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MEMORIU DE PREZENTARE
I. Denumirea proiectului:

8

II. Titular:
- numele;
- adresa poştală;
- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
- numele persoanelor de contact:
• director/manager/administrator;
• responsabil pentru protecţia mediului.

8

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

8

a) rezumatul proiectului;
8
b) justificarea necesităţii proiectului;
10
c) valoarea investiţiei;
14
d) perioada de implementare propusă;
14
e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);
15
f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,
clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)
15
Elementele specifice caracteristice proiectului propus:
15
- profilul şi capacităţile de producţie;
15
- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);
15
- descrierea lucrarilor specifice ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei,
produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;
22
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;
43
- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;
44
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;
44
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;
44
- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;
44
- metode folosite în construcţie/demolare;
45
- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi
folosire ulterioară;
45
- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;
45
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
45
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de
locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);
45
- alte autorizaţii cerute pentru proiect.
46
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:
- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

46
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- metode folosite în demolare;
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).
V. Descrierea amplasării proiectului:

49

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;
50
- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice,
actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările
ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes
naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
50
- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:
50
• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente
acestuia;
• politici de zonare şi de folosire a terenului;
• arealele sensibile;
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de
vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;
- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

50

51
51

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita
informaţiilor disponibile:
51
A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:
a) protecţia calităţii apelor:
- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;
b) protecţia aerului:
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;
- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;
c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
- sursele de zgomot şi de vibraţii;
- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;
d) protecţia împotriva radiaţiilor:

51
51
52
53
53
53
54
54
54
55

- sursele de radiaţii;
- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;
e) protecţia solului şi a subsolului:
- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;
- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;
f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

55
55
55
56

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
56
- lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate; 56
g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

57
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- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,
zone de interes tradiţional şi altele;
57
- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de
interes public;
58
h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în
timpul exploatării, inclusiv eliminarea:
58
- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi
naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;
- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;
- planul de gestionare a deşeurilor;
i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

58
59
60
61

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;
61
- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de
protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
61
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

61
62

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor,
solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului,
climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor,
peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste
elemente.
62
Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi
lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);
65
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);
- magnitudinea şi complexitatea impactului;
- probabilitatea impactului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
- natura transfrontalieră a impactului.
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor
de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor
prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici - disponibile aplicabile.
66
IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

69

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care
transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al
poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi
ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în
domeniul apei, Directiva - cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21
mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi
de abrogare a anumitor directive, şi altele).
69
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B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.
70
X. Lucrări necesare organizării de şantier:

70

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;
70
- localizarea organizării de şantier;
72
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;
72
- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul
organizării de şantier;
73
- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
73
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la
încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

74

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente
şi/sau la încetarea activităţii;
74
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
74
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;
75
- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.
75
XII. Anexe - piese desenate:

77

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie; formele fizice ale proiectului
(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele
amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar
(planuri de situaţie şi amplasamente);
2. schemele - flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;
3. schema - flux a gestionării deşeurilor;
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:
77
a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar,
precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate
vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie
naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în
sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;
b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona
proiectului;
d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală
protejată de interes comunitar;
f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat
cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:
77
1. Localizarea proiectului:
6

MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE pentru
“Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra”
jud. Suceava. REVIZUIRE

Simbol:
CP – CM – 4

- bazinul hidrografic;
- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;
- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.
2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă;
pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea
excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul
compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.
- FOAIA FINALĂ

79
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MEMORIU DE PREZENTARE
I.

