fiecărei trepte de lucru;
- nu se vor crea depozite în zonele marginale ale exploatării, în vederea protejării zonei
excavate/derocate împotriva surpărilor;
- pentru a evita acumularea apelor pluviale în spațiul exploatat, unde este cazul, se vor
efectua în jurul excavației rigole, care vor dirija spre exterior apele rezultate din eventualele
precipitații.
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2.1.5. Lucrări în etapa post – exploatare

În această etapă se vor executa lucrări de refacere și ecologizare a suprafețelor afectate
de activitatea minieră. Lucrările de refacere a mediului vor consta, în principal, în curăţirea şi
nivelarea suprafeţelor afectate, depunere de sol vegetal și înierbare. Pe toate suprafețele plane
afectate de exploatare (suprafețele rectificate unde existau bermele de lucru şi drumurile de
acces la treptele carierei) se va depune un strat de sol vegetal cu grosimea de cca. 20 cm,
(solul vegetal este rezultat din descopertare, amestecat cu vegetație și resturi de tufișuri în
putrefacție). Detalii privind dezafectarea sunt prezentate la cap. 2.3.

2.2. Alternative tehnologice şi conformarea cu cele mai bune tehnici disponibile

Directiva 2010/75/UE A Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie
2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) a abrogat
Directivele 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE și 2008/1/CE,
începând cu 7 ianuarie 2014, iar Directiva 2001/80/CE de la 1 ianuarie 2016.
De asemenea la data intrării în vigoare a Legii 278 din 24/10/2013, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 01/11/2013, s-au abrogat următoarele reglementări
legislative la nivel național:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea
emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite
activitati si instalatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordinul comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de
stat, ministrul economiei si comertului nr. 751/870/2004 privind gestionarea deseurilor din
industria dioxidului de titan;
e) La data de 1 ianuarie 2016, Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea
unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile
mari de ardere.
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Pentru categoriile de activităţi prevăzute în Anexa 1 la Directiva 2010/75/UE
(transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale), precum şi pentru activităţile
comune mai multor categorii (cum ar fi: monitorizarea, tratarea emisiilor gazoase şi a apelor
uzate, eficienţa energetică, analiza cost beneficiu) Comisia Europeană adoptă şi publică
Documente de Referinţa privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (BREF).

Activitatea care se va desfășura în cadrul exploatării în cariera de andezit Ciongani nu
se găsește enumerată în Anexa 1 a Directivei 2010/75/UE, respectiv nici în ANEXA 1
Categoriile de activităţi menţionate la art. 10, a legii 278/2013.

Totuși, documentul “Reference Document on Best Available Techniques for
Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities – 2009” face referire la
metodele de exploatare aplicabile în lucrări de exploatare de suprafaţă.
Cerinţele de bază pentru exploatarea zăcămintelor prin lucrări miniere de suprafaţă se
referă la:
- asigurarea stabilităţii masivului exploatat
- menţinerea la un nivel scăzut a nivelului de zgomot şi de emisii atmosferice de
pulberi
- managementul apei utilizate în proces
- asigurarea protejării calităţii solului, apei de suprafaţă şi a calităţii apei subterane din
zona de amplasare a exploatării miniere
- minimizarea consumurilor de energie, apă şi materiale.

Sfărâmarea
Sfărâmarea este de obicei o operaţiune uscată, care implică spargerea rocilor prin
comprimarea sa pe suprafeţe rigide sau prin ciocnirea sa de suprafeţe dure într-o mişcare
controlată.
În această etapă de prelucrare nu este generat steril.
Tipuri obişnuite de concasoare (Conform “Reference Document on Best Available
Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities – 2009” –
Cap. 2.3.1.1.1) sunt:
• concasoare cu fălci
• concasoare rotative
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• concasoare conice
• concasoare cu valţuri
• concasoare cu impact.
În viitoarea activitate propusă prin proiect, andezitul extras în carieră, dacă va fi cazul,
se va putea concasa in doua trepte, utilizand un echipament de tip mobil, astfel: in prima
treaptă, sfărâmarea se va face în concasor cu fălci, iar in cea de-a doua treapta, în concasor cu
con.
2.3. Activităţi de dezafectare

La finalizarea activităţii de exploatare a andezitului (la încetarea definitivǎ şi totalǎ a
activitǎţilor miniere din perimetru, respectiv închiderea definitivă a exploatării), se vor
respecta normele specifice închiderii minelor şi carierelor, măsurile de protecţie a
zăcământului şi mediului, precum şi prevederile cuprinse în Proiectul tehnic de refacere a
mediului.
Principalele lucrări a căror realizare se va urmări în faza de închidere, sunt
următoarele:
- dezafectarea instalațiilor și a organizarii de șantier (retragerea utilajelor,
echipamentelor şi a altor construcţii cu caracter temporar necesare organizării de şantier);
- asigurarea transportului, depozitarea temporară și eliminarea sau valorificarea, după
caz, a tuturor categoriilor de deşeuri generate;
- nivelarea bermelor treptelor de exploatare şi executarea lucrǎrilor de refacere a
mediului;
- montarea (după caz) în mai multe locuri şi la distanţe vizibile a plǎcuţelor avertizoare
cu inscripția ,,Atenţie, pericol de accidentare!”.
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CAPITOLUL 3. DEŞEURI

3.1. Generalităţi

Gestionarea deşeurilor generate în industria minieră extractivă este legiferată prin
Directiva 2006/21/EC. Pentru a defini tipurile de deşeuri care trebuie gestionate se face o
distincţie între deşeurile de extracţie şi alte categorii de deşeuri conform clasificării prin
Articolul 2 din această directivă, astfel:
• Deşeurile de la extracţie reprezintă deşeurile miniere rezultate din prospectarea,
extracţia, tratarea şi depozitarea resurselor minerale şi a lucrărilor miniere din carieră.
• Alte deşeuri care sunt generate prin prospectare, extracţie şi tratare a resurselor
minerale şi lucrările efectuate în cariere, dar care nu rezultă direct din aceste operaţii sunt
denumite în cele ce urmează “neminiere” (neextractive).
Deşeurile generate de activitatea ce se va desfăşura în cadrul proiectului minier se
clasifică astfel:
► Deşeuri de la extracţie (deşeuri extractive) sunt generate din următoarele
activităţi:
▪ descopertare (sol nepoluat, material de descopertă); deşeuri rezultate pe parcursul
fazelor de construcţie şi de exploatare ale obiectivului;

Andezitul alterat rezultat pe parcursul fazelor de construcţie şi de exploatare ale
obiectivului nu este considerat deşeu deoarece se reutilizează în totalitate pe amplasament la
lucrările de întreţinere a căilor de acces.

► Alte deşeuri (deşeuri neextractive) generate pe durata Proiectului vor fi deşeuri
generale nespecifice, rezultând în special din activităţile auxiliare celor de extracţie şi
procesare a andezitului.
Aceste deşeuri vor rezulta în toate fazele Proiectului (construcţie, exploatare şi
închidere) din activităţi conexe/auxiliare.
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3.2. Generarea şi depozitarea deşeurilor

În cadrul etapelor de exploatare ale carierei Ciongani se vor derula lucrări de degajare
a stratului de sol vegetal (stratul vegetal are grosimi cuprinse între 0,3 m si 0,5 m, este
discontinuu și în multe locuri lipsește). Acesta se va depune pe marginea carierei în vederea
reutilizării în etapa de ecologizare și refacerea mediului la finalul exploatării. Depunerile de
sol vegetal de pe marginea carierei, vor respecta și conditiile legate de biodiversitate, astfel
încât pe marginea carierei se va realiza, acolo unde configuratia terenului permite, un val de
pamant cu baza de 5 metri și înălțime de 3 metri, care se va înierba și pe care vor fi plantate
specii arbustive și arborescente native, din flora locală.
Solul vegetal/materialul din haldǎ se va utiliza la lucrările de refacere/reabilitare a
mediului sau/şi la amenajarea/întreţinerea drumurilor de acces şi a celor de incintǎ, după caz.

Deşeurile neextractive sunt deşeuri rezultate din activităţile conexe desfăşurate pe
amplasament.

Principalele categorii de deşeuri neextractive rezultate de pe amplasament sunt:
● Baterii auto uzate - Cod deșeu 16 06 05
- Aceste deşeuri sunt provenite de la utilajele folosite în carieră. In timpul exploatării,
deşeurile de baterii vor fi depozitate temporar într-un spațiu special amenajat al Deva Gold și
vor fi preluate de agentul economic de la care se achiziționează baterii noi;
● Deşeuri rezultate din lucrări de defrișare - Cod deșeu 03 01 99
Aceste deşeuri constau în resturi vegetale rămase după selectarera masei lemnoase
valorificabile (scoarţe, butuci, crengi, etc.) şi sunt depozitate temporar pe suprafeţe special
amenajate, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Acestea vor fi colectate şi predate
periodic firmelor specializate pentru a fi valorificate în unităţi specializate (producţia de
peleţi, plăci aglomerate, etc).
● Deşeuri de anvelope uzate – Cod deșeu 16 01 03
- Aceste deşeuri sunt provenite de la utilajele folosite în carieră. In timpul exploatării,
deşeurile de cauciuc vor fi depozitate temporar într-un spațiu special amenajat al Deva Gold și
vor fi preluate de agentul economic de la care se achiziționează anvelope noi.
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● Uleiuri uzate - Cod deșeu 13.02.05*
Acestea provin din activităţi de revizie, reparaţii, schimburi de ulei la mijloacele de
transport auto. Operațiile de întreținere menționate se efectueaza în afara amplasamentului
carierei, fie în atelierul Deva Gold, fie în unități autorizate, care asigură şi gestionarea
uleiurilor uzate ca deşeuri periculoase. Nu se realizează depozitarea lor pe amplasament.
● Deșeuri menajere - Cod deșeu 20 03 01
Pe pacursul lucrărilor de construcţie, exploatare şi închidere/ecologizare a carierei, se
vor acumula diferite tipuri de deşeuri, în cantitate redusă, care se vor gospodări diferit.
Depozitarea deşeurilor menajere se va face într-un container metalic, care va fi preluat de
agentul de salubritate și transportat la cea mai apropiată rampă de deșeuri autorizată.
● Deșeuri de materiale absorbante - Cod deșeu 15 02 02*
În cazuri accidentale, de scurgere a combustibililor și/sau uleiurilor de la utilajele cu
care se lucrează în carieră, pot rezulta aceste deșeuri, ca urmare a folosirii de materiale
absorbante. Aceste materiale, impregnate cu produse petroliere, constituie un deșeu periculos,
care se va stoca temporar în condiții de siguranță, la nivelul Deva Gold și se va elimina prin
agenți economici autorizați.
Tabelul 3.1. Gestiunea deşeurilor

Denumire
deşeu

Sol vegetal
Deşeuri
menajere
Baterii auto
uzate
Anvelope
uzate
Deşeuri
rezultate din
defrişare
Deșeuri de
materiale
absorbante

Cantitatea estimată
a fi generată în
perioada
deschiderii,
exploatării şi exec.
închiderii şi
ecologizării
1200 mc

Starea
fizică
S – solid
L – lichid
SS–
semisolid

Mangementul
Codul
deşeurilor – cantitatea
deşeului
generată –
conf.
H.G. nr. Valori Elimi Rămasă
856/2002 ficată nată în stoc

S

01 04 99

X

0,5 t/an

S

20 03 01

X

cca. 1 bucată/an

S

16 06 01*

X

cca. 4 buc./an

S

16 01 03

X

**

S

02 01 07

***

S

15 02 02*

X

Faza de generare

Construcţie/Operare
Construcţie/Operare/
Închidere
Construcţie/Operare/
Închidere
Construcţie/Operare/
Închidere
Construcţie

X

Construcţie/Operare/
Închidere (doar în
cazuri accidentale)

NOTA:
*Deşeurile periculoase
** Lemnul rezultat din defrişări se valorifică iar deşeurile specifice acestei activităţi vor fi
gestionate conform cu reglementările privind exploataţiile silvice.
*** Rezultă în cazuri accidentale, de scurgere a combustibililor și/sau uleiurilor de la
utilajele cu care se lucrează în carieră
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3.3. Managementul deşeurilor
S.C. DEVAGOLD S.A. va respecta prin managementul deşeurilor legislația specifică
din domeniul gestionării deșeurilor.
Titularul proiectului minier propus va ţine un inventar al fluxurilor/tipurilor de deşeuri
generate (evidența gestiunii deșeurilor) în conformitate cu HG 856/2002. În momentul
generării unui nou tip/categorie de deşeuri, inventarul va fi actualizat şi revăzut pentru
asigurarea conformării cu prevederile legale.

Obiectivele planului de gestionare a deşeurilor neextractive din cadrul Proiectului,
sunt:
- minimizarea generării deşeurilor;
- reutilizarea şi reciclarea deşeurilor.
Acţiunile de reducere, reutilizare şi reciclare a deşeurilor ce vor fi aplicate sunt:
- Toate deşeurile reciclabile vor fi expediate la unităţi de colectare şi
prelucrare/reciclare autorizate;
- Pentru parcul auto se va acorda prioritate în achiziţionarea bateriilor auto de la
furnizori care aplică sistemul depozit în vederea recuperării bateriilor uzate;
- Pentru parcul auto se va acorda prioritate în achiziţionarea anvelopelor de la furnizori
cu program de recuperare şi reşapare;
- Uleiurile uzate rezultate din activităţi de revizie, reparaţii, schimburi de ulei la
mijloacele de transport auto nu se depozitează pe amplasament. Operațiile de întreținere
menționate se efectueaza înafara amplasamentului carierei, fie în atelierul Deva Gold, fie în
unități autorizate, care asigură şi gestionarea uleiurilor uzate ca deşeuri periculoase;
- Anvelopele uzate vor fi eliminate şi expediate la producătorul de ciment din zona
pentru co- incinerare şi recuperare de energie în instalaţia autorizată;

Colectarea deşeurilor solide şi transportul acestora se va face de către firme autorizate
pentru transportul deșeurilor periculoase sau nepericuloase, după caz. Depozitarea finală se va
efectua în depozite autorizate, care să respecte condiţiile impuse de legislaţia naţională şi a
Uniunii Europene.
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CAPITOLUL 4. IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER,
ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A
ACESTORA

4.1. Apa

4.1.1. Condiţii iniţiale

4.1.1.1. Starea apelor subterane
Conform planului de management al Bazinului Hidrografic Mureş, identificarea și
delimitarea corpurilor de ape subterane s-a făcut pe baza următoarelor criterii:
• geologic;
• hidrodinamic;
• starea corpului de apă:
→ calitativă
→ cantitativă.
Delimitarea corpurilor de ape subterane s-a făcut numai pentru zonele în care există
acvifere semnificative ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile
mai mari de 10 m3/zi. În restul arealului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a
apelor în subteran, acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei
Cadru 60 /2000 /EC.

4.1.1.2. Calitatea apelor subterane
Arealul studiat a fost afectat de vechi lucrări de exploatare şi lucrări de cercetare
geologică (galerii şi halde) executate acum 30-40 ani, care au fost supuse de-a lungul
timpului, fenomenului de ecologizare naturală, încadrându-se în peisajul zonei, actualmente
terenurile acestea sunt ocupate de fondul forestier, teren minier neecologizat cu lucrări
miniere in conservare şi drumuri de exploatare forestieră.
Puţinele activităţi care implică factorul antropic se desfăşoară la parametri reduşi din
punct de vedere cantitativ: activităţi de exploatare a lemnului, creşterea ovinelor pe păşunile
dezvoltate de-a lungul drumului de acces.
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În conformitate cu Planul de management al bazinului hidrografic Mureș și Avizul de
Gospodărire a Apelor nr. 186 din 01.07.2016 (anexat), privind investiția Cariera de andezit
Ciongani, extravilan comuna Certeju de Sus, sat Bocșa Mică, f.n., județul Hunedoara, în ceea
ce privește apele de suprafață s-a menționat:
- amplasamentul propus nu se găsește pe corp de apă subterană;
- în zona amplasamentului nu au fost identificate zone de protecție sanitară sau perimetre de
protecție hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă.

4.1.1.3. Corpuri de apă de suprafaţă
În conformitate cu Planul de management al bazinului hidrografic Mureș și Avizul de
Gospodărire a Apelor nr. 186 din 01.07.2016, privind investiția Cariera de andezit Ciongani,
extravilan comuna Certeju de Sus, sat Bocșa Mică, f.n., județul Hunedoara, în ceea ce privește
apele de suprafață:
- Cursuri de apă: pârâul Certej, cod cadastral:IV - l.120.00.00.00.00.
pârâul Ciongani, cod cadastral: necadastrat.

In perimetrul zăcământului Ciongani există un pârâu care are curs nepermanent pârâul Ciongani, localizat la limita de S a carierei Ciongani.

4.1.1.4. Calitatea apelor de suprafaţă
În conformitate cu Planul de management al bazinului hidrografic Mureș și Avizul de
Gospodărire a Apelor nr. 186 din 01.07.2016, privind investiția Cariera de andezit Ciongani,
extravilan comuna Certeju de Sus, sat Bocșa Mică, f.n., județul Hunedoara, în ceea ce privește
apele de suprafață:
- Cursuri de apă: pârâul Certej, cod cadastral:IV - l.120.00.00.00.00.
pârâul Ciongani, cod cadastral: necadastrat.
- zona delimitată se află la o distanță de aproximativ 5 km față de corpul de apă de
suprafață Certej și afluenții săi, cu codul: RW4.l.l20_Bl, corp de apă puternic modificat, în
stare chimică proastă și la potențial ecologic moderat.
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4.1.2. Alimentarea cu apă

4.1.2.1. Alimentarea cu apă industrială
În prezent pe amplasamentul studiat nu există reţele edilitare.
Apa tehnologic necesară se va asigura din sursă externă (adusă cu cistema). Apa va fi
folosită la stropirea drumurilor de acces, (în special în perioadele secetoase).

4.1.2.2. Alimentarea cu apă pentru consum menajer
Asigurarea necesarului de apă potabilă în incinta minieră se va face periodic, în
bidoane și dozator. Acestea vor fi amplasate în incinta modului tip SB 1200.

Pe amplasamentul carierei Ciongani, se vor monta toalete ecologice mobile (cu
rezervor interschimbabil).

4.1.3. Managementul apelor uzate
Derularea activităţilor noului proiect se va realiza în 2 obiective majore, cu
amplasamente diferite, uneori putând fi generatoare de ape uzate cu potenţial impact asupra
componentelor de mediu:
- a. Cariera
- b. Drumuri de acces, incinta administrativă.

4.1.3.1. Surse de ape uzate
Sursele de ape uzate generate sunt diferite, funcţie de activităţile specifice derulate în
fiecare din obiectivele şi în concordanţă cu etapele de dezvoltare ale proiectului.
În continuare se prezintă informaţii referitoare la calitatea şi cantitatea acestor ape
pentru fiecare din etapele de dezvoltare a proiectului şi fiecare din sursele de ape uzate.

4.1.3.1.1. Etapa de construcţie
În faza de construcţie sursele de ape uzate care pot sǎ aparǎ sunt:
- Ape din precipitaţii care pot antrena particule de solid (sedimente) de pe
amplasamentele obiectivelor proiectului (zona administrativă+cariera);
- Ape cu conţinut de hidrocarburi (doar în cazuri accidentale şi în cantităţi mici);
- Dejecţiile menajere vor fi colectate în toalete ecologice.
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Ape pluviale colectate de pe drumurile de acces vor fi canalizate în rigole deschise şi
evacuate în afara amplasamentului, în emisari naturali (pârâul Ciongani).
Apele pluviale colectate de pe amplasament vor fi dirijate prin șanturi perimetrale
către o rigolă pluvială deschisă, care va fi realizată pe latura de sud a amplasamentului și
după trecerea printr-un decantor longitudinal, se vor descărca în pârâul Ciongani.
În perioada de construcţie şi organizare de şantier vor rezulta în cantităţi reduse şi ape
uzate menajere. Această categorie de ape va fi colectată în toalete ecologice.
Tot în această etapă, dar numai accidental (în caz de defecţiuni ale utilajelor sau
accidente rutiere), pot să apară izolat scurgeri de hidrocarburi care să intre în contact cu apele
pluviale şi mai departe cu corpurile acvatice din zonă. În aceste cazuri accidentale se vor
aplica măsuri de intervenţie rapidă, ca de exemplu utilizarea materialului absorbant pentru
scurgeri accidentale locale.

4.1.3.1.2. Etapa de funcţionare
În faza de funcţionare, sursele de ape uzate sunt:
- Ape pluviale colectate de pe amplasament;
- Ape cu conţinut de hidrocarburi (doar în cazuri accidentale şi în cantităţi mici);
- Dejecţiile menajere vor fi colectate în toalete ecologice.

Ape pluviale colectate de pe drumurile de acces vor fi canalizate în rigole deschise şi
evacuate în afara amplasamentului, în emisari naturali (pârâul Ciongani).
Apele pluviale colectate de pe amplasament vor fi dirijate prin șanturi perimetrale
către o rigolă pluvială deschisă, care va fi realizată pe latura de sud a amplasamentului și
după trecerea printr-un decantor longitudinal, se vor descărca în pârâul Ciongani.
Şi în perioada de funcţionare vor rezulta cantităţi reduse de ape uzate menajere.
Această categorie de ape va fi colectată în toalete ecologice.
4.1.3.1.3. Etapa de dezafectare şi închidere
În această etapă apele uzate vor consta în:
- Ape pluviale colectate de pe amplasament;
- Dejecţiile menajere vor fi colectate tot în toalete ecologice.
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4.1.3.1.4. Etapa post închidere
Având în vedere lucrările de ecologizare propuse în această etapă nu se preconizeză
că vor rezulta ape uzate de pe amplasamentul studiat.

4.1.3.2. Instalaţii de preluare şi/sau epurare
Deoarece nu se anticipează generarea de ape uzate din activitatea specifică proiectului,
nu au fost prevăzute instalaţii de epurare a apelor uzate.

4.1.4. Prognozarea impactului

4.1.4.1. Etapa de construcţie
În faza de construcţie, obiectivul analizat presupune realizarea unor lucrări care
presupun săpături, nivelări, amenajări de teren şi construcţie a obiectivelor de pe
amplasament.
Conform informaţiilor disponibile, în arealul posibil a fi afectat, nu există corpuri de
apă subterană sau surse de alimentare cu apă potabilă a populaţiei. De asemenea, obiectivul
nu este situat în zone de protecţie sanitară sau perimetre de protecţie hidrogeologică. Având în
vedere tipurile de lucrări specifice acestei etape şi informațiile referitoare la apele subterane,
nu se poate pune problema unui impact semnificativ asupra apelor subterane.

Având în vedere suprafaţa redusă care va fi afectată de proiect, se estimează că
influenţa lucrărilor ce vor fi efectuate asupra apelor de suprafaţă, comparativ cu situaţia
actuală va fi nesemnificativă. Un impact redus asupra apei de suprafaţă, poate să apară doar în
cazul unor evenimente hidrometeorologice deosebite situaţie în care apa din precipitaţii poate
antrena particulele cu o coeziune slabă (sol decopertat, fragmente de roci, nisip şi praf), şi ca
atare, pentru perioade scurte de timp nivelul suspensiilor poate să aibă valori mai ridicate
decât în condiţii normale.
Apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice, deci nu se pune problema
vreunui impact asupra calităţii apelor din zona proiectului.
Numai în condiţii accidentale se pot produce scurgeri de produse petroliere de la
utilajele de pe amplasament care vor fi imediat remediate, evitându-se astfel orice impact
semnificativ asupra apelor.
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4.1.4.2. Etapa de funcţionare
În faza de funcţionare, principalele surse de ape uzate sunt apele pluviale colectate de
pe amplasamentul platformei administrative şi din carieră.
De asemenea vor mai fi generate ape menajere colectate în toaletele ecologice.

a. Impactul asupra apelor subterane
Lucrările ce se vor desfăşura în cadrul proiectului propus nu vizează straturile mai
adânci ale subsolului din zonă.
Având în vedere natura activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul obiecticului propus
prin proiect, măsurile de prevenire şi control ce vor fi aplicate precum şi caracteristicile
hidrogeologice ale zonei, se estimează că nu va exista un impact semnificativ asupra apelor
subterane.
b. Impactul asupra apelor de suprafaţă
După cum s-a arătat mai sus, activitatea care se va desfăşura în cadrul obiectivului
propus prin proiect nu va genera ape uzate industriale. Apele menajere vor fi colectate în
toalete ecologice, vidanjabile
Ca atare impactul asupra calităţii apelor de suprafaţă se estimează a fi nesemnificativ.
Proiectul carierei Ciongani este amplasat în apropierea pârâului Ciongani, care este
afluent al râului Certej. Acesta este un corp de apă necadastrat, care nu are curs permanent.
Proiectul minier Certej este amplasat în bazinul hidrografic al râului cu acelaşi nume. Râul
Certej se varsă în Mureş. Zona delimitată a proiectului propus se află la o distanță de
aproximativ 5 km față de corpul de apă de suprafață Certej și afluenții săi, cu codul:
RW4.l.l20_Bl, corp de apă puternic modificat, în stare chimică proastă și la potențial ecologic
moderat.
Ca atare nu se pune problema existenţei unui impact cumulat al celor două proiecte
asupra apelor de suprafaţă din zonă.

4.1.4.3. Etapa de dezafectare şi închidere
În faza aceasta a proiectului se desfăşoară lucrări specifice de dezafectare a
amenajărilor din incinta administrativă şi de închidere/ecologizare a carierei. Apele menajere
vor fi colectate tot în toaletele ecologice, care vor fi păstrate până la finalizarea lucrărilor de
închidere.
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Ca atare se anticipează că nu va exista un impact semnificativ asupra calităţii apelor
subterane sau de suprafaţă.

4.1.4.4. Etapa post închidere
Pentru perioada de post-închidere se anticipează că nu va exista nici un impact asupra
apelor deoarece toate lucrările de închidere/ecologizare vor fi finalizate şi toate apele pluviale
ce vor cădea pe suprafaţa fostei incinte administrative și a carierei vor curge liber către
emisarul natural, fără a mai intra în contact cu potențiale surse de poluare.

4.1.5. Impactul potenţial transfrontieră

Distanţa foarte mare faţă de graniţa cu cel mai apropiat stat pe traseul de evacuare a
apelor (peste 200 km faţă de graniţa cu Ungaria pe cursul de ape Ciongani - Certej –MureşTisa), face ca orice eventual impact local produs chiar şi accidental de proiectul propus să fie
atenuat complet până la punctul de trecere a frontierei deci orice impact transfrontier asupra
apelor este exclus.

4.1.6. Impactul cumulat cu proiectul minier Certej

Impactul proiectului minier Certej asupra apelor subterane și de suprafață este
prezentat în continuare pe scurt. Conform studiilor geotehnice efectuate, în arealul proiectului
minier Certej, având în vedere topografia terenului, nu există strate acvifere importante sau
surse de apă potabilă. De asemenea, amplasamentul obiectivului nu este situat în zone de
protecție sanitară și perimetre de protecție hidrogeologică. Având în vedere tipurile de lucrări
specifice proiectului şi faptul că acviferele locale sunt de mici dimensiuni, fiind localizate la
mare adâncime nu se poate pune problema unui impact semnificativ asupra apelor subterane.
Traseul apelor de suprafaţă va suferi unele corecţii (ex. Valea Băiegii, Valea
Măcrişului, Valea Corănzii), unele cursuri de apă fiind captate, regularizate, canalizate şi/sau
derivate pe alte căi decât cele naturale în vederea desfăşurării optime a activităţilor în etapa de
funcţionare. Prin aceste măsuri se realizează şi o protecţie suplimentare a apelor împotriva
poluării, în situaţia în care la ora actuală unele pârâuri iau contact nemijlocit cu depozitele de
steril mai vechi fiind o sursă continuă de poluare a apelor.
Ținând cont de informațiile menționate mai sus referitor la apele subterane și de
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suprafață din zona amplasamentului carierei Ciongani, se poate considera că implementarea
acestui proiect nu va intensifica mărimea impactului proiectului minier Certej.

4.1.7. Măsuri de diminuare a impactului

Principalele măsuri de diminuare a impactului pe perioada de construcţie şi
funcţionare a proiectului vor consta în:
- Menţinerea în bună stare de funcţionare a tuturor utilajelor, autobasculantelor şi
dotărilor aferente carierei. Întreținerea, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic
conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate, numai de către personal
instruit astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere. Dacă, accidental, vor apărea
scurgeri de produse petroliere, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor
materiale absorbante (nisip, rumeguş, etc.) şi îndepărtarea lor, acestea fiind depozitate
temporar în locuri special amenajate, pentru a nu permite materialului contaminat să vină în
contact cu apele meteorice;
- Realizarea de şanţuri perimetrale către o rigolă pluvială deschisă, care va fi realizată
pe latura de sud a amplasamentului și după trecerea printr-un decantor longitudinal, se vor
descărca în pârâul Ciongani;
- respectare strictă a prevederilor actelor de reglementare emise de AN “Apele
Române”.
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4.2. Aerul

4.2.1. Date generale

4.2.1.1. Clima
Din punct de vedere climatic zona studiată are toate caracteristicile climei
submontane, înscriindu-se în clima temperat-continentală, în general blândă, umedă şi
moderată, în etajul zonei de dealuri cu altitudini mijlocii.
In ultimii ani, ca de altfel în întreaga ţară, asistăm la o schimbare climatică: primăveri
şi toamne mai scurte, veri şi ierni mai lungi.
Temperatura medie anuală se încadrează în limitele izotermei de 8 ÷ 8,8 grade Celsius,
temperatura medie de iarnă, a lunii ianuarie este de -2 grade C ÷ -3 grade C, vara temperatura
medie a lunii iulie este de +19 ÷ +20 grade C, iar toamna de la 15 - 16 grade Celsius în
septembrie, coboară până către 5 sau 6 grade Celsius în noiembrie.
Diferenţe de temperaturi se evidenţiază şi între versanţii cu expunere nordică faţă de
cei cu expunere sudică.
Precipitaţiile corespund şi ele zonei de dealuri, respectiv prezintă o medie anuală ce
oscilează în medie între 700-750 mm, până la un maxim de 1000 mm/an. În lunile de iarnă
aceste precipitaţii sunt mai mult sub formă de zăpadă, numărul mediu anual al zilelor cu strat
de zăpadă, fiind în zona studiată, între 40-60 zile. Precipitaţiile maxime se înregistrează în
luna iunie (circa 79 mm/mp), iar cele minime în luna martie (cca. 25 mm/mp);
Conform datelor de precipitaţii provenite de la Staţia Meteorologică Deva şi de la
staţiile pluviometrice Băiţa şi Certeju de Sus, care aparţin Administraţiei Naţionale de
Meteorologie şi fac parte din reţeaua meteorologică naţională, valorile cantităţilor de
precipitaţii măsurate la cele trei staţii indică o creştere a acestora de la sud (Deva) spre nord
(Băiţa), punând în evidenţă influenţa reliefului (creşterea altitudinilor de sud spre nord).
Cele mai scăzute valori ale mediilor lunare multianuale ale cantităţilor de precipitaţii
au fost înregistrate în luna februarie la Deva şi la Băiţa (25,7 mm, respectiv, 32,8 mm) şi în
luna martie la Certeju de Sus (27,8 mm). Cele mai ridicate cantităţi de precipitaţii s-au
înregistrat în luna iunie la toate cele trei staţii. Cantităţile anuale de precipitaţii din ultimii 15
ani au variat între 417,5 mm şi 644,2 mm la Deva, între 263,6 mm şi 830,7 mm la Certeju de
Sus şi între 565,4 mm şi 804,8 mm la Băiţa.
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Conform măsurătorilor efectuate la cele trei staţii, stratul de zăpadă prezintă o
variaţie foarte clară în cursul sezonului rece. Astfel, valorile medii lunare multianuale cresc
din luna noiembrie până în ianuarie/februarie, lună în care grosimea stratului de zăpadă atinge
cele mai mari valori (3,2 cm la Deva, 3,4 cm la Certeju de Sus, 5,7 cm la Băiţa). Perioada cu
căderile cele mai abundente de zăpadă la Certeju de Sus este ianuarie - februarie când
grosimea medie lunară a stratului de zăpadă poate varia, de la un an la altul, între 1 şi 20 cm.
Teritoriul comunei Certej împreună cu satele componente, se caracterizează printr-un
continentalism atenuat de existenţa iernilor blânde şi a verilor moderate (amplitudinea termică
medie anuală este relativ mică şi uniformă pe tot cuprinsul acestei zone (22,9 0C), cu
primăveri şi toamne a căror temperatură depăşeşte cu puţin media multianuală. Umezeala
aerului în zonă este influenţată de frecvenţa ridicată a maselor de aer de origine atlantică sau
mediteraneană, ca urmare umiditatea relativă medie anuală atinge valori mari, respectiv 7982%, fiind uniform distribuită în spaţiu.

4.2.1.2. Consideraţii privind condiţiile de dispersie pentru poluanţii atmosferici
Zona Proiectului are un relief complex care impune o serie de condiţii specifice asupra
transportului şi difuziei unor poluanţi potenţiali. In relaţia cu zonele învecinate,
amplasamentul studiat se prezintă sub forma unei suprafeţe grad mare de înclinare de
orientare SV – NE, dominată de înălţimi care corespund unor nekuri vulcanice: Făeraguţ
(702,1 m), Făeragu (781 m), Măgura (677,9 m).
Circulaţia aerului atmosferic şi condiţiile termodinamice din văi, mai ales în cele
înguste de tipul celor existente în aria studiată prezintă următoarele caracteristici:
- direcţia predominantă a vântului este de tip local, fiind corespunzătoare orientării
geografice a văii;
- în regimul direcţiei vântului la sol şi în stratul de aer dintre baza văii şi înălţimile din
jur se manifestă fenomenul de briză munte-vale care determină o pendulare diurnă a maselor
de aer amonte-aval;
- circulaţia aerului se face în general cu viteze reduse, fiind caracterizată şi de o
frecvenţă ridicată a calmului atmosferic;
- stratificarea termică a aerului este dominată, în stratul de aer dintre baza văii şi
înălţimi de până la 100 m deasupra nivelului culmilor din jur, de stări de stabilitate termică,
incluzând inversiuni termice nocturne şi în sezonul rece.
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Aceste caracteristici determină condiţii care limitează, în general, transportul şi difuzia
poluanţilor emişi de surse amplasate în văi, cu înălţimi efective sub nivelul culmilor din jur,
conducând la creşteri ale concentraţiilor de poluanţi la sol.
Exploatarea masei miniere determină creşterea concentraţiilor de pulberi în aer în zona
carierei, principalele activităţi generatoare de pulberi fiind: exploziile de derocare,
manipularea materialelor excavate, circulaţia mijloacelor de transport. Activitatea minieră va
genera şi emisii de noxe gazoase.

4.2.1.3. Situaţia actuală a calităţii aerului
In prezent calitatea aerului din zonă este influenţată de circulaţia auto asociată
exploatărilor forestiere sau ocazională, de pe drum industrial de exploatare (drumul la fosta
exploatare a Minvest Deva– halda Maria şi cariera Leopold). Circulaţia auto generează NOx,
CO2, CO, hidrocarburi nearse, praf/pulberi în suspensie şi sedimentabile, fum.
Se poate aprecia că emisiile actuale sunt foarte reduse, iar prin procesele de dispersie
şi atenuare naturală (datorită vegetaţiei, reliefului, curenţilor de aer) eventuală poluare din
atmosferă se reduce şi mai mult.