DENUMIREA PROIECTULUI

„PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A OBIECTIVULUI
CARIERA OSTRA, JUD. SUCEAVA”, FAZA: REVIZUIRE”
II. TITULAR
- Beneficiarul lucrărilor
Ministerul Economiei, prin CONVERSMIN S.A Bucureşti.
- Ordonatorul de credite şi ordonatorul principal:
- CONVERSMIN S.A BUCUREŞTI;
- Ministerul Economiei – Direcţia Resurse Minerale.
- Adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail
Strada Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București, telefon 021 2100831, fax 021 3118399, e-mail
secretariat.manager@conversmin.ro.
- Reprezentanţi legali
Dr. ing. Purcaru Stamin Ion – Director General, ec. Daneș Petre – Director Economic.
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT
a). Rezumatul proiectului
În Proiectul Tehnic de închidere și ecologizare a obiectivului Cariera Ostra s-au prevăzut lucrările
necesare pentru stabilizarea, consolidarea, ecologizarea şi dezafectarea construcțiilor și instalațiilor,
lucrări ce vor concura la punerea în siguranță a suprafețelor, depoluarea zonei și redarea acestui
obiectiv cadrului natural.
Descrierea succinta lucrărilor proiectate
A. Lucrări de închidere și ecologizare
Iazul de decantare Tărnicioara
Ca urmare a numeroaselor inundaţii ce au produs avarii însemnate la iazul Tărnicioara, lucrările
au fost prioritizate începând cu asigurarea stabilităţii acestui iaz de decantare, astfel:
Lucrari de reparatii la constructii existente:
- Decolmatare 2 zone din amonte de barajele de deviere de pe V.Târnicioaraşi V.Scăldători;
- Canal la contactul cu malul drept V. Târnicioara;
- Canale de legătură între ramura Târnicioara şi ramura Scăldători si canal la baza barajului
principal, reparatii;
- Decolmatare canal descărcător torent versant stâng V. Scăldători şi canal de evacuare ape de
pe V. Piciorul Târnicioarei;
- Deviere canal evacuare ape de pe platforma iazului V. Târnicioarei;
- Canal pentru evacuarea apei de pe plaja iazului;
- Completare cu zid de sprijin de gabioane la digul de retinere sedimente V. Târnicioara;
- Aripă zid de sprijin de gabioane la digul de retinere sedimente V. Târnicioara;
- Cămaşuială de protecţie dig de gabioane V. Târnicioara;
- Completare cu zid de sprijin de gabioane la digul de retinere sedimente V. Scăldători;
- Aripi zid de sprijin de gabioane la digul de retinere sedimente V. Scăldători;
8
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- Cămaşuială de protecţie dig de gabioane V. Scăldători;
- Canal colectare apa de pe taluzul barajului principal+canal la versantul drept, reparatii;
- Lucrari de reparatii sufozie;
- Lucrări de refacere a zonei din aval de iaz, ecologizarea acesteia;
- Reparaţii greblă existentă pentru reţinere plutitori V. Scăldători;
- Amenajare teren, ecologizare in zona de ruptură de la taluzul barajului principal;
Lucrari ramase de executat:
- Terasamente, amenajări teren, ecologizare plaje iaz si taluzul principal;
- Strat de impermeabilizare minerală pe platforma iazului si strat de pământ vegetal;
- Insamantarea suprafetelor cu seminte din flora spontana;
- Subtraversări drum contur iaz , 6 buc;
- Canale cu trepte de cadere tip II si III pentru dirijarea apelor pluviale în canal de evacuare ;
- Completare cu zid de sprijin de gabioane la baza taluzului principal;
Lucrari propuse de executat:
- Canal preluare ape pluviale de pe plaja iazului;
- Greblă (noua) pentru reţinere plutitori pe V. Scăldători ;
- Consolidare canale existente, cu sectiunea rectangulara – betoane si confectii metalice;
- Bazin de incarcare
Iazul Poarta Veche
Lucrări ramase de executat:
- Canal din elemente prefabricate din beton armat, pentru evacuare ape pluviale;
- Strat vegetal de ecologizare pe platforma iazului si pe taluzul iazului;
- Lucrări de reprofilare taluz şi realizarea digului de protecţie pe platforma iazului;
- Şanţuri (din zidărie de piatră) pentru colectarea apelor pluviale de pe taluz;
Lucrari propuse de executat
- Canal principal cu trepte de cadere, de colectare ape de pe platforma iazului;
- Canale secundare cu trepte de cădere pentru evacuare ape de pa taluz
- Împădurire suprafeţe taluz
- Blindare sonda inversa
Iazul Ostra A+B+C :
Suprafața acestui iaz s-a stabilizat și ecologizat natural, fiind ocupată, în prezent, de către foștii
proprietari.
Perimetrul minier Ostra (cariera + halda)
- lucrări pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma halda Est;
- amenajare mlaştina aeroba in cuva carierei;
- sistem de evacuare a apelor din mlaştina aeroba;
- prag de fund la deversare in pârâul Ariniș;
- lucrări de ecologizare/revegetare berme si drum de acces cariera Ostra;
- împrejmuire Cariera Ostra
- revegetarea haldei Ostra Est.
Construcţii şi instalaţii
La baza iazului Tărnicioara se află clădirea Staţiei de repompare a sterilului.
De asemenea, există liniile LEA 6KV: UP. Tarniţa - Cariera Ostra, Flotație Baritină"- Cariera
Ostra, pompe Straja şi racord. Totodată, mai există LEA 6KV "Iluminat iaz, Staţie SO2, Cuptor sulf,
Rezervor sulf şi Staţie pompare Straja.
9
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În cazul tuturor construcțiilor și instalațiilor prezentate mai sus, s-au prevăzut lucrări de demolare
a construcţiilor și instalațiilor, igienizarea şi ecologizarea terenurilor eliberate.
În cadrul construcţiilor de suprafaţă propuse pentru demolare nu au fost identificate clădiri
incluse în lista monumentelor culturale şi/sau arheologice, iar la execuţia lor nu s-a semnalat ca fiind
utilizate materiale contaminate.
B. Lucrări de monitorizare
- Monitorizarea stabilității depozitelor de steril (halde+iazuri de decantare);
- Monitorizarea calității apelor de suprafață;
- Monitorizarea nivelului apei în corpul iazurilor de decantare;
- Monitorizarea calității pânzei freatice;
- Monitorizarea solului;
- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor proiectate și executate.
Pentru execuţia lucrărilor de închidere şi ecologizare a obiectivului Cariera Ostra, nu se solicită
consum de energie electrică, aer comprimat, apă sau gaze naturale. Toate utilitățile necesare procesului
de închidere și ecologizare vor fi asigurate de antreprenorul care va executa lucrările.
b). Justificarea necesităţii proiectului
Respectarea legislaţiei de mediu este esenţială, fiind necesare investiţii ecologice pentru
reducerea impactului asupra mediului şi protejarea mediului înconjurător care să vizeze încadrarea în
normele şi principiile europene.
România are un nou cadru legal privind măsurile, procedurile şi liniile directoare pentru
prevenirea sau reducerea pe cît posibil a oricăror efecte negative asupra mediului, în special asupra
apei, aerului, solului, faunei, florei şi peisajului, precum şi a oricăror riscuri asupra sănătăţii populaţiei,
rezultate ca urmare a gestionarii deşeurilor din industrie.
Politica de mediu a statului Român prevede reducerea impactului asupra mediului şi respectarea
cerinţelor legislaţiei şi standardelor naţionale şi ale Uniunii Europene.
În cadrul politicii de mediu şi a Programului de acţiuni pentru protecţia mediului, se urmăreşte
prevenirea şi limitarea impactului asupra mediului şi încadrarea în valorile admise de legislaţia Uniunii
Europene.
Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra are drept scop reducerea
si eliminarea impactului provocat asupra mediului de exploatarea zacamantului de baritina Ostra, de
activitatea de preparare a minereurilor si de existenta depozitelor de deseuri miniere.
Proiectul tehnic inițial, de închidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra, simbol BM 26368, a fost elaborat de ICPM S.A. Baia Mare, in anul 2006-2007.
În cadrul acestui proiect tehnic, au fost cuprinse lucrări la: Cariera și haldele de steril Ostra –
lucrari care in majoritate nu au fost executate; la iazurile de decantare – Iazul Ostra A+B+C care are
suprafata ecologizata anterior prin revegetare naturala si artificiala; Iazul Poarta Veche cu lucrari care
in majoritate nu au fost executate; Iazul Tărnicioara cu lucrari care in majoritate au fost executate; si
Incinta U.P. Tarnița cu lucrari care in majoritate nu au fost executate.
Ca urmare a daunelor produse de inundatiile din 22 – 27.07.2008, s-a solicitat și întocmit de
către ICPM S.A. Baia Mare, în anul 2008, “Documentatia pentru lichidarea avariilor si punerea in
siguranta a iazului Tarnicioara, judetul Suceava ca urmare a calamitatilor din 22 – 27.07.2008”.
simbol BM 45-74.
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În cadrul documentației, au fost prevăzute următoarele lucrări:
1. Lucrari provizorii de evacuare ape la barajul de deviere Valea Tarnicioara
2. Reabilitarea taluzului la barajul principal Tarnicioara
3. Decolmatarea Valea Scaldatori, amonte de barajul de deviere
4. Lucrari de inchidere a sondelor inverse.
Ulterior, în urma fenomenelor repetate de prabusire a plajei iazului cauzate de sufozii manifestate
pe durata executiei lucrarilor de punere in siguranta si ecologizare, ICPM S.A. Baia Mare a întocmit, în
anul 2012, proiectul tehnic ”Punerea in siguranta a iazului de decantare Tarnicioara, jud. Suceava
ca urmare a fenomenelor repetate de prabusire a plajei iazului cauzate de sufozii manifestate pe
durata executiei lucrarilor de punere in siguranta si ecologizare”, simbol BM 99- 373.
Proiectul tehnic prevedea realizarea următoarelor lucrări:
- Foraje de asecare in zonele cu umiditate excesiva in zona digului principal
- Foraje piezometrice pentru implementarea sistmului de atentionare
- Blindarea sondelor inverse si obturarea traseului conductei principale de evacuare a apelor
prin sonde inverse in partea amonte
- Pentru asigurarea devierii apelor de pe văile barate prin sistemul existent s-au prevăzut
suplimentar:
- Degajarea sedimentelor din amonte de digul de gabioane de pe valea Tarnicioara
- Curăţirea sedimentelor din galeria Tarnicioara
- Betonare de protectie a suprafetelor zidurilor de gabioane ce asigură devierea apelor.