4.2.2. Surse de poluare aferente Proiectului

4.2.2.1. Consideraţii generale privind emisiile
Emisiile de noxe gazoase şi pulberi în suspensie specifice activităţilor miniere sunt:
- gazele de combustie de la arderea motorinei în motoarele Diesel ale utilajelor şi
autobasculantelor care activează în carieră. Gazele de eşapament evacuate conţin CO, SO2,
NOx, HC (hidrocarburi nearse), CO2, COV, pulberi, etc.
- noxe gazoase de la operaţia de împuşcare a găurilor de sondă cu explozivi. Conţin
CO, NOx dar şi SO2. Pot fi generate şi cantităţi mici de hidrocarburi nearse dar nu prezintă o
emisie semnificativă. Emisii nesemnificative sunt şi cele de hidrogen sulfurat, acid cianhidric,
amoniac si plumb. Descompunerea explozivilor generează şi pulberi dar acestea sunt
neinsemnate cantitativ în comparaţie cu pulberile generate de dislocarea rocilor.
- pulberi în suspensie generate de activitatea minieră - praf antrenat de pe suprafeţele
expuse la vânt (în special în perioadele secetoase), din circulaţia autovehiculelor de trasport a
minereului şi a sterilului, din operaţia de derocare/împuşcare a masei miniere.
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Emisiile de praf au drept sursă o multitudine de activităţi miniere, incluzând forarea şi
detonarea găurilor de puşcare, manevrarea, procesarea şi transportul solului şi rocilor, precum
şi eroziunea eoliană de pe suprafeţe devegetate. Deşi poluarea cu praf constituie una dintre
cele mai vizibile categorii de impact asociate unei exploatări miniere de suprafaţă,
vizibilitatea prafului nu este în mod necesar proporţională cu impactul efectiv asupra sănătăţii
umane şi a mediului.
Ratele de emisie şi impactul sunt puternic dependente de condiţiile meteorologice şi
geologice, precum şi de tehnologiile folosite pentru asigurarea accesului la corpul
zăcământului. Acest tip de praf nu afectează de regulă, mari suprafeţe de teren, fiind asociat
cu înălţimi de emisie reduse, excepţie făcând activităţile de puşcare. Ratele de depunere a
particulelor (mai ales a celor care depăşesc 20 µm) determină gradienţi orizontali mari ai
concentraţiei (o descreştere rapidă a concentraţiilor cu distanţa faţă de sursă). Praful poate
afecta vegetaţia prin obturarea stomatelor şi inhibarea schimbului de gaze sau prin reducerea
procesului de fotosinteză prin depunerea unor particule opace. Cu toate acestea, în regiunile
cu precipitaţii frecvente, astfel de efecte au un caracter local şi reversibil.
Praful generat de activităţile miniere conţine de obicei particule cu diametre cuprinse
între 1 şi 100 µm.
Câteva aspecte privind caracteristicile principalilor poluanţi specifici se prezintă în
continuare:
1. Monoxidul de carbon este cel mai larg răspândit şi cel mai abundent dintre toţi
poluanţii atmosferici. În mod normal acest gaz se găseşte în atmosferă în proporţii extrem de
reduse de cca. 0,1-0,2 p.p.m, dar datorită activităţii umane, în special datorită funcţionării
motoarelor cu ardere internă a automobilelor, în atmosfera marilor oraşe concentraţia acestui
gaz a ajuns la 140 p.p.m. sau chiar până la 200-300 p.p.m. Monoxidul de carbon are un efect
toxic asupra organismelor deoarece se combină cu hemoglobina, împiedicând alimentarea
ţesuturilor cu oxigen, ceea ce duce la intoxicaţia cu oxid de carbon, care are drept urmări:
dureri de cap, ameţeli, oboseală, tulburări de vedere, irascibilitate, palpitaţii, vomă, leşin,
comă, moartea.
2. Dioxidul de carbon este un component normal al atmosferei aflându-se
actualmente într-o proporţie de 325 p.p.m. Concentraţia dioxidului de carbon a crescut fără
încetare încă de la începutul secolului trecut ca urmare a arderii combustibililor fosili. S-a
constatat că în ultimele decenii creşterea medie a CO2 din atmosferă este de cca. 2 p.p.m./an,
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ceea ce reprezintă o creştere de cca. 2% pe deceniu şi o dublare a cantităţii de CO2 din
atmosferă la fiecare 23 ani. Deşi nu este un gaz toxic, CO2 este periculos prin faptul că
acumularea unor concentraţii mari în atmosferă nu mai permite energiei radiate de pământ să
se disipeze în cosmos, ci este reflectată înapoi pe pământ cu efecte grave asupra schimbării
climei planetei.
3. Oxizii de azot se găsesc printre componentele normale ale atmosferei, dar
concentraţia lor a crescut foarte mult ca urmare a arderilor combustibililor fosili (cărbuni,
păcură, gaze) la temperaturi înalte şi mai ales în urma funcţionării motoarelor cu explozie,
când datorită căldurii create de combustie se produce combinarea oxigenului cu azotul din aer
rezultând monoxidul de azot (NO), dioxidul de azot (NO2) şi oxidul nitros sau protoxidul de
azot (N2O), care nu au un efect poluator direct. Efectul poluator al oxizilor de azot este
indirect prin formarea smogului fotochimic. Dioxidul de azot este un gaz stabil de culoare
gălbuie şi care când se afla în atmosferă reduce vizibilitatea şi conferă maselor de aer poluate
din zonele urbane poluate acea culoare brună caracteristică. Datorită faptului ca acest gaz
absoarbe lumina ultravioletă cu lungimea de undă cuprinsă între 3000 – 4000 Å se produce o
reacţie fotochimică de disociere a acestui gaz în monoxid de azot şi oxigen atomic foarte
activ, care duce la poluarea fotochimică a aerului datorită combinaţiilor pe care le face cu
SO2, O2 şi cu diferite hidrocarburi.

Cantitatea totala de NO2 eliberată în atmosferă de ansamblul activităţilor umane s-a
evaluat că ar reprezenta cca. a zecea parte din masa totală anuală formată anual prin diversele
procese biogeochimice naturale. NO2 - ul are o remanenţă mică în atmosferă, de cca. 3 zile,
timp în care se poate transforma în acid azotos sau acid azotic sau în diverse tipuri de nitraţi
care sunt aduşi la nivelul solului sub forma de ploaie, zăpadă sau particule solide, depuneri
care sunt cunoscute sub numele de ploi acide cu efecte dăunătoare asupra mediului.
4. Oxizii sulfului, dioxidul şi trioxidul de sulf sunt prezenţi în atmosferă în mod
normal în cantităţi foarte mici de cca. 0,2 p.p.m. SO2. Generarea SO2-ului în atmosferă rezultă
în principal din arderea combustibililor fosili, în principal a cărbunelui, în termocentralele
electrice. Se apreciază că din cantitatea anuală de SO2 eliberată în atmosferă, 70 % se
datorează arderii cărbunelui, 16 % datorită arderii altor combustibili, cantităţi mari rezultă şi
din procesele metalurgice implicate în sinteza de SO2, iar din procesele naturale un loc
important îi revine activităţii vulcanice. Se apreciază că nici un oraş european nu are o
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concentraţie normală a acestui gaz, în atmosferă existând valori locale care ajung la cca. 2
p.p.m.
Compania Environmental Monitoring System aprecia în 1987, că două treimi din
oraşele lumii au în atmosferă o concentraţie de SO2 la limita maximă admisă de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, sau peste. Majoritatea toxicologilor sunt de acord că o expunere
prelungită a organismelor umane la cantităţi mai mari de 0,1 p. p. m. SO2 exercită o acţiune
nefastă asupra organismului. În aer SO2 - ul suferă reacţii de adiţie a apei, reacţii de oxidare,
fiind transformat în acid sulfuric care contribuie şi el la formarea ploilor acide cu efecte
dăunătoare. Indiferent de modul în care se formează acidul sulfuric, acesta fiind foarte
higroscopic determină formarea de amestecuri foarte toxice. El reacţionează mai ales cu
amoniacul, dar şi cu unele metale formând săruri ce sunt aduse la sol prin precipitaţii.
Atât oxizii de azot cât şi cei de sulf pot forma particule foarte fine (aerosoli) de nitraţi,
de acizi care pătrund în profunzimea căilor respiratorii provocând grave afecţiuni pulmonare:
bronşite cronice şi acute, emfizem pulmonar, astm bronşic.
5. Compuşii organici volatili (COV) sunt substanţe care în mod normal nu sunt
prezente în atmosferă, ci provin în cea mai mare parte din arderea incompletă a produselor
petroliere, precum şi din industria chimică. Principalele surse antropice de emisie a COVurilor sunt: transportul auto, vopselele şi solvenţii, stocarea hidrocarburilor. Din totalul
hidrocarburilor eliminate anual în atmosferă mai mult de jumătate provin de la motoarele cu
ardere internă. Hidrocarburile sunt urât mirositoare, iritante şi au efecte cancerigene, fiind în
acelaşi timp o componentă principală în formarea smogului fotochimic. Printre cei mai
periculoşi compuşi organici volatili se numără: aldehidele, dintre care acroleina este cel mai
întâlnit reprezentant (se întâlnesc în atmosfera zonelor industriale cu procese chimice de
sinteză), benz-a-pyrenul, compuşii aromatici heterociclici (carbazol, acridina). Pe lângă
efectele directe pe care le au fiind toxice, iritante şi cancerigene, participă şi la formarea
peroxiacilnitraţilor.
6. Metalele grele sunt elemente naturale ale litosferei, ce au o densitate mai mare de
4,6 g /m3, şi care pot ajunge în atmosferă în urma activităţilor de extracţii miniere, producerii
de energie în centralele termice, utilizării lor în procesele industriale şi casnice, etc. Metalele
toxice care predominã în mediul înconjurãtor sunt: plumbul, cadmiu şi mercurul.
Plumbul este un element introdus în atmosfera terestră din 1924, an în care în
benzinele auto s-a adăugat tetraetilul de plumb pentru imbunătăţirea cifrei octanice. Acest
metal este toxic sub toate formele. Particulele mai mari de plumb se sedimentează repede, pe
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
60

Raport privind impactul asupra mediului
pentru proiectul
,,Cariera de andezit Ciongani”

Iulie
2016

când cele foarte fină se menţin în aer sub formă de aerosoli şi ajung în organism pe căile
respiratorii. Plumbul inhalat este absorbit de organism în proporţie de 40 - 50 %, este
depozitat în oase sau alte organe, manifestă un efect toxic asupra sângelui, sistemului nervos
central, etc.
Concentraţia sanguină reprezintă indicatorul cel mai fidel al gradului de intoxicare cu
plumb. Acest metal greu distruge creierul, încetineşte creşterea, reduce capacitatea de vorbire
şi de concentrare. Chiar expunerea la cantităţi mici de plumb pare a cauza deficienţe
cerebrale. Formele de intoxicaţii se manifestă predominant cu tulburări nervoase. Intoxicaţia
cu plumb se numeşte saturnism şi poate avea efect letal după o expunere îndelungată. Chiar în
situaţia în care benzina cu plumb nu mai este folosită, acest metal continuă să fie prezent în
praf, ca urmare a emisiei acestuia timp de decenii în urmă.
7. Particulele solide din atmosferã, produse ca urmare a activităţii umane, sunt
datorate în cea mai mare parte procesului de ardere incompletã a combustibililor, în special
cărbune şi lemn. În plus, alte activităţi răspunzătoare sunt: motoarele automobilelor, industria
extractivă, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică şi siderurgică. În funcţie
de dimensiunile lor ele se pot clasifica în:
a) pulberi sedimentabile, cu diametru mediu mai mare de 20 microni ce se depun pe
sol în jurul surselor de emisie;
b) pulberi în suspensie care se comportă în aer asemănător gazelor. Acestea pot fi
semifine, ce sunt foarte puţin sau deloc sedimentabile, cu diametru între 0,1 - 2,5 microni ce
sunt aduse la sol datorită precipitaţiilor sau datorită forţelor electrostatice ce fac să se unească
între ele sau pulberi nesedimentabile, cu dimensiuni inframicroscopice, cu un diametru sub
0,1 microni.

4.2.2.2. Surse de poluare specifice fiecărei etape de dezvoltare a proiectului
A. Sursele de emisii şi poluanţii atmosferici pentru activităţile din etapa de construcţie
a proiectului
Activităţile prevăzute pentru etapa de construcţie vor include:
- construcţia drumurilor pentru transport;
- incinta şantier;
- amenajarea carierei în vederea începerii activităţilor de extracţie a andezitului;
- alte lucrări de excavare şi de construcţie (evacuare ape, degajarea terenului de solul
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vegetal etc.);
- activităţi de defrişare.
Activităţi pentru construcţia drumurilor şi a incintei şantier
Aceste activităţi implică următoarele tipuri de operaţii: săpături (decaparea solului
vegetal, excavarea solului de decopertă, strângerea în grămezi), umpluturi (descărcare pământ
şi împrăştiere, compactare), transportul şi descărcarea materialelor în amplasament, încărcarea
solului excedentar în vehicule şi transportul acestuia din amplasament. Operaţiile de
manevrare a pământului, utilizarea buldozerelor, autogrederelor şi a altor utilaje de terasare şi
de amenajare a drumurilor, precum şi transportul materialelor vor genera emisii fugitive de
praf şi precum şi emisii de gaze de eşapament de la motoarele care acţionează utilajele şi
vehiculele.
În perioada de executare a lucrărilor de construcţie, suprafeţele drumurilor vor
constitui şi surse de emisie a prafului generat prin eroziune eoliană.

Activităţi pentru depozitarea solului vegetal
Solul vegetal din zona viitoarei cariere va fi îndepărtat şi depozitat pe marginea
carierei în vederea reutilizării în etapa de ecologizare și refacerea mediului la finalul
exploatării. Depunerile de sol vegetal de pe marginea carierei, vor respecta și conditiile legate
de biodiversitate, astfel încât pe marginea carierei se va realiza, acolo unde configurația
terenului permite, un val de pământ cu baza de 5 metri și înălțime de 3 metri, care se va
înierba și pe care vor fi plantate specii arbustive și arborescente native, din flora locală
Manevrarea (descărcarea din vehicule, amenajarea stivelor) solului vegetal şi a
materialului de decopertă va genera emisii fugitive de praf, precum şi poluanţi generaţi de
vehicule şi de motoarele care acţionează utilajele, la care se adaugă emisiile de particule din
circulaţia autovehiculelor şi a celor generate prin eroziunea eoliană.

Activităţi pentru amenajarea carierei
Pregătirea amplasamentului carierei va include operaţii care se vor constitui în surse
de particule, şi anume:
- decaparea solului vegetal
- excavare a solului de decopertă
- forare şi de detonare (de mică anvergură, numai în situaţiile în care este necesară
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derocarea)
- încărcarea materialului de decopertă
- transportul acestuia pe marginile carierei
- eroziunea eoliană.
Activităţile de amenajare şi de pregătire se vor realiza cu ajutorul unor utilaje mobile
acţionate de motoare Diesel, dintre care se menţionează excavatoare, buldozere, foreze,
încărcătoare frontale, care vor emite poluanţi specifici motoarelor cu ardere internă.
B. Sursele de emisii şi poluanţii atmosferici pentru activităţile din etapa de funcţionare

Surse asociate activităţilor din amplasamentul carierei
Toate activităţile aferente exploatării de suprafaţă a minereurilor constituie surse
potenţiale de emisii fugitive de praf, precum şi de emisii de poluanţi specifici gazelor de
eşapament provenite de la utilajele acţionate de motoare cu ardere internă şi de la vehiculele
utilizate pentru încărcarea materialului din carieră (roci, precum şi sol vegetal rezultat în
intervalele în care se efectuează extinderea suprafeţei de exploatare din carieră) şi pentru
transportul la stația de concasare.
Emisiile caracteristice activităţilor din carieră vor fi reprezentate de:
emisii fugitive de praf asociate activităţilor de forare;
praf şi poluanţi gazoşi emişi ca urmare a detonării explozivilor tip AM-1 (CO, NOx,
SO2, CH4, H2S şi NH3);
emisii fugitive de praf provenite de la amenajarea şi întreţinerea drumurilor de pe
amplasament;
poluanţi conţinuţi în gazele de eşapament provenite de la utilajele şi vehiculele care
operează în carieră, incluzând: NO, NO2, CO, CO2, SO2, COV, precum şi particule cu
conţinut de metale grele şi hidrocarburi aromatice policiclice (HAP);
praf antrenat de pe drumurile de transport tehnologic;
praf antrenat prin eroziune eoliană de pe suprafeţele libere, lipsite de vegetaţie.
Praful generat de activităţile de extracţie are o compoziţie similară cu compoziţia
mineralogică a zăcământului.
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Surse asociate activităţilor de transport

Activitatea de transport a rocilor de la carieră la stația de concasare-sortare sau la alte
zone de punere în operă (de ex. drumuri aferente proiectului Certej etc.), va genera emisii
fugitive de praf şi precum şi emisii de gaze de eşapament de la motoarele care acţionează
autovehiculele.
Suprafeţele drumurilor vor constitui şi surse de emisie a prafului generat prin eroziune
eoliană.
C. Sursele de emisii şi poluanţii atmosferici pentru activităţile din etapa de închidere
După încetarea activităţii de exploatare a andezitului vor începe activităţile de
închidere a activităţii şi de reabilitare a mediului pe tot amplasamentul. Se vor dezafecta
utilajele, instalaţiile, amenajările şi clădirile provizorii. De asemenea este prevăzută
reabilitarea zonelor afectate de exploatare.
Amplasamentele care urmează a fi reabilitate includ: zona administrativă, zona
aferentă carierei, drumurile de acces, precum şi alte amenajări auxiliare şi lucrări de excavare.
Principalele surse de poluanţi care vor afecta calitatea aerului în această etapă sunt:
▪ Demontarea echipamentelor şi instalaţiilor, tăierea la rece sau la cald a structurilor
metalice şi demolarea construcţiilor, îndepărtarea echipamentelor şi instalaţiilor dezafectate şi
eliminarea deşeurilor;
▪ Pregătirea suprafeţelor afectate de activităţile miniere în vederea revegetării:
amplasamentul carierei – lucrările de depozitare în carieră a deşeurilor inerte
acceptabile (descărcarea din vehicule), nivelarea acestora, corectarea taluzurilor carierei;
amplasamentul

platformei

administrative

–

lucrările

rezultate

din

dezafectarea/demolarea structurilor, nivelarea şi scarificarea terenului;
▪ Excavarea, încărcarea în vehicule şi transportul solului vegetal de pe marginile
carierei pe amplasamentul acesteia supus reabilitării;
▪ Depunerea (descărcare din vehicule, împrăştiere, nivelare, compactare) straturilor de
sol pe suprafeţele din carieră;
▪ Diverse categorii de surse asociate unor activităţi auxiliare, cum ar fi transportul
muncitorilor.
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Poluanţii caracteristici etapei de închidere şi de reabilitare a mediului sunt:
▪ Particule generate de operaţiile de dezafectare/demolare, de manevrare a materialelor
(pământ, roci, deşeuri de demolare) şi de transport, precum şi de eroziunea eoliană a
suprafeţelor libere, nevegetate;
▪ Poluanţi specifici gazelor de eşapament generate de utilajele mobile (excavatoare,
încărcătoare, compactoare, autocaminioane).

4.2.2.3. Inventarul emisiilor
Deoarece în perioada de funcţionare vor exista cele mai mari emisii de poluanţi, deci
impactul va fi maxim, în continuare se prezintă o estimare cantitativă a emisiilor de poluanţi
pentru această perioadă.

- gazele de combustie de la arderea motorinei în motoarele Diesel ale utilajelor şi
autobasculantelor care activează în carieră. Gazele de eşapament evacuate conţin CO, SO2,
NOx, HC (hidrocarburi nearse), CO2, COV, pulberi, etc.
Emisile pot fi estimate prin metologia CORINAIR (EMEP/EEA emission inventory
guidebook 2013). Se utilizează prevederile ghidului pentru “Exhaust emissions from road
transport”, capitolul 1.A.3.b.iii - Heavy-duty vehicles, cod SNAP: 0703 - Heavy-duty vehicles
> 3.5 t.

Cei mai importanţi poluanţi emişi de către vehiculele de transport rutier sunt:
precursori de ozon (CO, NOx, NMVOCs );
gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O);
substanţe acidifiante (NH3, SO2);
pulberi (PM);
substanţe cancerigene (PAHs şi POPs );
metale grele.

Toti factorii de emisie pentru PM din acest capitol al ghidului se referă PM2.5,
deoarece fracţia (PM10) este neglijabilă în emisiile de la aceste vehicule.
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NOTĂ: Deoarece proiectul analizat va fi implementat doar dupa 2016 cand deja au
fost implementate si normele EURO 5, in calcule se vor utiliza valorile minime pentru factorii
de emisie.

In Tabelele de mai jos, valorile maxime corespund vehiculelor cu tehnologii vechi fără
controlul emisiilor iar valorile minime corespund mediilor din Europa în 2005 (inainte de
introducerea normelor Euro 4).
NOTĂ: se prezintă doar factorii de emisie asociati vehiculelor de transport de marfă
de mare tonaj, cu motoare diesel
Tabel 3-5 Factorii de emisie de nivel 1 pentru CO și NMVOCs
Categorie Carburant
CO (g/kg carburant)
Medie
Min.
Max.
HDV
Diesel
7.58
5.73
10.57

NMVOC (g/kg carburant)
Medie
Min.
Max.
1.92
1.33
3.77

Tabel 3-6 Factorii de emisie de nivel 1 pentru NOX și PM
Categorie Carburant
NOx (g/kg carburant)
Medie
Min.
Max.
HDV
Diesel
33.37
28.34
38.29

Medie
0.94

PM (g/kg carburant)
Min.
Max.
0.61
1.57

Tabel 3-10 Factorii de emisie de nivel 1 pentru plumb (Pb)
Categorie Carburant
Pb (g/kg carburant)
Medie
Min.
Max.
HDV
Diesel
5.20e-05
1.60e-05
1.94e-04
Tabel 3-11 Factorii de emisie de nivel 1 pentru CO2 pentru diverși combustibili folosiți la transport rutier
Unități subsector
Carburant
kgCO2 pe kg de
carburant
Toate tipurile de
Diesel
3.140
vehicule

Nota: Factorul de emisie pentru CO2 se bazeaza pe premisa că tot carbonul conţinut
de carburant este oxidat integral la CO2.
Emisiile de SO2 pentru carburant tipe m sunt estimate considerând că tot sulful
conţinut de carburant se transformă integral în SO2, utilizând formula:
Eso2, m = 2 x ks,m x FCm
Unde:
Eso2, m = emisii de SO2 pentru carburant m (g)
ks,m = conținutul de sulf în funcție de greutate în carburantul de tip m (g/g carburant)
FCm = consumul de carburant pentru carburantul de tip m (g)
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Conform Ghidului (tab. 3-13), conţinutul tipic de sulf din motorină utilizată după 2009
este de 8 ppm sau 8 grame/to de carburant diesel.

Consumul total anual de motorină pentru activităţile proiectului este de 86500 l.
Deoarece densitatea medie a motorinei poate fi estimată la 830 kg/mc, rezultă un consum
anual de 71,8 to.
Programul de funcţionare a obiectivului va fi de 1 schimb/zi, 10 ore/schimb, 6
zile/săptămână, 258 zile/an.
În aceste condiţii, emisiile estimate de poluanţi asociate funcţionării utilajelor cu
motoare diesel în perioada de funcţionare a obiectivului minier se prezintă după cum urmează:
Poluant
CO
NMVOC
NOx
PM
SO2
Pb
CO2

Cantităţi emise
kg/an
g/zi
544
2108
138
534.8
2395
9283
67
259.6
0,58
2.25
0,004
0.015
225452
873845

g/oră
87.8
22.28
386.8
10.81
0.09
0.0006
36410

- noxe gazoase de la operaţia de împuşcare a găurilor de sondă cu explozivi. Conţin
CO, NOx dar şi SO2. Descompunerea explozivilor generează şi pulberi dar acestea sunt
neinsemnate cantitativ în comparaţie cu pulberile generate de dislocarea rocilor. Pot fi
generate si cantitati mici de hidrocarburi nearse dar nu prezintă o emisie semnificativă. Emisii
nesemnificative sunt şi cele de hidrogen sulfurat, acid cianhidric, amoniac si plumb.

Emisile pot fi estimate prin metologia AP 42, cap. 13.3 Explosives Detonation
(Emisii din utilizarea explozivilor)
Monoxidul de carbon este poluantul generat în cantităţi mari din detonarea
explozivilor. Sunt produse şi pulberi dar cea mai mare cantitate de pulberi este generată de
dislocarea rocilor şi ca atare nu se poate face o separare a particulelor provenite din
descompunerea explozivilor. Oxizii de azot se formează şi ei dar cantitatea formată depinde si
de deficitul de oxigen specific fiecărui tip de exploziv. Pot fi generate si cantitati mici de
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hidrocarburi nearse dar nu prezintă o emisie semnificativă. Emisii nesemnificative sunt şi cele
de hidrogen sulfurat, acid cianhidric, amoniac si plumb.
In tabelul 13.3-1 al cap. 13.3 al AP 42 se prezintă factorii de emisie (kg de poluant
emis din explozia a 1 to de material exploziv ) specifici pentru explozia AM-1 (Ammonium
nitrate with 5.8-8% fuel oil) în cazul utilizării sale la lucrări de construcţie şi puşcări miniere:
Monoxid de carbon: 34 kg/to
Oxizi de azot: 8 kg/to
Alti poluanti (SO2): 1 kg/to
Cantitatea de AM-1 (nitramon) utilizată la o puşcare este de 1060 kg/bloc iar
cantitatea anuală totală de explozibil este de 136 to.
Ca atare emisiile rezultate din puscările în carieră vor fi după cum urmează:
Poluant
CO
NOx
SO2

Cantităţi emise
kg/an
kg/puşcare
4624
36
1088
8
136
1

- pulberi în suspensie generate de activitatea minieră - praf antrenat de pe suprafeţele
expuse la vânt (în special în perioadele secetoase), din circulaţia autovehiculelor de trasport a
minereului şi a sterilului, din operaţia de derocare/împuşcare a masei miniere şi din activitatea
de depozitare a sterilului în halda de steril.
Emisile de pulberi din activitatea minieră pot fi estimate prin metodologia CORINAIR
(EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013).
Se utilizează prevederile ghidului pentru “emisii de pulberi din activităţi miniere”,
capitolul 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal, cod SNAP: 040616 Extraction of mineral ores şi 040623 - Quarrying.

Emisiile de pulberi din cariere şi mineritul non-cărbune nu sunt semnificative decât la
nivel local şi doar pentru anumite fracţii de particule. Acest capitol al ghidului prezintă cea
mai gravă situaţie, fiind utilizată ecuaţia:.
Epoluant = ARproductie x EFpoluant
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Unde:
E poluant = emisia poluantului specific
AR productie = producţia minieră
EF poluant = factorul de emisie pentru poluantul specific

In tabelul 3.1 sunt prezentaţi factorii de emisie medii pentru poluanţii specifici după
cum urmează:
TSP
PM10
PM2.5

102
50
5.0

g/to mineral
g/to mineral
g/to mineral

Pentru că în anii 2, 3 și 4 de viaţă al exploatării miniere se preconizeză maximul de
activitate când va fi exploatată o masă minieră de 300000 to/an, calculele vor fi efectuate
pentru acestă valoare, pentru care şi emisiile vor fi maxime:
Poluant
TSP
PM10
PM2.5

Kg/an
30600
15000
1500

Cantitatea emisă
Kg/zi
118
58
5,8

Kg/h
11,8
5,8
0,6

Cantităţile de mai sus reprezintă emisiile cumulate din toate sursele specifice
activităţilor miniere de pe amplasamentul minier. În continuare se prezintă estimările pentru
emisiile de pulberi din unele activităţi specifice:

a. Emisiile de praf rezultate din puşcări pot fi estimate utilizând procedura AP42 cap.
11.9. pentru emisiile de pulberi din activităţi miniere. Factorul de emisie pentru TSP
(pulberi totale în suspensie cu diametre mai mici de 30 µm) este:
0.0005 (A)1.5 exprimat în lb/puscare, (1 lb = 0,45392 kg)
unde
A=suprafaţa de teren supusă puşcării (ft2). (1 ft2 = 0,0929 m2, 1 m2 = 10,76426 ft2)
În cadrul proiectului propus, suprafaţa unui bloc de puşcare este de cca. 168 mp (1808
ft2), deci emisia de pulberi este de 17,5 kg/puşcare, adică 2,26 to pe an.

b. Tot la acest capitol se prezintă şi factorul de emisie pentru pulberile totale în
suspensie datorate eroziunii suprafeţelor expuse la vânt care este de 0,85 to/ha/an.
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Suprafata carierei: 3,6 ha din care zone verzi 0,7 ha .
Deci se poate considera o suprafaţă maximă expusă la eroziune de 3,6 - 0,7 = 2,9 ha.
În aceste condiţii emisiile de pulberi datorită eroziunii suprafeţelor expuse la vânt pot
fi estimate la maxim 2,9 x 0,85 = 1,7 to TSP pe an (adică o medie de cca. 4,6 kg /zi ).

c. Emisile de pulberi din activitatea de construcţii şi demolări pot fi estimate prin
metologia AP 42 – cap. 13.2.3. Heavy Construction Operations, Emisii de pulberi din
activități de construcţii de mare anvergura.
Aceste construcţii sunt surse de emisie de praf care pot avea un impact semnificativ
dar temporar asupra calităţii aerului la nivel local. Construcţia de clădiri şi de drumuri sunt
două exemple de activităţi cu un potenţial mare de emisii. Emisiile de praf variază
semnificativ de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor
desfăşurate dar şi de condiţiile meteo. O mare parte din aceste emisii provin de la
echipamentele de transport care utilizează drumurile temporare de pe amplasamentul
construcţiei.
Un factor de emisie care permite estimarea acestor emisii este:
E = 2.69 to/hectar/lună de activitate
Suprafaţa incintei şantierului: 25 mp = 0,0025 ha.
Suprafaţa totală drumuri: 200 mp = 0,02 ha.
Total suprafaţă afectată de lucrări de construcţii = 0,0225 ha
Emisia de praf asociată lucrărilor de construcţii poate fi estimată la 0,0225 x 2,69 =
0,06 to/lună de activitate adică cca. 3 kg/zi de activitate.

d. O pondere importantă în emisiile de praf este asociată cu traficul specific
activităţilor miniere care presupun în principal transportul sterilului de la carieră la halda de
steril şi a minereului de la carieră la punctrul de consum dinafara amplasamentului. De
menţionat că cea mai mare parte din acest trafic va fi realizat pe drumuri industriale, nepavate,
şi ca atare emisile de pulberi din această activitatea pot fi estimate prin metologia AP 42 –
cap. 13.2.2 Unpaved Roads, Emisii de pulberi si praf datorita traficului pe drumuri
nepavate.
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Cand un vehicul merge pe un drum nepavat, forţa pneurilor asupra suprafeţei drumului
generează pulverizarea materialului de la suprafaţă. Particulele sunt ridicate şi antrenate de
pneurile care se rotesc iar suprtafaţa drumului este expusă la curenţi puternici de aer.
Turbulenţele create de vehicol continuă să afecteze suprafaţa drumului şi după trecerea
vehicolului. Cantitatea de praf emisă de pe fiecare segment de drum variază liniar cu volumul
traficului.
Estimarea emisiei asociate fiecărui vehicul pentru un km parcurs pe un drum nepavat
se face cu următoarea ecuaţie:
E = k x (s/12)a x (W/3)b
Unde k, a şi b sunt constante empirice cu următoarea specificare:
Sunt constante empirice (Referința 6) de mai jos și (are empirical constants (Reference
6) given below and)
E = factorul de emisie pentru dimensiune specifică (size-specific emission factor
(lb/VMT))
s = conținutul de praf al materialului de suprafață (surface material silt content (%))
estimat la cca. 8 % pentru drumurile aferente proiectului
W = greutatea medie a vehiculului (mean vehicle weight (tons)) estimat la o medie de
cca. 30 tone pentru autobasculantele (jumatate incarcate=20+40 = 60 to şi jumatate fără
incarcatura=20 to)
Transformarea în unităţi metrice din lb/VMT în grame (g) pe vehicul şi km parcurs de
un vehicul (VKT) este: 1 lb/VMT = 281.9 g/VKT
Constantele din ecuaţia de mai sus au (pentru drumuri industriale) următoarele valori:
Constanta
K (lb/VMT)
a
b

PM-2,5
0,15
0,9
0,45

PM-10
1,5
0,9
0,45

TSP
4,9
0,7
0,45

Se calculează doar emisiile de TSP (PM 2,5 şi PM 10 = pulberi respirabile în
suspensie sunt analizate in relaţie cu efectele directe asupra stării de sănătate deci fac de
obicei obiectul unor studii specifice de impact si risc asupra sănătăţii populaţiei) pentru care
factorul de emisie va avea pentru activitatea din cadrul proiectului propus valoarea:
E = 4,9 x 281,9 x (8/12)0,7 x (30/3)0,45 = 4,9 x 281,9 x 0,7529 x 2,8184 = 2,93 kg/VKT
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Traficul poate fi estimat tinand cont de cantitatea de rocă exploatată (solul vegetal este
o cantitate mult mai mica si ca atare poate fi neglijat in aceste calcule). Se consideră o medie
de 40 tone material transportat la o cursă.
Pentru calculele de estimare a emisiilor de praf din trafic se consideră tot anii 2-4 ca
ani de referinţă când masa minieră prelucrată va fi de 300000 tone (adică 7500 curse pe an).
De asemenea, lungimea traseului parcurs presupune:
a- utilizarea drumului de incintă pentru transportul la statia de concasare sortare = cca.
100 m deci cca. 200 m (se parcurge de 2 ori, odată cu camioanele pline odată cu camioanele
goale). Emisia anuală de praf datorită traficulul pentru transportul andezitului de la carieră la
stația de concasare/sortare va fi de 2,93 kg x 7500 curse x 0,2 km = 4,4 to.
b- utilizarea drumului exterior incintei (cariera – obiective miniere proiect Certej) =
cca. 1 km (se parcurge de 2 ori, odată cu camioanele pline odată cu camioanele goale). Emisia
anuală de praf datorită traficulul pentru transportul andezitului de la carieră la obiectivele
miniere proiect Certej va fi de 2,93 kg x 7500 curse x 1 km = 22 to.
După cum se poate observa, majoritatea emisiilor de pulberi generate din activitatea
minieră ce se va desfăşura sunt datorate traficului. Aceste emisii pot fi substanţial reduse prin
umezirea permanentă a suprafeţei acestor drumuri, măsură care este prevăzută a fi
implementată pe toată durata de viaţă a proiectului, în perioadele uscate, fără precipitaţii.
În tabelul următor se prezintă centralizat rezultatele calculelor privind estimarea
emisiilor specifice proiectului:
a. Surse staţionare nedirijate
Denumirea sursei

Poluant

Emisiile rezultate din împuşcări în carieră

TSP
CO
NOx
SO2

Debit masic
(to/an)
2,26
4,624
1,088
0,136

TSP

0,72

TSP

1,7

Emisii de pulberi din activităţi de construcţii
(drumuri, platforme, amenajări, etc)
Emisii de pulberi datorate eroziunii eoliene
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b. Surse mobile
Denumirea sursei
Emisii de pulberi datorita traficului
pe drumuri nepavate

TSP

Poluanţi şi debite masice (to/an)
CO
NOx
SO2
NMVOC

26,4

0,54

2,395

0,00058

0,138

CO2
225,452

4.2.3. Prognozarea impactului asupra aerului

Pentru prognozarea impactului asupra calităţii aerului datorită emisiei de poluanţi
specifici activităţilor ce se vor desfăşura conform proiectului propus (CO, NO2, SO2), au fost
realizate simulari de dispersie în atmosferă utilizând programul de simulare ALOHA.
ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) este un program de simulare realizat
de către National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) împreună cu
Envinronmental Protection Agency (EPA) din Statele Unite. ALOHA modelează hazarde,
cum ar fi toxicitate, inflamabilitate, radiaţie termică şi suprapresiune, legate de deversări de
substanţe chimice. Nu simulează dispersia pulberilor. Rapoartele de simulare generate de
programul ALOHA se prezintă atât sub formă de text cât şi sub formă grafică şi descriu zona
afectată de consecinţe considerate periculoase pentru populaţie precum şi efectele la o
anumită distanţă de sursa de emisie.
Pentru simulare au fost considerate următoarele situaţii privind condiţiile
meteorologice de dispersie:
-temperatura atmosferică 20 0C ;
-umiditatea atmosferică 50 %;
- condiţii meteo medii (viteza vântului 5 m/s măsurată la 10 m deasupra solului,
atmosferă uşor instabilă – clasa C)
-cer parţial acoperit de nori;
-fără inversiune termică;
- terenul din zona de dispersie este de tip pădure (acoperit cu vegetaţie forestieră);
- ratele de emisie sunt cele prezentate anterior în subcapitolul inventarul emisiilor.
Rezultatele se prezintă sub formă text şi grafică şi prezintă zonele afectate de efecte
peste limitele considerate periculoase pentru populaţie.
Dezvoltarea nivelurilor recomandate pentru expunere acută (AEGLs) este rezultatul
unui efort de colaborare a sectoarelor public şi privat din întreaga lume. AEGLs sunt destinate
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pentru a descrie riscul pentru oameni care rezultă din expunerea la produse chimice din aer şi
au fost stabilite de către Comitetul AEGL din cadrul US EPA.
Efectele generate de expunerea persoanelor la poluanţii dispersaţi în aer sunt luate în
considerare cantitativ, prin calculul distanţei la care mărimea fizică ce descrie consecinţele
(concentraţie toxică) atinge o valoare limită (prag) corespunzător începutului manifestării
efectelor nedorite.
AEGLs estimează concentraţiile la care cei mai mulţi oameni, inclusiv persoane
fizice-sensibile, cum ar fi bătrâni, bolnavi, sau copii, vor incepe sa resimtă efecte asupra
sănătăţii în cazul în care sunt expuse la un produs chimic periculos pentru o anumită perioadă
de timp. Pentru o durată de expunere dată, un produs chimic are trei valori AEGL, fiecare
dintre acestea corespunzând unui nivel specific de efecte asupra sănătăţii. Cele trei niveluri
AEGL sunt definite după cum urmează:
• AEGL-3 este concentraţia în aer, exprimată în părţi per milion (ppm) sau miligrame
pe metru cub (mg / m3), dintr-o substanţă peste care se preconizează că efectele asupra
populaţiei, inclusiv persoanele sensibile, ar putea pune în pericol viaţa sau ar produce chiar
deces.
• AEGL-2 este concentraţia în aer (exprimat ca ppm sau mg / m3) a unei substanţe
peste care se preconizează că populaţia, inclusiv persoanele sensibile, ar putea suferi efecte
ireversibile sau alte efecte adverse grave, de lungă durată asupra sănătăţii sau li s-ar limita
capacitatea de a scăpa.
• AEGL-1 este concentraţia în aer (exprimat ca ppm sau mg / m3) a unei substanţe
peste care se preconizează că populaţia, inclusiv persoanele sensibile, s-ar putea confrunta cu
un disconfort important, iritaţie, sau anumite efecte nonsensoriale asimptomatice. Cu toate
acestea, efectele nu generează dezabilităţi şi sunt trecătoare şi reversibile la încetarea
expunerii.
Toate cele trei niveluri (AEGL-1, AEGL-2, şi AEGL-3) sunt dezvoltate pentru diferite
perioade de expunere: 10 minute, 30 minute, 60 minute, 4 ore, şi 8 ore şi reprezintă limite
specifice expunerilor acute, ocazionale.

CMA este concentraţia maxim admisă în zonele protejate în conformitate cu
prevederile STAS 12574/87 şi reprezintă limite specifice expunerilor cronice, repetate. Are
valori stabilite pentru medieri de scurtă durată (30 min) sau lungă durată (zilnice, lunare şi
anuale).
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În simulările mai jos prezentate vor fi utilizate ca valori de referinţă AEGL-3 [60 min],
AEGL -2 [60 min] şi CMA [30 min].

A. Emisii de gaze din trafic
a. Emisii de oxizi de azot
Informații despre substanță:
Denumire substanță: Dioxid de azot
Masa moleculară: 46.01 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.5 ppm AEGL-2 (60 min): 12 ppm AEGL-3 (60 min): 20 ppm
IDLH: 20 ppm
Punct de fierbere: 20.8° C
Presiunea vaporilor la temperatura ambientală: 0.95 atm
Concentrația de saturație în mediul ambiant: 959,180 ppm sau 95.9%
Date atmosferice: (Introducere manuală a datelor)
Vânt: 5 metri/secundă dinspre E la 10 metri
Rugozitatea terenului: urban sau pădure
Acoperirea cu nori: 5 zecimi
Temperatura aerului: 20° C
Clasa de stabilitate: D
Fără înălțime pentru inversiune
Umiditatea relativă: 50%
Intensitatea sursei:
Sursa directă: 928 grame/hr
Înălțimea sursei: 0
Durata emisiei: 60 minute
Rata de emisie: 15.5 grame/min
Cantitatea totală emisă: 928 grame
Zona amenințată:
Model utilizat: Gaussian
Roșu : sub 10 metri --- (20 ppm = AEGL-3 (60 min))
Portocaliu: 11 metri --- (12 ppm = AEGL-2 (60 min))
Galben: 52 metri --- (0.5 ppm = AEGL-1 (60 min))
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Amenințare punctuală:
Estimările concentrației într-un punct:
Pe direcția vântului: 1000 metri
Notă: Concentrația nu a fost trasată deoarece nu s-a identificat un nivel semnificativ al
concentrației în punctul selectat.
b. Emisii de oxid de carbon
Informații despre substanță:
Denumire substanță: Monoxid de carbon
Masa moleculară: 28.01 g/mol
AEGL-1 (60 min): N/A AEGL-2 (60 min): 83 ppm AEGL-3 (60 min): 330 ppm
IDLH: 1200 ppm LEL: 125000 ppm UEL: 742000 ppm
Punct de fierbere: -191.7° C
Presiunea vaporilor la temperatura ambientală: mai mare de 1 atm
Concentrația de saturație în mediul ambiant: 1,000,000 ppm sau 100.0%
Date atmosferice: (Introducere manuală a datelor)
Vânt: 5 metri/secundă dinspre E la 10 metri
Rugozitatea terenului: urban sau pădure
Acoperirea cu nori: 5 zecimi
Temperatura aerului: 20° C
Clasa de stabilitate: D
Fără înălțime pentru inversiune
Umiditatea relativă: 50%
Intensitatea sursei:
Sursa directă: 0.21 kilograme/hr
Înălțimea sursei: 0
Durata emisiei: 60 minute
Rata de emisie: 3.5 grame/min
Cantitatea totală emisă: 210 grame
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Zona amenințată:
Model utilizat: Gaussian
Roșu : sub 10 metri --- (330 ppm = AEGL-3 (60 min))
Portocaliu: sub 10 metri --- (83 ppm = AEGL-2 (60 min))
Galben: 10 metri --- (6 mg/(cu m)) = CMA [30 min])
Notă: Zona amenințată nu a fost trasată deoarece efectele de câmp eterogen apropiat fac
prezicerea dispersiei mai puțin sigură pentru distanțe scurte.
Amenințare punctuală:
Estimările concentrației într-un punct:
Pe direcția vântului: 1000 meters
Notă: Concentrația nu a fost trasată deoarece nu s-a identificat un nivel semnificativ al
concentrației în punctul selectat.
c. Emisii de dioxid de sulf
Informații despre substanță:
Denumire substanță: Dioxid de sulf
Masa moleculară: 64.06 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.2 ppm AEGL-2 (60 min): 0.75 ppm AEGL-3 (60 min): 30 ppm
IDLH: 100 ppm
Punct de fierbere: -10.3° C
Presiunea vaporilor la temperatura ambientală: mai mare de 1 atm
Concentrația de saturație în mediul ambiant: 1,000,000 ppm sau 100.0%
Date atmosferice: (Introducere manuală a datelor)
Vânt: 5 metri/secundă dinspre E la 10 metri
Rugozitatea terenului: urban sau pădure
Acoperirea cu nori: 5 zecimi
Temperatura aerului: 20° C
Clasa de stabilitate: D
Fără înălțime pentru inversiune
Umiditatea relativă: 50%
Intensitatea sursei:
Sursa directă: 0.2 kilograme/hr
Înălțimea sursei: 0
Durata emisiei: 60 minute
Rata de emisie: 3.33 grame/min
Cantitatea totală emisă: 200 grame
Zona amenințată:
Model utilizat: Gaussian
Roșu : less than 10 meters --- (30 ppm = AEGL-3 (60 min))
Portocaliu: 17 metri --- (0.75 ppm = AEGL-2 (60 min))
Galben: 27 metri --- (0.75 mg/(cu m))
Notă: Zona amenințată nu a fost trasată deoarece efectele de câmp eterogen apropiat fac
prezicerea dispersiei mai puțin sigură pentru distanțe scurte.
Amenințare punctuală:
Pe direcția vântului: 1000 metri
Notă: Concentrația nu a fost trasată deoarece nu s-a identificat un nivel semnificativ al
concentrației în punctul selectat.
După cum se poate vedea, emisiile de poluanţi proveniţi din traficul asociat activităţii
miniere au efecte nesemnificative, acestea se manifestă doar în imediata apropiere a sursei.
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B. Emisii de gaze la puşcările în carieră
1. Monoxid de carbon
Informații despre substanță:
Denumire substanță: Monoxid de carbon
Masa moleculară: 28.01 g/mol
AEGL-1 (60 min): N/A AEGL-2 (60 min): 83 ppm AEGL-3 (60 min): 330 ppm
IDLH: 1200 ppm LEL: 125000 ppm UEL: 742000 ppm
Punct de fierbere: -191.7° C
Presiunea vaporilor la temperatura ambientală: mai mare de 1 atm
Concentrația de saturație în mediul ambiant: 1,000,000 ppm sau 100.0%
Date atmosferice: (Introducere manuală a datelor)
Vânt: 5 metri/secundă dinspre E la 10 metri
Rugozitatea terenului: urban sau pădure
Acoperirea cu nori: 5 zecimi
Temperatura aerului: 20° C
Clasa de stabilitate: D
Fără înălțime pentru inversiune
Umiditatea relativă: 50%
Intensitatea sursei:
Sursa directă: 8.96 kilograme
Înălțimea sursei: 0
Durata emisiei: 1 minut
Rata de emisie: 149 grame/sec
Cantitatea totală emisă: 8.96 kilograme
Zona amenințată:
Model utilizat: Gaussian
Roșu : 62 metri --- (330 ppm = AEGL-3 (60 min))
Portocaliu: 125 metri --- (83 ppm = AEGL-2 (60 min))
Galben: 500 metri --- (6 mg/(cu m))
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Amenințare punctuală:
Estimările concentrației într-un punct:
Pe direcția vântului: 1000 metri
Concentrația maximă:
În exterior: 0.89 ppm
În interior: 0.0139 ppm
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După cum se poate vedea, la distanţa de 1000 m (corespunzătoare amplasării celei
mai apropiate zone cu locuinţe) nu este atinsă nici măcar valoarea de 6 mg/mc
corespunzătoare CMA pentru perioada de mediere de 30 min, deci efectele resimțite de
persoanele expuse și aflate în aer liber vor fi nesemnificative iar în interiorul locuinţelor
concentraţiile sunt extrem de mici, deci nu pot produce nici un fel de efecte.
2. Dioxid de sulf
Informații despre substanță:
Denumire substanță: Dioxid de sulf
Masa moleculară: 64.06 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.2 ppm AEGL-2 (60 min): 0.75 ppm AEGL-3 (60 min): 30 ppm
IDLH: 100 ppm
Punct de fierbere: -10.3° C
Presiunea vaporilor la temperatura ambientală: mai mare de 1 atm
Concentrația de saturație în mediul ambiant: 1,000,000 ppm sau 100.0%
Date atmosferice: (Introducere manuală a datelor)
Vânt: 5 metri/secundă dinspre E la 3 metri
Rugozitatea terenului: urban sau pădure
Acoperirea cu nori: 5 zecimi
Temperatura aerului: 20° C
Clasa de stabilitate: D
Fără înălțime pentru inversiune
Umiditatea relativă: 50%
Intensitatea sursei:
Sursa directă: 0.263 kilograme
Înălțimea sursei: 0
Durata emisiei: 1 minute
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Rata de emisie: 4.38 grame/sec
Cantitatea totală emisă: 263 grame
Zona amenințată:
Model utilizat: Gaz greu
Roșu : 42 metri --- (30 ppm = AEGL-3 [60 min])
Notă: Zona amenințată nu a fost trasată deoarece efectele de câmp eterogen apropiat fac
prezicerea dispersiei mai puțin sigură pentru distanțe scurte.
Portocaliu: 281 metri --- (0.75 ppm = AEGL-2 [60 min])
Galben: 467 metri --- (0.75 mg/(cu m))= CMA [30 min])

Amenințare punctuală:
Estimările concentrației într-un punct:
Pe direcția vântului: 1000 metri
Concentrația maximă:
În exterior: 0.0551 ppm
În interior: 0.000615 ppm
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După cum se poate vedea, la distanţa de 700 m (corespunzătoare amplasării celei mai
apropiate zone de locuinţe) nu este depăşită nici măcar CMA (0,75 mg/mc pentru perioada de
mediere de 30 min) deci efectele pot fi considerate nesemnificative chiar şi asupra persoanelor
aflate în aer liber (în interiorul locuinţelor concentraţiile sunt extrem de mici, deci nu pot
produce nici un fel de efecte).

3. Oxizi de azot
Informații despre substanță:
Denumire substanță: Dioxid de azot
Masa moleculară: 46.01 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.5 ppm AEGL-2 (60 min): 12 ppm AEGL-3 (60 min): 20 ppm
IDLH: 20 ppm
Punct de fierbere: 20.8° C
Presiunea vaporilor la temperatura ambientală: 0.95 atm
Concentrația de saturație în mediul ambiant: 959,180 ppm sau 95.9%
Date atmosferice: (Introducere manuală a datelor)
Vânt: 5 metri/secundă dinspre E la 10 metri
Rugozitatea terenului: urban sau pădure
Acoperirea cu nori: 5 zecimi
Temperatura aerului: 20° C
Clasa de stabilitate: D
Fără înălțime pentru inversiune
Umiditatea relativă: 50%
Intensitatea sursei:
Sursa directă: 2,11 kilograme
Înălțimea sursei: 0
Durata emisiei: 1 minut
Rata de emisie: 103 grame/sec
Cantitatea totală emisă: 6.20 kilograme
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Zona amenințată:
Model utilizat: Gaz greu
Roșu : 178 metri --- (20 ppm = AEGL-3 [60 min])
Portocaliu: 233 metri --- (12 ppm = AEGL-2 [60 min])
Galben: 1.1 kilometri --- (0.5 ppm = AEGL-1 [60 min])

Amenințare punctuală:
Estimările concentrației într-un punct:
Pe direcția vântului: 1000 metri
Concentrația maximă:
În exterior: 0.654 ppm
În interior: 0.00687 ppm
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După cum se poate vedea, la distanţa de 1000 m (corespunzătoare amplasării celei
mai apropiate zone cu locuinţe) este depăşită valoarea de 0,3 mg/mc corespunzătoare CMA
pentru perioada de mediere de 30 min, dar având în vedere că durata efectivă de expunere nu
va depăși 3 minute efectele resimțite de persoanele expuse și aflate în aer liber vor fi
nesemnificative iar în interiorul locuinţelor concentraţiile sunt extrem de mici, deci nu pot
produce niciun fel de efecte.

C. Emisii de pulberi

Deoarece programul de simulare ALOHA nu permite simularea dispersiei pulberilor,
pentru estimarea distanţelor până la care are loc dispersia prafului generat de activitatea
minieră desfăşurată în cadrul proiectului propus se utilizeză un calculul care se bazează pe
distribuţia Gaussiană a unei surse liniare (nu există surse dirijate cu emisii la coş ci doar surse
difuze, traficul fiind sursa principală) care este descrisă de următoarea ecuaţie:
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Unde:
- C(x) = concentraţia la nivelul solului în punctul situat pe direcţia vântului la distanţa
x (km) de sursă (g/mc)
- q = rata de emisie (g/mile/s)
- u = viteza vantului (m/s)
- σz = coeficient de dispersie verticală (m).
Pentru calculul ratei de emisie se pleacă de la următoarele premise de calcul:
- pulberile cu dimensiuni mai mari de 10 microni se depun pe supreafeţele de teren din
imediata apropiere a sursei deci rata de emisie utilizată pentru calcule se referă doar la PM10;
- se consideră o situaţie meteo medie, cu o viteza a vântului de cca. 5 m/s, stabilitate
atmosferică uşor instabilă (C), fără precipitaţii;
- se neglijează efectul de atenuare datorat perdelei vegetale naturale formată din
pădurile ce înconjoară pe toate direcţiile incinta industrială;
- nu se ţine cont de direcţia predominanta a vântului (calculele se fac pe direcţia
vântului, indiferent care este aceasta la un moment dat).
- se consideră o sursă liniară, cu o lungime de cca. 1 km.

Rata de emisie calculată pentru emisiile de pulberi din activităţi miniere (Corinair (EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013) indică o valoare de 9,5 kg/h, adică
q=9500 g / 3600 s / 0,625 mile = 4,22 g/mile/s.

Calculul coeficientului de dispersie verticală se face utilizând următoarea formulă:
σz(x) = cxd + f

unde:
x = distanţa între sursa de emisie şi receptor (km)
c, d şi f = parametri de calcul determinaţi funcţie de stabilitatea atmosferică şi distanta
x (conform tabelului de mai jos)
c = 61
d = 0,911
f=0
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Calculul va fi efectuat pentru distanţele de 0,1 km (limita incintei industriale) și 1 km
(cea mai apropiată locuinţă din zona rezidenţială din satul Bocșa Mică).

Stabilitate C
σz(0,1) = 61 x (0,1)^0,911 + 0 = 7,5
σz(1) = 61 x (1)^0,911 + 0 = 61
Concentraţia PM10 la diferite distanțe de sursă este :
C(0,1) = 2 x 4,22 / (2 x 3,14) ^0,5 / 7,5 / 5 = 0,09 g/mc = 90 mg/mc
C(1) = 2 x 4,22 / (2 x 3,14) ^0,5 / 61/ 5 = 0,011 g/mc = 11 mg/mc

Aceste concentraţii calculate trebuie considerate maxim posibile (deoarece pleacă de
la premisa că vântul bate pe direcţia receptorului, că este o perioada secetoasă şi fără a fi luate
măsuri de umezire a suprafeţelor de lucru, şi că nu există nici un obstacol pe direcţia
deplasării norului de particule).
În condiţii reale, în zonele locuite aceste concentraţii vor fi mult mai mici, practic nule
deoarece între zona industrială generatoare de praf şi zonele locuite există o perdea vegetală
(pădure) care va opri deplasartea norului de praf. În plus, emisiile vor fi diminuate
considerabil prin umectarea suprafeţelor expuse în perioadele uscate.
Având în vedere estimările privind dispersia poluanţilor în atmosferă precum şi
localizarea exploatării miniere propuse nu se pune problema existenţei unui impact.

4.2.4. Impactul potenţial transfrontieră

Distanţa mare faţă de graniţa cu cel mai apropiat stat în linie dreaptă, face ca orice
eventual impact local produs de proiectul propus, chiar şi accidental, să fie atenuat complet
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până la punctul de trecere a frontierei deci orice impact transfrontalier asupra aerului este
exclus.

4.2.5. Impactul cumulat cu proiectul minier Certej

Impactul proiectului minier Certej asupra aerului este prezentat în continuare pe scurt.
În cadrul evaluării impactului proiectului Certej asupra aerului, s-a efectuat o modelare
privind calitatea aerului în fazele de construcţie, operare şi închidere ale Proiectului.
Rezultatele au indicat faptul că, în general, nivelul concentraţiilor va fi redus, inferior
valorilor limită prevăzute pentru zonele populate. Concentraţiile maxime prognozate pentru
poluanţi, dincolo de limita industrială se situează de asemenea sub valorile limită
corespunzătoare.
Ținând cont de informațiile menționate mai sus referitor la activitățile care se vor
derula în cadrul proiectului minier Ciongani și de calculele emisiilor din zona
amplasamentului carierei Ciongani, se poate considera că implementarea acestui proiect nu va
intensifica mărimea impactului proiectului minier Certej.

4.2.6. Măsuri de diminuare a impactului

Pentru prevenirea şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător în timpul
lucrărilor de exploatare, transport si prelucrare este necesară luarea următoarelor măsuri:
▪ Proceduri operaţionale speciale care vor prevedea încetarea activităţilor generatoare
de praf în situaţii de vânt puternic;
▪ Măsuri operaţionale pentru reducerea emisiilor de particule – program de control al
prafului pentru suprafeţele de drum nepavate, în perioadele uscate, prin stropirea acestora
utilizând autocisterne;
▪ Stabilirea şi impunerea unor limitări de viteză (10 - 25 km/h);
▪ Includerea de specificaţii privind eficienţa carburantului la achiziţie/leasing de
vehicule şi utilaje motorizate;
▪ Utilizarea de vehicule şi de utilaje mobile motorizate cu emisii reduse de poluanţi şi
conformarea emisiilor acestora cu reglementările în vigoare;
▪ Implementarea de proceduri operaţionale şi planificare pentru întreţinere regulată,
periodică a vehiculelor;
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▪ Implementarea de proceduri operaţionale pentru minimizarea înălţimii de cădere în
manevrarea materialelor;
Transportul materialelor (sol, rocă) se va face cu mijloace de transport acoperite.
Aplicarea acestor măsuri se va face în toate etapele de dezvoltare a proiectului
(construcţie, exploatare, închidere).
4.3. Solul

4.3.1. Caracteristicile solurilor

Caracterul perimetrului studiat este acela de zonă acoperită de păduri. În apropierea
amplasamentului sunt zone miniere cu vechi lucrări de exploatare şi lucrări de cercetare
geologică (fosta exploatare a Minvest Deva – halda Maria şi cariera Leopold) care au fost
supuse de-a lungul tipului, fenomenului de ecologizare naturală, încadrându-se în peisajul
zonei, actualmente terenurile acestea sunt ocupate de fondul forestier şi drumuri de exploatare
forestieră.

Conform datelor din prospecțiunile geologice efectuate în teren, stratul vegetal are
grosimi cuprinse între 0,3 m și 0,5 m, este discontinuu și în multe locuri lipsește, deoarece
zăcământul de andezit aflorează, existând zone acoperite cu un strat de grohotiș de pantă.

4.3.2. Surse de poluare a solurilor

Activităţile prevăzute a se desfăşura in interiorul perimetrului carierei, vor conduce la
degradarea solul prin modificarea structurii naturale a acestuia, prin descopertarea si
derocarea zacamantului.
Vor exista şi următoarele surse de poluare ale solului:
- Lucrările de deschidere şi pregătire a drumurilor de acces şi a treptelor de exploatere,
lucrările de amenajare a obiectivelor din organizarea de şantier;
- Eventualele scurgeri de produse petroliere de la echipamentele şi utilajele folosite pe
amplasament.
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4.3.3. Prognozarea impactului

Solul este factorul de mediu cel mai stabil, care integrează toate consecinţele poluării
şi păstrează mult timp urmele poluării.
Principalele activităţi care au un impact asupra învelişului de sol sunt considerate cele
de decopertare pentru amenajarea suprafeţelor carierei, pentru construirea platformei
administrative şi a drumurilor de acces.

A. Impactul produs asupra solului prin aplicarea tehnologiei de exploatare
- Decopertarea şi exploatarea zăcământului conduc la modificarea morfologiei naturale
- modificarea reliefului zonei, prin lucrările de excavaţie executate, şi imprimarea unui aspect
specific exploatărilor miniere la zi.
- Derocarea prin împuşcare cu explozivi introduşi în găuri de sondă, va avea un impact
fizic (mecanic) asupra solului, manifestat prin dislocarea unei importante suprafeţe de rocă.
Exploziile datorate împuşcării găurilor de sondă vor produce vibraţii de tip seismic şi
suprapresiuni din frontul undei de şoc, care vor genera apariţia de deformaţii şi fisuri în
structurile geologice adiacente carierei. Magnitudinea acestor efecte este proporţională cu
cantitatea de explozivi detonată.
- Solul vegetal de pe amplasamentul unde se va realiza Cariera Ciongani, se va decapa
şi se va depune pe marginea carierei, urmând a fi utilizat la ecologizarea terenurilor în faza de
închidere. Ocuparea terenului va fi temporară, solul vegetal urmând a fi utilizat ulterior la
lucrările de reconstrucţie ecologică a zonei şi la revegetarea terenului în cadrul lucrărilor de
refacere a mediului.

B. Impactul produs asupra solului în cazul poluării cu produse petroliere
Având în vedere specificul activităţii ce se va desfăşura în cadrul obiectivului analizat,
poluarea cu produse petroliere poate apărea doar în mod accidental. Eventualele scurgeri de
produse petroliere ar produce o poluare a solului care va necesita luarea de măsuri imediate de
stopare şi remediere a suprafeţelor afectate, prin măsuri şi procedee specifice.
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4.3.4. Impactul potenţial transfrontieră

Având în vedere specificul activităţii, amploarea redusă a acesteia precum şi distanţa
mare până la graniţă, impactul transfrontalier asupra solului este inexistent.

4.3.5. Impactul cumulat cu proiectul minier Certej

Impactul proiectului minier Certej asupra solului este prezentat în continuare pe scurt.
În cadrul proiectului minier Certej, principalele activităţi care au un impact asupra învelişului
de sol sunt considerate cele de decopertare pentru extinderea suprafeţelor carierei, haldei nord
şi haldei sud, pentru construirea uzinei, a iazurilor de decantare şi a drumurilor de acces.
Prognozarea impactului pentru componenta de mediu sol în urma desfăşurării Proiectului de
exploatare a minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej s-a realizat luând în
considerare modelarea matematică a poluanţilor emişi în atmosferă şi sursele potenţiale de
emisii lichide. Principalul impact asupra învelişului de sol este determinat de schimbarea
folosinţei terenului în zonele de amplasament propuse pentru principalele obiective ale
proiectului. Prin măsurile pentru diminuarea impactului propuse în cadrul proiectului,
impactul asupra solului va fi nesemnificativ.
Ținând cont de informațiile menționate mai sus referitor la activitățile care se vor
derula în cadrul proiectului minier Ciongani și de suprafața redusă de teren care își va
schimba folosința, se poate considera că implementarea proiectului nu va intensifica mărimea
impactului proiectului minier Certej asupra solului.

4.3.6. Măsuri de diminuare a impactului

Limitarea impactului pe care activitatea de deschidere şi exploatare a carierei le vor
avea asupra mediului înconjurător, se realizează prin măsuri constructive şi prin modul de
organizare, conducere şi gestiune a carierei.
A. Măsuri de diminuare a impactului produs asupra solului datorat aplicării
tehnologiei de exploatare
Măsurile principale de protecţie a solului şi subsolului, sunt următoarele:
- Activitatea se va desfăşura în limitele perimetrului aprobat prin PUZ, fără afectarea
altor suprafeţe. Defrişările vor afecta doar suprafeţele prevăzute in PUZ, cu respectarea
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Codului silvic;
- Respectarea elementelor geometrice ale treptelor;
- Controlul taluzurilor la începutul fiecărui schimb, după fiecare operaţie de derocare
cu exploziv şi când este semnalata o situaţie precară de stabilitate;
- Rănguirea taluzurilor după fiecare operaţie de derocare cu exploziv şi în cazul când
se observa pericol de desprindere de roci din taluz;
- Diminuarea degradării terenului prin deplasări pe verticală şi orizontală a suprafeţei,
prin respectarea metodei de exploatare, a tehnologiei de puşcare şi încărcare;
- Stropirea şi umectarea drumurilor, din cariera şi platforma de la stația de concasaresortare, pentru reducerea pulberilor;
- Amenajarea bermelor carierei astfel încât să asigure scurgerea fără dificultate a apei
pluviale;
- Urmărirea în timp a eventualelor fisuri apărute în terenul limitrof ca urmare a
exploziilor din carieră;
- Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor neextractive; deșeurile se vor
colecta selectiv și valorifica prin agenți economici autorizați.

B. Măsuri de prevenire pentru evitarea poluării cu produse petroliere
- Se va evita degradarea solului cu ulei şi motorină scurse de la utilajele de transport
din carieră, prin verificari periodice ale stării tehnice a acestora;
- Întreg personalul carierei va fi instruit pentru respectarea normelor de protecţie a
mediului.
- Eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere vor fi colectate şi îndepărtate
cu materiale absorbante, iar solul eventual poluat va fi colectat şi depozitat în ambalaje de
plastic şi eliminat printr-o societate autorizată, care se ocupă de depoluarea solurilor
contaminate.

C. Măsuri de diminuare a impactului în perioada reconstrucţiei ecologice
Conform Legii minelor nr. 85/18.03.2003, cu modificările și completările ulterioare şi
a Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, în perioada de derulare a activităţii de
exploatare şi până la încetarea acesteia, beneficiarul are obligaţia de a executa lucrări de
conservare, dezafectare şi închidere a exploatării, care în final să asigure reconstrucţia
ecologică a zonei.
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Aceste măsuri se referă preponderent la factorii de mediu sol şi subsol, și vor fi
prezentate în continuare.
Lucrările de dezafectare programate după perioada de exploatare se vor structura în
următoarele obiecte principale:
1. Lucrări necesare pentru dezafectarea incintei carierei
Lucrările pentru amenajarea terenului includ şi lucrările de dezafectare/demolare ale
construcţiilor. Containerul amplasat pe platforma administrativă a carierei va fi valorificat
după etapa de refacere a mediului. Lucrările de dezafectare vor include:
- îndepărtarea în totalitate tuturor materialelor rezultate
- nivelarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de refacere a mediului şi redarea în
circuitul iniţial
- recuperarea în măsură cât mai mare a materialelor şi elementelor refolosibile şi a celor
valorificabile.

2. Lucrările necesare refacerii terenurilor afectate prin activităţile executate în
carieră:
Activitatea de reabilitare a mediului va consta din lucrări de amenajare a suprafeţelor
afectate de excavarea andezitului din carieră, astfel încât după protecția rezervelor rămase
(dacă este cazul) se vor executa lucrări de taluzare și rambleiere, lucrări de protecție a
taluzelor, lucrări necesare pentru prevenirea căderilor în gol (împrejmuire) se va depune un
strat de cel puțin 20 cm de sol vegetal pentru înierbare, se vor reface canalele de gardă pentru
evacuarea apelor de siroire, ținta urmând sa fie minimizarea impactului vizual, reducerea
poluării cu praf prin acoperirea particulelor purverulente cu sol vegetal, monitorizarea
postînchidere.

Măsurile prevăzute mai sus nu sunt limitative şi vor putea fi completate în funcţie de
necesităţi.
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4.4. Subsolul

4.4.1. Caracteristicile dominante ale subsolului

Detalii referitoare la geologia zonei sunt prezentate în capitolul 1.10.
4.4.1.1. Caracterizarea mineralogica si fizico-chimica a rocilor
Roca/resursa ce face obiectul cercetării din zona Ciongani, a fost investigată prin
lucrări de foraj. Astfel, în anul 2014, S.C. Deva Gold S.A. a executat în zona Dl. Ciongani
forajul geotehnic CJGD148. Forajul a fost săpat pe o adâncime de 231 m, și după primii trei
metri de sol/coluviu, a intrat în andezite cenușii-verzui, destul de dure, traversate de fisuri slab
piritizate pe intervalul 3 - 94 m, uneori cu aspect ușor brecifiat (lave andezitice ), după care a
interceptat andezite de corp, verzui, de regulă, nealterate, compacte, prezentând uneori, mici
enclave de material andezitic fin granular și traversate uneori de fisuri și/sau trese cu
carbonați.
Din punct de vedere mineralogo-petrografic, roca este un andezit cuarțifer cu biotit,
cu slabe impregnații de pirită pe fisuri.
De menționat, că acest foraj a confirmat/verificat datele obtinuțe în trecut de către
MINEXFOR S.A., cu forajele F4 (executat în apropierea forajului CJGD148) și F28.
Astfel, forajul F4, (adâncime = 603 m) a interceptat andezite cuarțifere cu biotit pe
intervalul 0 - 478 m, după care a intrat în gabrouri.
Forajul F28 (adâncime = 503 m), deși se află la cca. 350 m NNE, de forajul CJGD148,
a interceptat de asemenea, lave andezitice și andezite cuarțifere pe intervalul 0 - 319 m, după
care a străbătut roci sedimentare (319 - 441 m), brecii polimictice (441 - 484 m), gabrouri cu
amfiboli (484 - 503 m) și sisturi cristaline epimetamorfice (503 - 550 m).
4.4.1.2. Procese geodinamice, alunecări de teren, eroziuni, zone carstice
Din punct de vedere geotehnic, terenul nu prezintă indicii de existenţă a unor
fenomene geodinamice care să afecteze stabilitatea amplasamentului.

4.4.1.3. Obiectivele geologice valoroase protejate
În zona amplasamentului analizat nu se află obiective geologice valoroase care să
necesite măsuri de protecţie.
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4.4.2. Prognozarea impactului asupra subsolului

Exploatarea în carieră are un impact direct asupra structurii geologice.
În cadrul exploatării din cariera Ciongani se urmăreşte extragerea structurii geologice
și anume a andezitului.
Prin împuşcarea încărcăturilor din găurile de sondă se crează o zonă de dislocare
sfărâmare, o zonă a fisurării avansate ce are loc dincolo de zona de dislocare şi o zonă a
micro- fisurilor.
De asemenea în zona perimetrului Ciongani nu se găsesc corpuri de apă subterană și
nici nu au fost identificate zone de protecție sanitară sau perimetre de protecție hidrogeologică
ale surselor de alimentare cu apă.

4.4.3. Impactul potenţial transfrontieră

Având în vedere specificul activităţii, amploarea redusă a acesteia precum şi distanţa
mare până la graniţă, impactul transfrontalier asupra subsolului este inexistent.

4.4.4. Impactul cumulat cu proiectul minier Certej

Impactul proiectului minier Certej asupra subsolului este prezentat în continuare pe
scurt. Exploatarea în carieră, formarea haldelor de steril şi a iazurilor de decantare au un
impact direct asupra structurii geologice. Schimbările în mediul geologic realizate în cadrul
proiectului vor genera schimbări asupra elementelor mediului privind acviferele subterane,
freaticul, reţeaua hidrologică, zonele umede şi biotopul. Chiar dacă va exista un impact
datorat acestei exploatări, prin măsurile de diminuare a impactului acestea vor fi reduse, ca de
exemplu: pentru a nu constitui o sursă de poluare a structurilor geologice din zonă apele
reziduale provenite din procesul tehnologic vor fi colectate şi tratate; procesul de producţie va
fi urmat de lucrări de reamenajare ecologică a tuturor suprafeţelor afectate.
Ținând cont de informațiile menționate mai sus referitor la activitățile care se vor
derula în cadrul proiectului minier Ciongani și că în zonă nu au fost identificate acvifere
subterane, se poate considera că implementarea proiectului nu va intensifica mărimea
impactului proiectului minier Certej asupra subsolului.
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda

94

Raport privind impactul asupra mediului
pentru proiectul
,,Cariera de andezit Ciongani”

Iulie
2016

4.4.5. Măsuri de diminuare a impactului

Calculele executate pentru obţinerea variantei optime de dezvoltare a carierei, a
metodologiei de exploatare asigură obţinerea rentabilităţii maxime, utilizând o suprafaţă
minimă de exploatare în carieră şi generarera unei cantităţi maxime de rocă.
La toate aceste se adaugă măsurile prezentate la capitolele 2.1.4. și 4.3.

4.5. Biodiversitatea
4.5.1. Aspecte generale privind vegetaţia şi fauna din zonă

Evidenţierea particularităţilor ecologice ale tuturor speciilor de plante din cuprinsul
unei regiuni geografice bine delimitate este foarte utilă pentru stabilirea specificului ecologic
al ecosistemelor ce populează acea zonă, în contextul complexului de factori pedoclimatici
locali.
În zona amplasamentului a fost identificat un singur tip de habitat de pădure,
respectiv pădure de foioase. Suprafața amplasamentului este în totalitate acoperită de pădure
de foioase, respectiv făget în amestec cu gorun, dar și cu alte specii: Acer campestre, Acer
platanoides, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Prunus avium etc.

Literatura de specialitate (Descoperiri din judeţul Hunedoara - Cadrul geografic Judeţul Hunedoara, Autor: SABIN ADRIAN LUCA, Cu contribuţii de: Cristian ROMAN şi
Dragoş

DIACONESCU,

Editura

Economică

2005,

web:

Cosmin

Suciu

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/chunedoara/cadru%20geografic.htm;
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0132.pdf; Date privind flora,
vegetaţia şi fauna de macrolepidoptere din pădurile de foioase (quercete) – rezervaţii naturale
ale

judeţului

Hunedoara

(România)

Autor:

Silvia

Burnaz,

Marcela

Balazs;

http://www.anuarulsargetia.ro/date-privind-flora-vegetatia-si-fauna-de-macrolepidoptere-dinpadurile-de-foioase-quercete-rezervatii-naturale-ale-judetului-hunedoara-romania; RAPORT
privind Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Hunedoara pe anul 2014,
Hunedoara 2015) menționează că în zona pădurilor de foioase se întâlnesc şi o serie de specii
de amfibieni şi reptile, dintre care amintim:
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Salamandra salamandra - salamandra - În păduri de fag
Rana dalmatina - broasca roşie de pădure - Frecventă, pe pantele împădurite.
Lacerta agilis - şopârlă - Frecventă în zona tufărişurilor.
Lacerta viridis viridis - guşter - Frecventă, în zona tufărişurilor.
Lacerta muralis - şopârla de ziduri - Frecventă în zona grohotişurilor.
Coronella austriaca - şarpele de alun - Rar, la liziera pădurilor.
Vipera ammodytes ammodytes - vipera cu corn - Frecventă pe stâncării, grohotişuri.
Alături de acestea, în zonele cu păduri de foioase găsesc condiţii optime de viaţă şi o
serie de specii de mamifere dintre care amintim: Sciurus vulgaris (veveriţa), Martes foina
(jderul de piatră, beica), Vulpes vulpes (vulpea), Canis lupus (lup), Martes martes (jder),
Putorius putorius (dihor), Mustela nivalis, Sus scrofa (mistreţ), Lepus capensis (iepure),
Capreolus capreolus (căprioară), Oryctogalus cuniculus, Sylvaemus sylvaticus (şoarece de
pădure).

În aria amplasamentului carierei Ciongani au fost observate următoarele specii:
- Rana dalmatina - Specia a fost observată.
- Lacerta muralis - Specia a fost întâlnită, însă nu e frecventă.
- Vipera ammodytes ammodytes - Specia a fost întâlnită, însă nu e frecventă.

Zona în care se propune implementarea proiectului se încadrează în etajul montan
inferior, cu înălţimi care descresc de la aprox. 1000 m, până la 300-400 m.