- Pentru managementul apelor pluviale s-au prevăzut suplimentar:
- Un canal betonat de legatura intre canalele de garda existente de pe ramura Tărnicioara si
ramura Scăldători
- Canal de garda betonat la contactul cu versantul drept al vaii Tarnicioara
- Canale de pamint (rigole la drumul de contur la iaz)
- Subtraversari cu tuburi PREMO la drumul de ocolire a iazului pentru dirijarea apelor din
rigole in canalele de garda existente si cele noi propuse
- Schimbarea solutiei de impermeabilizarea sintetica a plajei iazului cu impermeabilizare
minerala si ecologizare.
În același an, 2012, proiectul tehnic a fost completat cu alte lucrări suplimentare:
- Completare cu zid de gabioane la taluzul principal
- Canal de pamant la drumul de acces de pe versantul stang Valea Scaldatori, inclusiv sant de
dirijare a apei pe curba de nivel spre captare torent
- Inchiderea sondei inverse ce descarca apa in Valea Tarnicioara.
Prin revizuirea si actualizarea Proiectului tehnic de închidere și ecologizare a obiectivului
Cariera Ostra, jud. Suceava, beneficiarul, Ministerul Economiei – Conversmin S.A. dorește sa
rezolve următoarele probleme:
1. Daca au intervenit modificări morfologice, de condiţii hidro-geologice şi legislative faţă de
cele care au existat la elaborării proiectului inițial
2. Dacă în cadrul obiectivului au apărut noi proprietari care ar putea să influenţeze începerea şi
derularea lucrărilor
3. Stadiul executării lucrărilor proiectate
4. Starea in care se afla construcțiile din incinte, situația terenurilor care trebuie amenajate/
ecologizate
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5. Utilizarea la stabilizarea si ecologizarea depozitelor de steril a celor mai noi materiale apărute
după anul 2007 si înglobarea lor in proiectul tehnic revizuit
6. Evaluarea economica a lucrărilor in preturi actuale (31.03.2019).
7. Elaborarea Memoriilor tehnice și a Caietelor de Sarcini separat pentru lucrările de închidere a
carierei, de eliberare a suprafețelor, de ecologizare și reabilitare a zonelor afectate,
monitorizare etc., astfel încât aceste lucrări să poată fi, în caz de nevoie, scoase separat la
licitație
8. Adoptarea celor mai bune practici şi tehnologii acceptate în domeniul protecţiei mediului şi a
gestionării depozitelor de deşeuri periculoase, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în
funcţie de categoria de importanţă stabilită pentru fiecare construcţie minieră în parte.
Cu ocazia deplasărilor în teren în scopul documentării, informării, măsurătorilor topografice, a
relevării construcțiilor, dar și a inventarierii lucrărilor executate, respectiv a inspectării stării acestora,
s-au constatat următoarele:
1. Iazul de decantare Tărnicioara
A. Lucrări prevăzute în ”Proiect tehnic de închidere și ecologizare a carierei Ostra – Punerea
în siguranță a iazului de decantare Tărnicioara”.
- Obiect: Decolmatarea zonelor amonte de barajele de deviere V. Scăldători și V.
Tărnicioara – Lucrări neexecutate și/sau neîntreținute, deteriorate în proporție de 50%
(vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 1-8);
- Obiect: Ziduri de gabioane pentru reținere sedimente pe V. Tărnicioara și V. Scăldători
– Lucrări avariate/rupte/prăbușite în proporție de 20% (ANEXE FOTO nr. 3, 9-11);
- Obiect: Greble pentru reținerea de plutitori pe V. Tărnicioara și V. Scăldători – Lucrări
avariate în proporție de 10%, respectiv 60% (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 12-13);
- Obiect: Canale pentru evacuarea apelor de pe plaja iazului în zona V. Tărnicioara și V.
Scăldători – Lucrări colmatate, deteriorate, prăbușite în proporție de 20%, execuție
deficitară, nu există armătură de legătură între peretele lateral și fundația canalului,
nefiind rigidizate;
- Obiect: Canal de siguranţă pentru evacuarea apei de pe plajă în zona barajului principal Lucrare avariată în proporție de 70%, elementele de beton nefiind armate și, deci,
nerigidizate între ele (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 14-15);
- Obiect: Dig principal de protecţie pe barajul principal, inclusiv reprofilări ale taluzelor –
Lucrări executate parțial, lipsă pământ vegetal și înierbare;
- Obiect: Canale la contactul cu versantul stâng şi drept pentru evacuarea apelor de pe
taluzul barajului principal – Lucrări avariate în proporție de 15% (vezi ANEXE FOTO,
Foto nr. 16, 20-24);
- Obiect: Șanțuri din zidărie de piatră pentru evacuarea apelor de pe taluze – Lucrare
avariată la nodul de legătură cu canalul la contactul cu versantul dreapta, pentru
evacuarea apelor de pe taluzul barajului principal, în proporție de 100%, în loc de
zidărie de piatră s-au folosit elemente prefabricate din beton, fără armare de legătură
între elemente și între ultimul element și canalul de contact, la nod, nefiind rigidizate
(vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 16-20);
- Obiect: Drumuri de acces în perimetrul iazului – Lucrări parțial deteriorate din cauza
traficului mașinilor Ocolului Silvic Stulpicani (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 25-28);
- Obiect: Lucrări de impermeabilizare cu geomembrane şi ecologizare a suprafeţei
taluzelor barajelor - Lucrări executate. Un procent de 70% din suprafața taluzului
principal este acoperită cu steril adus de apele pluviale și vânt de pe plaja iazului (vezi
ANEXE FOTO, Foto nr. 29).
B. Lucrări executate în regim de urgență "Proiect tehnic de închidere si ecologizare a Carierei
Ostra – Lucrări de lichidare a avariilor și punerea în siguranţă a iazului Tărnicioara ca
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urmare a calamităților din 22 - 27.07.2008 asupra lucrărilor realizate în vederea închiderii
și ecologizării iazului".
- Obiect: Descărcător de torent pe V. Piciorul Tărnicioarei – Lucrare colmatată în
proporție de 20% (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 30-31);
- Obiect: Canal de evacuare ape de pe V. Piciorul Tărnicioarei – Lucrare colmatată în
proporție de 100% (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 32-33);
- Obiect: Deviere canal evacuare ape de pe platforma V. Tărnicioarei - Lucrări colmatate,
deteriorate, prăbușite în proporție de 85%, execuție deficitară, nu există armătură de
legătură între peretele lateral și fundația canalului, nefiind rigidizate (vezi ANEXE
FOTO, Foto nr. 34-39);
- Obiect: Descărcător torent versant stâng V. Scăldători și canal pe plaje zona Scăldători –
Lucrări colmatate în proporție de 100%, respectiv 20%.
C. Lucrări propuse ca urmare a studiului hidro-geotehnic ’’Proiect tehnic de închidere și
ecologizare a Carierei Ostra – Punerea în siguranţă a iazului de decantare Tărnicioara, ca
urmare a fenomenelor repetate de prăbuşire a plajei iazului cauzate de sufozii manifestate
pe durata execuţiei lucrărilor de punere în siguranţă și ecologizare”.
- Obiect: Canal de gardă din BA la contactul cu versantul drept al văii Tărnicioara Lucrare parțial executată (sunt montate elementele de canal prefabricate). În prezent,
canalul nu este rigidizat și etanș (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 40);
- Obiect: Canale de pământ (rigole la drumul de contur la laz) - Drumul aparține de
Ocolul Silvic Stulpicani, canalele din pământ sunt colmatate;
- Obiect: Subtraversări cu tuburi PREMO la drumul de ocol la iaz pentru dirijarea apelor
din rigole în canalele de gardă existente și cele noi propuse – Lucrările sunt colmatate în
proporție de 60%;
- Obiect: Schimbarea soluţiei de impermeabilizare sintetică a plajei iazului cu
impermeabilizare minerală și ecologizare – Lucrare neexecutată;
- Obiect: Canal betonat de legătură între canalele de gardă existente de pe ramura
Tărnicioara și ramura Scăldători - Lucrare degradată în proporție de 20%. Canalul
trebuie rigidizat pe toată lungimea pentru a se opri degradarea lui în viitor (execuție
deficitară, nu există armătură de legătură între peretele lateral și fundația canalului)
(vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 41-43);
- Obiect: Degajarea sedimentelor din amonte de digul de gabioane V. Tărnicioara –
Lucrare neexecutată (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 3, 44);
- Obiect: Betonare de protecție a suprafeţelor zidurilor de gabioane – Lucrare executată în
proporție de 30% (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 45-46);
- Obiect: Completare zid de gabioane – Lucrare neexecutată.
2. Iazul de decantare Poarta Veche
- Obiect: Strângerea deșeurilor de pe suprafața iazului (platformă și taluz) – Lucrare
nerealizată (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 47-49);
- Obiect: Lucrări de reprofilare și nivelare a suprafeței iazului (taluz și platformă) –
Lucrări nerealizate. Pe suprafața iazului există depozitate necontrolat deșeuri menajere,
platforma iazului are pantă inversă, spre digul principal al iazului, ceea ce a condus la
avarierea acestuia din cauza dirijării defectuoase a apelor pluviale (vezi ANEXE
FOTO, Foto nr. 48-54);
- Obiect: Lucrări de reprofilare a suprafeței iazului (reprofilarea taluzului și realizarea
digului de protecție pe platforma iazului) – Lucrări realizate parțial, 60%;
- Obiect: Sistem de evacuare a apelor de pe platforma iazului – Lucrare nerealizată;
- Obiect: Sistem de colectare și evacuare a apelor de pe taluzul iazului – Lucrare
nerealizată;
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Obiect: Refacerea șanțului din zidărie de piatră la baza iazului – Lucrare realizată în
proporție de 60% (există colmatări și porțiuni avariate/nerealizate) (vezi ANEXE
FOTO, Foto nr. 55-63);
- Obiect: Lucrări de ecologizare a suprafeței iazului (impermeabilizare-strat drenant și
strat vegetal) – Lucrare nerealizată.
3. Iazul de decantare A+B+C
- Platformă și taluze ecologizate. Suprafață ocupată în întregime de către persoane
particulare. (vezi ANEXE FOTO, Foto nr. 64-66).
-

4. Cariera Ostra
- Nicio lucrare prevăzută în ”Proiectul tehnic de închidere și ecologizare a perimetrului
minier Cariera Ostra, județul Suceava” nu a fost realizată. (ANEXE FOTO, Foto nr.
67-71). Halda Ostra Est - Foto nr. 72.
Incinta UP Tarnita: ANEXE FOTO, Foto nr. 73-76.
In concluzie, față de Proiectul Tehnic inițial, cu modificările și completările ulterioare, se
poate afirma că:
A. În cazul carierei și a haldelor de steril Ostra, s-a constatat neînceperea lucrărilor prevăzute în
Proiectul tehnic de închidere și ecologizare inițial, simbol BM 26-368.
B. În cazul iazurilor de decantare:
a. La iazul de decantare A+B+C s-a constatat inutilitatea prevederii și realizării vreunei
lucrări de închidere și ecologizare, având în vedere că suprafața acestui iaz s-a
stabilizat și ecologizat natural, fiind ocupată, în prezent, de către foștii proprietari.
b. La iazul de decantare Poarta Veche s-a constatat, pe de o parte, neînceperea execuției
lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic inițial în cazul majorității acestor lucrări, pe de
altă parte necesitatea execuției de lucrări noi, motiv pentru care lucrările cuprinse în
prezenta documentație s-au structurat în: Ob. nr. 1.3.3.2. ”Lucrări rămase de executat”
și Obiect nr. 1.3.3.4. ”Lucrări propuse”.
c. La iazul de decantare Tărnicioara s-au constatat: pe de o parte există lucrări prevăzute
în documentațiile anterioare și neexecutate, pe de altă parte există lucrări prevăzute în
documentațiile anterioare, executate, dar degradate și deteriorate în diferite grade, dar
și lucrări noi necesare a se executa. Astfel, lucrările prevăzute în prezenta
documentație, referitoare la iazul de decantare Tărnicioara, sunt structurate după cum
urmează: Obiect 1.3.4.1. ”Lucrări de reparații la construcții existente”, Obiect nr.
1.3.4.2. ”Lucrări rămase de executate” și Obiect nr. 1.3.4.3. ”Lucrări propuse”.
În cazul construcțiilor din incinta U.P. Tarnița, s-a constatat că, față de lucrările prevăzute în
proiectul tehnic de închidere și ecologizare inițial, au mai rămas de demolat/dezafectat următoarele:
Cladire statie bioxid de sulf, Cladire cuptor sulf, Cladire statie sulf (Rezervor), LEA 6kV Flotatie
baritina – cariera, LEA 6kV statie pompe Straja, Racord 6kV statie de repompare Tarnicioara, LEA
1kV iluminat exterior iaz Tarnicioara.
c) Valoarea investiţiei
Valoarea totală a investiției se ridică la 49.614.206 lei fara TVA - 58.804.386 lei cu TVA
d) Perioada de implementare propusă
Perioada de implementare a proiectului tehnic este de 2 ani.
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e). Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).
Se anexează urmatoarele:
Pl. nr
- Plan de încadrare în zonă
nr. 1
- Plan de încadrare în regiune
nr. 2
- Plan de situație cariera Ostra. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000
nr. 3
- Plan de situație iaz de decantare Poarta Veche. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000 nr. PV-2
- Plan de situație iaz de decantare Tărnicioara. Lucrări proiectate, sc. 1:2.000
nr. T1
- Plan de situație incinta U.P. Tarnița. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000
nr. 6
f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)
Elementele specifice caracteristice proiectului propus:
– Profilul şi capacitaţile de producţie
Profilul : realizarea lucrarilor din „PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE A
OBIECTIVULUI CARIERA OSTRA”, JUD. SUCEAVA - REVIZUIRE.
Capacitaţi de producţie : nu este cazul – nu se desfăşoara activităţi de producţie:
– Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament :
Perimetrul de exploatare OSTRA aparține de: S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei prin
Exploatarea Miniera Leșu Ursului. Zăcământul Ostra este identificat la Agenția Națională pentru
Resurse Minerale prin codul 86001 pentru substanța minerală de baritina. Licența de exploatare
(02.12.1999) este atribuita Exploatării Miniere Leșu Ursului din cadrul S.C. MINBUCOVINA S.A.
Vatra Dornei.
Conform Fisei de instituire a perimetrului de exploatare - perimetrul Ostra - este delimitat prin
coordonatele conturului, in sistem de referință Stereo’ 70, limita de adâncime aprobată fiind z =
+970m; +920m, cu o suprafață aferenta de S = 0,117 km2 cu număr topo 5028 – 03.
Exploatarea zăcământului de baritina Ostra a necesitat ocuparea unor terenuri ce au fost afectate
de construcții si utilități necesare desfășurării activității de exploatare si depozitarea unor produse.
În prezent, terenurile ocupate ce urmează a fi eliberate, ecologizate si redate in circuit spre
folosință sunt următoarele:
- perimetrul Cariera Ostra
29,1344 ha;
- iaz de decantare Tărnicioara
49,2729 ha;
- iaz de decantare Poarta Veche
13,9837 ha;
- iaz de decantare Ostra A,B,C
15,1404 ha.
Terenurile pe care sunt amplasate incintele sunt proprietate de stat, în administrarea S.C.
MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei.
Prezentarea obiectivului Cariera Ostra cu utilitățile aferente:
Zăcământul de minereu de baritina se afla pe valea Brăteasa la confluenta cu V. Ariniș si este
situat la cote superioare văilor ce străbat masivele muntoase in care se afla cantonat.
Cariera Ostra se afla la cca. 2 km amonte de Uzina de Preparare Tarnița. Iazul de decantare
Tărnicioara se afla pe văile Tărnicioara si Scăldători afluenți de ștanga ai pârâului Brăteasa iar iazurile
Poarta Veche si Ostra A.B.C. pe versantul drept al pârâului Brăteasa toate in apropierea Uzinei de
Preparare Tarnița.
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Cariera Ostra a fost deschisa prin semitranșee împărțite in 16 trepte. Accesul la trepte este
asigurat printr-o rețea de drumuri de legătură pe care s-au efectuat transportul sterilului din descoperta,
transportul minereului si materialelor, accesul si refugiul personalului, la ambele corpuri de minereu
(corpul nordic si corpul sodic).
Accesul la vatra carierei este asigurat pe drumul industrial pe valea pârâului Ariniș. Extragerea
minereului de baritina in cariera Ostra s-a făcut prin aplicarea metodei de exploatare in trepte normale
si intrânduri transversale cu transportul sterilului la haldele exterioare.
Lucrările de pregătire au constat in lucrări de descoperta care au permis accesul la corpurile de
minereu.
Minereul extras in cariera era transportat cu mijloace auto la Uzina de Preparare Tarnița unde
avea loc prepararea lui rezultând concentrat de baritina (produs finit) expediat beneficiarilor.
Din activitatea de exploatare a zăcământului de baritina au rezultat deșeuri specifice inerte
constituite din roci sterile rezultate din descoperta si exploatare depozitate in halde miniere.
Rocile sterile rezultate din descoperta si cele provenite din exploatarea in cariera constituite in
principal din gnaise si paragnaise (șisturi grafitoase, sericitoase) au fost depozitate in imediata
apropiere a carierei in doua halde: halda Ostra Est si halda Ostra Vest.
Halda Ostra Est ocupa o suprafață de 152.986 m2 si înmagazinează un volum de cca.
2.667.300 m3 steril, are un unghi de taluz de 27,60 si o înălțime de cca. 92 m. Halda Ostra Est a fost
activa pana in momentul încetării activității si se prezintă din aceasta cauza doar sporadic acoperita cu
vegetație forestiera si arbustiva. Halda a fost constituita direct prin depozitarea sterilului fără lucrări
speciale de amenajare a terenului.
Halda Ostra Vest ocupa o suprafață de 22.849 m2 si înmagazinează un volum de cca. 21.235 m3
steril, are un unghi de taluz de 33,50 si o înălțime de cca. 15,5 m. Halda Ostra Vest este in prezent in
întregime acoperita cu vegetație forestiera si arbustiva cu specii de vegetație spontana, halda fiind
constituita la începutul perioadei de descopertare direct prin haldare fără amenajări speciale ale
terenului.
Ambele halde sunt stabile, pana in prezent nu s-au constatat fenomene de alunecare, deformare
sau refulari ale terenului la baza haldelor.
De asemenea nu s-au constatat existenta exfiltratiilor sau izvoare in corpul sau la baza haldelor.
Cele doua depozite (halde) sunt amplasate pe versanti in conditii geo de buna stabilitate a versantilor.
Ambele halde ocupa pozitii vecine carierei fara afectarea cursurilor de apa din apropiere paraul
Arinis – halda Vest si paraul Brateasa halda Est. Amplasamentul haldelor se afla de asemenea la
distante mai mari de 1km fata de localitati (sau alte constructii).
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Iazuri de decantare
Depozitarea sterilului rezultat din procesul de preparare a minereului provenit din perimetrul
Ostra in amestec cu sterilul provenit din prepararea minereurilor neferoase in ultima perioada s-a făcut
pe iazul de decantare Tărnicioara prin intermediul stațiilor de pompare.
Sterilele rezultate din procesul de preparare au fost catalogate ca deseuri nepericuloase si au fost
depozitate pe 3 iazuri:
- iazul de decantare Ostra A,B,C;
- iazul de decantare Poarta Veche;
- iazul de decantare Tărnicioara.
Iazul de decantare Ostra A+B+C. este un iaz de coasta, închis pe trei laturi cu un dig de
amorsare si sprijinit cu o latura pe versantul dealului, amplasat pe malul drept a Văii Brăteasa in aval de
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incinta Uzinei de Preparare Tarnița si are o suprafață atribuita de 15,1 ha. Suprafața la nivelul
coronamentului este de 7,11 ha.
Iazul a fost pus in funcțiune in 1965 si a încetat activitatea in 1972 fiind in prezent in conservare.
Cantitatea de steril depozitat in iazul de decantare Ostra ABC este de: 3.082898t respectiv un
volum de 1.903.086 m3.
Suprafata iazului Ostra ABC, ecologizata anterior prin revegetare naturala si artificiala, este
exploatata de fostii proprietari ca teren fanete, pe plaja iazului fiind amplasata o stana de oi. Pe
suprafata compartimentului “C” au fost depozitate deseuri menajere si deseuri de lemn (rumegus). Prin
evacuarea acestora, amplasamentul iazului de decantare A+B+C este ecologizat complet și redat
folosinței inițiale.