4.5.2. Situri de importanţă comunitară

Amplasamentul carierei Ciongani se găseşte în imediata apropiere a ariei protejate
ROSPA0132 Munţii Metaliferi.
Informații detaliate privind modul de analiză a speciilor din Aria de Protecţie Specială
Avifaunistică ROSPA 0132 Munţii Metaliferi sunt prezentate în studiul de Evaluare adecvată
pentru proiectul cariera de andezit Ciongani, sat Bocșa Mică, comuna Certeju de Sus, jud.
Hunedoara, elaborat de Wildlife Management Consulting S.R.L. În cadrul acestui capitol au
fost preluate pe scurt principalele informații și concluzii din acest studiu. Prin adresa nr.
8810/AAA/12.07.2016 (anexată) APM Hunedoara a acceptat Studiul de evaluare adecvată și
va emite avizul Natura 2000.
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Din punct de vedere geografic, acest sit este localizat în zona Munţilor Metaliferi.
Coordonatele sale geografice extreme sunt: latitudine N 46° 2’ 21”, longitudine E 23° 9’ 20”,
altitudinea medie: 609 m (minima - 235 m, maxima - 1308 m). Suprafaţa sitului este de 26673
ha.
Conform informațiilor din studiul de Evaluare Adecvată, scopul principal de declarare
şi conservare a Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 0132 Munţii Metaliferi,
parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000, sunt speciile de păsări de interes comunitar,
ce fac parte din Anexa I a Directivei Păsări 2009/147/EC. Obiectivul principal de
management este conservarea şi menţinerea acestora în strânsă legatură cu habitatele
caracteristice, respectiv menținerea stării de conservare favorabilă pentru toate aceste specii la
nivelul sitului.
Situl cuprinde două grupe principale de habitat, considerând îndeosebi tipurile de
vegetaţie şi utilizarea terenurilor: terenuri deschise şi păduri. Pe lângă habitatele majore de
interes, există şi alte tipuri de habitate cu suprafeţe mici sau răspândite punctiform, unele
dintre ele cu modificări antropice, precum: cariere, construcţii diverse, bălți temporare etc.
Terenurile deschise însumează tipurile de habitate terestre unde vegetaţia ierboasă
predomină: păşuni (ocupă cca. 25% din totalul suprafeţei sitului), fâneţele, terenurilor
cultivate şi în procente reduse: păşunile împădurite, terenurile cu arbori sau arbuşti izolaţi, etc.
Terenurile deschise din sit, însumează 30% din totalul sitului. Fâneţele şi culturile
agricolesunt răspândite mai ales în luncile joase, iar păşunile pe terenurile cu o anumită pantă,
până la liziera pădurilor. Terenurile deschise sunt permanent modificate de activitatea
antropică (mai ales trecerea de la pajişti la terenuri cultivate) sau dimpotrivă, de abandonarea
practicilor agricole. Amplasamentul proiectului nu se suprapune peste terenurile deschise din
sit.
Pădurile ocupă cea mai mare suprafaţă din sit (aproape 66%). Din punct de vedere al
compoziţiei arboretelor, pădurile de foioase sunt dominante, în special cele de cvercinee
(Quercus spp.) şi făgetele, dar şi şleaurile de deal şi în mai mică măsură amestecurile de
gorun cu fag de tipul goruneto-făgetelor. Unele parcele forestiere au în compoziția arboretelor
carpen, ce participă cu procente diferite, uneori chiar în arborete aproape pure. Pe suprafeţe
mici există şi plantaţii de pin silvestru şi pin negru. Cea mai mare suprafaţă a pădurilor fac
parte din clasele de vârstă superioare – codru mijlociu şi codru bătrân, habitat important
pentru majoritatea speciilor de păsări de interes comunitar (răpitoare nocturne, ciocănitori
etc.) din pădure, prin existenţa arborilor de mari dimensiuni, groşi, parţial sau total uscaţi, a
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda
97

Raport privind impactul asupra mediului
pentru proiectul
,,Cariera de andezit Ciongani”

Iulie
2016

iesacrilor şi lemnului mort doborât. Alternanţa trupurilor de pădure cu terenurile deschise,
reprezintă o condiţie de bază pentru existenţa mai multor specii de păsări răpitoare diurne.
Sunt importante de asemenea, şi lizierele cu arbori groşi sau subarboret bogat, precum şi
enclavele din interiorul pădurilor.
Există şi alte câteva tipuri de habitate răspândite neuniform şi de mică întindere, cum
sunt: stâncăriile mai mari, malurile verticale lutoase de pe terenurile degradate deschise,
precum şi zonele influenţate antropic (cariere, construcții diverse, drumuri de diferite tipuri şi
mărimi, zone verzi limitrofe construcţiilor rurale, construcţii abandonate şi dezafectate,
depozite de gunoi etc.).
Situl nu are în prezent plan de management, iar administrarea acestuia este asigurată de
către APM Hunedoara.
Referitor la speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl – acestea sunt prezentate
în tabelul 4.5.1.

Tabel 4.5.1. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în
anexa II la Directiva 92/43/CEE
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Tipurile de habitate caracteristice speciilor de păsări de interes comunitar au fost
descrise în funcţie de aspectele fiziologice principale ale păsărilor (cuibărit, hrănire,
staţionare, înnoptare, deplasări sezoniere sau de altă natură etc.) şi de prezenţa acestora în
habitat.
Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar
afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu ariile naturale
protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora se face în studiul de Evaluare
adecvată.

Pârâul Ciongani are caracter nepermanent, astfel se poate considera că din punct de
vedere piscicol acesta nu este un mediu propice de dezvoltare.
În zona amplasamentului nu sunt arbuști de fructe de pădure și nici ciuperci, datorită
lipsei stratului de sol pe suprafețe mari.

Conform studiului de Evaluare Adecvată, având în vedere că suprafața
amplasamentului este în totalitate în afara sitului ROSPA0132 – Munții Metaliferi, derularea
proiectului nu va influența în nici un fel evoluția numerică a populațiilor speciilor de păsări
pentru care situl a fost desemnat. Implementarea proiectului nu va conduce la scăderea
dimensiunii populațiilor speciilor de păsări din sit. Habitatele din sit, respectiv habitatele
speciilor din sit, nu vor fi afectate prin punerea în practică a acestui proiect.

4.5.3. Impactul potenţial

Impactul potenţial al proiectului asupra păsărilor de interes comunitar, este prezentat
în cadrul studiului de Evaluare Adecvată, și preluat pe scurt în tabelul 4.5.2.
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Tabel 4.5.2. Impactul potenţial al proiectului asupra păsărilor de interes comunitar
Cod

Specia (denumire latină,
denumire românească)*

A089

Aquila chrysaetos
Acvilă de munte

A080

Circaetus gallicus
Şerpar

A072

Pernis apivorus
Viespar

A073

Milvus migrans
Gaie neagră

A103

Falco peregrinus
Şoim călător

A215

Bubo bubo
Buhă

A238

A429

A236

Dendrocopos medius
Ciocănitoare de stejar

Dendrocopos leucotos
Ciocănitoare cu spate alb

Dryocopus martius
Ciocănitoare neagră

Observaţii
Nici specia, nici habitate potenţiale
acesteia nu au fost identificate în zona
planului
Nici specia, nici habitate potenţiale
acesteia nu au fost identificate în zona
planului
Nici specia, nici habitate potenţiale
acesteia nu au fost identificate în zona
planului
Nici specia, nici habitate potenţiale
acesteia nu au fost identificate în zona
planului
Nu a fost identificată, dar au fost
identificate habitate caracteristice
acesteia
Nici specia, nici habitate potenţiale
acesteia nu au fost identificate în zona
planului
A fost identificată un singur exemplar
hrănindu-se în interiorul
amplasamentului arborete mature /
bătrâne de amestec (gorun cu fag și
diverse tari)
Este o ciocănitoare caracteristică
făgetelor bătrâne de la nivelul sitului,
obligatoriu cu suficient lemn mort. A
fost identificat un singur exemplar în
limita nordică a amplasamentlui
În urma aplicării protocolului pentru
inventariera speciilor de ciocănitori au
fost identificate doua posibile locuri
de cuibărire în vecinătatea
amplasamentlui, una la aproximativ
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Impact
Impact nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul
Impact nul

Impact nul
Impact negativ nesemnificativ
Specia nu cuibărește în interiorul amplasamentului, a fost observată hrănindu-se.
Habitatul adiacent amplasamentului oferă suport suficient pentru populațiile de
ciocănitori în urma implementării proiectului.
Impact negativ nesemnificativ
Specia nu cuibărește în interiorul amplasamentului, acesta fiind doar ocazional de
hrănire.

Impact negativ nesemnificativ
Specia nu cuibărește în interiorul amplasamentului.
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A234

Picus canus
Ghionoaie sură

A224

Caprimulgus europaeus
Caprimulg

A246

Lullula arborea
Ciocârlie de padure

A338

Lanius collurio
Sfrâncioc roşietic

A321

Ficedula albicollis
Muscar gulerat

A320

Ficedula parva
Muscar mic

200 metri vest de amplasament, iar
cealaltă la aproximativ 300 metri
nord-est de amplasament.
În urma aplicării protocolului pentru
inventariera speciilor de ciocănitori au
fost identificate doua posibile locuri
de
cuibărire
în
vecinătatea
amplasamentlui, una la aproximativ
200 metri sud de amplasament (în
interiorul ROSPA0132), iar cealaltă la
aproximativ 300 metri nord-est de
amplasament.

Impact negativ nesemnificativ
Specia nu cuibărește în interiorul amplasamentului

Nu s-a semnalat în perimetrul analizat,
habitatele fiind în general suboptime.
A fost identificată, cântând într-un
singur loc, aflat la aproximativ 150
metri sud-vest de perimetrul
amplasamentului.
Nici specia, nici habitate potenţiale
acesteia nu au fost identificate în zona
planului
Muscarul gulerat cuibărește cu un
efectiv populațional de 3 – 4 perechi,
acesta cuibărind și în interiorul
amplasmentului.
Specia nu a fost identificată în zona
sitului, dar există habitate potenţiale.
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Impact nul

Impact negativ nesemnificativ

Impact nul
Impact negativ nesemnificativ
Considerăm impactul asupra acestei specii, în urma implementării proiectului ca fiind
unul nesemnificativ, în cazul muscarului gulerat, raportul față de populația pentru
care a fost declarat situl fiind de 0,1 %
Habitatul adiacent amplasamentului oferă suport suficient pentru această specie.
Impact negativ nesemnificativ, habitatele potenţiale speciei nu vor fi degradate ca
efect a implementării proiectului.
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Impactul cumulativ – impactul poate fi cumulat cu cel produs de proiectul minier
Certej asupra sitului Natura 2000. Acesta, conform studiului de Evaluare Adecvată a fost
evaluat drept nesemnificativ. Impactul carierei Ciongani este relativ redus, având în vedere că
nu afectează în nici un fel situl, iar impactul aspra speciilor pentru care a fost desemnat este
nul sau nesemnificativ.
Impactul cumulativ nu va conduce la reducerea suprafeței sitului şi nici a populațiilor
speciilor pentru care situl a fost desemnat.

În concluziile studiului de Evaluare adecvată se menționează: “considerând
potenţialul impact al planului analizat asupra păsărilor de interes comunitar, se constată că nu
va exista un impact negativ semnificativ, având în vedere că:
1. nu se va distruge habitatul de cuibărit din interiorul sitului, perimetrul supus analizei
fiind integral în afara acestuia;
2. nu se va fragmenta habitatul de cuibărit / hrănire / staţionare / odihnă;
3. nu vor apărea efecte de „barieră” care să ducă la limitarea deplasării păsărilor;
4. efectele marginale vor fi nesemnificative;
5. perturbarea speciilor va fi nesemnificativă.
Pe parcursul monitorizărilor avifaunistice a fost identificată prezența viperei cu corn
(Vipera ammodytes) în interiorul amplasamentului, specie listată în Anexa 4 a Directivei
Consiliului Europei 92/43/EEC. Pentru aceasta recomandăm relocarea lor de către persoane
cu experiență în manevrarea acestei specii, în perioada aprilie-iunie 2017, în funcție de
prezența zăpezii şi ieșirea viperelor din hibernare – perioada optimă pentru acest proces, în
habitate similare cu cele din perimetrul amplasamentului, situate în vecinătate.”

4.5.4. Impactul potenţial transfrontieră

Având în vedere specificul activităţii, amploarea redusă a acesteia precum şi distanţa
mare până la graniţă, impactul transfrontalier asupra biodiversității este inexistent.
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4.5.5. Impactul cumulat cu proiectul minier Certej

Impactul proiectului minier Certej asupra biodiversității este prezentat în continuare pe
scurt. Având în vedere că regiunea potenţial afectată se află într-o zonă montană înconjurată
de habitate naturale prezenţa a numeroare specii nu poate fi contestată. Nu există însă specii
endemice şi/sau caracteristice unor habitate unice ce ar exista în acestă arie. Există unele
impacturi ce vor afecta populaţiile speciilor de plante, nevertebrate şi vertebrate din aria de
studiu. Aceste impacturi vor avea un efect local neprovocând dispariţii de specii de vertebrate
la nivel regional şi/sau naţional. Există soluţii pentru reducerea impactului negativ, uşor de
aplicat şi puţin costisitoare în comparaţie cu valoarea totală a proiectului. Există un impact
pozitiv arătat la fiecare grupă în diferitele faze descrise.
Ținând cont de informațiile menționate mai sus referitor la activitățile care se vor
derula în cadrul proiectului minier Ciongani și de concluziile Studiului de Evaluare adecvată,
se poate considera că implementarea proiectului nu va intensifica mărimea impactului
proiectului minier Certej asupra biodiversității.

4.5.6. Măsuri pentru diminuarea impactului

În vederea prevenirii/diminuării impactului asupra speciilor de păsări din ROSPA0132
Munţii Metaliferi, vor fi adoptate următoarele măsuri:
- lucrările de defrișare vor fi efectuate în afara perioadei de reproducere a păsărilor
(septembrie - februarie);
- accesul către perimetrul proiectului se va face doar pe drumurile tehnice de
exploatare preconizate;
- pe marginea carierei se va realiza, acolo unde configurația terenului permite, un val
de pământ cu baza de 5 m și înălțime de 3 m, care se va înierba şi pe care vor fi plantate specii
arbustive şi arborescente native, din flora locală;
- se va utiliza o tehnologie de exploatare cât mai puțin poluantă;
- se va monitoriza starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar la
nivelul sitului în apropierea carierei şi se vor efectua observații anuale asupra speciilor și
habitatelor caracteristice din sit situate în proximitatea carierei;
- se va evita munca în timpul nopţii, iar în cazul în care se utilizează lumina noaptea se
va evita utilizarea ei în exces;
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- pentru iluminatul nocturn în zona incintei industriale se vor utiliza becuri speciale
(cele cu sodiu cu presiune scăzută sunt de preferat în comparaţie cu cele cu mercur sau cele cu
sodiu cu presiune mare) pentru a se împiedica atragerea în masă a insectelor nocturne şi
implicit a liliecilor;
- se va împrejmui perimetrul carierei pentru a limita pe cât posibil accesul speciilor de
animale din zonă.

4.6. Peisajul
4.6.1. Informaţii despre peisaj

Peisajele sunt definite ca entităţi spaţiale care integrează o serie de caracteristici
abiotice, biotice şi antropice şi sunt caracterizate din punct de vedere vizual de un element
considerat ca fiind central (ex. pădurea, terenurile agricole etc.) care-i conferă o fizionomie
caracteristică. În altă ordine de idei, peisajul este expresia vizibilă a mediului geografic.
Viitoarea exploatare este localizată într-o zonă relativ izolată, împădurită, departe de
zonele locuite şi de căile de acces.

Figura 4.6.1. Zona împădurită a viitoarei exploatări
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Datorită faptului că în apropierea perimetrului studiat a existat activitate minieră, în
zonă există cariere și zone de exploatare, ce au funcționat perioade îndelungate, respectiv
fosta exploatare a C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – halda Maria şi cariera Leopold.

Există mai multe criterii de clasificare a peisajelor, cele mai importante fiind
particularizate la mediul local în cele ce urmează.
Astfel, luând în considerare relieful, peisajul predominant este cel montan, de munţi
joşi cu pante abrupte.
Luând ca şi criteriu de referinţă vegetaţia (element vizibil, folosit frecvent la definirea
tipurilor de peisaje), în regiune predomină peisajul de pădure (amplasamentul este acoperit în
întregime de pădure).

4.6.2. Caracteristici geomorfologice ale amplasamentului

Din punct de vedere geomorfologic, relieful indică prezenţa unor peisaje cu forme
specifice munţilor joşi, cu pante abrupte pe alocuri şi altitudini cuprinse între 400 şi 1000 m.
In zonă se găsesc mai multe culmi, corespunzând unor neck- uri vulcanice vechi, cum ar fi:
Haitău (1056 m), Sarcau (894,9 m), Găunoasa (678 m), Făeraguț (702,1 m), Făeragu (781 m),
Măgura (677,9 m), Oancii (905,1 m), Stogului (897,3 m).
Înclinarea terenului este majoritar cu pante peste 40 de grade (pe cca. 80 % din
suprafaţa amplasamentului).

4.6.3. Reţeaua hidrologică în relaţie cu peisajul

În perimetrul studiat din punct de vedere peisagistic, apele nu sunt o componentă
reprezentativă. Natural, nu apar suprafeţe mari de luciu de apă (lacustre sau cursuri importante
de apă) care să confere o notă caracteristică peisajului sau să îmbunătăţească semnificativ
peisajul.
In perimetrul zăcământului Ciongani există un pârâu care are curs nepermanent pârâul Ciongani, localizat la limita de S a carierei.
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4.6.4. Zone împădurite în arealul amplasamentului

În zona amplasamentului a fost identificat un singur tip de habitat de pădure, respectiv
pădure de foioase. Suprafața amplasamentului (3,61 ha) este în totalitate acoperită de pădure
de foioase, respectiv făget în amestec cu gorun, dar și cu alte specii: Acer campestre, Acer
platanoides, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Prunus avium etc.

4.6.5. Impactul prognozat

Activităţile desfăşurate pe amplasament vor imprima zonei un aspect specific
exploatărilor miniere la zi, cu impact negativ asupra peisajului zonei, pe toată durata
proiectului.
La scară locală (în limitele zonei de influenţă a proiectului), impactul asupra peisajului
va fi semnificativ, prin schimbarea folosinţei tradiţionale a terenurilor, modificarea
topografiei şi a vegetaţiei. Caracterul actual al peisajului, pe întreg amplasament, va fi
permanent modificat prin dezvoltarea exploatării miniere. Însă impactul asupra peisajului va
fi diminuat prin aplicarea măsurilor de la punctul 4.6.8.

4.6.6. Impactul potenţial transfrontieră

Având în vedere specificul activităţii, amploarea redusă a acesteia precum şi distanţa
mare până la graniţă, impactul transfrontalier asupra peisajului este inexistent.

4.6.7. Impactul cumulat cu proiectul minier Certej

Impactul proiectului minier Certej asupra peisajului este prezentat în continuare pe
scurt. Având în vedere punerea în aplicare a proiectului şi construirea obiectivelor, se
prognozează următoarele forme de impact asupra peisajului local:
- modificarea elementelor cadrului natural;
- modificarea raportului dintre peisajul natural/antropizat;
- modificarea raportului dintre categoriile de folosinţă a terenurilor;
- modificarea valorii estetice a peisajului;
- impactul asupra zonelor protejate.
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Impactul asupra peisajului în toate fazele derulării proiectului minier Certej şi până la
închiderea acestuia va putea fi diminuat prin respectarea tuturor măsurilor prevăzute pentru
protecţia factorilor de mediu care implicit asigură şi protecţia peisajului (ape, aer, sol,
ecosisteme terestre şi acvatice, aşezări umane). Se impune, la data închiderii exploatării,
luarea unor măsuri de ecologizare a zonelor afectate de minerit şi refacerea solului. Pe termen
lung, atenuarea impactului asupra caracterului peisajului se va realiza prin implementarea
planului de refacere/restaurare a amplasamentului.
Ținând cont de informațiile menționate mai sus referitor la activitățile care se vor
derula în cadrul proiectului minier Ciongani și de faptul că la finalizarea exploatării se vor
reface suprafețele afectate de proiect, se poate considera că implementarea proiectului nu va
intensifica mărimea impactului proiectului minier Certej asupra peisajului.

4.6.8. Măsuri de diminuare a impactului

La finalizarea exploatării, prin măsurile de reconstrucţie ecologică care vor fi luate pe
amplasament acest aspect va fi compensat, impactul rezidual fiind nesemnificativ.
Lucrările ce vor fi efectuate pentru protejarea zonei din punct de vedere peisagistic,
sunt:
- păstrarea zonei de protecție
- delimitarea amplasamentului prin crearea digului de pământ
- retragerea tuturor utilajelor de pe amplasament;
- nivelarea zonei excavate (cariera) și a platformei administrative;
- redarea în circuitul natural a suprafeţelor afectate, prin acoperire cu sol și revegetare;
- acoperirea cu sol vegetal a suprafeţelor degradate, plantare arbuşti specifici zonei.

4.7. Mediul social şi economic

4.7.1. Date generale

Certeju de Sus este o comună în județul Hunedoara, situată la cca 25 km de municipiul
Deva, și are în componență 9 sate (Bocșa Mare, Bocșa Mică, Certeju de Sus - reședință,
Hondol, Măgura-Toplița, Nojag, Săcărâmb, Toplița Mureșului, Vărmaga).
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Conform datelor din evidenţa Direcţiei de Statistică a Judeţului Hunedoara, populaţia
stabilă din zona de interes pentru proiectul analizat era la 01.07.2006:
Nr.

Unitatea administrativă

Număr populaţie

1

Comună Certeju de Sus-total din care:

3.326

2

Satul Bocşa Mare

18

3

Satul Bocşa Mică

116

crt.

La recensământul din 2011, în comuna Certeju de Sus s-au identificat 3126 de
persoane,

dintre

care

1573

bărbați

și

1553

femei

(http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/).

4.7.2. Resurse de muncă

Majoritatea populaţiei active din comună Certeju de Sus a lucrat până la jumătatea
anului 2006 în unităţile din comună ce aparţineau ramurii extracţiei şi prelucrării minereurilor
aurifere şi metalelor neferoase. Peste 58% din populaţia activă lucra deci în industrie, din care
83% lucrau în industria extractivă. În 2007 după închiderea exploatării miniere Certej
aparţinând de MINVEST Deva, a scăzut drastic numărul angajaţilor din comună în industria
extractivă. De asemenea locuitorii comunei se ocupă şi cu agricultură şi creşterea animalelor
în sistemul micilor gospodării individuale, specifice zonei montane.
Populaţia ocupată a comunei Certej reprezintă 36,5% din totalul populaţiei; şomajul în
comună are o rată de 14,4% - pentru anul 2011 (şomajul înregistrat oficial http://www.ajofmhd.ro/index.php?id=133).

4.7.3. Economia actuală

Cu resurse bogate in zăcăminte neferoase si in special aurifere, în trecut in zona s-a
dezvoltat activitatea de extracţie a minereurilor, fapt dovedit de prezenta numeroaselor halde
de steril, unele si astăzi cu un conţinut ridicat de substanţe utile. In paralel cu aceasta
activitate s-au dezvoltat cele cu caracter meşteşugăresc: prelucrarea lemnului, a pieilor, lanei,
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toate având ca baza "resursele de suprafaţa"- pădurile, puternicul potenţial zootehnic datorat
prezentei masive a păşunilor si fâneţelor.
Chiar dacă funcţiunea economică principală în zonă a fost şi probabil va mai fi,
industria extractivă, agricultură şi creşterea animalelor rămân în continuare ca o ramură
tradiţională şi cu o anume importantă în economia locală a zonei, având următoarele
caracteristici:
- Activitatea agricolă se desfăşoară în cea mai mare parte în mod individual, pe
gospodării;
- Terenurile arabile sunt cultivate cu culturi de porumb, cartofi şi mai puţin grâu, orz şi
secară;
- Păşunile sunt utilizate intensiv de crescătorii de animale din zonă;
- Fâneţele sunt utilizate ca sursă de furaje pentru creşterea animalelor;
- Pomicultura nu se practică în zonă ca şi activitate distinctă (după cum se vede şi din
distribuţia folosinţei terenurilor agricole); se cultivă mai mult prunul şi mărul pe „haturile”
dintre terasele agricole, la marginea sau chiar pe locurilor de fânaţ şi păşune.
Insuficienţa terenului arabil, lipsa tradiţiilor şi iniţiativelor de asociere, duc la o
agricultură empirică, cu producţii mici şi valorificare slabă. Forţa de muncă din agricultură
zonei este compusă din persoane în vârsta sau salariaţi din alte activităţi, care practică
agricultura ca o sursă suplimentară de venit. Mijloacele mecanice sunt insuficiente, o mare
parte din lucrări se fac cu unelte învechite, cu tracţiune animală. Tractoarele existente sunt
insuficiente, dar şi ineficiente tehnic pentru pantele mari din zonă şi neeficiente financiar din
cauza costurilor mari de întreţinere raportate la suprafaţa de teren arabil existentă.
Activitatea în zootehnie este încă cu eficienţă economică scăzută în micile gospodării
ale localnicilor; animalele deţinute aparţin raselor neselecţionate, producţiile de lapte, carne,
lină, ouă, fiind mici. În zonă nu există structurate reţele de preluare, prelucrare şi valorificare
a produselor zootehnice, cu excepţia laptelui.
Acest tip de activitate agricolă practicată în zonă, ca ocupaţie şi sursă suplimentară de
venit nu pare a fi vulnerabilă şi nu va fi în contradicţie cu activităţile industriale ce urmează a
se dezvolta în zona Carierei Ciongani.
Economia zonei reclamă două categorii de transport: „de marfă” şi „de persoane”.
Căile rutiere judeţene şi în special cele comunale şi săteşti sunt cuprinse în planuri şi lucrări
de reabilitare şi modernizare, dar bugetele locale nu acoperă necesarul imens de fonduri
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pentru toate aceste lucrări; astfel reţeaua actuală de drumuri nu satisface calitativ pretenţiile
transportatorilor şi în general ale tuturor utilizatorilor.
În comună Certeju de Sus, volumul transporturilor în cadrul activităţilor agricole este
redus cantitativ; se efectuează încă cu mijloace cu tracţiune animală şi cu tractoarele
disponibile.
Transporturile industriale au avut o pondere importantă în zona comunei Certeju de
Sus, până în anul 2006, când s-a închis exploatarea minieră Corandă – Hondol. În bună parte
aceste transporturi se efectuau pe căi rutiere special amenajate dar şi pe drumurile publice;
parcul auto aparţinea de CNCAF MINVEST SA Deva.
În prezent în transporturile de mărfuri şi utilaje sunt interesaţi principalii agenţi
economici din zonă: SC DEVA GOLD SA care desfăşoară activităţi de prospecţiune minieră
şi pregătire a deschiderii de noi exploatări miniere şi SC AGROCOMPANY SRL, un
important procesator de carne.
Activitatea de construcţii din zonă în prezent, se referă exclusiv la investiţii minore
pentru necesităţile de locuire şi anexele gospodăreşti.
Despre turism ca activitate economică se poate discuta mai mult ca o opţiune de
dezvoltare, în zonă nefiind infrastructură specifică pentru turism (de transport, agrement,
cazare şi alimentaţie publică); există mai degrabă un potenţial turistic valoros, cuprinzând
obiective de interes turistic cultural şi de cadru natural-peisagistic.

În prezent, în apropierea amplasamentului Carierei Ciongani, se dezvoltă Proiectul
Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, aflat în etapa de construcție.
Lucrări de investiţii în zonă, aferente Proiectului Exploatarea minereurilor auro-argentifere
din perimetrul Certej, ar urma să creeze un spor de locuri de muncă de până la 1000 de posturi
(cu nivele diferite în următorii 10 ani), care ar determina stabilizarea populaţiei. Se poate
prevedea aici şi o creştere a grupelor de vârstă tânără, care ar putea determina şi pozitivarea
sporului natural şi în consecinţă apariţia de noi elemente pentru dezvoltarea durabilă a zonei.

4.7.4. Impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor economice locale

Implicarea companiei în ceea ce priveşte relaţia cu comunităţile locale, va avea atât
aspecte pozitive sociale cât şi de ordin economic şi administrativ.
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În ultimii 40 de ani, dinamica populaţiei se caracterizează printr-o scădere accentuată.
Populaţia localităţilor miniere din comuna Certeju de Sus a scăzut într-un ritm mediu anual
accentuat, această depopulare masivă s-a produs pe fondul migrării populaţiei în căutare de
locuri de muncă în exteriorul ţării după anul 1990, a absenţei unor activităţi economice
performante în imediata apropiere a localităţilor, a absenţei unor condiţii minimale de confort,
la care s-au adăugat perspectivele neclare şi inconsistente pentru dezvoltarea viitoare a
comunităţilor.
Cu toate acestea, observând modelul dezvoltării demografice al comunelor
industrializate, care au avut o mică rată anuală de scădere a populaţiei, în consens cu o
economie industrială in dezvoltare, considerăm că dezvoltarea noului proiect minier în zonă ar
influenţa pozitiv evoluţia populaţiei în zonă, ar stabiliza populaţia, şi ar determina chiar un
uşor flux migratoriu spre zonă.
Lucrările de deschidere a carierei Ciongani şi a infrastructurilor de transport industrial
în zonă, ar urma să creeze un spor de locuri de muncă de până la 16 de posturi.

4.7.5. Impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor de viaţă ale locuitorilor

În condiţiile deschiderii carierei Ciongani, se întrevede o dezvoltare importantă a
activităţilor de transport în zonă. În acest sens se va completa întreținerea reţelei de drumuri
industriale de legătură între punctele de lucru din satele Bocșa Mare și Bocșa Mică, și astfel se
va completa reţeaua locală de drumuri comunale.
Populaţiei din zonă va putea avea acces la transportul pe traseele de legătură între
locurile de muncă nou create şi domiciliul angajaţilor şi se speră că acest tip de transport în
comun „special” de persoane, va servi în mare măsură şi interesele localnicilor de a accesa
reţelele de servicii deficitare în zonă: sănătate, învăţământ, aprovizionare, etc.
Evaluările efectuate privind impactul zgomotului (cap. 1) şi a emisiilor în atmosferă
(cap. 4.2) au arătat că impactul asupra stării de sănătate a populaţiei va fi nesemnificativ.

4.7.6. Impactul potenţial transfrontieră

Având în vedere specificul activităţii, amploarea redusă a acesteia precum şi distanţa
mare până la graniţă, impactul transfrontalier asupra mediului social și economic este
inexistent.
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4.7.7. Impactul cumulat cu proiectul minier Certej

Impactul proiectului minier Certej asupra peisajului este prezentat în continuare pe
scurt. În ultimii ani dinamica populaţiei din zona proiectului, se caracterizează printr-o
scădere accentuată. Cu toate acestea, observând modelul dezvoltării demografice al comunei
Certeju de Sus, care în ultimii 40 de ani a avut o rată anuală de scădere a populaţiei, de 0,79%,
în consens cu o economie monoindustrială dezvoltată, se consideră că dezvoltarea noului
proiect minier în zonă ar influenţa pozitiv evoluţia populaţiei în zonă, ar stabiliza populaţia, şi
ar determina chiar un uşor flux migratoriu spre zonă având ca rezultat un spor migratoriu
pozitiv. Evoluţia pieţei forţei de muncă, care marchează un declin după închiderea exploatării
miniere a MINVEST Deva în 2006, ar răspunde de asemenea pozitiv la lansarea unor
însemnate lucrări de investiţii în zonă. Infrastructura de transport rutier şi cea a utilităţilor
edilitare publice este precară în zona comunei Certeju de Sus. Este de remarcat influenţa
favorabilă pe care ar genera-o implementarea noul proiect minier în ceea ce priveşte
consolidarea drumurilor comunale (care au şi regim de drum industrial) care deservesc satele
Bocşa Mare şi Bocşa Mică şi fac legătura cu drumul judeţean DJ 761. Implementarea
proiectului minier Certej ar putea influenţa favorabil dotările edilitare în satele Bocşa Mare şi
Bocşa Mică dar şi la nivel comunal. Activităţile economice existente în zonă se vor
întrepătrunde funcţional cu noile activităţi de producţie industrială ce se vor dezvolta în zonă.
Activitatea agricolă practicată în zonă, ca ocupaţie şi sursă suplimentară de venit nu pare a fi
vulnerabilă şi nu va fi în contradicţie cu activităţile industriale ce urmează a se dezvolta în
perimetrul minier Certej-Coranda; dimpotrivă, numărul sporit de consumatori sosiţi din afara
zonei, va determina creşterea cererii de produse agro-alimentare proaspete, şi în consecinţă va
creşte interesul locuitorilor stabili pentru reluarea unor ocupaţii agricole tradiţionale. Situaţia
economică şi socială a comunităţii locale este destul precară şi se poate aprecia că, în cazul
neimplementării proiectului propus această situaţie vă continua să evolueze în sens negativ
cel puţin o perioadă de timp. În ceea ce priveşte evoluţia stării de sănătate a populaţiei în
cazul neimplementării proiectului se poate prognoza cel mult, menţinerea situaţiei actuale. O
îmbunătăţire semnificativă poate fi anticipată doar pe termen lung.
Ținând cont de informațiile menționate mai sus referitor la activitățile care se vor
derula în cadrul proiectului minier Ciongani se poate considera că implementarea proiectului
va avea un impact pozitiv asupra mediului social și economic din zonă, în consens cu
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proiectul minier Certej.

4.8. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural

Obiectivul de investiţii nu va afecta condiţiile etnice şi culturale din zonă. In imediata
vecinătate a carierei Ciongani nu sunt aşezări umane, monumente istorice, obiective de
patrimoniu cultural, etnic sau arhitectonic, zone de interes tradiţional sau alte obiective care să
necesite protecţie.

Având în vedere cele mai sus arătate, în timpul executării lucrărilor de exploatare vor
fi aplicate prevederile din avizul emis de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara
(anexat). De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordinului MINISTERULULUI
CULTURII ŞI CULTELOR Nr. 2518 din 04.09.2007, art. 4, in cazul descoperirii de vestigii
arheologice întâmplătoare vor fi oprite orice lucrări de construire si va fi anuntat in max. 72
de ore serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor şi va fi organizata paza
descoperirilor arheologice întâmplătoare.

În ceea ce privește impactul cumulat cu proiectul minier Certej, conform
„RAPORTULUI DE CERCETARE ARHEOLOGIC ŞI ISTORIC- PROIECTUL MINIER
CERTEJ” întocmit de Muzeul Civilizaţiei Dace şi Romane Deva, cercetările efectuate în
cursul campaniei din anul 2007 pe raza comunelor Certejul de Sus şi Balşa au fost în măsură
să ofere o imagine de ansamblu asupra evoluţiei istorice a acestei zone.
Studiul bibliografic făcut în paralel cu evaluarea de teren a condus la formularea unor
concluzii. Astfel, pe teritoriul comunelor Certejul de Sus şi Balşa, au fost semnalate o serie de
vestigii databile în preistorie, în epoca romană, în epocile medievală şi modernă. Toate
descoperirile consemnate în literatura de specialitate au fost făcute întâmplător, deoarece în
acest perimetru nu au fost organizate nicicând cercetări arheologice sistematice. Descoperirile
preistorice semnalate la Certejul de Sus, Hondol, Măgura, Nojag, Vărmaga provin din situri
propice locuirii în această perioadă precum cavitatea naturală Găunoasa sau Dealul
Măgulicea, situate pe teritoriul satelor Hondol şi Măgura-Topliţa, mult în afara perimetrului
industrial.
În zona studiată nu au fost semnalate descoperiri ale unor vestigii preistorice, iar
cercetările efectuate recent nu au produs indicii suplimentare în acest sens.
Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda

113

Raport privind impactul asupra mediului
pentru proiectul
,,Cariera de andezit Ciongani”

Iulie
2016

Ținând cont de informațiile menționate mai sus se poate considera că implementarea
proiectului minier Ciongani nu va avea nici un impact asupra condiţiilor culturale şi etnice,
nici asupra patrimoniului cultural din zonă.
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CAPITOLUL 5. ANALIZA ALTERNATIVELOR
Amplasarea obiectivelor industriale este ghidată de propriile sale imperative care
cercetează o localizare optimală care să permită obţinerea unui cost de producţie cât mai
scăzut coroborat cu un impact asupra mediului cât mai redus.
Principalele alternative propuse pentru acest proiect au fost:
● Alternativa 0 este păstrarea situaţiei existente – reprezintă menţinerea situaţiei
actuale (sau „nici o acţiune”) şi este similară cu starea actuală a mediului;
● Alternativa 1 – este varianta corespunzătoare implementării proiectului carierei
Ciongani;
● Alternativa 2 – este varianta corespunzătoare achiziționării andezitului din sursă
externă.

5.1. Prezentarea alternativelor de amplasare propuse
Pentru a compara alternativele, mai jos sunt prezentate avantajele şi dezavantajele
implementării fiecăreia, şi anume:
► Prezentarea Alternativei 0:
Oprirea activităţii miniere în zonă a dus atât la diminuarea veniturilor populaţiei din
zonă cu consecinţe restrictive asupra economiei locale, cât şi la diminuarea veniturilor
bugetului local.
Regiunile afectate de restructurarea sectorului minier vor rămâne, o perioadă de timp,
dependente într-un grad ridicat de activitatea minieră, atât prin nivelul de ocupare a forţei de
muncă direct şi indirect, cât şi prin resursele care urmează să fie atrase de această activitate.
Menţinerea situaţiei actuale - varianta 0, nu va permite implementarea acţiunilor din
documentul STRATEGIA MINIERĂ - cele de la punctul 6.3. Acţiuni în perspectiva anului
2020 unde se specifica:
- se vizează cu prioritate continuarea procesului regenerarii socio-economică a zonelor
miniere, de reconstrucţie economică, sprijinirea investitorilor indiferent de forma de
proprietate în implementarea echipamentelor, tehnologiilor noi pentru dezvoltarea activităţilor
miniere responsabile faţă de mediu;
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- transformarea mineritului din zonele respective într-un sector economic modern şi
viabil;
- ecologizarea în cel mai scurt timp a zonelor afectate de activitatea minieră, în
corelare cu programul de sistematizare a teritoriului, în vederea identificării şi valorificării, în
interesul dezvoltării economice a zonei, de noi oportunităţi;
- crearea unui sistem integrat de monitorizare capabil să detecteze impactul de mediu
generat de activităţile miniere şi să permită raportarea la timp, într-o forma aptă să susţină un
sistem eficient de planificare şi răspuns în situaţiile de urgenţă, a pericolelor care pot apărea ;
- formarea profesională a tineretului, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă
determinată de nevoile de calificare ale afacerilor ce se vor dezvolta în zonă, pentru că în zonă
nu s-a dezvoltat nici o activitate alternativă şi zona nu prezintă interes pentru investitori decât
în domeniul minier;
- combaterea şomajului cronic din zonă ca urmare a sistării activităţii miniere din
zonă.
(http://www.csnmeridian.ro/files/docs/Strategia%20industriei%20miniere%202008%20%202020.pdf)
► Prezentarea Alternativei 1 – implemetarea proiectului propus:
Se propune deschiderea unei cariere pentru exploatarea rocilor andezitice în vederea
utilizării acestora la lucrări de construcții. Etapele de dezvoltare a carierei Ciongani sunt
prezentate în capitolele 1 și 2.
► Prezentarea Alternativei 2:
O altă alternativă de obținere a andezitului pentru a fi utilizat ca material pentru
întreţinerea şi reabilitarea drumurilor existente din zona industrială a viitorului proiect
,,Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, jud. Hunedoara” şi
utilizarea lui ca rocă de construcţie pentru consumul intern, este achiziționarea acestuia dintro sursă externă.
Această alternativă are o fezabilitate redusă din următoarele motive:
- o exploatare a andezitului în carieră implică impact asupra mediului (se consideră că
impactul pentru sursa externă de aprovizionare este similar cu cel asociat alternativei 1);
- necesitatea transportului de la sursa externă până la locul de utilizare (impact
suplimentar asupra mediului prin consum de mai mult combustibil, emisii de noxe asociate
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utilajelor de transport, zgomot, vibrații și praf, la care se adaugă costurile aferente
transportului):
- costuri mult mai mari.

5.2. Alegerea alternativei de amplasare optime

Pentru selectarea variantei optime de amplasare exploatării s-a procedat la o analiză
comparativă a alternativelor 0, 1 și 2. S-a efectuat o evaluare semicantitativă, matriceală,
utilizând sistemul “scorurilor ponderate” care constă în:
a) Acordarea unui punctaj fiecărei variante şi pentru fiecare criteriu;
b) Distribuirea ponderilor pe fiecare criteriu;
c) Înmulţirea scorurilor criteriilor cu ponderile şi însumarea rezultatelor pentru a
obţine un scor total;
d) Ordonarea variantelor în funcţie de scorurile totale.

Criteriile utilizate pentru această evaluare sunt:

A. Criterii de risc (coeficient de ponderare 0,4):
a) efecte posibile asupra stării de sănătate a angajaților în caz de accident;
b) riscuri asociate transportului/manipulării explozibililor;
c) calitatea apelor de subterane şi de suprafaţă.
NOTĂ: Adoptarea valorii de 0,4 pentru coeficientul de ponderare asociat criteriilor
de risc este justificată de faptul că în cadrul obiectivului propus se transportă/manipulează
substanţe periculoase dar probabilitatea de producere a unor accidente este redusă.

B. Criterii de mediu (coeficient de ponderare 0,45):
a) emisii rezultate în urma puşcărilor în carieră;
b) emisii difuze din manipularea materialelor (transport auto)
c) utilizarea terenului şi afectarea solului şi subsolului
d) influenţa zgomotului şi vibraţiilor
e) influenţa asupra biodiversităţii

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda

117

Raport privind impactul asupra mediului
pentru proiectul
,,Cariera de andezit Ciongani”

Iulie
2016

NOTĂ: Adoptarea valorii de 0,45 pentru coeficientul de ponderare asociat criteriilor
de mediu este justificată de faptul că este vizat obiectivul principal al evaluării de mediu şi
anume asigurarea unui nivel înalt de protecţie a mediului.

C. Criterii economice (coeficient de ponderare 0,15):
a) dezvoltarea infrastructurii rutiere ;
b) venituri buget.
c) costuri
NOTĂ: Adoptarea valorii de 0,15 pentru coeficientul de ponderare asociat criteriilor
economice este justificată de faptul că aceste criterii argumentează şi susţin propunerea de
plan supusă avizării, iar în contextul dezvoltării durabile aspectul economic nu poate fi
neglijat.

Pentru acordarea punctajelor pentru diverse nivele ale impactului estimat pentru
fiecare din variantele analizate şi pentru fiecare criteriu, a fost utilizată o scară conform
tabelului de mai jos.

Clasificarea nivelelor de impact
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Punctajele au fost acordate după cum urmează:

A. Criterii de risc:

a) efecte posibile asupra stării de sănătate a angajaților în caz de accident
Se au în vedere efectele acute posibile asupra persoanelor aflate în incinta arealului
exploatării, în relaţie cu eventuala producere a unui accident de natura celor analizate la cap.
7.4.
- pentru alternativele „1 și 2 “ se acordă -1 (Efecte negative nesemnificative) deoarece
în zona afectată de un eventual accident se pot afla un număr redus de persoane (personal
administrativ, delegaţi, personal care efectuează lucrările de exploatare, personal care
efectuează lucrările de împuşcare). Este practic exclusă afectarea persoanelor aflate înafara
incintei, pentru alternativa 1, având în vedere faptul că cele mai apropiate zone rezidenţiale
(gospodării particulare) se găsesc la circa 2 km – 3 km față de perimetrul exploatării.
- pentru alternativa „0“ se acordă 0 (Nici un efect) deoarece nu s-ar efectua
exploatarea.

b) riscuri asociate transportului/manipulării explozibililor
Se au în vedere atât relaţia dintre volumul transportat şi probabilitatea de producere a
unui accident, cât și consecinţele generate de producerea unui astfel de accident asupra
sănătăţii umane.
- pentru alternativele „1 şi 2“ se acordă -1 (Efecte negative nesemnificative) deoarece
transportul explozibililor vizează parcurgerea unor distanţe relativ mari de la locul de
depozitare la carieră. Trebuie menţionat că riscurile asociate transportului şi utilizării
explozibililor sunt reduse ţinând cont de faptul că vor fi realizate de către o firmă autorizată şi
specializată, pe baza unor norme foarte strict reglementate prin legislaţia specifică. De
asemenea se menţionează faptul că nu se vor stoca explozibili pe amplasament, pentru
alternativa 1, aprovizionarea fiind făcută doar cu cantităţile strict necesare fiecărei puşcări.
- pentru alternativa „0“ se acordă 0 (Nici un efect) deoarece nu s-ar efectua
exploatarea folosind explozibili.
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c) calitatea apelor subterane şi de suprafaţă.
- pentru alternativa „1“ se acordă -1 (Efecte negative nesemnificative) deoarece există
un risc foarte redus de poluare accidentală. Utilajele care vor deservi lucrările din carieră, vor
fi alimentate cu carburant la locul de funcţionare a acestora, de la stația mobilă, după caz.
Apele pluviale colectate de pe amplasament vor fi dirijate prin șanturi perimetrale către o
rigolă pluvială deschisă, care va fi realizată pe latura de sud a amplasamentului și după
trecerea printr-un decantor longitudinal, se vor descărca în pârâul Ciongani. Apele pluviale
provenite de pe drumurile de acces vor fi canalizate in rigole deschise si evacuate in afara
amplasamentului, in emisari naturali nepermanenti (pârâul Ciongani).
- pentru alternativa „2“ se acordă -1 (Efecte negative nesemnificative) deoarece există
un risc foarte redus de poluare accidentală.
- pentru alternativa „0“ se acordă 0 (Nici un efect) deoarece nu se anticipează apariţia
unor riscuri care să ducă la afectarea calităţii apelor.

B. Criterii de mediu:

a) emisii rezultate în urma puşcărilor în carieră
Se au în vedere emisiile rezultate în urma puşcărilor în carieră pentru exploatarea
andezitului. Deşi vor exista emisii de pulberi şi gaze la fiecare pușcare, se consideră că există
un impact nesemnificativ asociat alternativei 1 deoarece cantitate de noxe emisă este foarte
redusă şi limitată în timp (doar la pușcare). Ca atare a fost atribuit punctaj -1 (Efecte negative
nesemnificative) ambelor alternative.
- pentru alternativa „0“ se acordă 0 (Nici un efect) deoarece nu se efectuează puşcări.

b) emisii din manipularea materialelor (transport auto)
- pentru alternativa „1“ se acordă -1 (Efecte negative nesemnificative) deoarece vor
exista emisii datorate activităţilor de transport desfăşurate pe amplasament și la drumurile și
respectiv amplasamentele proiectului minier Certej unde se va utiliza.
- pentru alternativa „2“ se acordă -2 (Efecte negative evidente) deoarece vor exista
emisii datorate activităţilor de transport a andezitului pe distanțe mai mari de la cariera
externă până la locul de punere în operă.
- pentru alternativa „0“ se acordă 0 (Nici un efect) deoarece traficul auto actual este
extrem de redus.
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c) utilizarea terenului şi afectarea solului şi subsolului
- pentru alternativa „1“ si „2” se acordă -1 (Efecte negative nesemnificative) deoarece
se produce impact prin ocuparea terenului cu containerul administrativ și stația de concasaresortare. Chiar daca este posibil ca sursa externa sa ocupe o suprafață mai mare de teren , se
poate considera un impact similar deoarece poate fi vorba de o exploatare existenta care
furnizeza pentru mai multi beneficiari.
- pentru alternativa „0“ se acordă +1 (Efecte pozitive nesemnificative) deoarece
condiţiile actuale se vor menţine pe termen lung.
d) influenţa zgomotului şi vibraţiilor
- pentru alternativele „1 şi 2“ se acordă -1 (Efecte negative nesemnificative) deoarece
nivelul zgomotului şi vibraţiilor aferente activităţii miniere propuse se va încadra în limitele
impuse prin prevederile legale.
- pentru alternativa „0“ se acordă +1 (Efecte pozitive nesemnificative) deoarece
condiţiile actuale se vor menţine pe termen lung.

e) influenţa asupra biodiversităţii
- pentru alternativele „1 şi 2“ se acordă -1 (Efecte negative nesemnificative) deoarece
prin defrişarea unor suprafeţe de pădure şi desfăşurarea activităţilor miniere habitatul este
afectat pe perioada exploatării dar impactul nu este permanent fiindcă prin lucrările de
refacere a mediului este refăcut aproape în totalitate. Chiar dacă este posibil ca zona de
amplasare a sursei externe să fie mult diferită se poate estima un impact similar.
- pentru alternativa „0“ se acordă +1 (Efecte pozitive nesemnificative) deoarece se
menţin condiţiile actuale.

C. Criterii economice:

a) dezvoltarea infrastructurii rutiere;
- pentru varianta „1“ se acordă +1 (Efecte pozitive nesemnificative) deoarece se va
îmbunătăţii starea infrastructurii existente şi se va îmbunătății infrastructură proprie pentru
transportul în incinta amplasamentului minier şi înafara acestuia. Această infrastructură va
putea fi utilizată şi după încetarea activităţii miniere.
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- pentru alternativa „2“ se acordă „0” (nici un efect) deoarece nu implică îmbunătățirea
infrastructurii rutiere, la momentul actual drumurile din zonă nefiind modernizate. De
asemenea transportul din sursă externă a andezitului va înrăutății starea drumurilor.
- pentru alternativa „0“ se acordă „0’ (nici un efect) deoarece se va menţine o
infrastructură rutieră rudimentară, inadecvată circulaţiei publice.

b) venituri la buget;
- pentru alternativa 1 se acordă +1 (Efecte pozitive nesemnificative) deoarece se vor
crea locuri de muncă pentru populația din comuna Certeju de Sus, iar in acelaşi timp vor
creşte veniturile la bugetul local şi la bugetul de stat.
- pentru alternativa „2“ se acordă 0 (nici un efect) deoarece nu se vor îmbunătății
condițiile socio-economice din zonă.
- pentru alternativa „0“ se acordă 0 (nici un efect) deoarece se menţine şi se
accentuează criza de locuri de muncă şi continuă fenomenul de înrăutăţire a condiţiilor socioeconomice.

c) costuri
Achiziția din surse externe presupune implicit costuri mai mari decat o sursa proprie
ca atare alternativei 2 i se acorda -2 (Efecte negative evidente) iar alternativei 1 si 0 li se
acorda “0” (nici un efect)

Rezultatele evaluărilor pentru ierarhizare sunt prezentate rezumat în matricea din
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Urmare a ierarhizării bazate pe evaluările prezentate anterior, se constată că alternativa
1 este mai potrivită decât alternativa 2, deci este considerată alternativa optimă.
De menţionat că alternativă propusă prin proiect este conformă cu prevederile BAT
(Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities) atât din punct de vedere al
tehnologiilor de exploatare în carieră, transport cât şi în ceea ce priveşte implementarea
măsurilor de prevenire şi control a emisiilor pe perioada lucrărilor miniere şi a celor de
închidere a obiectivelor miniere şi refacere a mediului.
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CAPITOLUL 6. MONITORIZAREA

Monitorizarea calităţii factorilor de mediu va fi necesară atât în timpul activităţii de
exploatare, cât şi postînchidere, după realizarea lucrărilor de refacere a mediului, conform
cerinţelor legislaţiei specifice în vigoare. Se va avea în vedere:
-

monitorizarea stabilităţii taluzelor finale ale carierei;

-

monitorizarea calității factorilor de mediu (aer, sol, apă, nivel de zgomot).

Principalele obiective ale programului de monitorizare postînchidere şi postecologizare, vor consta din urmărirea stabilităţii versanţilor, a gradului de armonizare a zonei
afectate reabilitate cu peisajul natural înconjurător din imediata vecinătate a perimetrului de
exploatare şi a eficienţei lucrărilor de refacere a mediului executate.

6.1. Monitorizarea factorilor de mediu în perioada de deschidere şi funcţionare
● Calitatea solului nu este necesar a fi monitorizată deoarece:
- solul decopertat de pe suprafața viitoarei cariere se va depune pe marginea acesteia;
- reviziile și reparațiile utilajelor și mijloacelor de transport care se vor utiliza în
carieră se vor face extern;
- în cazuri accidentale, la scurgerea de produse petroliere pe sol, se vor utiliza
materiale absorbante care ulterior se vor preda către firme autorizate.

Măsurile de prevenire a poluării accidentale şi de protecţie a calităţii solului ce se vor
lua, constau din:
- Verificarea tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport (autobasculantele) utilizate,
pentru încadrarea din punct de vedere tehnic în normele de protecţia mediului;
- Basculantele vor fi menţinute curate în timpul lucrului, atât în zona carierei cât şi în
afara acesteia.
■ Calitatea apelor deoarece:
- în proiect nu se folosesc ape tehnologice;
- se folosesc toalete ecologice cu bazin interschimbabil;
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- apele pluviale colectate de pe amplasament vor fi dirijate prin șanturi perimetrale
către o rigolă pluvială deschisă, care va fi realizată pe latura de sud a amplasamentului și după
trecerea printr-un decantor longitudinal, se vor descărca în pârâul Ciongani.
Calitatea apei se va monitoriza prin recoltări periodice de probe de ape de suprafață din
pârâul Ciongani (în perioadele când este apă) în aval de carieră, astfel:
a) în perioada de construcție și exploatare – semestrial
b) în perioada de execuţie a lucrărilor de închidere – semestrial
c) în perioada post-inchidere – semestrial sau cu o frecvenţă ce se va stabili prin actele
de reglementare emise de autorităţile competente (de protecţie a mediului, de gospodărire a
apelor etc.).
Indicatorii care se vor analiza sunt pH-ul și materiile în suspensie.

Calitatea aerului se va monitoriza prin recoltări periodice de probe de poluanţi gazoşi
astfel:
a) în perioada de construcție și exploatare – semestrial
b) în perioada de execuţie a lucrărilor de închidere – semestrial
c) în perioada post-inchidere – semestrial sau cu o frecvenţă ce se va stabili prin actele
de reglementare emise de autorităţile competente (de protecţie a mediului, de gospodărire a
apelor etc.)
Principalele surse de poluare a aerului mai ales în perioada de exploatare sunt:


pulberile totale in suspensie (aerosoli) - PM10.



gazele (CO, NOX) – emise de pe suprafața incintei minere, de la utilajele tehnologice

și mijloacele de transport în perimetrul carierei.
■ Calitatea aerului se va urmări prin recoltări periodice de probe de pulberi în suspensie
PM10 (aerosoli) și noxe gazoase CO, NOx - din perimetrul carierei, urmată de analizarea în
laboratoare de specialitate.
In tabelul 6.3., sunt prezentați parametrii monitorizați, frecvența propusă, locul și modul
de prelevare, standardul de evaluare a parametrului analizat.
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Tabel 6.3. Monitorizare aer
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

Denumirea
Frecventa de
Locul de prelevare
lucrarii de
masurare propusă
monitorizare
Prelevare si efectuare analize fizico-chimice pentru:
- Pulberi in
▪ un punct lângă
▪ perioada de
suspensie PM10
aria protejată în
constructie si de
(aerosoli)
partea de sud a
exploatare
carierei
semestrial

Noxe gazoase:
CO, NOX

- Pulberi in
suspensie PM10
(aerosoli)

▪ un punct lângă
▪ dupa incetarea
activitatii + perioada de aria protejată în
inchidere si ecologizare partea de sud a
carierei
- semestrial

Modul de
determinare

Modul de
evaluare

- conform
STAS 10813 76

Legea
104/2011

- cu aparat
automat de
prelevare
Conform:
SR ISO 8186/
97
SR ISO 6767/
2000
- conform
STAS 10813 76
- cu aparat
automat de
prelevare

STAS 12574
-87

STAS 12574
-87

● Monitorizarea biodiversităţii (tabelul 6.4.) din zona de influență a activității carierei
Ciongani se va realiza în toate fazele proiectului conform informaţiilor din studiul de Evaluare
Adecvată (atașat).
Tabel 6.4. Monitorizarea biodiversităţii
Nr.
Crt.
1
2
3

4
5

Denumire măsură
Restricționarea defrișării în afara perioadei de
reproducere a păsărilor pentru care situl a fost desemnat
Accesul către perimetrul proiectuluise va face doar pe
drumurile tehnice de exploatare preconizate
Pe marginea carierei se va realiza, acolo unde
configurația terenului permite, un val de pământ cu baza
de 5 m și înălțime de 3 m, care se va înierba și pe care vor
fi plantate specii arbustive și arborescente native, din
flora locală
Se va utiliza o tehnologie de exploatare cât mai puțin
poluantă
Se va monitoriza starea de conservare a speciilor de
păsări de interes comunitar la nivelul sitului în apropierea
carierei și se vor efectua observații anuale asupra
speciilor și habitatelor caracteristice din zonele sitului
adiacente carierei
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Perioadă de
implementare
Septembrie -februarie
Pe toată durata
funcţionării
În etapa de deschidere a
carierei

Pe toată durata
funcţionării
Anual, pe toată durata
funcţionării
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● Monitorizarea zgomotului
Se va monitoriza prin urmărirea nivelului de zgomot din zona carierei.
Urmărirea nivelului de zgomot se va realiza în perioada de construcție, de activitate,
pe perioada lucrărilor de închidere și după terminarea lucrărilor de reconstrucție ecologică,
perioada post-închidere, în felul următor:
a) în perioada de construcție și exploatare – lunar, un punct lângă aria protejată, în
partea de sud a carierei (1 măsurătoare)
b) în perioada de execuţie a lucrărilor de închidere/ecologizare – lunar, în zona carierei
(1 măsurătoare)

● Monitorizarea stabilităţii taluzurilor carierei
Pe parcursul exploatării carierei pot apărea fisuri, surpări sau alunecări ale taluzurilor
datorate multiplelor cauze dintre care enumerăm:
- Surpări de blocuri datorită rocilor intens fisurate din taluze şi versanţi;
- Acumulările de apă pluvială pe berme;

Prevenirea se va face prin monitorizare vizuală și aplicarea unor Măsuri prevăzute
pentru prevenirea acestor fenomene, și anume:
- Lucrări de corectare a taluzurilor carierei
- Captarea şi evacuarea apelor pluviale de pe berme
- Apele pluviale vor fi dirijate în afara perimetrului carierei pe canale de gardă pentru a
preveni acumulările de apă în ampriza carierei.

6.2. Monitorizarea factorilor de mediu în perioada post-inchidere

Monitorizarea post închidere a factorilor de mediu va costa în:
- monitorizarea solului prin urmărirea creşterii culturilor pe suprafeţele remediate.
- monitorizarea calității aerului, apei și biodiversității.
Pentru factorii de mediu aer, sol, indicatorii urmăriți vor fi:
- factorul de mediu aer: Se prelevează și analizează semestrial probe de pulberi
Prelevare:- Cariera = 1 det.
Total determinări: 1 det. /semestru x 2 sem. = 2 determ. /an
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- factorul de mediu apă: Se prelevează și analizează semestrial
Prelevare:- pârâul Ciongani aval de Carieră = 1 det.
Total determinări: 1 det. /semestru x 2 sem. = 2 determ. /an
- factorul de mediu sol: Se realizează urmărirea evolutiei vegetației pe suprafețele
plantate cu vegetație forestieră și observații privind modificări vizuale a stării suprafețelor,
semestrial–după finalizarea lucrărilor de revegetare.

Perioada estimată a lucrărilor de monitorizare
Monitorizarea factorilor de mediu (sol, stabilitate, aer) se va realiza atât pe parcursul
executării lucrărilor de exploatare cât şi pe perioada de închidere şi post-închidere a lucrărilor.

Tabel 6.5. Perioada estimată a lucrărilor de monitorizare
Denumirea lucrării
Perioada Obiectivele monitorizării/Locație
Nr.
crt.
estimată
1 Monitorizarea lucrărilor de realizare a
2-3 ani Protecția factorilor de mediu
investiţiei
conform prevederilor de
monitorizare din etapa de
2 Monitorizarea lucrărilor din etapa de
2 ani
deschidere și funcționare; Incinta
cercetare geologică
3 Monitorizarea lucrărilor de exploatare
11 ani carierei
4 Monitorizarea lucrărilor de închidere şi
2 ani
Lucrări de redare în circuitul silvic
ecologizare a obiectivului minier
a carierei; Incinta carierei
5 Monitorizarea post-închidere
5 ani
Protecția factorilor de mediu
conform prevederilor de
monitorizare din etapa postînchidere; Incinta carierei
6.3. Raportarea datelor de monitorizare

Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării
probelor de aer, sol, precum și starea vremii, data prelevărilor, etc., vor fi consemnate într-un
registru al carierei, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării calităţii mediului din
perimetrul monitorizat.
Toate datele înregistrate vor fi prelucrate de beneficiar, care va întocmi rapoarte, cu
frecvenţa stabilită de autorităţile competente prin actele de reglementare emise, şi le va înainta
autorităţilor competente la cerere.
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CAPITOLUL 7. SITUAŢII DE RISC

7.1. Introducere

Evaluarea şi managementul riscului (EMR) reprezintă un instrument de control pentru
angajarea oricărui proiect major. În cadrul evaluării impactului asupra mediului (EIM) sunt
căutate răspunsuri la întrebări precum:
•

Poate funcţiona în condiţii de siguranţă, fără riscul major de accidente sau

efecte asupra sănătăţii pe termen lung?
•

Mediul înconjurător din zona aferentă local va putea face faţă deşeurilor şi

eventualei poluări suplimentare ce ar putea apărea ca urmare a executării proiectului?
•

Va intra amplasarea proiectului în conflict cu destinaţia terenului din

împrejurimi sau va exclude dezvoltările ulterioare din zonă?
•

Ce resurse umane va necesita sau va înlocui şi ce efecte sociale poate avea

asupra comunităţii?
•

Ce pagube accidentale poate provoca ecosistemelor?

Legislaţia privind protecţia mediului scoate în evidenţă principiul prevenirii ca fiind de
importanţă strategică în managementul riscului. Acesta apare ca principiu de referinţă în
strategia şi Planul de Acţiune de la Yokohama (1994): „evaluarea riscului este un pas necesar
pentru adoptarea unor politici şi măsuri adecvate şi de succes privind prevenirea şi reducerea
dezastrelor”. Este reluat în strategia Conferinţei Mondiale de la Kobe-Hyogo (2005).
Managementul riscului are ca etape principale identificarea hazardurilor, analiza calitativă şi
cantitativă a riscurilor, analiza cost-beneficiu corelată cu managementul schimbărilor şi luarea
deciziilor. Identificarea hazardurilor constituie de obicei punctul de plecare pentru procesul de
evaluare a riscurilor. Există metodologii realizate şi adoptate la nivel european pe care şi
România le implementează ca urmare a procesului de aderare în UE. Astfel pachetul de
reglementări specifice la nivel UE sunt regăsite şi la nivel naţional şi constituie referinţele de
bază ale studiului. Ca priorităţi în abordările teoretic-legislative din punct de vedere al
activităţilor tehnologice sunt cele cu potenţial de accident major implicând substanţe
periculoase.
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7.1.1. Hazard şi risc - Definiţii

Conceptele de hazard şi risc natural respectiv tehnologic sunt strâns corelate şi
reprezintă în esenţă conţinuturile acestui capitol. Următoarele definiţii sunt preluate din
Directiva UE Seveso:
• Hazard/pericol - proprietatea intrinsecă a unei substanţe periculoase sau a unei
situaţii fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau
mediului;
• Risc - probabilitatea producerii unui efect specific într-o perioadă sau în circumstanţe
precizate; riscul rezidual se referă la riscul rămas după înlăturarea unora dintre factorii
cauzatori de risc.
Directiva defineşte un ‘accident major’ ca şi “un eveniment, cum ar fi o emisie majoră,
un incendiu sau o explozie care rezultă din evoluții necontrolate în cursul exploatării oricărui
amplasament care intră sub incidența prezentei directive și care conduce la pericole grave,
imediate sau întârziate, pentru sănătatea umană sau mediu, în interiorul sau în exteriorul
amplasamentului, și care implică una sau mai multe substanțe periculoase;”. Definiţia este
reluată şi în varianta românească (Legea 59/2016 - privind controlul asupra pericolelor de
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase): "accident major" – “un
eveniment, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie ce rezultă din evoluţii
necontrolate în cursul exploatării oricărui amplasament care intră sub incidenţa prevederilor
prezentei legi şi care conduce la pericole grave, imediate sau întârziate, pentru sănătatea
umană sau pentru mediu, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi care implică una
ori mai multe substanţe periculoase;”;
"risc" - probabilitatea ca un efect specific să se producă într-o anumită perioadă sau în
anumite împrejurări; riscul rezidual - riscul rămas după aplicarea măsurilor de reducere a
acestuia;
"substanţă periculoasă" - o substanţă sau un amestec care intră sub incidenţa părţii 1 ori care
este prevăzută/prevăzut în partea a 2-a din anexa nr. 1, inclusiv sub formă de materie primă,
produs, produs secundar, rezidual sau intermediar.
OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare,
prezintă alte câteva definiţii importante în evaluarea riscurilor:
•

accident ecologic - eveniment produs ca urmare a unor mari şi neprevăzute
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deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă de vapori sau de
energie rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se
deteriorează sau se distrug ecosistemele naturale şi antropice;
•

evaluarea riscului - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au

acest drept, potrivit legii, prin care se realizează analiza probabilităţii şi gravităţii principalelor
componente ale impactului asupra mediului şi se stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire,
intervenţie şi/sau remediere;
•

instalaţie - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă

activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/mobile aflate pe
acelaşi amplasament, care poate produce emisii şi efecte asupra mediului;
•

substanţă - element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor

legale în vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;
•

substanţa periculoasă - orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia

specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;
•

substanţe prioritare - substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare

asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă,
conform legislaţiei specifice din domeniul apelor;
•

substanţe prioritar periculoase - substanţele sau grupurile de substanţe care

sunt toxice, persistente şi care tind să bioacumuleze şi alte substanţe sau grupe de substanţe
care creează un nivel similar de risc, conform legislaţiei specifice din domeniul apelor;
Termenul de “safety”: securitate (siguranţă în funcţionare) s-a utilizat preferenţial în
strategiile de prevenire a accidentelor de muncă. Conceptul de siguranţă actual se extinde
asupra prevenirii pierderilor (loss prevention) de produse, bunuri materiale şi accidente
umane cu rezultate în îmbolnăviri sau decese ale personalului. Termenii de securitate, hazard
şi risc sunt frecvent utilizaţi în domeniul securităţii proceselor industriale.
Securitatea constă în prevenirea accidentelor prin utilizarea unor metode adecvate de
identificare a hazardurilor şi de eliminare a acestora înainte de producerea accidentelor.
Hazardul se identifică cu orice situaţie cu potenţial de producere a unui accident.
Riscul este probabilitatea ca hazardul existent să se transforme într-un accident. Riscul
industrial se exprimă sub forma unor pierderi probabile anuale de producţie sau accidente
umane ca rezultat a unor evenimente tehnice neprevăzute.
În limbaj uzual, securitatea este definită că starea de a fi la un adăpost de orice
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pericol, iar riscul că posibilitatea de a ajunge la un pericol potenţial. Se observă că aceste
două concepte abstracte sunt contrare. În realitate sunt stări limită care nu pot fi atinse în mod
absolut.
Nu există un sistem absolut sigur în care să nu existe nici un pericol de accident.
Întotdeauna există un risc rezidual.

7.1.2. Metodologia de evaluare a riscului

În realizarea studiilor de analiză de risc sunt deosebit de importante următoarele
întrebări:
*

Ce slăbiciuni pot să apară în managementul sistemului de securitate? Ce nu

funcţionează?
*

Care sunt acţiunile preventive care pot fi întreprinse pentru a controla riscul?

*

Cum sunt urmărite aceste acţiuni?

*

Cum să se utilizeze mărimile de ieşire pentru a evalua rezultatele şi tendinţele

înregistrate, cu scopul de a determina dacă compania face lucrurile bine, face lucrurile care
trebuie făcute şi îşi atinge obiectivele şi ţintele?
Astfel, sunt necesare repere de referinţă (indicatori sau indici) utilizabili la diferite
nivele. Este evident că nu se poate reduce riscul la zero, de aceea apare ca valoare de maximă
importanţă limita care poate fi suportată de oameni în activităţile curente.
Prevenirea accidentelor prin analiza riscului implică o activitate specifică încă din
etapa de proiectare prin aplicarea de tehnici şi metode calitative şi cantitative bazate pe date
existente şi pe acţiuni sistematice, creative, imaginative.
Tehnicile de identificare a hazardurilor (analize calitative) – pentru descoperirea
hazardurilor prezente în proces – şi tehnicile pentru evaluarea acestor hazarduri (analize
cantitative) – pentru a decide cum trebuie să acţionăm cu scopul de a le elimina sau reduce
pentru protecţia populaţiei şi a mediului, sunt de cele mai multe ori confundate. Rezumând
aceste două mari categorii de tehnici se disting următoarele componente generale:
• Pentru identificarea hazardurilor: prezenţa lor intrinsecă; observarea a ce se întâmplă;
lista de verificare; Hazard and Operability Study (Hazop).
• Pentru evaluarea hazardurilor: prezenţa lor intrinsecă; experienţa anterioară; coduri de
practică, Hazard Analysis (Hazan).
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Este evidentă ordinea de aplicare, de la identificarea calitativă la analiză
cantitativă. Principalele diferenţe dintre aceste tehnici sunt prezentate în tabelul 7.1.:
Tabelul 7.1. Comparaţia tehnicilor de identificare şi evaluare a hazardurilor
HAZOP
HAZAN
Identifică hazardurile
Evaluează hazardurile
Tehnică preferată pentru utilizare la fiecare Tehnică selectivă: se utilizează în special
proiect
la sistemele potenţial expuse accidentelor
Calitativă
majore
Realizată de o echipă
Cantitativă
Denumită şi “Dar Dacă?”
Realizată de unul sau doi experţi
Denumită şi:
- Analiză de risc
- Evaluare de risc
- Evaluare probabilistică a riscului
- Evaluare cantitativă a riscului
Analiza calitativă are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile, face
posibilă ierarhizarea evenimentelor în ordinea riscului şi prezintă primul pas în metodologia
de realizare a analizei riscurilor. Identificarea riscului este problema cea mai dificilă, datorită
multitudinii şi diversităţii evenimentelor. Posibilităţile de apariţie a evenimentelor se pot
estima prin studii statistice. Se observă că şansele de a obţine rezultate sigure prin aplicarea
strictă a unor relaţii teoretice sunt foarte limitate. Metodele empirice legate de situaţii
punctuale combinate cu analizele teoretice vor avea un grad de credibilitate mai ridicat.

Riscul unui pericol este determinat de probabilitatea acestuia de a produce un efect
nedorit şi consecinţele unui asemenea efect. Această legătură poate fi descrisă de ecuaţia:

Risc = probabilitate x consecinţe

Matricile de evaluare a riscului se utilizează de mult timp pentru a clasifica riscurile în
funcţie de importanţă. Acest lucru permite stabilirea de priorităţi în implementarea măsurilor
de control. Cele două variabile, probabilitatea şi consecinţele, pot fi clasificate după termeni
calitativi:
- Măsura probabilităţii de producere este realizată prin încadrarea în cinci nivele, care
au următoarea semnificaţie:
1. Improbabil (se poate produce doar în condiţii excepţionale). Este aşa de puţin
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probabil încât se poate presupune că se poate să nu se întâmple niciodată;
2. Izolat (s-ar putea întâmpla cândva). Este puţin probabil dar posibil să se producă în
perioada de operare;
3. Ocazional (se poate întâmpla cândva). Se poate produce la un moment dat în perioada
de operare;
4. Probabil (se poate întâmpla în multe situaţii). Se poate produce de câteva ori în
întreaga durată de operare;
5. Frecvent (se întâmplă în cele mai multe situaţii). Este probabil să se producă frecvent.

- Măsura calitativă a consecinţelor este realizată tot prin încadrarea în cinci nivele de
gravitate, care au următoarea semnificaţie:
1. Nesemnificativ
• Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative;
• Emisii: fără emisii;
• Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau părţi ale ecosistemului,
pe termen scurt şi reversibile;
• Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de îngrijorare.
2. Minor
• Pentru oameni (populaţie): este necesar primul ajutor;
• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute imediat;
• Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide şi reversibile pentru puţine specii sau parţi ale
ecosistemului, animale obligate să-şi părăsească habitatul obişnuit, plantele sunt inapte să se
dezvolte după toate regulile naturale, calitatea aerului creează un disconfort local, poluarea
apei depăşeşte limita fondului pentru o scurtă perioadă;
• Socio-politic: efecte sociale cu puţine motive de îngrijorare pentru comunitate.
3. Moderat
• Pentru oameni (populaţie): sunt necesare tratamente medicale;
• Economice: reducerea capacităţii de producţie;
• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern;
• Ecosisteme: daune temporare şi reversibile, daune asupra habitatelor şi migraţia populaţiilor
de animale, plante incapabile să supravieţuiască, calitatea aerului afectată de compuşi cu
potenţial risc pentru sănătate pe termen lung, posibile daune pentru viaţa acvatică,
contaminări limitate ale solului şi care pot fi remediate rapid;
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• Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate.
4. Major
• Pentru oameni (populaţie): vătămări deosebite;
• Economice: întreruperea activităţii de producţie;
• Emisii: emisii înafara amplasamentului fără efecte dăunătoare;
• Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scară largă, daune asupra speciilor locale şi
distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune “refugiere în siguranţă” sau decizia de
evacuare, remedierea solului este posibilă doar prin programe pe termen lung;
• Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate
5. Catastrofic
• Pentru oameni (populaţie): moarte;
• Economice: oprirea activităţii de producţie;
• Emisii: emisii toxice înafara amplasamentului cu efecte dăunătoare;
• Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de floră, calitatea
aerului impune evacuarea, contaminare permanentă şi pe arii extinse a solului;
• Socio-politic: Efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare.