Iazul de decantare Poarta Veche este un iaz de coasta, amplasat pe versantul drept a Văii
Brăteasa in aval de Uzina de Preparare Tarnița si amonte de Iazul Ostra ABC.
Iazul a fost pus in funcțiune in 1972 si a funcționat la început alternativ cu iazul vechi Tarnița iar
după darea in funcțiune a iazului Tărnicioara a fost folosit o perioada in paralel cu aceasta in special
pentru depozitarea sterilelor rezultate din instalația de preparare a baritinei si a încetat activitatea in
1987. In prezent iazul este in conservare.
Iazul Poarta Veche are o suprafață atribuita de 13,98 ha, iar la nivelul coronamentului digului are
o suprafață de 4,08 ha. In iaz este depozitat o cantitate de 496.540 m3 steril (747330 t).
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Iazul de decantare Tărnicioara este situat pe terasa inferioara a văii Brăteasa de pe partea
stanga si pe versantul estic al culmii Ilocerca, fiind delimitat la nord de pârâul Pârlitura si la sud de
Părâul Poarta Veche.
Iazul de decantare Tărnicioara este de tipul iazurilor de vale, realizat prin închiderea văii Tarnița,
la 220m amonte cu confluenta acesteia cu Valea Brăteasa.
Evacuarea apelor din bazinele hidrografice a celor doua vai Tărnicioara si Scăldători se face prin
intermediul unei galerii de deviere (V. Tărnicioara) si a unui canal de subtraversare (V. Scăldători).
Evacuarea apei limpezite s-a realizat inițial prin doua sisteme de sonde inverse, unul pe Pârâul
Scăldători (care a descărcat apa in canalul de subtraversare) si altul pe Valea Tărnicioara .
Iazul de decantare Tărnicioara are atribuita o suprafață de 49,27 ha si o suprafață la nivelul
coronamentului digului de steril de 28,5 ha.
Iazul Tărnicioara a fost pus in funcțiune in 1975 si a încetat activitatea in 2002. Volumul de steril
înmagazinat in Iazul de decantare Tărnicioara este de 8.329.909 m3. In prezent iazul este in conservare
si folosit parțial ca iaz de avarie.
La baza iazului de decantare Tărnicioara se afla clădirea stației de repompare a sterilului.
Clădirea are o suprafață construita A = 205 m2 , in prezent este dezafectata de utilități.
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In prezent, pe suprafata plajelor iazurilor nu se afla nici o constructie cu exceptia utilitatilor
necesare functionarii (sonde inverse) sau necesare urmaririi in timp a comportarii si stabilitatii (sonde
piezometrice, picheti topografici). Excepție face iazul de decantare A+B+C pe amplasamentul căruia se
află o stână de oi aflată în administrarea foștilor proprietari ai terenului.
Depozitele de steril isi vor mentine amplasamentele actuale. Iazurile Poarta Veche si Tarnicioara
vor fi remodelate, prin executarea lucrarilor de planeitate a plajelor, in scopul dirijarii si evacuarii
apelor provenite din precipitatii.
Taluzul iazului Poarta Veche va fi remodelat, urmarindu-se micsorarea unghiului de taluz, in
vederea cresterii stabilitatii acesuia.
De asemenea pe taluze si plaje se vor executa lucrari pentru evacuarea apelor, lucrari cu caracter
permanent ce constau din canale pentru preluarea apelor pluviale.
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Incinta de preparare Tarnița si utilitățile aferente
Extracția minereului de baritina s-a făcut in cariera Ostra prin lucrări de exploatare la zi in cadrul
Exploatării miniere Leșu Ursului. Transportul minereului la uzina de preparare s-a realizat cu mijloace
auto.
Prepararea minereului de baritina era asigurata pe o linie separata in cadrul Uzinei de preparare
Tarnița iar depozitarea sterilului rezultat din prepararea minereului s-a realizat pe iazuri de decantare.
Activitatea de extracție si preparare a minereului de baritina Ostra a fost sistata in anul 2003.
In perimetrul de exploatare Ostra au fost dezafectate toate construcțiile ce deserveau
activitatea extractiva cu excepția stâlpilor LEA 6 kV U.P. Tarnița – Cariera Ostra.
In incinta de preparare Tarnița si la iazurile de decantare, conform listei de mijloace fixe au
rămas pentru a fi dezafectate următoarele construcții (care sunt partial demolate):
- Clădire stație bioxid de sulf
- Clădire cuptor sulf
- Clădire stație sulf (Rezervor)
- Clădire stație de pompare Straja
- Clădire stație de repompare Tărnicioara
- LEA 6 kV Flotație baritina – cariera
- LEA 6kV stație pompe Straja
- Racord 6 kV stație de repompare Tărnicioara
- LEA 1 kV iluminat exterior iaz Tărnicioara.