Utilizând informaţiile obţinute din analiză, riscul este plasat într-o matrice de forma
următoare (tabelul 7.2.):
Tabelul 7.2. Matrice pentru evaluarea riscurilor

Probabilitate

Nesemnificative
1
Improbabil
Izolat
Ocazional
Probabil
Frecvent

Niveluri de risc
1–3
4–6

1
2
3
4
5

Definiţie
Risc foarte scăzut
Risc scăzut

7 – 12

Risc moderat

13 – 19

Risc ridicat

20 – 25

Risc extrem

1
2
3
4
5

Consecinţe
Minore Moderate
2
3
2
4
6
8
10

3
6
9
12
15

Majore
4

Catastrofice
5

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

Acţiuni ce trebuie întreprinse
Conducerea acţiunilor prin proceduri obişnuite, de rutină
Se acţionează prin proceduri standard specifice, cu implicarea
conducerii de la locurile de muncă
Acţiuni prompte, luate cât de repede permite sistemul normal de
management, cu implicarea conducerii de vârf
Fiind o situaţie de urgenţă, sunt necesare acţiuni imediate şi se
vor utiliza prioritar toate resursele disponibile
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Extinderea analizei de risc şi intensitatea măsurilor de prevenire şi atenuare trebuie să
fie proporţionale cu riscul implicat. Modele simple de identificare a pericolului şi analiza
calitativă a riscului nu sunt totdeauna suficiente şi ca atare este necesară utilizarea evaluărilor
detaliate. Există mai multe metode pentru realizarea evaluării cantitative a riscului. Alegerea
unei tehnici particulare este specifică scenariului de accident analizat.
În general, evaluarea cantitativă constă în analiza mai detaliată a acelor scenarii de
accidente care în urma analizei calitative sunt considerate ca fiind potenţial majore şi uneori
chiar şi cele cu risc moderat dar care sunt considerate relevante pentru activitatea analizată. Se
utilizează metode de estimare a emisiilor accidentale în atmosferă şi modele de simulare a
dispersiei pe baza cărora este evaluată gravitatea eventualelor consecinţe. Sunt aplicate
metode de simulare specifice pentru evaluarea consecinţelor produse de eventuale explozii
sau incendii.

7.2. Hazarduri şi riscuri naturale

7.2.1 Riscul seismic

7.2.1.1. Seismicitatea în România
Sintetizarea şi coroborarea observaţiilor şi datelor seismice au permis realizarea unei
clasificări a cutremurelor din România în funcţie de adâncime:
-

superficiale care se produc la o adâncime maximă de 5 km;

-

crustale (normale), având adâncimea cuprinsă între 5 km şi 30 km, în zona Vrancea

putând ajunge până la 60 km;
-

intermediare, specifice doar zonei Vrancea, care se produc începând de la o adâncime

minimă de 60-70 km până la o adâncime maximă cuprinsă în intervalul 100-220 km.
Cele mai dese şi cele mai puternice sunt cutremurele intermediare care se produc întro zonă localizată la curbura Carpaţilor (zona Vrancea). Aceste cutremure care afectează o
suprafaţă extinsă sunt rezultatul unor mişcări convergente (subducţie şi coliziune) între placa
Est-Europeană şi microplăcile intra-Carpatice.
Zona epicentrală a cutremurelor din zona seismogenică Vrancea este extrem de
compactă având dimensiunile de 30 × 70 km, hipocentrele fiind localizate într-un volum redus
de crustă având aspectul unei coloane cu înclinare foarte mare, aproape verticală. Marea
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majoritate a activităţii seismice din această zonă are loc la adâncimi subcrustale cuprinse între
60 şi 180 km.
Ilustrarea datelor privind cutremurele din România sunt cuprinse în catalogul
ROMPLUS pentru perioada 1 ianuarie 1977 – 31 decembrie 1999. Harta epicentrelor
cutremurelor cu magnitudinea Mw ≥ 3 este prezentată în figura 7.1.

Figura 7.1. Harta epicentrelor cutremurelor cu magnitudinea Mw ≥ 3
Cele mai mari şi cele mai periculoase cutremure din zona Vrancea începând cu secolul
al XIX-lea au avut loc la data de 26 octombrie 1802 (Mw = 7,9), 26 noiembrie 1829 (Mw =
7,3), 11 ianuarie 1838 (Mw = 7,5), 10 noiembrie 1940 (Mw = 7,7) şi 4 martie 1977 (Mw = 7,4).
Ultimele două mari evenimente seismice din zona Vrancea, având Mw ≥ 6,8 au avut loc în
august 1986 şi mai 1990.
In ultimii ani, în zona HATEG-HUNEDOARA s-au înregistrat mai multe secvenţe de
cutremure crustale, dintre care cele mai importante au avut loc la 22 mai 2014 (cu şoc principal de
magnitudine 3 şi intensitate maximă III), 24-25 martie 2011 (cu şoc principal de
magnitudine 3,9 şi intensitate maximă IV-V) şi la 8 septembrie 2013 (2 cutremure moderate la
interval de 20 de minute, primul de magnitudine 4,1 şi intensitate maxima V, iar al doilea de
magnitudine 4,7 şi intensitate maxima VI). Al doilea soc din seria cutremurelor din septembrie
2013 reprezintă cel mai puternic cutremur produs în Transilvania în ultimii 133 de ani, după
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seismul din 1880 care a avut epicentrul în zona MEDIAS-TARNAVENI din Podişul Târnavelor
(magnitudine estimata 5,3-5,4 şi intensitate epicentrală VIII).

7.2.1.2. Zonarea seismică a României

Deşi pe teritoriul Romaniei au fost identificate multe zone epicentrale (practic, pe
întregul teritoriu al ţării s-au semnalat seisme de mai mică sau mai mare intensitate), totuşi,
din punct de vedere al frecvenţei şi al intensităţii seismelor generate, câteva dintre aceste
regiuni seismice ies, cu claritate, în evidenţa. Aceste zone epicentrale, care determină gradul
seseismicitate al ţării, sunt: regiunea Vrancea, zona Făgăraş Câmpulung, Zona Banat,
Dobrogea

şi

platforma

continentală

a

Mării

Negre, Crişana, Maramureş, Podişul

Transilvaniei şi Câmpia Româna. Deşi în Podişul Transilvaniei cutremurele locale sunt mai
rare, există totuşi multiple surse de activitate seismică de tip crustal care pot afecta în special
zonele HUNEDOARA, MEDIAS-SIGHISOARA, SIBIU, CLUJ si BISTRITA. De asemenea,
cutremurele crustale din regiunea Făgăraş-Câmpulung afectează puternic Transilvania.
Arii epicentrale de importanţă locală mai există în zone din Oltenia, în Bucovina, în
diferite regiuni subcarpatice. Nu în ultimul rând, în România se mai fac, uneori, simţite, şi
seisme produse în afara teritoriului actual al ţării, în Ucraina, în Peninsula Balcanică (Serbia,
Bulgaria, Grecia, Macedonia), chiar şi unele seisme mai violente din Turcia.
De departe, cea mai importantă dintre regiunile seismogene ale României este
Vrancea; în zona situată la Curbura Carpaţilor Orientali se produc cele mai frecvente seisme
din România, care sunt cutremure cu focar adânc, având cele mai mari magnitudini şi cu
efecte distrugătoare manifestate pe arii foarte intinse. Practic, zona Vrancea este responsabilă
de peste 90% din totalul cutremurelor produse în Romania, eliberând peste 95% din energia
seismică. Vrancea este o zonă seismică cu activitate aproape permanentă, generând
numeroase cutremure mai mult sau mai puţin puternice, în fiecare secol. Aceasta activitate
seismică este determinată de faptul că Vrancea se află la contactul mai multor plăci/sub-plăci
tectonice, blocuri litosferice a căror dinamică este extrem de complexă.
In celelalte zone seismice alte ţării se produc aproape exclusiv seisme de mică
adâncime, la intervale mai indelungate şi de magnitudini mai mici decât ale cutremurelor
adânci din Vrancea. Cutremurele din aceste zone sunt legate de fracturi ale scoarţei terestre,
falii care delimitează blocuri crustale mai mult sau mai puţin mobile. Totuşi, aceste seisme
pot produce pagube însemnate în localităţile din apropierea respectivelor zone epicentrale,
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deoarece ele pot fi resimţite destul de puternic pe arii reduse, din cauza adâncimilor mici la
care se produc. Prin urmare, pentru evaluarea nivelului de risc seismic al diferitelor regiuni
ale ţării, trebuie ţinut cont nu doar de influenţa seismelor vrancene, ci şi de activitatea
seismică a surselor hipocentrale locale, care pot ridica gradul de pericol la care sunt expuse
localităţile situate în respectivele regiuni.
Luând în considerare intensităţile cutremurelor care au avut loc pe perioade lungi de
timp şi studiile de inginerie seismică, au fost elaborate metode de calcul folosite în proiectarea
antiseismică a construcţiilor şi hărţi de zonare seismică. Zonarea seismică constă în
delimitarea arealelor expuse seismelor la nivel naţional sau regional pe baza unor informaţii
de natură istorică, geologică şi geofizică. La realizarea acestei zonări se ţine cont de mărimea
mişcărilor terenului corelate cu reprezentarea geografică determinată pe baza unor parametrii
seismici: intensităţi, acceleraţii, viteze sau deplasări.
O astfel de metodologie a fost folosită la realizarea zonării seismice a teritoriului
României, obţinându-se o hartă de zonare exprimată în grade de intensitate seismică pe scara
MSK (SR 11100-1:93) care redă intensităţile seismice probabile pe teritoriul României în
cazul producerii unui cutremur (figura 7.2):

Figura 7.2. Intensităţile seismice probabile pe teritoriul României în cazul producerii unui
cutremur
Pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor există hărţi speciale cum ar fi cea
prezentată în Codul P.100-1/2006 care redă zonarea teritoriului României pe baza valorilor de
vârf a acceleraţiei orizontale a terenului (figura 7.3.).
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Figura 7.3. Zonarea teritoriului României pe baza valorilor de vârf a
Acceleraţiei orizontale a terenului
Se observă că perimetrul carierei Ciongani este situat într-un areal caracterizat de
intensităţi seismice probabile 6, cele mai mici de pe teritoriul României. De asemenea, zona
este localizată într-un areal a cărui valoare de vârf a acceleraţiei terenului este de 0,08, cea
mai mică valoare de pe teritoriul României. Astfel, mărimea efectelor unui cutremur ipotetic
este scăzută, mişcarea fiind simţită în întregime, producând panică, dar degradările în
elementele nestructurale ale construcţiilor fiind moderate.

7.2.1.3. Evaluarea hazardului seismic în România

Având în vedere riscul ridicat pe care cutremurele îl prezintă asupra mediului ambiant
prin prisma efectelor pe care acestea le produc asupra construcţiilor, în ultimii ani o serie de
cercetători au efectuate mai multe studii referitoare la evaluarea hazardului seismic. Pentru
aceasta au fost adoptate mai multe metodologii, cele mai întâlnite fiind analiza probabilistică
şi analiza deterministă.

Analiza probabilistică
Metodologia constă în estimarea hazardului seismic în funcţie de probabilitatea de
depăşire a valorii maxime a acceleraţiei rocii de bază într-un interval de timp. În vederea
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realizării acestei analize au fost folosite datele conţinute în catalogul ROMPLUS. Analiza ia
în considerare cutremure subcrustale (adâncime mai mare de 60 km), fără replici dar cu
considerarea evenimentelor multi-şoc.
Analiza se bazează pe înregistrarea evenimentelor seismice pe un interval de
aproximativ 1100 ani obţinute din datele istorice şi observaţiile seismice efectuate cu aparate
de măsură în ultimele decenii. Metoda ia în calcul evaluarea magnitudinii maxime (mmax)
pentru o anumită regiune prin folosirea unor metode statistice. La aplicarea acestei metode se
ţine seama de modul de atenuare al intensităţii cutremurului în funcţie de direcţie.
Magnitudinea maximă pentru cutremurele subcrustale din zona seismogenică Vrancea
este de mmax = 8,07 (±0,23), iar perioada de revenire variază între 0,7 ani pentru o
magnitudine 5 până la 1000 ani pentru o magnitudine 8.
Pe baza analizei probabilistice au fost realizate hărţi ale hazardului seismic la
adâncimi de producere a cutremurului de 95, 120 şi 150 km. Hărţile (figura 7.4 a-c) sunt
construite pentru o probabilitate de 10% depăşire a unei valori maxime a acceleraţiei rocii de
bază pentru o perioadă de 50 de ani.

A) adâncimi de producere a cutremurului de 95km
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B) adâncimi de producere a cutremurului de 120km

C) adâncimi de producere a cutremurului de 150km
Figura 7.4. Hărţi ale hazardului seismic (a-c)

Se observă că perimetrul carierei Ciongani se localizează într-un areal caracterizat de
valori foarte mici ale acceleraţiei rocii de bază (PGA), care se încadrează în intervalul 0,0560,112 g, pentru toate cele trei adâncimi la care au fost realizate hărţile. Pentru acest areal,
efectele cauzate de un eventual cutremur ar fi reduse.
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Analiza deterministă
Hărţile deterministe ale hazardului seismic sunt realizate pe baza calculelor efectuate
cu metoda însumării modale la scară regională pentru modelele structurale unidimensionale
medii şi surse duble. Acceleraţia maximă a rocii de bază, viteza şi deplasarea într-un interval
dat al frecvenţelor, precum şi alţi parametrii relevanţi pentru ingineria seismică pot fi estimaţi
pe baza simulărilor teoretice.
Datele de intrare pentru algoritmul de calcul sunt parametrii structurali şi parametrii ai
sursei. Teritoriul României este divizat în poligoane regionale caracterizate printr-o structură
medie obţinută prin analizarea datelor referitoare la densitatea rocilor, viteza undelor P şi S şi
factorul de calitate în funcţie de adâncime. Sursele seismice sunt distribuite în zonele seismice
definite pe baza informaţiilor geologice, tectonice şi seismice.
Pentru zona Vrancea au fost analizate două surse: cutremur la 90 km adâncime cu
magnitudinea Mw = 7,4 şi cutremur la 150 km adâncime cu magnitudinea Mw = 7,7. Zona
studiată este caracterizată prin valori mici ale celor trei parametrii analizaţi (acceleraţia
maximă, viteza şi deplasarea) indicând un areal în care efectele unui posibil cutremur ar fi
scăzute. Totuşi, în urma realizării analizei deterministe se consideră că faţă de actuala hartă a
zonării seismice a teritoriului României (SR 11100-1:93), hazardul seismic pentru
Transilvania şi SE-ul României ar trebui să fie considerat mai mare cu o unitate pe scara
intensităţilor MSK.

7.2.2 Fenomene meteorologice şi climatice de risc

Variabilitatea temporalo-spaţială a principalilor factori climatici implicaţi în geneza
fenomenelor şi proceselor meteorologice periculoase şi modalitatea de interacţiune dintre
aceştia influenţează frecvenţa şi magnitudinea unor asemenea manifestări. Între fenomenele
meteo-climatice de risc, ploile torenţiale şi orajele asociate uneori furtunilor extratropicale
sunt caracteristice părţi călduroase a anului, iar depunerile de gheaţă (polei, chiciură,
lapoviţă), viscolul, stratul de zăpadă sezonului rece.
În lipsa unei staţii meteorologice locale, situată la altitudini asemănătoare cu cele ale
amplasamentului (predominant 500-700 m), s-au utilizat date provenite de la staţiile din
Munţii Apuseni din vecinătatea obiectivului, cu condiţii meteorologice apropiate de cele ale
arealului studiat (Zlatna, Ţebea, Roşia Montană, Abrud, Avram Iancu, Ponorel, Deva,
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Gurahonţ, Vidra şi Câmpeni).

7.2.2.1. Precipitaţii abundente
Precipitaţiile cu caracter excepţional pot fi rezultatul unor procese convective sau
frontale ori pot rezulta în urma combinării acestora. Cele mai abundente precipitaţii au o
desfăşurare mai redusă de o zi, fiind rezultatul unor sisteme convective de mare amploare care
staţionează deasupra regiunii timp de câteva ore.
Analiza precipitaţiilor extraordinare s-a bazat pe studiul unei vaste colecţii de date
pluviometrice obţinute de la 5 staţii meteorologice/posturi pluviometrice (Abrud, Ponorel,
Câmpeni, Ţebea, Avram Iancu) situate în vecinătatea amplasamentului (până la 45 km
distanţă) şi la altitudini apropiate acestuia, fiind incluse în calcule toate precipitaţiile căzute în
24 de ore care au depăşit valoarea maximă anuală cu cel mai mic strat în perioada 1978-2005.
Principalii parametri care caracterizează precipitaţiile extraordinare sunt: cantitatea,
frecvenţa şi intensitatea acestora.

A. Cantitatea precipitaţiilor
Dintre ploile torenţiale cu cantităţi şi intensităţi ridicate căzute în zonă, se pot
menţiona cele de la Gurahonţ (23 mm/5 min, 15.06.1934), Deva (262 mm/24 h, 19.07.1934),
Poiana Vadului (244 mm/24 h, 27.07.1964), Avram Iancu (116 mm/24 h, 12.1995), Vidra
(102,4 mm/24 h, 27.07.1964), Zlatna (102 mm/24 h, 26.06.1947) şi Abrud (95 mm/24 h,
21.17.1925).

B. Frecvenţa precipitaţiilor maxime/24 de ore
Analizând valorile centralizate privind frecvenţa sezonieră a precipitaţiilor maxime/24
h şi frecvenţa maximă şi minimă lunară în perioada 1978-2005 prezentate în tabelul următor,
se observă repartiţia neuniformă în timpul anului a precipitaţiilor maxime căzute în 24 de ore,
marea majoritate a lor fiind specifice perioadei calde (mai-octombrie), atunci când, alături de
precipitaţiile frontale, se dezvoltă puternice procese convective, însoţite de precipitaţii
abundente. Cea mai mare frecvenţa a precipitaţiilor maxime anuale este caracteristică lunilor
de vară, iar cea mai redusă celei de-a două părţi a sezonului rece şi lunii noiembrie (tabelul
7.3).
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Tabelul 7.3. Frecvenţa sezonieră a precipitaţiilor maxime/24 h şi frecvenţa maximă şi minimă
lunară în perioada 1978-2005
N
r.
C
rt
.
1.
2.
3.

Staţie meteorologică/
Post pluviometric

H
(m)

Abrud
Ponorel
Câmpeni

599
580
542

Frecvenţa sezonieră (%)

Valori extreme lunare (%)

S. cald
(III-X)

S. rece
(XI-IV)

Maxim

Minim

73,4
78,7
82,5

26,6
21,3
17,5

20,3-iulie
19,7-august
24,6-iulie

0-noiembrie
0-noiembrie
0-noiembrie

C. Intensitatea maximă a precipitaţiilor
Intensitatea maximă a precipitaţiilor (mm/minut) variază în funcţie de perioada medie
de revenire şi durata precipitaţiilor, de altitudine, gradul de continentalism şi anumite
caracteristici climatice locale.
Pentru calcularea valorilor intensităţii medii a ploilor torenţiale cu probabilitatea de
depăşire de 1 % (

I 10 0

) pentru perioade mai scurte de timp (5-60 minute) s-a utilizat formulă

care ţine cont de relaţia dintre intensitate şi durata ploii. (Şerban, P., Stănescu, V., Roman, P.,
Hidrologie dinamică, 1989, p. 32).
I 10 0 =

S 10 0

(D + 1)n

Unde:

S10 0

0
Este intensitatea instantanee a unei ploi cu o probabilitate de depăşire de 1 0 (pentru

sudul Munţilor Apuseni valorile specifice acestui parametru au fost încadrate în intervalul 1214,0 mm/min, având la bază - C. Diaconu şi P. Şerban, Sinteze şi regionalizări hidrologice,
1994, Fig.3.60., p. 239);
N - indicele de reducere a intensităţii ploii cu creşterea duratei (0,60 pentru regiunea de
studiu - C. Diaconu şi P. Şerban, Sinteze şi regionalizări hidrologice, 1994, Fig.3.57., p.
236);
D – durata ploii (minute).
În tabelul 7.4 următor sunt redate valorile calculate ale intensităţilor medii ale
precipitaţiilor cu diferite durate pentru probabilitatea de depăşire de 1 % în sudul Munţilor
Apuseni.
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Tabelul 7.4. Valorile calculate ale intensităţilor medii ale precipitaţiilor
Durata (minute)
Intensitatea
(mm/minut)

5’
4,7
8

10’
3,3
2

15’
2,6
5

30’
1,7
8

60’
1,1
9

Valorile calculate prin metode de regionalizare sunt destul de apropiate de valorile
calculate direct, pe baza datelor punctuale de precipitaţii. Diferenţele care apar pot fi puse pe
seama unor trăsături climatice locale, care nu au putut fi surprinse în studiile de regionalizare,
caracterizate printr-un anumit grad de generalizare.

D. Analiza statistică a precipitaţiilor maxime
Lipsa datelor referitoare la debitele maxime în cazul multor cursuri mici de apă,
şirurile prea scurte pentru râurile mai mari, precum şi caracterul îndoielnic al veridicităţii unor
observaţii sau înregistrări conduc la o dependenţa ridicată faţă de datele referitoare la
precipitaţii. Afirmaţia este valabilă în contextul analizei riscului de inundare sau a proiectării
unor structuri inginereşti de pe amplasament, în special a celor de natură hidrotehnică (ex.
Dimensiunile canalul de gardă, bazinului de decantare, diametrele podeţelor tubulare). Astfel,
pentru calculele referitoare la debitele maxime cu diferite probabilităţi de depăşire, mai ales în
cazul bazinelor mici de recepţie, este necesar, în prealabil, a se efectua o prelucrare statistică
temporalo-spaţială a precipitaţiilor maxime anuale de 24 de ore.
Pentru a avea o perioadă de calcul comună, care să permită compararea rezultatelor
obţinute în urma analizei statistice, s-a ales un interval unitar pentru toate staţiile, de 28 de ani
(1978-2005). Perioada de studiu se poate considera ca fiind reprezentativă, cu o variaţie
semnificativă a precipitaţiilor maxime anuale şi o durată acceptată în calculele de acest tip. În
scopul obţinerii unor rezultate cât mai pertinente, în condiţiile în care la unele dintre aceste
posturi de măsurare pluviometrică s-au măsurat cantităţi mai mari ale precipitaţiilor maxime
zilnice căzute în afara perioadei menţionate, s-a recurs la utilizarea altor formule decât cele
clasice pentru calculul mediei (

P24h

) şi a coeficientului de variaţie (

Cv

), formule redate în

cadrul metodologiei de lucru expusă mai jos (Ponorel extins la 42 de ani, Ţebea 55 ani, Abrud
80 ani, Avram Iancu 56 ani, Zlatna 58 ani).
Metodologia parcursă în vederea prelucrării statistice a datelor este descrisă pe scurt,
în cele ce urmează.
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Într-o primă etapă, s-au calculat parametrii curbelor de distribuţie empirică, utilizând
formulele clasice:

P24h = ∑

Cv =

∑ (k

i

− 1)

n −1

Cs =

Pi
n

2

ki =
Unde

∑ (k

Pi
P24h

− 1)

3

i

n ⋅ Cv

3

Unde:
P24h

Pi

- Media aritmetică a precipitaţiilor maxime;

- Precipitaţia maximă corespunzătoare numărului de ordine i din şirul de termeni;

N - numărul termenilor;
Cv

- Coeficientul de variaţie;

Cs

- Coeficientul de asimetrie;

ki

- Coeficient modul.

Erorile prea mari care ar fi putut apărea în urma calcului statistic a parametrului
Cs

(pentru 100 de termeni eroarea a fost calculată la 25 %, Constantinescu, M. şi alţii, 1956)

au condus la alegerea unei valori determinate cu mai multă precizie, în funcţie de coeficientul
de variaţie, a cărui valori calculate se înscriu, în general, în limitele de eroare admise (până la
10 %) chiar pentru un număr mai redus de 25 de valori. Astfel, ţinând cont de recomandările
din anumite lucrări de specialitate (Hâncu, S. şi alţii, 1975, citat de Drobot, R., 1997), a fost
aleasă o valoare unică pentru toate staţiile, respectiv 4

Cv

.

Prin introducerea în calcul a precipitaţiei maxime absolute (

PN

) dintr-un interval de

N ani, formulele capătă următoarea formă (după Kriţki şi Menkel citaţi de Constantinescu, M.
şi alţii, 1956, Drobot, R., 1997):
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1
N −1

Pi 
 PN +
∑
N
n


1
(k N − 1)2 + N − 1 ∑ (k i − 1)2 

N
n


PN
P ' 24h

Probabilităţile empirice de depăşire au fost calculate cu formula lui Cegodaev:
 i − 0,3 
p=
 ⋅ 100
 n + 0,4 
Unde:
I - numărul de ordine al precipitaţiei maxime din şirul termenilor ordonaţi descrescător;
N - numărul termenilor.

Pentru determinarea probabilităţilor teoretice de depăşire a precipitaţiilor maxime pe
24 de ore, s-a recurs la utilizarea unei repartiţii adecvate pentru acest scop, respectiv
distribuţia Gama cu doi parametri (Pearson tip III).
Valorile precipitaţiilor maxime cu diferite probabilităţi de depăşire (

Pp 0 0 24h

) s-au

determinat pe baza relaţiei:
Pp 0 0 24h = P24 h (Cv ⋅ φi + 1)

Valorile corespunzătoare coeficientului

φi s-au extras din tabele (Constantinescu şi

alţii, Hidrologie, 1956, p. 44-45; teaching. Ust.hk/~civl253/notes/Chap-03-freq_analy, format
PDF, p. 14), acestea variind în funcţie de valoarea stabilită a Cs şi valoarea probabilităţii de
depăşire.
Valorile finale pentru staţiile analizate au fost obţinute în urma efectuării mediei
aritmetice dintre probabilităţile obţinute prin aplicarea distribuţiei Pearson III şi probabilităţile
obţinute în urma prelucrării cu ajutorul distribuţie Gumbel, inclusă softului GeostruHydrologic Risk. Pentru arealul de studiu s-au adoptat valori unice obţinute ca medii a
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probabilităţilor provenite de la staţiile cu valori mari ale deviaţiei standard şi de la cele la care
s-au înregistrat precipitaţii cu strat foarte ridicat (Avram Iancu, Ţebea, Ponorel, Deva).
Valoarea foarte ridicată a coeficientului de variaţie în cazul staţiei meteorologice Deva este
datorată cantităţii extraordinare de precipitaţii căzute în data de 19.07.1934 - 262 mm/24 h.
În tabelele 7.5. şi 7.6. sunt redate valorile parametrilor curbelor de distribuţie, precum

şi cele corespunzătoare precipitaţiilor maxime anuale pe 24 de ore cu diferite probabilităţi de
depăşire:
Tabelul 7.5. Valorile parametrilor curbelor de distribuţie
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Staţie meteorologică/
post pluviometric
Avram Iancu
Abrud
Ponorel
Zlatna
Tebea
Deva

H
(m)
680
599
580
423
264
190

P24 h

Cv

53,5
42,5
42,9
35,2
39,7
36,0

0,34
0,30
0,33
0,40
0,45
0,80

Tabelul 7.6. Valorile parametrilor corespunzătoare precipitaţiilor maxime anuale

%
1 la... ani
Valori adoptate

Precipitaţii maxime/24 h cu diverse probabilităţi de depăşire/perioade
de revenire
0,1
0,5
1
2
3
4
5
10
20
1000
200
100
50
33
25
20
10
5
165
126
113
99,3
91,3
86,0
81,6
69,0
57,6

În cazul calcului debitelor maxime specifice bazinelor hidrografice mici (0,3-3,2 km²),
cu timpi de concentrare mai reduşi, aşa cum sunt şi bazinele de recepţie ale văilor dezvoltate
în arealul aferent amplasamentului (p. Căianului, v. Boholt etc.), este necesară, uneori,
cunoaşterea cantităţii de precipitaţii pentru perioade de timp mai mici de 24 de ore, adică
pentru perioada cu cea mai mare intensitate a ploii. Înregistrările pluviografice din regiune,
însă, nu formează o bază de date suficient de consistentă pentru o prelucrare statistică similară
cu cea a precipitaţiilor pe 24 de ore, în acest scop apelându-se la metode de regionalizare.
Astfel, precipitaţiile zilnice cu diverse probabilităţi de depăşire au fost convertite în
precipitaţii cu durate cuprinse între 15 şi 4320 minute, prin înmulţirea valorilor acestora cu
anumiţi coeficienţilor de transformare (C. Diaconu şi P. Şerban, Sinteze şi regionalizări
hidrologice, 1994, p. 251). În tabelul 7.7. Sunt redate valorile corespunzătoare precipitaţiilor
cu diferite durate pentru probabilitatea de depăşire de 1 % adoptate pentru amplasamentul
analizat.
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Tabelul 7.7. Valorile corespunzătoare precipitaţiilor cu diferite durate pentru probabilitatea de
depăşire de 1 % adoptate pentru amplasamentul analizat
Cantitate (mm)
Intensitatea
(mm/min)

5’

10’

15’

30’

60’

2h

6h

12 h

24 h

48 h

72 h

23,3
4,66

34,9
3,49

41,8
2,79

55,8
1,86

67,4
1,12

77,8
0,65

90,6
0,25

102
0,14

115
0,08

131
0,05

143
0,03

7.2.2.2. Eliberarea bruscă a apei din stratul de zăpadă
În cazul întrunirii unor condiţii favorabile (strat de zăpadă consistent, pe fondul unor
invazii de aer tropical), un stratul de apă important rezultat din topirea zăpezii poate fi rapid
eliberat, conducând la formarea de viiturilor nivale sau la creşteri rapide de nivel în iazurile de
decantare. Mai frecvent, însă, topirea zăpezilor se suprapune cu perioade ploioase, favorizând
apariţia unor situaţii mult mai periculoase.
Pentru realizarea acestui subcapitol au fost utilizate date provenite de la staţiile
meteorologice din regiune (Roşia Montană, Câmpeni), situate într-un ecart altitudinal (550900 m) apropiat de cel al microbazinelor hidrografice incluse amplasamentului.

A. Grosimea şi rezerva de apă din stratul de zăpadă
Modul în care se produce acumularea pe substrat şi grosimea stratului de zăpadă din
diferite locaţii sunt dependente de anumiţi factori. Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt
altitudinea, expoziţia versanţilor, gradul de fragmentare al reliefului (prezenţa obstacolelor şi
a micro depresiunilor), viteza şi direcţia vântului, prezenţa pădurilor şi tipul acestora.
Grosimea medie lunară multianuală a stratului de zăpadă este mai mare în lunile
ianuarie şi februarie, aceasta variind între 10 şi 30 cm. Grosimea stratului de zăpadă
depăşeşte, uneori, 1 m în perioada de iarnă. Grosimea maximă absolută observată la staţiile
amplasate în vecinătatea perimetrului studiat a depăşit 90 cm în perioadele ianuarie 2000 şi
februarie 1999. Totuşi, din informaţiile primite de la localnici, au fost perioade în care stratul
de zăpadă a avut grosimi chiar mai mari de 1,5 m.
Pentru calculul rezervei medii a apei din stratul de zăpadă s-au utilizat date dintr-o
perioadă de 21 ani (1983-2003), provenite de la cele două staţii meteorologice. În urma
analizei variaţiei lunare a acestui parametru pe perioada lunilor cu strat de zăpadă mai
consistent (decembrie-martie), s-a constatat faptul că valorile medii ale rezervei relative de
apă din stratul de zăpadă (mm/cm) cresc relativ constant, de la 1,99 mm/cm în luna
decembrie, la 2,21 mm/cm în ianuarie, 2,42 mm/cm în luna februarie şi 2,75 mm/cm în lună
martie.
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Valorile maxime absolute ale rezervei de apă din stratul de zăpadă au atins, în regiune,
aproximativ 180-200 mm (martie 2000).

B. Topirea stratului de zăpadă
Topirea stratului de zăpadă se realizează foarte neuniform în teritoriul analizat, aceasta
fiind mai lentă pe versanţii cu expunere nordică, la altitudini mai ridicate şi în arealele
împădurite, adică acolo unde temperatura cumulează valori mai reduse. Cei mai importanţi
factori implicaţi în topirea zăpezii sunt temperatura aerului, viteza vântului şi mai puţin
precipitaţiile lichide.
Pentru estimarea valorii potenţiale a stratului de apă rezultat din topirea zăpezii (

hzs

-

mm) s-a recurs la utilizarea metodei grad-zi. (P. Şerban, V. Al. Stănescu, P., Hidrologie
dinamică, 1989, p. 73-75):
h zs = M (Tmax − Te ) ≅ M ⋅ Tmax

Unde:
Te

- Temperatura de echilibru care poate fi considerată aproape egală cu 0°C ;

Tmax

- Temperatura maximă zilnică (°C);

M – factor grad-zi sau factor de topire, a cărui valoare medie variază între 0,8 mm/°C în
luna decembrie şi 6,5 mm/°C în luna iulie (P. Şerban, V. Al. Stănescu, P., Hidrologie
dinamică, 1989, p. 74).
Pentru lunile cu rezerve mari de apă în stratul de zăpadă, adică februarie-martie, au
fost calculate valorile temperaturii maxime zilnice cu diferite probabilităţilor de depăşire,
utilizând relaţiile din cadrul subcapitolului 7.2.2.1., cu menţiunea că valorile coeficientului de
asimetrie au fost calculate direct. În urma analizei rezultatelor, s-a constatat că lunile februarie

şi martie sunt critice pentru valoarea efectivă a indicatorului

hzs

, pentru că în intervalul

respectiv se produce, în medie, combinaţia cea mai favorabilă între un strat ridicat şi dens de
zăpadă, deci cu o mare rezervă de apă, şi temperaturi ridicate, pe fondul unui substrat foarte
slab permeabil. Astfel, în spaţiul inclus amplasamentului grosimea medie a zăpezii variază, în
lună martie, între 8-10 cm în locurile mai joase situate la înălţimi de 500-600 m şi 14 cm în
spaţiile interfluviale. Rezerva medie de apă, pentru lună martie, oscilează între 25-30 mm la
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altitudini mai coborâte şi 35-40 pe interfluvii.
În tabelul 7.8 se prezintă temperatura zilnică maximă lunară (martie) cu diverse
probabilităţi de depăşire/perioade de revenire:

Tabelul 7.8. Temperatura zilnică maximă lunară
Nr.
crt.
1.
2.

Locaţia
%
1 la ... ani
Spaţii cu altitudinile cele
mai ridicate
Spaţiile cu altitudinile
cele mai coborâte

0,1
1000

Temperatura zilnică maximă lunară (martie) cu diverse
probabilităţi de depăşire/perioade de revenire (°C)
0,5
1
2
3
4
5
10
200
100
50
33
25
20
10

20
5

23,5

21,6

20,6

19,7

19,1

18,7

18,3

17,1

15,6

29,0

27,0

26,1

25,1

24,4

24,0

23,6

22,4

21,0

În continuare, pentru lună martie, pe baza celor doi parametri care alcătuiesc relaţia de
mai sus, s-a determinat stratul de apă maxim care s-ar putea elibera din zăpadă. Pentru
parametrul M s-a ales o valoare medie regională de 2 mm/°C, determinată pe baza graficului
lunar de variaţie a acestuia, care are în vedere variaţia în teritoriu a modului de utilizare a
terenului şi viteza vântului (P. Şerban, V. Al. Stănescu, P., Hidrologie dinamică, 1989, fig.
3.14., p. 74). Rezultatele obţinute se prezintă în tabelul 7.9:

Tabelul 7.9. Stratul de apă maxim care s-ar putea elibera din zăpadă
Nr.
crt.
1.
2.

Locaţia
%
1 la ... ani
Spaţii cu altitudinile cele
mai ridicate
Spaţiile cu altitudinile cele
mai coborâte

Stratul potenţial zilnic lunar (martie) cu diverse
probabilităţi de depăşire/perioade de revenire (mm)
0,1
0,5
1
2
3
4
5
10
20
1000
200
100
50
33
25
20
10
5
46,8

43,2

41,3

39,3

38,2

37,3

36,6

34,1

31,2

58,0

54,0

52,1

50,1

48,9

48,0

47,2

44,8

41,9

În urma analizei datelor s-a constatat că, la temperaturi maxime cu probabilitatea de
depăşire de 1 %, corelate cu o stare medie a grosimii şi rezervei de apă din zăpadă, în cazul
lunii martie, stratul preexistent se poate topi în totalitate în 24 de ore chiar şi la cele mai mari
altitudini de pe amplasament. În tabelul 7.10 se prezintă cantitatea de apă efectivă rezultată în
urma topirii zăpezii, echivalentă unor diferite perioade de timp, luându-se în considerare
rezerva de apă medie lunară.
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Tabelul 7.10. Cantitatea de apă efectivă rezultată în urma topirii zăpezii
Nr.
crt.
1.
2.

Locaţia
Spaţii cu altitudinile cele
mai ridicate
Spaţiile cu altitudinile cele
mai coborâte

5’

30’

60’

2h

6h

12 h

24 h

48 h

72 h

2

3

7

12

35

38

38

38

38

2

4

9

15

28

28

28

28

28

Pentru durate mai reduse de 24 de ore (de la 15 minute la 12 ore) s-a considerat că
topirea stratului de zăpadă se produce, în general, în timpul zilei, între orele 8°° şi 16°°,
atribuindu-se o valoare fracţionară a cantităţii de apă evacuate zilnic prin topirea zăpezii
pentru fiecare interval de timp. În tabelul 7.11 sunt redate valorile obţinute prin calcul ale
cantităţii de apă care ar putea rezulta din topire a stratului de zăpadă pentru probabilitatea de
depăşire de 1 % în cazul unor durate de timp variind de la 5 minute la 3 zile:

Tabelul 7.11. Cantitatea de apă care ar putea rezulta din topirea stratului de zăpadă pentru
probabilitatea de depăşire de 1 % în cazul unor durate de timp variind de la 5 minute la 3 zile
Nr.
crt.
1.
2.

Locaţia
Spaţii cu altitudinile cele
mai ridicate
Spaţiile cu altitudinile cele
mai coborâte

5’

30’

60’

2h

6h

12 h

24 h

48 h

72 h

2

3

7

12

35

39

41

77

85

2

4

9

15

44

49

52

97

107

7.2.2.3. Fenomene meteorologice periculoase pentru activitatea de transport
Fiind o regiune montană cu valori ridicate ale geodeclivităţii şi în contextul în care
drumul de acces este relativ îngust (o singură bandă de acces) şi prezintă un sector mai mult
decât sinuos, cu multe curbe, este de aşteptat ca în situaţii de vreme nefavorabilă (carosabil
acoperit cu polei sau zăpadă, ceaţă), să apară probleme în ceea ce priveşte circulaţia
autovehiculelor. Pentru a evita accidente care ar putea avea consecinţe negative în plan social

şi în mediul înconjurător, trebuie acordată atenţie fenomenelor de risc descrise mai jos.
Accesul se va realiza din localitatea Certeju de Sus, pe drumul județean 761 până în satul
Bocșa Mică, iar de aici pe drumul DC 24A și drumul de exploatare înspre fostul sector minier
Bocșa, cariera Leopold și halda Maria, situaţie în care parametrii meteo-climatici amintiţi au
fost caracterizaţi pentru etajul montan inferior.
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A. Viscolul
În tot spaţiul situat în interiorul arcului carpatic, numărul mediu multianual de zile cu
viscol este redus (1-2 zile pe an), ca efect al adăpostului realizat de munţi, protejând spaţiul de
invaziile de aer rece din estul şi nord-estul ţării.
În timpul zilelor cu viscol, în regiunea de studiu vântul acţionează predominant din
sector nord-vestic, cu viteze medii de 6-10 m/s, iar cantitatea de apă căzută, în medie, în
timpul unei zile cu viscol este redusă (2-3 mm/m²).
Viscolul este un fenomen care poate cauza pierderi în procesul de producţie prin
întreruperea temporară a circulaţiei, ca efect a troienirii zăpezii pe căile de comunicaţie
rutiere, însă datele de observaţii şi înregistrări indică o vulnerabilitate redusă a teritoriului
analizat la acţiunea unui astfel de fenomen.
Un efect benefic în relaţie cu astfel de fenomene este reprezentat de pădurea care
flanchează drumul de acces pe cea mai mare parte din lungimea acestuia şi care acţionează ca
un paravan împotriva troienirii zăpezii de-a lungul drumului.
În consecinţă, vulnerabilitatea teritoriului la acţiunea unui astfel de fenomen este
redusă.

B. Ceaţa
În regiunea de studiu, la altitudini mai mici de 800 m, numărul mediu multianual de
zile cu ceaţă este relativ ridicat, atingând 50-65 de zile. Frecvenţă maximă a acestui fenomen
se atinge în perioada septembrie-decembrie.
Ceaţa reprezintă un fenomen de risc care favorizează producerea accidentelor, în urma
scăderii vizibilităţii.

C. Depunerile de gheaţă la sol (poleiul şi stratul de zăpadă)
Starea drumurilor, cu referire specială la gradul de aderenţă, poate fi modificată
semnificativ în perioadele în care carosabilul este acoperit cu polei sau strat de zăpadă,
ridicând probleme în ceea ce priveşte transporturile rutiere şi circulaţia angajaţilor.
Numărul mediu multianual de zile cu polei în etajul inferior al Munţilor Apuseni este
redus; media se cifrează în jurul valorii de 2-3 zile pe an. Cel mai frecvent, poleiul apare în
luna decembrie (50 % din numărul mediu anual) şi, mai rar, în ianuarie. Numărul maxim
anual de zile cu polei, însă, poate ajunge la valori de 5-7 zile pe an în regiune.
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În consecinţă, vulnerabilitatea teritoriului la acţiunea unui astfel de fenomen este
redusă.
În sudul Munţilor Apuseni, stratul de zăpadă apare, în medie, în a doua jumătate a
lunii noiembrie, cel mai devreme făcându-şi apariţia în luna octombrie. Acesta se menţine cu
intermitenţă, în medie, până la sfârşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie, cel mai târziu
dispărând în luna mai. Numărul mediu multianual de zile cu strat de zăpadă (60-75 zile pe an)
este mai ridicat în luna ianuarie (30 %). Stratul maxim absolut de zăpadă în regiune a avut
grosimea de 90-100 cm în anul 2000.
În condiţiile întreţinerii optime a drumurilor pe timp de iarnă, prin acţionarea cu utilaje
specifice de deszăpezire şi cu material antiderapant, riscul de accident rutier datorat stratului
de zăpadă de pe carosabil se poate reduce la minim.

7.2.2.4. Alte fenomene şi procese atmosferice de risc

A. Temperaturile extreme
Prin corelaţie cu staţiile din Munţii Apuseni situate la altitudini asemănătoare cu cele
ale amplasamentului, valorile absolute de temperatură se încadrează între -28 şi -30°C în
cazul minimelor şi 32-36 °C în cazul temperaturilor maxime, rezultând o amplitudine termică
maximă absolută de 66 °C pentru spaţiile cu altitudini mai coborâte ale amplasamentului.
Comparativ cu alte locaţii din ţara noastră, extremele termice absolute se încadrează între
valori relativ moderate, muntele având rol de atenuare a amplitudinilor termice.
Numărul mediu multianual de nopţi geroase (t med ≤ -10 °C) se încadrează între 25-28
zile, cu o frecvenţă maximă în februarie (30-35 %). Vulnerabilitatea teritoriului la inversiuni
de temperatură este redusă, marea majoritate a acestora manifestându-se la înălţimi inferioare
arealului studiat. Numărul mediu multianual de zile tropicale (t max ≥ 30 °C) este puternic
influenţat de altitudine, fiind de circa 5 zile, la înălţimile cele mai coborâte ale arealului
analizat, şi sub o zi, pe vârfurile montane din jurul acestuia.

B. Tornadele
Tornadă, denumită popular, vârtej’’, este o coloană de aer cu rotire puternică (deseori
peste 200 km/h), care face legătura între nori de furtună (Cumulonimbus mamma) şi sol.
În ţara noastră se constată în ultima perioadă de timp o intensificare a fenomenelor de
acest tip.
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Toate tornadele au fost identificate în arealele joase, deschise, care permit contactul
nemijlocit între două mase de aer cu caracteristici termo-barice diferite.
În arealul afectat de proiect acest tip de fenomene nu este specific, ca de altfel în întreg
lanţul montan din România, la nivelul căruia nu a fost consemnat nici un eveniment similar în
toată perioada de înregistrări meteorologice. Având în vedere cele menţionate anterior,
precum şi intensitatea medie redusă a tornadelor din arealul ţării noastre (sub 30 m diametru şi
1-2 grade pe scara Fujita), probabilitatea de afectare a obiectivelor din zona Ciongani se poate
considera foarte redusă.

C. Furtuni extra-tropicale
Furtunile extra-tropicale în condiţiile climatice ale ţării noastre sunt mai frecvente
vara, remarcându-se în ultima perioadă de timp o creştere a frecvenţei acestora şi în anotimpul
rece, pe fondul creşterii temperaturii aerului şi a Oceanului Planetar. Acestea apar, deseori, în
condiţiile înlocuirii unor mase de aer cald, preexistent, cu mase de aer reci şi mai dense sau în
contextul dezvoltării unor sisteme convective de mare intensitate.
Muntele are rol moderator şi în ceea ce priveşte fenomenele de tip, vijelii’’, care apar
în condiţiile traversării României de fronturi atmosferice reci în spaţiile deschise (câmpii,
podişuri). Pot exista cazuri, cu probabilitate de producere redusă, în care se pot isca vânturi
care pentru scurt timp să atingă viteze capabile să aducă daune unor elemente structurale şi
funcţionale din zona proiectului (25-40 m/s).
Furtunile asociate unor nori Cumulonimbus cu mare dezvoltare pe verticală (peste 10
km) pot fi însoţite de căderi de grindină care, în regiune, înregistrează o medie multianuală de
2-3 cazuri/an, cu valori maxime de 6-7 zile pe an.
De asemenea, furtunilor de vară le sunt asociate fenomene orajoase (fulgere, trăsnete,
tunete). Numărul de zile cu oraje (fulgere, trăsnete) specific regiunilor montane inferioare este
de 30-35 zile pe an (Deva, 30 zile), putându-se înregistra, în ani favorabili, şi 80 oraje pe an.
Frecvenţa maximă se înregistrează în luna iunie (28 % din cazuri). Pe clădirile sau instalaţiile
care domină spaţiile înconjurătoare se recomandă montarea de aparatură specifică de captare

şi transfer a energiei eliberate de eventuala producere a unor trăsnete.
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D. Secetă şi deşertificarea
Conform datelor de observaţii şi măsurători realizate la staţiile meteorologice
amplasate în Munţii Apuseni, situaţiile de secetă atmosferică sunt rare, ca urmare a bilanţului
pluviometric predominant excedentar (exces de umiditate), rezultat din modul de combinare a
precipitaţiilor şi evapotranspiraţiei.
Conform ultimelor rapoarte privind evoluţia deşertificării la nivel mondial, arealul de
studiu nu se află situat în zonele vulnerabile la acest fenomen, ca de altfel aproape toată ţara
(excepţie unele areale din Dobrogea, Câmpia Română şi Podişul Moldovei). Mai mult decât
atât, Munţii Apuseni, care includ şi amplasamentul, sunt caracterizaţi, în medie, de un exces
de umiditate, ca efect al unui raport precipitaţii medii/evaporaţie medie excedentar
(http://soils. Usda.gov/use/worldsoils/mapindex/desert.html).
În condiţiile în care se produce o combinaţie favorabilă dintre seceta atmosferică şi
vânt cu viteze ridicate (situaţii cu probabilităţi reduse în zonă), pentru a evita deflaţia
(spulberarea) particulelor fine de praf, depozitele din haldele de steril vor fi compactate şi,
atât acestea cât, şi căile de transport, vor fi menţinute umede.

7.2.3 Riscul indus de viituri şi inundaţii
Cea mai apropiată apă de suprafaţă (cu caracter nepermanent), faţă de perimetrul
amplasamentului analizat, este pârâul Ciongani ce curge in S carierei Ciongani.

7.2.3.1. Factori implicaţi în geneza viiturilor şi inundaţiilor
Intensitatea viiturilor diferă de la un bazin la altul, chiar în condiţiile unui fenomen
declanşator asemănător, ca urmare a condiţiilor diferite de recepţie şi transfer a masei şi
energiei. Astfel, variabile cu un grad ridicat de imuabilitate, precum unele caracteristici
morfometrice ale bazinului şi reţelei hidrografice, textura solului, gradul de împădurire,
activitatea şi unele structuri antropice, sau cu o variabilitate temporală mai ridicată, cum ar fi
precipitaţiile lichide căzute în bazin anterior fenomenului declanşator, starea solului (umed,
îngheţat), nivelul apei în albia minoră şi stratul freatic, rata evaporaţiei etc. Pot amplifica sau
diminuă intensitatea viiturii. Aceste variabile constituie, în consecinţă, fondul pe care se
desfăşoară viiturile, încadrându-se factorilor condiţionali (Mustăţea, A., 2005).
Rolul determinant în formarea undelor de viitură revine, însă, factorilor meteorologici
(de exemplu, o ploaie de mare intensitate şi durată, asociată topirii bruşte a stratului de
zăpadă). Aceştia fac parte din grupa factorilor dinamici, cauzali, constituind, input-ul”
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declanşator al viiturii.

I. Factori condiţionali

A. Implicaţiile elementelor morfometrice bazinale şi fluviale în dinamica viiturilor
Altitudinea. Influenţa reliefului asupra fazelor caracteristice ale scurgerii râurilor şi,
implicit, şi asupra viiturilor şi parametrilor caracteristici ai acestora se manifestă mai mult
indirect, prin intermediul altitudinii (H), determinând etajarea elementelor climatice, precum

şi a vegetaţiei şi solurilor.
Relieful este caracterizat de prezenţa unor înălțimi cu forme abrupte sau domoale, cu
altitudini cuprinse între 400 şi 1000 m. In zonă se găsesc mai multe culmi, corespunzând unor
neck- uri vulcanice vechi, cum ar fi: Haitău (1056 m), Sarcau (894,9 m), Găunoasa (678 m),
Făeraguț (702,1 m), Făeragu (781 m), Măgura (677,9 m), Oancii (905,1 m), Stogului (897,3
m).
Forma microbazinelor hidrografice. Toate bazinele hidrografice luate în considerare
sunt puternic extinse în lăţime, favorizând concentrarea rapidă a apei din ploi sau topirea
zăpezilor şi debite de vârf mai ridicate comparativ cu bazinele alungite.
Mărimea bazinelor hidrografice are o importanţă deosebită în formarea undelor de
viitură. Bazinele hidrografice mici, precum cele de pe amplasament (torenţi şi pârâuri
suprafeţe de la câteva hectare până la câţiva km²), pot fi acoperite integral de o ploaie
torenţială, debitele pârâului prezentând variaţii mari, legate direct de intensitatea şi durata
ploii declanşatoare. Specifice unor astfel de bazine sunt viiturile spontane, deosebit de
periculoase în contextul unor intensităţi mari, ca urmare a timpului redus de anticipare.
Pantă medie a bazinelor hidrografice influenţează coeficienţii de scurgere şi, implicit,
timpul de concentrare şi propagare a apei prin albii viiturile, fiind mai violente, iar efectele
negative asociate lor mai pregnante în cazul cursurilor de apă cu pantă şi viteză de scurgere a
apei mai mari. În condiţiile unei înclinări ridicate are de suferit, de asemenea, covorul edafic,
mai ales în locurile despădurite, iar dacă se ajunge la rocă de bază, cresc valorile
coeficientului de scurgere şi, implicit, variaţia amplitudinală a debitelor lichide şi solide.

B. Vegetaţia
Dintre asociaţiile vegetale, cea mai mare influenţă asupra formării şi evoluţiei
viiturilor o are pădurea. Intercepţia de la nivelul coronamentului, scurgerea apei pe frunze,
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crengi, tulpină şi substrat, caracterizate printr-un anumit coeficient de rugozitate şi capacitatea
de absorbţie a litierei şi humusului determină micşorarea vitezei de scurgere a apei ploilor,
favorizând creşterea infiltraţiei. Pe de altă parte, datorită topoclimatului specific, stratul de
zăpadă are o durată de topire mai îndelungată în bazinele împădurite, ducând la creşterea ratei
de infiltrare. Toate acestea conduc la regularizarea viiturilor, manifestată printr-o întârziere a
scurgerii maxime şi prin apariţia unor debite de vârf şi eliberarea unor volume de apă mai
mici în bazinele bine împădurite, comparativ cu cele cu un coeficient de împădurire mai
redus.
Legităţile exprimate mai sus sunt valabile doar în cazul unor ploi mai puţin abundente,
cu un singur nucleu temporal, pentru că, în cazul în care se ating cantităţi foarte mari, solul,
litiera şi stratul de humus ajung la saturare, iar pădurea nu mai reţine nimic, astfel încât
precipitaţiile care cad după acel moment participă efectiv la formarea scurgerii (Miţă, P.,
1973, Konecsny, K., 2005).
Ca urmare a modificării condiţiilor climatice odată cu creşterea altitudinii, pădurile se
dispun etajat. Altitudinile de 400-1000 m, specifice amplasamentului, îl încadrează, în
principal, etajului fagului (Fagus sylvatica) alături de care se dezvoltă şi exemplare de gorun
(Quercus petraea) şi carpen (Carpinus betulus).
Amplasamentul propus se află în apropierea sitului ROSPA 0132 Munţii Metaliferi,
într-o zonă acoperită în totalitate de păduri.

C. Substratul lito-edafic
Principalele tipuri de soluri, din zona studiata, sunt sol brun luvic, sol brun eumezobazic tipic şi sol brun acid tipic, soluri care poartă amprenta influenţei factorilor locali –
apa stagnantă, apa freatică sau roca şi litosol. În zona au fost evidenţiate formaţiunile: sol
vegetal, grohotiş de pantă (formaţiuni acoperitoare), roca de bază alcătuită din formaţiuni
eruptive.
Valorile stratului de apă scurs au o strânsă relaţie cu tipul şi caracteristicile solurilor,
fiind mai scăzute în cazul solurilor afânate, cu profil consistent, şi mai ridicate deasupra
solurilor impermeabile, cu textură fină argiloasă, şi în cazul celor cu o profunzime redusă.
Marea majoritate a solurilor din regiune au textură medie, luto-nisipoasă şi lutoasă.
Materialul din coperta este constituit din sol vegetal care are grosimi cuprinse între
0,3 m și 0,5 m, este discontinuu și în multe locuri lipsește.
În general, solurile au profunzime redusă, în care predomină, după cum s-a menţionat
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mai sus, textura mijlocie relativ uniformă pe profil. În aceste condiţii, drenajul natural are
valori bune, înscriindu-se în tipurile percolativ şi repetat percolativ.

C. Omul şi activităţile sale
Modul actual de utilizare a terenului indică o pondere mare a pădurilor pe viitorul
amplasament. În urma extinderii spaţiilor afectate de lucrări antropice/construcţii (carieră,
drumuri etc.), ponderea suprafeţelor ocupate de păduri şi păşuni se va diminua foarte puţin.
Defrişarea nu va influenţa semnificativ coeficienţii de scurgere.

II. Factori declanşatori
Principalii factori declanşatori sunt Precipitaţiile abundente şi Topirea bruscă a
stratului de zăpadă, prezentaţi detaliat în subcapitolele 7.2.2.1 şi respectiv 7.2.2.2.

7.2.3.2. Caracteristicile viiturilor
Viiturile sunt fenomene hidrodinamice caracterizate printr-o creştere rapidă a nivelelor

şi debitelor până la o cotă de vârf, urmate de o scădere, în general, mai lentă decât creşterea.
Majoritatea viiturilor se produc vara, în condiţii cu ploi torenţiale bogate care depăşesc
rapid capacitatea de infiltrare a solului, şi primăvara, când, alături de precipitaţiile bogate, se
topeşte şi stratul de zăpadă. Astfel de fenomene nu sunt excluse nici iarna cu atât mai mult cu
cât în ultima perioadă de timp stratul de zăpadă are frecvente cicluri de, depunere-topire’’.
În relaţie cu obiectivele amplasamentului analizat (canale de gardă, bazine de
colectare-decantare ape pluviale, podeţe tubulare), mai periculoase sunt viiturile spontane
(flash-floods), caracteristice de altfel unor bazine hidrografice cu suprafeţe reduse precum
cele din zona studiată. Pe lângă forţa deosebită a apei care determină o eroziune acerbă a
malurilor şi a patului albiei, la astfel de viituri sunt transportate de cantităţi enorme de
sedimente şi plutitori (trunchiuri de copaci, crengi etc) care pot bloca secţiunile de scurgere
din punctele de subtraversare a drumului de acces şi colmata reţelele artificiale de drenaj
(canal gardă, rigole). Din fericire, nici unul dintre obiectivele proiectului nu se află cantonat în
zona conurilor de împrăştiere ale cursurilor de apă din zonă, acolo unde aluviunile se depun
odată cu schimbarea de pantă.
În lipsa staţiilor hidrometrice care să monitorizeze principalii parametri caracteristici
scurgerii în albiile cursurilor de apă de pe amplasament, s-a recurs la alte metode de calcul a
debitelor cu anumite probabilităţi de revenire.
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Metodologia de calcul a debitelor maxime a fost adoptată ţinându-se cont de mărimea
bazinelor hidrografice aferente fiecărei secţiuni. Astfel, fiind vorba numai de secţiuni cu
suprafeţe bazinale mici, (sub 10 km2) s-a aplicat formula raţională de calcul a debitelor
maxime:
Q p% = α ⋅ i p ⋅ F ⋅

k
tc

Unde:
-

Q p%

- debitul cu o anumită probabilitate de depăşire;

- α - coeficientul de scurgere;
-

ip

t
- înălţimea ploii (mm) egală cu timpul de concentrare ( c );

- F- suprafaţa bazinul de recepţie (km²);
- K – coeficient care ţine cont de neuniformitatea unităţilor de măsură

Cariera Ciongani este amplasată în apropierea pârâului Ciongani, care este un curs
nepermanent de apă, dar pe care poate apărea o viitură. Deoarece suprafaţă bazinului de
recepţie este foarte mică (locaţia este foarte aproape de cumpăna apelor), debitul maxim al
eventualei viituri va avea valori reduse, nepericuloase.

7.2.3.3. Inundaţiile
Conform prevederilor Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, zona este
încadrată în zonele de risc natural – Inundaţii pe cursuri de apă şi pe torenţi.
Principala situaţie de risc ce poate să apară pe amplasamentul carierei este
posibilitatea apariţiei alunecărilor de teren în zona treptelor carierei, în cazul unor fenomene
meteorologice extreme (în special ploi torenţiale) şi/sau posibile eroziuni în zonă.
Influenţele lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă şi măsurile
prevăzute pentru evitarea unor pagube, constau în:
- Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, acestea fiind
amplasate la distanţe mari;
- În raza perimetrului de exploatare propus nu sunt instituite zone de protecţie;
- Exploatarea resurselor minerale se va face cu respectarea condiţiilor de scurgere a
apelor şi de asigurare a stabilităţii taluzelor excavaţiilor;
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- Sectorul prevăzut pentru lucrări va fi delimitat astfel încât să nu fie afectate zonele
adiacente.
- Depozitarea lubrifianţilor, alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor, lucrările de
revizii şi reparaţii, precum şi alte lucrări care pot constitui surse de poluare, se vor efectua în
zonele şi pe platformele special amenajate în aceste scopuri.

7.2.4. Riscul de incendii

Din discuţiile avute cu populaţia locală, a rezultat faptul că nu există înregistrări ale
unor incendii forestiere în zona din jurul amplasamentului minier.
În condiţiile meteorologice şi topoclimatice ale amplasamentului şi având în vedere
structura speciilor forestiere locale (predomină net pădurile de foioase), se poate spune că
probabilitatea de apariţie a unui incendiu natural sever este redusă, cu toate că în 30-35 de
zile/an există manifestări de tipul fenomenelor orajoase (tunete, fulgere, trăsnete). În sprijinul
afirmaţiei de mai sus se pot aduce următoarele argumente (datele meteorologice au fost
obţinute prin corelaţie cu staţii meteorologice amplasate în condiţii fizico-geografice
asemănătoare cu cele ale amplasamentului):
- Cantitatea medie de precipitaţii în spaţiul aferent spaţiului studiat are valori ridicate,
specifice spaţiului montan, fiind cuprinsă între 750 şi 900 mm/an;
- Numărul mediu de zile cu precipitaţii este de asemenea ridicat, încadrându-se între
150 şi 180 de zile/an. În perioada critică (mai-septembrie), în medie odată la 10 ani poată să
apară o perioadă lipsită de precipitaţii egală sau mai mare de 2 săptămâni, nefiind semnalată
în perioada ultimilor 30 de ani vreo lună fără precipitaţii;
- Temperatura medie în perioada mai-septembrie variază între 16 °C în spaţiile mai
joase şi 10 °C pe vârfurile mai înalte, determinând valori reduse ale evapotranspiraţiei (450
mm/an);
- Seceta se instalează rareori şi doar în anotimpul de vară, atunci când, pe fondul
persistenţei unor valori termice mai ridicate, precipitaţiile lipsesc o perioadă mai îndelungată
de timp;
- În timpul manifestărilor orajoase substratul este aproape întotdeauna umed,
neîntreţinând arderea; în plus, marea majoritate a speciilor de plante locale (păduri de fag,
ierburi şi tufişuri verzi), prin proprietăţile ignifuge pe care le au, nu permit extinderea unui
eventual incendiu.
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Totuşi, datorită consecinţelor negative potenţiale care ar putea apărea în cazul unui
incendiu forestier (sau orice alt tip de incendiu), se vor adopta o serie de măsuri în
conformitate cu legislaţia românească în vigoare necesare managementului eficient al unor
astfel de evenimente. În condiţiile implementării şi respectării măsurilor necesare gestionării
fenomenelor de acest tip, pericolul asociat incendiilor naturale se va situa la un nivel redus.

7.2.5 Riscul alunecărilor de teren şi al prăbuşirilor de roci pe versanţi

În urma analizei ortofotoplanurilor din zonă nu s-au remarcat fenomene de tipul
alunecărilor de teren şi al prăbuşirilor de stânci. Situaţia este favorizată de prezenţa pe areale
extinse a rocilor dure, compacte şi a pădurilor, factor preventiv în raport cu astfel de
fenomene.

7.3. Hazarduri şi riscuri tehnologice

7.3.1 Prezentarea substanţelor şi preparatelor prezente în cadrul proiectului

Substanțele și preparatele ce vor fi utlizate în cadrul proiectului au fost pzentate în cap.
1.9.2. „Informaţii despre materiile prime şi substanţele chimice folosite”.
Pentru execuţia lucrărilor de derocare, S.C. DEVA GOLD S.A. va apela la firme
specializate şi atestate pentru execuţia unor astfel de lucrări. Pe amplasament nu vor fi
depozitate substanţe explozive. Riscul de explozii necomandate este astfel redus.

7.4. Analiza calitativă de risc

7.4.1. Identificarea scenariilor de accidente potenţiale

În această secţiune se descriu scenariile de accidente identificate ca fiind posibile,
condiţiile în care acestea se pot produce şi o evaluare calitativă a probabilităţii de producere
precum şi a amplitudinii/gravităţii consecinţelor, pentru fiecare din etapele ciclului de viaţă
ale proiectului şi fiecare din secţiunile de siguranţă identificate.
Întrucât fazele de construcţie şi operare nu sunt bine delimitate, în evaluarea riscului
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se tratează împreună.
În faza de închidere - post închidere a carierei, se desfăşoară lucrările de
dezafectare/demolare ale construcţiilor şi de refacere a mediului, lucrări ce pot fi considerate
ca având un risc nesemnificativ.

I. Cariera de exploatare a andezitului
A. Explozii accidentale ale explozivilor în timpul manipulării. Probabilitatea ca
amestecul exploziv să detoneze de la sine este redusă, AM-1 fiind puţin sensibil la şocuri
mecanice. În anumite condiţii de depozitare sau utilizare, cum ar fi expunerea îndelungată la o
sursă de căldură, acesta poate detona accidental prin creşterea sensibilităţii de detonaţie dar
aceste cazuri sunt extrem de rare.
Gravitatea producerii unui asemenea accident este destul de mare deoarece se poate
solda cu pierderi de vieţi omeneşti.

B. Explozia necontrolată a explozivului rămas nedetonat după puşcare are o

probabilitate redusă. Cu toate că există posibilitatea de producere a rateurilor, acestea sunt
detectate la verificarea frontului care se execută întotdeauna după operaţia de împuşcare de
către artificier. Probabilitatea de a nu detecta eventualele rateuri la verificarea frontului este
medie. În cazul depistării acestora se face un plan de lichidare al lor, fie prin perforarea unor
alte găuri apropiate de acestea care prin detonare vor produce şi distrugerea explozivului din
aceste găuri, fie prin aplicarea unor încărcături deasupra găurilor, în cazul sfărâmării
secundare a supragabariţilor. Pe de altă parte, artificierii sunt selectaţi corespunzător la
angajare, când urmează cursurile speciale care le permite lucrul cu exploziv şi sunt verificaţi
periodic din punct de vedere psihologic.
În cazul în care rămân totuşi găuri nedetonate care explodează necontrolat,
accidentul produs poate fi grav, soldându-se cu vătămarea personalului şi pagube materiale.

C. Vibraţii datorate utilizării explozivilor la operaţiile de derocare. Utilizarea
explozivilor este o sursă de zgomot, vibraţii şi unde seismice, care pot genera riscuri pentru
sănătatea umană şi construcţiile din zonă. Puşcările se fac după scheme bine stabilite, cu
cantităţi de exploziv calculate corespunzător pentru derocare, în aşa fel încât că unda seismică
generată să nu afecteze structurile din zonă.
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Probabilitatea ca detonarea explozivilor să genereze efecte distructive asupra
construcţiilor din apropiere, în general este mare, însă perimetrul carierei este amplasat la
peste 2 km de cea mai apropiata localitate, în zona de exploatare nu există obiective civile,
industriale sau de altă natură, cele mai apropiate zone rezidenţiale (gospodarii particulare)
se găsesc la circa 2 km fata de perimetrul exploatării. În zona cea mai apropiată de carieră,
este recomandat că operaţiile de derocare să fie mai atent controlate.

D. Surpări ale frontului de lucru în carieră, alunecări ale taluzurilor pot apărea în
următoarele cazuri:
- Utilizarea unei cantităţi prea mari de exploziv. Este puţin probabilă datorită faptului
că împuşcările în cariere se realizează după scheme bine stabilite şi în conformitate cu
condiţiile din teren.
- Existenţa unui gol subteran sub treapta carierei.
- Apariţia unor fisurări a masivului sau a unor intercalaţii friabile care să determine
„ruperea” unei cantităţi mult mai mari de rocă decât cea prevăzută iniţial. Are o probabilitate
redusă, deoarece roca din masiv a fost investigată şi se cunosc caracteristicile sale geomecanice, iar topografii şi geologii vor inspecta zilnic frontul de lucru, pentru detectarea
apariţiei fisurilor.
- Apariţia acviferului sau precipitaţii abundente în zona de exploatare şi neasigurarea
captării şi evacuării eficiente a apelor. Are o probabilitate destul de redusă.

Probabilitatea de apariţie a surpărilor este redusă în condiţiile respectării tehnologiei
de exploatare şi efectuării prospecţiunilor înaintea începerii unui nou front de lucru şi prin
utilizarea corectă a tehnologiilor de împuşcare.
Consecinţele pot fi moderate şi constau în accidente umane pentru muncitorii care se
află în frontul de lucru, avarierea utilajelor din carieră şi eventuale scurgeri accidentale de
carburanţi pe sol, avarierea unor conducte sau cabluri a căror trasee se află în zona afectată
sau în vecinătate, surparea drumurilor de acces, deci întreruperea lucrărilor de extracţie a
minereului până la refacerea căilor de acces.

E. Explozia AM-1 în timpul transportului, pe drum sau în carieră. Se poate produce
explozia AM-1 pe fondul existenţei unei contaminări prealabile a azotatului cu substanţe
organice sau ca urmare a existenţei de materiale combustibile în spaţiul de manipulare. O
posibilă sursă de contaminare sunt combustibilii folosiţi de către autovehiculele de transport,
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care folosesc drept combustibil motorină. În cazul producerii unor defecţiuni cu pierderi,
scurgeri de combustibili, se creează condiţii favorabile pentru incendii.
Producerea unei explozii a AM-1 are o probabilitate redusă, datorită respectării
condiţiilor de transport şi a normelor de operare în cadrul carierei. Efectele distructive ale
exploziei sunt moderate şi se datorează suprapresiunii în frontul undei de şoc, fluxului
radiaţiei termice produsă de explozie pentru persoanele expuse şi formarea unui nor
contaminat cu oxizi de azot.

F. Accidente rutiere şi de muncă produse în cadrul lucrărilor de exploatare în carieră
(transport al materialelor, foraje, puşcare, manipulare, etc.) sunt specifice acestui tip de
activitate şi au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a
instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu utilaje şi mijloace de protecţie
adecvate.
Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai
multor muncitori.

II. Activitatea de transport

A. Accidentele rutiere şi de muncă produse în cadrul transportului intern al rocilor de
la carieră la stația de sortare sau la obiectivele S.C. DEVAGOLD S.A., au o probabilitate

medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a amenajării corespunzătoare a
drumurilor, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu utilaje şi mijloace
de lucru şi de protecţie adecvate.
Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai
multor muncitori şi eventual daune materiale, deci consecinţele pot fi considerate minore.

7.4.2. Analiza riscului
Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţii desfăşurate în cadrul amplasamentului,
s-a procedat la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecinţelor

şi de probabilitate a producerii eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecărui scenariu
fiind reprezentat de produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea valorilor asociate
nivelelor de probabilitate şi de gravitate se ţine cont de impactul potenţial şi de măsurile de
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prevenire prevăzute.
Pentru o mai sugestivă prezentare a concluziilor rezultate din analiza riscurilor
accidentale specifice activităţii din cadrul amplasamentului se prezintă în continuare matricea
de cuantificare a riscurilor, întocmită pe baza scenariilor de accidente posibile descrise
anterior (tabelul 7.13).

Tabelul nr. 7.13 Matricea de cuantificare a riscurilor
Nr.
crt.
a
b
c
d
e
f
a

Pericolul

Probabilitate

Gravitate

I. Cariera de exploatare a andezitului
Explozii accidentale a explozivilor
2
Explozia necontrolată a explozivului rămas nedetonat
2
Vibraţiile datorate exploziilor
4
Surpări ale frontului de lucru
2
Explozia Nitramoniului
2
Accidente rutiere şi de muncă
3
II. Activitatea de transport
Accidentele rutiere şi de muncă produse în cadrul
3
transportului intern

Risc

4
3
1
3
3
2

8
6
4
6
6
6

2

6

În tabelul 7.14. se prezintă centralizat rezultatele analizei calitative de risc. În zonele
delimitate de grilă sunt menţionate indicele zonei de securitate şi numărul corespunzător al
scenariului:

PROBABILITATEA

Tabelul 7.14. Analiza calitativă de risc
Frecvent
Probabil

Ic

Ocazional

If , IIa

Izolat

Ib, Id, Ie

Ia

Moderate

Majore

Improbabil
Nesemnificative

Minore

Catastrofice

EFECTE (GRAVITATEA)

Rezultatele analizei calitative de risc arată că toate scenariile de accident luate în
considerare pentru acest proiect prezintă un risc scăzut sau foarte scăzut, doar exploziile
accidentale a explozibililor prezintă un risc moderat, care implică aplicarea unor proceduri
speciale de intervenţie.
Ca atare se consideră utilă şi necesară o analiză mai detailată, bazată pe evaluarea
cantitativă a riscurilor, pentru acest scenariu de accident, care poate fi considerat accident
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potenţial major.

7.5. Analiză cantitativă de risc

Pentru evaluarea riscului asociat accidentelor potenţial majore identificate prin analiza
calitativă de risc, este utilizată şi metodologia "bazată pe consecinţe", numită şi "abordare
deterministă" care se bazează pe evaluarea consecinţelor unor posibile accidente, fără a se
cuantifica probabilitatea de producere a acestor accidente, evitând astfel incertitudinile
inerente care apar la cuantificarea explicită a frecvenţelor de producere a accidentelor
potenţiale.
Această metodă are o bază raţională similară cu "cel mai grav scenariu imaginat". Se
consideră că dacă, pentru cel mai grav scenariu de accident imaginat sunt luate suficiente
măsuri pentru protejarea populaţiei atunci, pentru fiecare accident posibil, mai puţin grav
decât cel mai grav vor fi, de asemenea, suficiente măsurile pentru protejarea populaţiei.
Pentru identificarea scenariului cel mai grav imaginat (posibil), sunt definite mai
multe „scenarii (ipoteze) de referinţă", se evaluează consecinţele ce derivă din producerea
acestora, se identifică "scenariul cel mai grav" care se ia în calcul în scopul analizei zonei de
amplasare a unităţii generatoare de risc.
Consecinţele accidentelor sunt luate în considerare cantitativ, prin calculul distanţei în
care mărimea fizică ce descrie consecinţe (radiaţia termică, energie, suprapresiune în frontul
undei de şoc) atinge o valoare (prag) limită corespunzător începutului manifestării efectelor
nedorite.
Trebuie menţionat că în legislaţia naţională nu sunt adoptate încă astfel de valori,
pragurile utilizate în prezenta lucrare sunt conform legislaţiei din alte ţări ale UE (valorile
nu sunt unitare la nivel de UE).
Pe lângă distanţa corespunzătoare valorii prag letale a mărimii fizice care descrie
consecinţele, se mai estimează şi o altă distanţă, corespunzătoare începutului "efectelor
ireversibile". Această distanţă este utilizată pentru separarea zonelor cu populaţie sensibilă
(şcoli, spitale) sau a zonelor dens populate de sursele de pericol.
Analiza calitativă prezentată anterior a arătat că "cel mai grav scenariu imaginat" este
accidentul în care ar avea loc explozia accidentală a explozibililor.
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7.5.1. Riscuri asociate materialelor explozive
În condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare, azotatul de amoniu este
stabil. Totuşi el este un agent oxidant care prin încălzire la temperaturi mari în spaţii închise
cu realizarea unei presiuni ridicate, poate conduce la reacţii violente sau explozii, în special
dacă sunt contaminate cu substanţe periculoase (materiale combustibile şi lubrifianţi, agenţi
reducători, acizi, baze, sulfuri, coloranţi, cloruri, cromaţi, nitraţi, permanganaţi, pulberi
metalice).