Activitatea obiectivului Cariera Ostra a fost sistată în anul 2003, închiderea sa fiind aprobată
prin HG nr. 1846/2004.
– Descrierea lucrarilor specifice ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei
Proiectul Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra (revizuire) presupune
realizarea unui ansamblu de lucrari (Lucrari ramase de executat - ce reprezinta o revizuire si actualizare
a lucrarilor similare cuprinse in proiectul ICPM Baia Mare din anul 2007 si care nu au fost executate
pana in prezent, si Lucrari propuse pentru a fi executate), ca:
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A. Lucrări de închidere și ecologizare pentru:
1. Iazul Poarta Veche
2. Iazul Tarnicioara
3. Iazul Ostra A+B+C - suprafața acestui iaz este stabilizata și ecologizata natural si artificial
4. Perimetrul minier Ostra - Cariera Ostra și haldele de steril Ostra Est și Ostra Vest
5. Incinte și alte zone afectate - lucrari de demolare/dezafectare a constructiilor si
instalatiilor (la baza iazului de decantare Tarnicioara si in incinta de preparare Tarnita)

B. Lucrari de monitorizare
- Monitorizarea stabilității depozitelor de steril (halde+iazuri de decantare);
- Monitorizarea calității apelor de suprafață;
- Monitorizarea nivelului apei în corpul iazurilor de decantare;
- Monitorizarea calității pânzei freatice;
- Monitorizarea solului;
- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor proiectate și executate

Descrierea lucrărilor proiectate
A. Lucrări de închidere și ecologizare
1. Iazul Poarta Veche
1.a. LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT
►Canal din elemente prefabricate din beton armat, pentru evacuare ape pluviale
Canalul din elemente prefabricate de beton armat în lungime de 100 m respectiv 150 m se va
executa pe platforma iazului la baza versantului impadurit din amonte de iaz, cu panta descrescătoare
de 0,5% spre canalul principal de evacuare a apelor provenite din precipitatii.
Cele doua canale din elemente prefabricate de beton au rolul de a colecta apele ce se scurg de pe
versant şi a celor de pe platforma iazului şi a le dirija spre canalul de evacuare din beton armat. Dupa
cum s-a menţionat cele doua canale se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat B400
(C25/30), cu secţiunea trapezoidală, având următoarele dimensiuni geometrice:
▪ Lăţime interioară canal: 2,9m;
▪ înălţimeinterioarăelementprefabricat: 0,9m;
▪ lăţime interioară la bază: 0,65m;
▪ grosime radier: 0,15m;
▪ grosimepereţi: 12 – 8cm.
Elementele prefabricate se vor monta pe un strat de beton de egalizare B150 (C8/10) de 10 cm
grosime şi lăţimea de 75 cm. Elementele prefabricate de canal se vor monolitiza la partea de sus prin
două grinzi de beton armat B400 (C25/30), de o parte şi de alta a canalului. Grinzile de beton vor avea
sectiunea de 15 x 21 cm.
► Strat vegetal de ecologizare pe platforma iazului
Lucrarile de ecologizare a suprafetei iazului constau din:
▪ strat de impermeabilizare minerala in grosime de 30 cm pe platforma iazului;
▪ strat de pamant vegetal in grosime de 30 cm pe platforma iazului;
▪ insamantarea suprafetelor cu seminte din flora spontana.
Strat de impermeabilizare minerală pe platforma iazului
În vederea evitării pătrunderii apelor pluviale în masa depozitului şi apariţia fenomenului
drenajului acid, s-a prevăzut izolarea suprafeţei iazului (platforma) cu strate din materiale argiloase.
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Stratul de impermeabilizare minerală a suprafeţei va fi de minim 0,3 m grosime cu un coeficient
de permeabilitate K< 5 x 10-9 m/s. Volumul total de argila necesar pentru impermeabilizare este de
79920 mc. Mărimea maximă a granulelor stratului de impermeabilizare minerală este de 63 mm.
Materialul argilos se compacteaza cu compactor cu role la o densitate Proctor  92%. Toleranţa la
planietate va fi de 2cm/4m.
Pentru aşternerea stratului mineral şi crearea pantelor de scurgere spre canalele de colectare a
apelor de pe platforme s-au prevazut reprofilări ale suprafeţei iazului.
Strat de pamant vegetal
Pentru a preveni fenomenul de deflaţie (antrenarea particolelor fine de către masele de aer) şi
pentru a se putea dezvolta vegetaţia pe suprafaţa iazului s-a prevăzut realizarea unui strat vegetal în
grosime totală de 30cm pe platforma iazului. Volumul total de pământ vegetal necesar este de 79920mc.
Stratul de 30 cm pe platforma iazului se compune din doua substraturi de material:
- primul strat, deasupra sterilului de pe platforma iazului, în grosime de 20 cm va fi realizat
din pământ vegetal sărac (material rezultat din decolmatrea vailor Tarnicioara şi Scăldători in amonte
de cele doua baraje de deviere sau din alte surse);
- al doilea strat în grosime de minim 10 cm va fi realizat din pământ vegetal bogat în
substanţe organice. Solul vegetal va îndeplinii condiţiile de fertilitate minime (caracter neutral, humus
minim 4 %, macronutrienti de ordin primar la un nivel moderat). Se pot folosi şi materiale locale dacă
îndeplinesc conditiile de fertilitate sau sunt procesate şi aduse la calitatea prevăzută în proiect.
Primul strat se va realiza în cea mai mare parte mecanizat avand grosimea mare. Cel de-al doilea
strat se va realiza manual pentru ca grosimea acestuia este de doar 10 cm. După realizarea celui de-al
doilea strat pe platforma iazului se va trece la înierbarea acestei suprafeţe.
După semănarea gazonului (semănarea stratului vegetal realizat pe suprafata platformei iazului)
cu seminţe din flora spontană se va aplica pe întreaga suprafaţă a platformei iazului îngrăşăminte
chimice: azotat de amoniu: 80kg/ha; sare potasica: 50kg/ha; si superfosfat de calciu: 50kg/ha.
Aplicarea seminţelor se va face numai în perioada lunilor martie-aprilie iar cantitatea de seminţe
aplicată pe suprafaţa amenajată va fi de cca. 3,96 kg/100mp. (suprafata platformei iazului=266.400mp).
► Strat vegetal de ecologizare pe taluzul iazului
Lucrarile de ecologizare a taluzului iazului constau din:
▪ realizarea pe taluzul iazului a unui strat de pamânt vegetal în grosime de 40 cm, pe zona
amenajată prin lucrările de reprofilare a taluzului;
▪ aşternerea pe taluzul iazului a unei saltele organice pentru controlul eroziunii,
preînsămânţată, tip COVAMAT-PLUS tip 3H;
▪ plantări de puieţi de foioase pe taluzul iazului.
Pe suprafata taluzelor impermeambilizarea constă din aşezarea unui geotextil de separaţie între
steril şi pământul vegetal (în grosime de 40cm). Taluzul iazului are suprafata de 34350 mp.
Strat de pamant vegetal
Pentru a preveni fenomenul de deflaţie (antrenarea particolelor fine de către masele de aer) şi
pentru a se putea dezvolta vegetaţia pe suprafaţa iazului şi pe taluze s-a prevăzut realizarea unui strat
vegetal în grosime totală de 40cm.
Grosimea stratului s-a ales pentru a se putea dezvolta în bune condiţii vegetaţia pe taluz.
Stratul de 40 cm grosime de pe taluz se compune din doua substraturi de material:
▪ primul strat, de 35cm pe taluz va fi realizat din pamânt vegetal sarac (balast nespalat de râu);
▪ al doilea strat în grosime de minim 5 cm va fi realizat din pamânt vegetal bogat in substante
organice (strat vegetal de descopertă de la suprafaţa terenului).
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Primul strat se va realiza în cea mai mare parte mecanizat. Cel de-al doilea strat se va realiza
manual deoarece grosimea este de doar 5cm. Pentru realizarea stratului de pamânt vegetal se poate
folosi material antrenat de apele ce se scurg de pe versanţi, material din zona decolmatărilor de
subtraversări de drumuri, etc.
Peste stratul vegetal pe taluzul iazului (pe taluzele intermediare) s-a prevăzut aşternerea unei
saltele organice preinsamintate pentru controlul eroziunii, tip COVAMAT-PLUS tip 3H .
Saltelele organice tip COVAMAT sunt saltele cusute, cu grosimea de 10-15 mm, din fân/paie şi
/sau fibre de cocos la care se adaugă materiale de protecţie şi seminţe selectionate, încorporate în
timpul fabricării. Această saltea a fost special creată pentru controlul eroziunii pe taluzurile la care s-a
lucrat de curând.
În cazul nostru s-a ales salteaua din gama COVAMAT-PLUS tipul 3H, saltea de protecţie
împotriva eroziunii alcătuită din fibre de cocos prinse împreună cu o reţea usoară de ramforsare din
polimeri. Rezultatul este o saltea puternică şi flexibilă cu textură deasă ce realizează o barieră împotriva
vântului si a precipitaţiilor. Constituienţii naturali ai saltelei se degradează biologic fără afectarea
mediului înconjurător. Grila din polimeri ramâne intactă pentru mai mult timp, protejată impotriva
radiaţilor ultraviolete de către vegetaţie, asigurând ramforsarea rădăcinilor gazonului. Salteaua tip 3
este recomandată pentru taluz cu pantă de până la 1:1 şi are longevitatea fibrelor cuprinsă între 24-36
luni. Cantităţile de lucrări estimate a se realiza pe suprafaţa iazului sunt următoarele:
▪ strat vegetal în grosime de 40 cm pe taluzul iazului : S = 34350 mp;
▪ saltea preînsămânţată cu fertilizator natural (Covamat-plus, tip 3) pe taluzul iazului,
pentru controlul eroziunilor, S = 34350 mp.
► Lucrări de reprofilare taluz şi realizarea digului de protecţie pe platforma iazului
In prezent Iazul Poarta Veche are taluze intermediare cu pantă foarte mare, cuprinse între 34 si 43
de grade.
Datorită pantei mari a taluzelor ploile au creat ravene iar dezvoltarea vegetaţiei este foarte slabă.
Singura zonă în care s-a dezvoltat foarte bine vegetaţia este la baza iazului sub nivelul cotei de 807.00
mdMN. In prezent coronamentul iazului este la cota 824.50 mdMN.
Pentru a înbunătăţi situaţia astfel încât şi pe zona de taluz să se dezvolte vegetaţia în bune condiţii
şi să fie şi o zonă stabilă fără antrenări de material în timpul ploilor torenţiale, trebuie să se facă o
masivă reprofilare a taluzului pentru a înbunătăţi panta generală a iazului la o înclinare de cca. 1 : 3, cu
pante ale taluzelor intermediare de maxim 1 : 2,5 (22 grade).
Prin reprofilare se vor crea două berme principale de circulaţie la cotele 808.00 si la 816.00
mdMN. Lăţimea bermei de jos va fi de 3,5 m, necesară doar circulaţiei utilajelor iar cea de sus va fi de
5 m. Lăţimea s-a luat de 5 m la această bermă din cauza că la baza taluzului intermediar se va realiza
un sanţ pentru colectarea apelor pluviale. Materialul care va rezulta din lucrările de reprofilare (cca. 49
880 mc) va fi depozitat pe platforma iazului, platformă care se va înălţa cu cca. 2 m deasupra cotei
actuale. O parte din materialul rezultat din reprofilare se va folosi la umplerea ravenelor de pe taluz, la
refacerea unor zone ale suprafeţei taluzului şi la realizarea digului de protecţie pe platforma iazului.
La baza versantului impădurit, pe platforma iazului, se va realiza un canal din elemente
prefabricate care va colecta apele ce se scurg de pe versant şi cele de pe platforma iazului. În acest caz
platforma se va reprofila asfel încât să se creeze o pantă de cca. 2,5 % spre canalul de colectare a apelor
ce se scurg de pe versant.
Pentru oprirea deversării apei de pe platforma iazului peste taluzul iazului s-a prevăzut realizarea
unui dig de protecţie din steril grob, steril rezultat din lucrările de reprofilare a taluzului iazului.
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Digul de protecţie se va realiza pe tot conturul exterior al platformei iazului şi va avea
următoarele caracteristici geometrice:
▪ cota coronament (aceeasi cotă pe toata lungimea lui): 825,50 mdM;
▪ lungime dig: 553m;
▪ lăţime coronament: 4m;
▪ înălţime dig: 1m;
▪ pantă taluz, îninterior: 1 : 3,5 (16 grade).
Pentru detalii de realizare a digului se va consulta. Materialul depozitat în corpul digului va fi
bine compactat.
► Şanţuri (din zidărie de piatră) pentru colectarea apelor pluviale de pe taluz
Pentru colectarea apelor provenite din precipitaţii, de pe taluzul iazului, în timpul ploilor
torenţiale, (ape care cauzează antrenări de material şi compromiterea dezvoltării vegetaţiei pe această
suprafaţă a iazului), s-au prevăzut șanțuri din zidărie de piatră.
Colectarea şi evacuarea apelor de pe taluzul iazului se face printr-un sanţ din zidarie de piatră, în
lungime de 570 m, amplasat la cota 816.00 mdMN.
Şanţul se va realiza la baza taluzului, pe berma de acces de la cota 816.00 mdMN si se va realiza
din zidărie de piatră cu mortar de ciment M100, cu panta descrescătoare către trei puncte de evacuare :
două la extremităţi în cele două canale cu trepte de cădere din beton armat (zona aval şi amonte a
taluzului iazului) şi un punct de evacuare central, în canalul principal de evacuare a apelor de pe
platforma iazului (in canalul cu trepte de cădere). Şanţul va avea secţiunea de scurgere trapezoidală, cu
următoarele caracteristici geometrice:
▪ adâncime sanţ: 0,5m;
▪ lăţime la bază: 0,4m;
▪ lăţime la partea superioară: 1,1m;
▪ grosimepereu (zidărie): 0,2 m;
▪ pantă radier: 1%.
1.b. LUCRĂRI PROPUSE SPRE EXECUTARE
► Canal principal cu trepte de cadere (din beton armat), de colectare ape de pe platforma iazului
Canalul de beton cu trepte de cădere are rolul de a colecta apele de pe platforma iazului şi a le
dirija în emisar pentru a preîntâmpina deversarea acestora peste coronamentul iazului și are lungimea
de 174 m. Executia canalului se va face din aval inspre amonte.
Canalul se va realiza din beton armat B400 (C25/30) şi va avea doua pante de scurgere, una de
2% pe platforma iazului şi una de 3% între treptele de cădere pe taluzul iazului.
Panta de 3% între trepte, pe taluzul iazului, s-a ales pentru a preveni erodarea radierului canalului.
Canalul va avea sectiunea dreptunghiulara şi armarea pereţilor acestuia se va face cu PC52
Ø10mm.
Principalele caracteristici geometrice ale canalului sunt:
▪ lăţimeinterioară: 1,3m;
▪ adâncimeminimăinterioară: 1,0m;
▪ grosime radier: 0,2m;
▪ grosimea beton egalizare B150: 0,15m;
▪ grosimeastratului de balast de sub canal: 0,1m;
▪ înălţimea treptelor de cădere: 0,5m.
Pe toată lungimea canalului se vor realiza lucrări de reprofilare cu umpluturi bine compactate
pentru a putea realiza treptele de cădere. Sub stratul de beton de egalizare se va realiza un strat filtrant
din balast de râu în grosime medie de 10 cm, pentru a consolida cât mai bine terenul de fundare.
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Pentru traversarea canalului, cu vehicole, pe platforma iazului şi pe cele două berme de acces se
vor realiza plăci din beton armat peste canal cu grosimea de minim 15 cm, armate cu doua rânduri din
plase sudate din oţel STNB GQ 283 φ 6 mm. Lăţimea de trecere peste canal va fi de cca. 4 m.
Pe o înălţime de cca. 0,75 m, peste canal, s-a prevăzut de o parte şi de alta a acestuia un pereu din
zidărie de piatră cu grosimea de 25 cm pentru a proteja canalul la eventualele debite mari ale apelor de
viitură. Lăţimea pereului de o parte si de alta a canalului va fi de 1,5 m si va avea inclinarea de 1 : 2.
Deasupra pereului din zidărie taluzul în steril va fi reprofilat la o înclinare de 1:3 pentru a se putea
dezvolta vegetaţia şi a crea o zonă stabilă la apele de precipitaţii. Materialul din jurul canalului (sterilul)
va fi foarte bine compactat.
► Canale secundare cu trepte de cădere pentru evacuare ape de pa taluz
Pentru evacuarea apelor de pe taluzul iazului s-a prevăzut două canale de evacuare cu trepte de
cădere din beton armat cu lungimea de 66 m in zona aval si lungimea de 31 m în zona amonte a iazului.
Aceste canale debuşează în sanţul de la baza iazului şi au următoarele dimensiuni geometrice:
- lăţime: 0,8m;
- înălţime: 0,7-1,14m;
- grosime dală: 0,20m.
Înălţimea unei trepte de cadere va fi de maxim 0,5 m şi panta canalului între trepte de maxim 4%.
Distanţa între treptele de cădere este dată de panta taluzului pe care este amplasat acest canal. De o
parte şi de alta a canalului terenul va fi reprofilat la o pantă de maxim1:2. Sub canal s-a prevăzut un
strat filtrant din balast în grosime de 10 cm. Executia acestor canale se va face din aval inspre amonte.
► Împădurire suprafeţe taluz
Pentru plantarea unui puiet este necesar un volum de 0,12 mc de pământ vegetal, compus din
0,1mc pământ vegetal sărac şi 0,02 mc pământ vegetal bogat în humus (mraniţă). Plantarea puieţilor se
va face la o densitate de 1 puiet la 9 mp. Astfel la o suprafaţă de taluz de 34350 mp se vor planta un
numar de 4000 de puieti de mesteacăn.
► Blindare sonda inversa
Dupa executia lucrarilor de inchidere si ecologizare pe platforma si taluzul iazului Poarta Veche
se va blinda sonda inversa existenta pe iaz. Operatia de blindare consta in pomparea betonului C8/10
pentru blocarea sondei pe toata lungimea ei si inchiderea sondei inverse cu flansa oarbă.