Efectele generate de producerea unui accident depind de tipul scenariului care
defineşte accidental analizat şi valoarea indicatorului specific determinat, care în cazul
exploziilor este suprapresiunea în frontul undei de şoc.
Suprapresiunea în frontul undei de şoc este un parametru care permite evaluarea
efectelor exploziilor asupra construcţiilor şi a oamenilor.
Daunele produse în cazul unor explozii funcţie de suprapresiunea în frontul undei de

şoc sunt prezentate sumar în tabelul următor, extras din Anexa nr. 3b la HG 536/2002
modificată prin HG 1207/2005 (Normă materiale explozive):
Tabel 7.15. Extras din Anexa nr. 3b la HG. 536-2002
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Aplicarea modelului TNT pentru calcularea puterii explozive
Deoarece o explozie este o conversie rapidă a unui solid într-un gaz la o temperatură
ridicată, parametrii esenţiali care guvernează câmpul exploziv reprezintă cantitatea de gaz
produsă şi căldura eliberată prin reacţie, care determină temperatura maximă atinsă.
Cantitatea de gaz produsă este de obicei exprimată ca un volum (V0) la 0 oC şi
presiune de 1 atm pe 1 kg de exploziv. V0 este calculat din ecuaţia chimică care reprezintă
reacţia explozivă, tratând gazele ca gaze ideale.
Căldura exploziei reprezintă cantitatea de căldură eliberată în timpul descompunerii.
Se determină prin ecuaţia chimică care reprezintă reacţia de explozie în care produsele
explozive din partea dreaptă sunt într-o stare fizică corespunzătoare unor condiţii de presiune

şi temperatură ridicate ale exploziei. Apa formată este în stare de vapori.
2NH4NO32 N2 +4H2O + O2 + 118 kJ/mol
Căldura unei explozii, măsurată pe unitate de masă de explozibil este desemnată Qv şi
este aproximată prin căldura de reacţie. Cu toate acestea, nu există o modalitate unică de
determinare a lui Qv şi relaţiile termodinamice diferite produc rezultate diferite.
În concluzie, nu are rost să se depună eforturi mari pentru o acurateţe bună în
calcularea câmpului exploziv deoarece nu numai că starea termodinamică finală a produselor
este incertă, dar şi starea fizică a condiţiilor de etanşare şi stocare poate avea un efect marcant
asupra energiei eliminate.
Calculele şi experimentele au determinat energia de explozie a celor mai obişnuiţi
explozivi, dar în practică nu toată energia care putea fi teoretic eliberată este convertită într-o
undă de şoc. Există numeroase motive pentru aceasta, dar principalul este acela că numai o
fracţie a masei de exploziv explodează în realitate – restul se dispersează. Raportul dintre
energia reală eliminată şi cea teoretic disponibilă este considerat de obicei ca eficienţa
exploziei.
Energia eliberată de o explozie este de aceea produsul dintre masa explozibilului – M
(kg), energia exploziei – Es (J) la 1 kg de substanţă şi eficienţa exploziei. Energia specifică a
exploziei este de obicei măsurată în termeni de energie de detonare a TNT şi este considerată
ca putere explozivă:
Puterea Explozivă = Es/ETNT
Unde: Es - Energie de descompunere a unui kg de substanţe (J)
ETNT - Energia de detonare a 1 kg de TNT (J).
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Deoarece consecinţele exploziilor sunt documentate în termeni de masă a TNT,
consecinţele exploziilor altor substanţe sunt cel mai convenabil determinate prin calcularea
unei mase echivalente a TNT. Aceasta este definită ca:
Echivalent TNT = M x (Putere explozivă) x (eficienţă).
Odată ce echivalentul TNT (EQTNT) al unei substanţe a fost stabilit, efectul unei
explozii de M kg din acea substanţă este uşor determinat prin referire la efectele studiate ale
unei explozii a unei cantităţi echivalente de TNT.
O problemă generală privind aplicabilitatea modelului TNT pentru un material cum
este NA este aceea a lipsei de informaţii (ştiinţifice) privind valorile care trebuie utilizate
pentru puterea de explozie şi eficienţa. O a doua problemă o reprezintă comportamentul neideal al NA cu privire la proprietăţile de detonare. Ca rezultat, exploziile pe scară largă vor
arăta probabil efecte (la scară) diferite de testele din teren la cea mai mică scară. În tabelul
7.16 este prezentat echivalentul TNT pentru Azotatul de amoniu, ANFO si Emulsie.

Tabel 7.16 Echivalentul TNT pentru diverse materiale explozive

Numele subst.
Azotat de amoniu
ANFO
Emulsie

Echivalentul
TNT
42 %
74 %
80 %

În principiu, echivalentul TNT al unui material poate fi determinat din consideraţii
teoretice, din teste la scară „mică” şi incidente.
Greutatea echivalentă a TNT în cazul unui eveniment exploziv este guvernată atât de
puterea explozivă a materialului (echivalenţa TNT) cât şi de eficienţa procesului. Echivalentul
TNT şi eficienţa explozivă a NA variază de la o sursă bibliografică la alta.

Pentru efectuarea simulării, a fost considerat următorul scenariu:

Explozia unei cantităţi de 1060 kg nitramoniu (AM-1) – în timpul transportului către
carieră sau aflată la un moment dat în carieră.
Ca exploziv de bază va fi utilizat AM-1- amestec exploziv AMFO, care este un
amestec de azotat de amoniu şi motorină. Acest exploziv va fi adus la faţa locului, adică la
frontul de lucru, cu o maşină specială, manipularea făcându-se de personal calificat, apoi se
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introduce în gaura de sondă, unde are proprietatea de a exploda.
În continuare se prezintă rezultatele simulărilor efectuate utilizând programul

EFFECTS, Enviromental and Industrial Safety care este elaborat pentru analiza efectelor
accidentelor industriale şi analiza consecinţelor. Programul a fost realizat de firma TNO Built

Environment and Geosciences - Olanda iar modelele programului se bazează pe „Yellow
Book”, recunoscută internaţional ca standard în elaborarea analizelor de risc.
Valorile de prag (suprapresiunea în frontul undei de şoc) utilizate pentru efectul asupra
populaţiei sunt următoarele:
- 0,3 bar - pentru zona cu mortalitate ridicată (zona I): 54,91 m
- 0,07 bari - pentru zona cu leziuni ireversibile (zona II): 147,13 m.
Valorile de prag definesc zone în care viaţa (zona I) respectiv sănătatea populaţiei
(zona II) poate fi pusă în pericol.

Parametrii
Date de intrare
Tipul de model TNT
Denumirea substanței (YAWS)
Masa TNT (kg)
Factor de echivalare (%)
Fracția limitată de nor inflamabil (%)
Distanța de la eliberare (Xd) (m)
Ramificarea între centrul emisiei și centrul
norului la momentul tmac (m)
Limita suprapresiunii (mbar)
X-coordonata emisiei (m)
Y-coordonata emisiei (m)
Direcția vântului predefinită
Vântul bate dinspre (Nord = 0 grade) (deg)
Rezultate
Vârful suprapresiunii la Xd (mbar)
Masa echivalent TNT (kg)
Daune (descriere generală) la Xd
Daune asupra caselor de cărămidă la Xd
Daune pentru structuri (empiric) la Xd
Daune pentru ferestre (case dinainte de
1975) la Xd (%)
Daune pentru ferestre (case de după1975) la
Xd (%)
Masa limitată din intervalul de explozie (kg)
Distanța din centrul masei norului explozibil
limitat la punctul de studiu (m)
Distanța din centrul masei norului la valoarea
limită a suprapresiunii (m)

Ținând cont de masă
(YAWS)
1060
74
1000

70
0
0

10,2
572,76
Nu sunt daune sau sunt daune minore
Daune pentru acoperișuri, tavane, fisuri minore în tencuieli, daune
mai mari de 1% pentru panouri de sticlă (1 - 1.5 kPa)
Nu sunt daune sau sunt daune minore
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În Figura 7.7. se prezintă suprapresiunea în funcţie de distanţă pentru cazul Explozia
unei cantităţi de 1060 kg nitramoniu AM-1.

Figura 7.7. Suprapresiune în funcţie de distanţă – 1060 kg nitramoniu AM-1
Calculele de simulare arată că zona cu mortalitate ridicată (Zona I cu suprapresiune
peste 300 mbari) este în interiorul unui cerc cu raza de 54,91 m, iar zona cu leziuni

ireversibile (Zona II cu suprapresiune peste 70 mbari) este în interiorul unui cerc cu raza
de 147,13 m.

Definirea zonelor implicate
Sunt definite două zone diferite pentru a lua în considerare diferenţa dintre efectele
potenţiale şi anume:

Prima zonă: Zona cu mortalitate ridicată
Această zonă, localizată în general în imediata vecinătate a zonei de risc, reprezintă
regiunea în interiorul căreia se preconizează o mare probabilitate şi rată a mortalităţii pentru
persoanele surprinse în această zonă.
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A doua zonă: Zona cu leziuni ireversibile
Chiar dacă efectele letale sunt încă posibile, această a doua zonă reprezintă regiunea în
interiorul căreia se preconizează daune severe şi/sau ireversibile pentru persoanele aflate în
această zonă. Persoanele aflate la limita exterioară a acestei zone se consideră că suferă
leziuni care nu au efecte asupra sănătăţii.

7.6. Concluzii

Analiza privind hazardurile şi riscurile asociate proiectului a avut în vedere
identificarea şi ierarhizarea hazardurilor specifice proiectului prin aplicarea unei metodologii
calitative de analiză a riscului. Scenariile de accidente ale căror consecinţe posibile au fost
considerate semnificative, au fost analizate detaliat prin aplicarea principiului „cel mai grav
accident posibil”.
Rezultatele analizei de risc scot în evidenţă potenţialul moderat de risc, în special
datorită utilizării explozibililor care sunt principalul factor de risc. Ca atare se impune
implementarea unui management al siguranţei bazat pe o gestionare sigură a substanţelor
periculoase utilizate. Zonele de manipulare vor fi proiectate şi amenajate astfel încât să fie
redus la minimum impactul asupra sănătăţii lucrătorilor şi asupra mediului înconjurător.
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CAPITOLUL 8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR

Pe parcursul elaborării Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul
pentru proiectul ,,Cariera de andezit Ciongani”, nu au fost întâmpinate dificultăţi.
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CAPITOLUL 9. REZUMAT NETEHNIC

9.1. Descrierea activităţii

Proiectul minier, ,,Cariera de andezit Ciongani”, comuna Certeju de Sus, sat Bocșa
Mică, judeţul Hunedoara se referă la desfăşurarea activităţii de exploatare a andezitului în
vederea obţinerii materialului pentru întreţinerea şi reabilitarea drumurilor existente din zona
industrială a viitorului proiect ,,Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul
Certej, jud. Hunedoara” şi utilizarea lui ca rocă de construcţie pentru consumul intern sau
valorificare la terți.
Amplasamentul este situat în extravilanul localitătii Bocşa Mică şi are ca limite –
proprietăţi particulare - terenuri forestiere şi drum industrial de exploatare (drumul la fosta
exploatare a Minvest Deva– halda Maria şi cariera Leopold).
Zona Dl. Ciongani se situeaza în interiorul perimetrului de exploatare Certej definit
conform Licenței de exploatare nr. 435/1999 aprobată prin HG nr. 51/24.01.2000 și
modificată conform actului adițional Nr. 4 / 24.12.2008, pe teritoriul administrativ al comunei
Certej, județul Hunedoara, la cca. 20 km NNV de municipiul Deva.
Zăcământul Dealul Ciongani este localizat pe teritoriul satului Bocșa Mică, comuna
Certeju de Sus, județul Hunedoara, iar geografic este situat în arealul Munților Metaliferi, ce
fac parte integrantă din structura Munților Apuseni de Sud. Suprafețele de teren din zona
Dealul Ciongani sunt acoperite cu fâneață și vegetație forestieră, iar S.C. Deva Gold S.A. este
proprietară de drept pe terenurile propuse pentru amplasarea carierei.
Conform strategiei de implementare a proiectului minier – cariera de andezit Ciongani
- și a etapelor de dezvoltare, perioada de activitate prevăzută pentru etapa de cercetare
geologică este de 2 ani, iar etapa de exploatare propriu-zisă se estimează a fi de circa 14 ani
din momentul omologării zăcământului de andezit din zona Dealul Ciongani.
Terenurile pe care se propun lucrările amintite au suprafața totală de 36.100 mp, și
sunt proprietatea beneficiarului S.C. DEVA GOLD S.A. Deva.
Categoria de folosință a terenului aferent este de teren forestier - pădure în UP III
Certej, u.a. 115.
Se propune deschiderea unei cariere pentru exploatarea rocilor andezitice în vederea
utilizării acestora la lucrări de construcții. Etapele de dezvoltare a carierei Ciongani sunt
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următoarele:
- Etapa pregătitoare
- Etapa de exploatare – care cuprinde:
- exploatare andezit în carieră deschisă;
- ecologizare amplasament.
Etapa de exploatare se va desfașura astfel:
o Faza 1 – amenajare drum de acces și carieră experimentală
o Faza 2 – amenajare cariera propriu-zisă de exploatare a andezitelor

Metoda de exploatare adoptată în cariera (la suprafață) este ,,Metoda de exploatare cu
trepte descendente”.
Programul de funcţionare a obiectivului va fi de 1 schimb/zi, 10 ore/schimb, 6
zile/săptămână, 258 zile/an.

9.2. Descrierea etapelor proiectului

Activitatea cu specific minier care se va desfăşura în cadrul carierei de andezit
Ciongani, va cuprinde lucrări miniere care vor asigura exploatarea raţională a andezitului,
folosirea întregii cantități de resurse, productivitate ridicată, condiţii pentru asigurarea
securităţii muncii şi măsuri pentru protecţia zăcământului şi a mediului.

9.2.1. Lucrări de deschidere

Deschiderea treptelor de lucru se va face de la cota +835m, la cota +660 m.
Metoda de deschidere în acest caz este cea cu semitranșee orizontale, pe curbele de
nivel și descendentă pentru aplicarea metodei de exploatare în trepte de 10 m. Semitranșeele
de deschidere vor favoriza execuția lucrărilor de pregătire și accesul utilajelor pe treptele de
lucru.
Lucrările de deschidere vor fi executate cu buldozerul sau dacă este necesar prin
lucrări de forare-împușcare de mică amploare, astfel încât să avem acces cu celelalte utilaje
din dotare (excavatorul, încărcătorul frontal, foreza și autobasculantele) pentru pregătirea
treptelor de lucru și exploatarea zăcământului.
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9.2.2. Lucrări de pregătire

a) Realizarea accesului auto la obiectivul propus prin reabilitarea și amenajarea
drumurilor de exploatare existente în zonă
In prezent, accesul pe amplasament se face de pe drumul comunal DC24A Bocșa Mică
- Bocșa Mare, pe drumul industrial de exploatare înspre fostul sector minier Bocșa și cariera
Leopold. Starea acestuia fizică fiind mediocră, s-au luat măsuri pentru modernizarea acestuia.
Zona care urmează să fie exploatată experimental este deschisă printr-un drum principal de
acces ce face legatura între localitatea Bocșa Mică și zona Leopold, mai exact halda Maria.
Din aceasta zonă accesul spre cariera experimentală se va face descendent pe malul drept al
pârâului Ciongani, unde există un drum de legătură între sectorul minier Bocșa și galeria /
halda Maria.

b) Lucrări de degajare material lemnos
Suprafața totală de defrișat este de 2,943 ha, din care în etapa I, va fi solicitată pentru
scoatere definitivă din fondul forestier, suprafața de 0,9980 ha în UP III Certej, u.a. 115 –
proprietatea S.C. DEVA GOLD S.A. teren forestier aflat în administrarea Ocolului Silvic
Simeria – Direcția Silvică Hunedoara. Scoaterea definitivă a terenurilor respective din
circuitul silvic, într-o zonă unde fondul forestier este foarte bine reprezentat, se compensează
cu terenuri aflate într-o zonă deficitară în păduri (județul Timis).
Fazele de lucru pentru realizarea lucrărilor de defrişare sunt:
A) Pregătirea parchetului (a suprafeţei bine delimitate) care va consta din:
B) Recoltarea lemnului, care cuprinde fazele de doborâre, curăţare de crăci şi de
fasonare parţială (secţionarea coroanei sau părţi din coroană) a arborilor.
C) Colectarea lemnului, care cuprinde fazele de scos (colectarea de la cioată prin
târâre a trunchiurilor, arborilor cu părţi din coroană şi a coroanei secţionate) şi de apropiat
(transport prin semitârâre până la depozitele primare temporare).
D) Curăţirea suprafeţei parchetului de crăci şi resturi de exploatare,
E) Lucrări de fasonare, sortare şi depozitare a lemnului în depozitele primare
temporare pe suprafeţe destinate în acest scop, pe suprafaţa de exploatat sau în afara acesteia,
situate la acces auto.
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Lucrările de defrișare se vor realiza prin agenți economici specializați.

c) Lucrări de degajare a stratului de sol vegetal
Lucrări de degajare a stratului de sol vegetal (stratul vegetal are grosimi cuprinse între
0,3 m și 0,5 m, este discontinuu și în multe locuri lipsește) și depunerea acestuia pe marginea
carierei în vederea reutilizării în etapa de ecologizare și refacerea mediului la finalul
exploatării. Depunerile de sol vegetal de pe marginea carierei, vor respecta și conditiile legate
de biodiversitate, astfel încât pe marginea carierei se va realiza, acolo unde configurația
terenului permite, un val de pământ cu baza de 5 metri și înălțime de 3 metri, care se va
înierba și pe care vor fi plantate specii arbustive și arborescente native, din flora locală.

9.2.3. Lucrări de exploatare

A. Etapa de cercetare geologică: - Cariera experimentală
Realizarea lucrărilor de cercetare geologică a zăcământului prin dezvoltarea unei
cariere experimentale și extracția unei probe tehnologice, care să facă posibilă stabilirea
condițiilor geominiere de exploatare cele mai avantajoase (geometria viitoarei cariere), a
determinării indicatorilor de recuperare în exploatare, în prelucrare și a celor de valorificare,
concomitent cu determinări chimice, mineralogice și geotehnice (fizico-mecanice),
compatibilitate la fabricarea betoanelor etc.
Metoda de exploatare adoptată pentru cariera experimentală este o metodă de suprafață
denumită ,,Metoda de exploatare cu trepte descendente”.
Lucrările de exploatare a andezitului în etapa experimentală vor conduce la obținerea
unei probe tehnologice care, în funcție de cerințele de utilizare, va fi folosită ca atare sau va fi
prelucrată într-o stație de concasare şi sortare mobilă, în vederea obținerii parametrilor și
caracteristicilor tehnologice pentru sorturile de agregate necesare construirii obiectivelor din
viitorul proiect minier Certej sau în funcție de cerințele terților.
Prin execuția acestor lucrări miniere de exploatare în cariera experimentală, extracția
și prelucrarea probei tehnologice, se intenționează determinarea și stabilirea tuturor
parametrilor tehnici și a indicatorilor tehnologici ai exploatării și prelucrării.
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B. Etapa de exploatare: Cariera propriu-zisă de andezite Dealul Ciongani
În cadrul acestei etape se va desfășura exploatarea andezitului din cariera Ciongani și
prelucrarea acestuia în conformitate cu parametrii tehnologici stabiliți în etapa de cercetare
geologică.
Având în vedere propunerile prezentate în ceea ce privește începerea lucrărilor de
exploatare de andezite, lucrările de organizare de șantier prevăzute în proiect sunt de o
minimă amploare, elementele funcționale și constructive fiind prefabricate (container
standard), acesta urmând a se amplasa pe o platformă balastată.
Organizarea de șantier va avea:
 Un modul tip SB 1200, care nu necesită fundaţie specială şi care va servi pentru
activităţi administrativ-gospodăreşti (birou, magazie şi cabină pentru pază). Acesta va fi
amplasat într-o zonă marginală a perimetrului, unde vor fi garate utilajele de lucru, astfel încât
să existe o vizibilitate directă asupra acestora în vederea asigurării pazei.
 Un WC ecologic tip WECO-V Clasic cu bazin interschimbabil de 220 litri.
În functie de rezultatele cercetarilor din cariera experimentala, se vor stabili indicatorii
tehnologici finali pe baza cărora se vor continua lucrarile de exploatare a rocilor andezitice în
cariera propriu-zisă (exploatare la suprafață), utilizând la fel ,,Metoda de exploatare cu trepte
descendente”.
Lucrarile de impuscare a gaurilor de sonda se vor face cu companii autorizate in
executarea unor astfel de servicii, unde aprovizionarea cu materiale explozive si executarea
impuscarilor in deplina siguranta intra in atributia prestatorului de servicii.
Materialul excavat direct din frontul de lucru, va fi încărcat în autobasculantele din
dotarea companiei și transportat cu acestea în funcție de necesități până la locul de punere în
operă sau până la stația de prelucrare (dacă este cazul).

9.2.4. Lucrări de protecţie a zăcământului

Pentru evitarea degradǎrii resursei şi asigurarea protecţiei zǎcǎmântului, pe parcursul
activităţii de exploatare a resursei se va efectua, respectând tipicul și elementele geometrice
ale carierei, aplicarea cu rigurozitate a metodei de exploatare alese, în toate fazele de lucru, şi
executarea lucrǎrilor specifice, conform monografiilor stabilite.
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9.2.5. Lucrări în etapa post – exploatare

În această etapă se vor executa lucrări de refacere și ecologizare a suprafețelor afectate
de activitatea minieră. Lucrările de refacere a mediului vor consta, în principal, în curăţirea şi
nivelarea suprafeţelor afectate, depunere de sol vegetal și înierbare. Pe toate suprafețele plane
afectate de exploatare (suprafețele rectificate unde existau bermele de lucru şi drumurile de
acces la treptele carierei) se va depune un strat de sol vegetal cu grosimea de cca. 20 cm,
(solul vegetal este rezultat din descopertare, amestecat cu vegetație și resturi de tufișuri în
putrefacție).

9.3. Descrierea principalelor zone ce vor fi direct afectate

Pentru realizarea proiectului este necesară scoaterea etapizată din fondul forestier a
suprafeţelor de pădure existente pe amplasamentele proiectului.
Defrișarea se va face în 2 etape :
- În prima etapă, se va defrișa o suprafață de 0,9980 ha, corespunzătoare realizării carierei
experimentale și lucrărilor de cercetare (din primii 2 ani);
- În cea de-a doua etapă, se va executa defrișarea suprafeței rămase, corespunzătoare carierei
propriu-zise.

Zona carierei
Pentru extracţia andezitului din cariera Ciongani a fost adoptată ,,metoda de exploatare
cu trepte descendente”. A fost aleasă această metodă deoarece întruneşte toate condiţiile de
alegere a metodei de exploatare optime.
Solul decopertat în vederea începerii exploatării se va depozita pe marginea carierei,
acolo unde configurația terenului permite, într-un strat cu baza de 5 metri și înălțime de 3
metri, care se va înierba și pe care vor fi plantate specii arbustive și arborescente native, din
flora locală.

Zona propusă pentru platformă industrială
Lucrările de organizare de șantier prevăzute în proiect sunt de o minimă amploare,
elementele funcționale și constructive fiind prefabricate (container standard), acesta urmând a
se amplasa pe o platformă balastată.
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 Un modul tip SB 1200, care nu necesită fundaţie specială şi care va servi pentru
activităţi administrativ-gospodăreşti (birou, magazie şi cabină pentru pază). Acesta va fi
amplasat într-o zonă marginală a perimetrului, unde vor fi garate utilajele de lucru, astfel încât
să existe o vizibilitate directă asupra acestora în vederea asigurării pazei.
 Un WC ecologic tip WECO-V Clasic cu bazin interschimbabil de 220 litri.

Motorina necesară pentru utilaje și autovehiculele de transport se va alimenta dintr-o
stație mobilă de distribuție carburanți cu capacitatea de 9 m3 amplasată în afara perimetrului
de exploatare.
Întreținerea, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi
specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate, numai de către personal instruit astfel încât să
prevină împrăştierea produselor petroliere. Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse
petroliere, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante
(nisip, rumeguş, etc.) şi îndepărtarea lor, acestea fiind depozitate temporar în locuri special
amenajate, pentru a nu permite materialului contaminat să vină în contact cu apele meteorice.

Zona propusă pentru drum
In prezent, accesul pe amplasament se face de pe drumul comunal DC24A Bocșa Mică
- Bocșa Mare, pe drumul industrial de exploatare înspre fostul sector minier Bocșa și cariera
Leopold. Drumul de exploatare existent este un drum pietruit cu ecartament de cca. 5,00 m.
Starea acestuia fizică fiind mediocră, s-au luat măsuri pentru modernizarea acestuia propunere de amenajare carosabil de 4,00 m și crearea de acostamente de 0,75 m, precum și
rigole. Drumul industrial de exploatare este adiacent la extremitatea sudică a
amplasamentului.

9.4. Impactul prognozat asupra mediului

Analiza problemelor de impact asupra mediului s-a bazat pe analiza informaţiilor
conţinute în Memoriul de prezentare, în Raportul de mediu pentru PUZ şi alte informaţii
furnizate de titularul proiectului.
Efectele posibile ale implementării proiectului propus asupra mediului au fost evaluate
conform prevederilor legislaţiei specifice.
Evaluarea impactului potenţial a fost realizată pentru toate activităţile propuse prin
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proiect. Au fost analizate studiile de specialitate disponibile referitoare la zona propusă pentru
implementarea proiectului precum şi a altor informaţii obţinute de la titular şi autorităţile
locale.
Pentru fiecare componentă de mediu au fost identificate şi evaluate atât impacturile
posibile cât şi măsurile prevăzute de proiect pentru prevenirea, diminuarea şi/sau
compensarea tuturor potenţialelor impacturi negative asupra mediului.

I. Apă

1. Consumul de apă industrială
În prezent pe amplasamentul studiat nu există reţele edilitare.
Apa tehnologic necesară se va asigura din sursă externă (adusă cu cisterna). Apa va fi
folosită la stropirea drumurilor de acces, (în special în perioadele secetoase).
- Durata impactului: pe termen mediu
- Impactul prognozat: impact nesemnificativ

2. Evacuări de ape potenţial impurificate
Ape pluviale colectate de pe drumurile de acces vor fi canalizate în rigole deschise şi
evacuate în afara amplasamentului, în emisari naturali (pârâul Ciongani).
Apele pluviale colectate de pe amplasament vor fi dirijate prin șanturi perimetrale
către o rigolă pluvială deschisă, care va fi realizată pe latura de sud a amplasamentului și după
trecerea printr-un decantor longitudinal, se vor descărca în pârâul Ciongani.
- Durata impactului: pe termen mediu
- Impactul prognozat: impact nesemnificativ

II. Aer

1. Emisii în aer datorate exploziilor în carieră
Efectul direct constă în emisii de praf şi gaze datorate derocării prin puşcare. Efectele
secundare constau în poluarea solului de pe suprafeţele adiacente. Prin aplicarea măsurilor
propuse, aceste efecte vor fi reduse.
- Durata impactului: pe termen mediu
- Impactul prognozat: impact nesemnificativ
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2. Emisii de gaze de eşapament de la utilajele şi autovehiculelor de transport utilizate
Efectul direct constă în creşterea cantităţii de emisii de gaze (inclusiv cu efect de seră)
în aerul atmosferic datorită în special traficului intens impus de transportul unor importante
cantităţi de minereu şi de roci sterile. Efectele secundare constau în emisii de praf datorate
deplasării utilajelor pe drumurile miniere şi industriale. Prin aplicarea măsurilor propuse,
aceste efecte vor fi reduse.
- Durata impactului: pe termen mediu
- Impactul prognozat: impact nesemnificativ

3. Emisii de pulberi de pe suprafaţa drumurilor
Efectul direct constă în antrenarea în aer de pulberi de pe suprafeţele expuse vântului.
Prin aplicarea măsurilor propuse, aceste efecte vor fi reduse.
- Durata impactului: pe termen mediu
- Impactul prognozat: impact nesemnificativ

III. Sol şi subsolul

1. Exploatarea andezitului în carieră
Efectul direct constă în scoaterea din circuitul silvic şi ocuparea unor suprafeţe de
teren, modificarea reliefului şi a peisajului. Efectele secundare constau în emisii de praf
datorate derocării, manipulării şi transportului andezitului, emisiile de gaze de eşapament de
la utilajele ce realizează operaţiile de derocare, manipulare şi transport. Un efect indirect îl
constituie diminuarea sau chiar epuizarea resurselor de andezit din acest perimetrul de
exploatare. Prin aplicarea măsurilor propuse, aceste efecte pot fi doar reduse şi compensate
parţial.
- Durata impactului: pe termen lung
- Impactul prognozat: impact negativ minor

2. Amenajare carosabil și crearea de acostamente
Efectul direct constă în ocuparea şi modificarea folosinţei unor suprafeţe relativ mici
de teren, modificarea peisajului. Un efect indirect important îl constituie dezvoltarea
infrastructurii rutiere.
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- Durata impactului: pe termen mediu şi lung
- Impactul prognozat: impact pozitiv minor

IV. Biodiversitate
Amplasamentul carierei Ciongani se găseşte în imediata apropiere a Ariei de Protecţie
Specială Avifaunistică ROSPA 0132 Munţii Metaliferi.
În concluziile studiului de Evaluare adecvată se menționează: “considerând
potenţialul impact al planului analizat asupra păsărilor de interes comunitar, se constată că nu
va exista un impact negativ semnificativ, având în vedere că:
1. nu se va distruge habitatul de cuibărit din interiorul sitului, perimetrul supus analizei
fiind integral în afara acestuia;
2. nu se va fragmenta habitatul de cuibărit / hrănire / staţionare / odihnă;
3. nu vor apărea efecte de „barieră” care să ducă la limitarea deplasării păsărilor;
4. efectele marginale vor fi nesemnificative;
5. perturbarea speciilor va fi nesemnificativă.
După finalizarea exploatării, pe amplasamentul carierei Ciongani se vor efectua lucrări
de refacere a mediului.
- Durata impactului: pe termen mediu
- Impactul prognozat: impact negativ nesemnificativ

V. Mediul social şi economic
În condiţiile deschiderii exploatării miniere în perimetrul Ciongani, se întrevede o
dezvoltare importantă a activităţilor de transport în zonă, ar urma să se creeze un spor de
locuri de muncă, care ar determina stabilizarea populaţiei, având în vedere faptul că acest
proiect va susține necesarul de andezit pentru proiectul minier Certej. Activităţile economice
existente în zonă se vor întrepătrunde funcţional cu noile activităţi de producţie industrială ce
se vor dezvolta în zonă.
- Durata impactului: pe termen lung.
- Impactul prognozat: impact pozitiv minor
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VI. Riscuri de accidente industriale majore

1. Riscuri asociate utilizării de substanţe periculoase în carieră
Efectul utilizării de substanţe periculoase (explozivii, combustibili, uleiuri) constă în
posibilitatea eliberării în mediu în caz de accidente tehnologice cu consecinţe deosebit de
grave pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu în general. Efectele secundare constau în
creşterea riscurilor de producere a unor accidente rutiere în care sunt implicate substanţe
periculoase pe căile rutiere utilizate pentru aprovizionare.

Prin aplicarea măsurilor propuse, aceste efecte vor fi prevenite, reduse şi compensate.
- Durata impactului: pe termen mediu
- Impactul prognozat: impact negativ nesemnificativ

VII. Impactul potenţial transfrontalier
Având în vedere specificul activităţilor propuse prin proiect şi a faptului că zona de
amplasare propusă se află la o distanţă de peste 140 de km de cea mai apropiată graniţă (cu
Ungaria), impactul transfrontalier este inexistent.

9.5. Măsuri de diminuare a impactului

Pentru prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte
adverse asupra mediului identificate, proiectul propune aplicarea unor măsuri concrete care
sunt prezentate în continuare. Ele au fost grupate în funcţie de principala componentă de
mediu la care se referă şi pentru fiecare din aceste măsuri propuse sunt precizate efectele
preconizate.

I. Apa

1. Menţinerea în bună stare de funcţionare a tuturor utilajelor, autobasculantelor şi
dotărilor aferente carierei.
Efect preconizat: Reducerea impactului asupra calităţii apelor.

2. Realizarea de şanţuri perimetrale către o rigolă pluvială deschisă
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Efect preconizat: Evacuarea apelor pluviale de pe suprafața amplasamentului în
condiții de siguranță.

3. Respectare strictă a prevederilor actelor de reglementare emise de AN “Apele
Române”
Efect preconizat: Evitarea poluării apelor subterane și de suprafață.

II. Aer

1. Exploatarea în carieră se va realiza prin utilizarea unor tehnici adecvate de
împuşcare
Efect preconizat: Reducerea cantităţilor de praf emise în atmosferă.

2. Suprafeţele drumurilor miniere şi industriale se vor umezi în perioadele uscate
Efect preconizat: Reducerea cantităţilor de praf generate.

3. Vor fi utilizate utilaje de transport moderne, nepoluante şi vor fi utilizate rutele de
transport optime pentru reducerea distanţelor de transport şi a consumului de combustibil
Efect preconizat: Reducerea cantităţilor de emisii nocive şi cu efect de seră în
atmosferă şi prevenirea depăşirii limitelor reglementate pentru calitatea aerului ambiental

III. Sol

1. Respectarea limitelor perimetrului aprobat prin PUZ, fără afectarea altor suprafeţe
Efect preconizat: Reducerea suprafeţelor de teren afectate de proiect.

2. Respectarea metodei de exploatare, a tehnologiei de puşcare şi încărcare
Efect preconizat: Compensarea efectelor negative ale activităţilor desfăşurate.

3. Suprafaţa carierei va fi amenajată şi ecologizată
Efect preconizat: Reducerea impactului pe termen lung şi compensarea efectelor
negative ale activităţilor desfăşurate.
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V. Biodiversitate

1. Defrişările se vor efectua în afara perioadei de reproducere a păsărilor (septembrie februarie)
Efect preconizat: Evitarea deranjării populaţiei de păsări care cuibăresc în zona
ROSPA0132 Munţii Metaliferi.

2. Accesul către perimetrul proiectului se va face doar pe drumurile tehnice de
exploatare preconizate
Efect preconizat: Reducerea suprafeţei de drumuri utilizate pentru protejarea păsărilor
din ROSPA0132 Munţii Metaliferi.

3. Utilizarea unor tehnologii moderne de puşcare în carieră
Efect preconizat: Reducerea la minim a disconfortului cauzat păsărilor.

4. Planul de refacere a mediului la încetarea activităţii va viza reconstrucţia ecologică
a zonei afectate, prin utilizarea de arbuşti şi arbori specifici zonei
Efect preconizat: Reducerea la minim a duratei de refacere a amplasamentului.

5. Se va monitoriza starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar la
nivelul sitului în apropierea carierei şi se vor efectua observații anuale asupra speciilor și
habitatelor caracteristice din sit situate în proximitatea carierei.
Efect preconizat: Reducerea la minim a efectelor asupra habitatelor.

VI. Accidente

1. Implementarea unui sistem adecvat de management pentru securitate în legătură cu
substanţele periculoase utilizate (carburanţi şi combustibili, explozivi, etc.) bazat pe cele mai
bune practici în domeniu
Efect preconizat: Prevenirea oricăror riscuri asociate transportului, manipulării şi
utilizării substanţelor periculoase (transportul substanţelor periculoase şi puşcările vor fi
efectuate de firme specializate).
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VII. Condiţiile socio-economice

1. Activităţile din cadrul viitoarei exploatări miniere ar urma să creeze un spor de până
la 16 de noi locuri de muncă
Efect preconizat: Stabilizarea populaţiei locale, creşterea nivelului de trai.

2. Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale
Efect preconizat: Favorizarea activităţilor economice şi a turismului în zonă, în special
după încetarea activităţii miniere.

9.6. Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra
mediului

Procesele tehnologice prevăzute prin proiect sunt conforme cu cele mai bune tehnici
disponibile prevăzute în documentele BREF elaborate până în prezent şi asigură o protecţie
corespunzătoare a tuturor componentelor de mediu astfel încât impactul global asociat
implementării proiectului minier propus poate fi considerat ca fiind nesemnificativ. De
asemenea, sunt prevăzute toate măsurile adecvate şi eficiente pentru prevenirea, reducerea şi
controlul impactului asupra factorilor de mediu, datorat activităţile propuse prin proiect.
Singura formă de impact care poate fi considerată ca fiind semnificativă este cea
datorată scoaterii din circuitul actual de folosinţă a unor suprafeţe de teren (păduri). Deoarece
durata de viaţă a proiectului este relativ redusă (cca. 14 ani) iar prin lucrările de închidere
prevăzute se asigură reabilitarea terenurilor afectate de proiect se poate considera că impactul
pe termen lung este nesemnificativ.
Implementarea proiectului va avea efecte benefice imediate asupra condiţiilor de viaţă
ale comunităţii locale, inclusiv cumulat cu activitățile care se vor derula în viitor în cadrul
proiectului minier Certej.
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