2. Iaz Tarnicioara
O parte din lucrarile proiectate anterior au fost executate dar pe parcursul anilor au aparut
degradari ale acestor lucrari executate care in prezent necesita reparatii sau refacere. La o alta parte din
lucrarile proiectate anterior executia s-a facut doar partial si trebuie finalizata.
In cadrul proiectului tehnic lucrarile pentru inchiderea, ecologizarea si punerea in siguranta a
iazului Tarnicioara sunt urmatoarele:
2.a. Lucrari de reparatii la constructii existente;
2.b. Lucrari ramase de executat;
2.c. Lucrari propuse pentru a fi executate.
2.a.- LUCRĂRILE DE REPARAŢII LA CONSTRUCŢII EXISTENTE sunt urmatoarele:
►Decolmatarea celor doua zone din amonte de barajele de deviere de pe V.Târnicioaraşi V.Scăldători
Lucrarea constă din excavarea aluviunilor din cele două zone, transportul acestora la o distanţă de
2km pe iaz unde vor fi folosite ca pământ vegetal. Cantităţile ce trebuie excavate pentru decolmatarea
celor doua vai sunt: 4760 mc de pe Valea Târnicioara si 3430 mc de pe Valea Scăldători.
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► Canal la contactul cu malul drept V. Târnicioara
Lucrările ce se vor executa sunt lucrări de reparaţii la un canal ce are o lungime de 820m şi care
constau din: lucrări de terasamente, lucrări de reaşezare a elementelor de canal prefabricat, execuţia
grinzilor de monolitizare pe toată lungimea canalului, monolitizarea elementelor prefabricate de şanţ şi
rostuirea acestora.
► Canale de legătură între ramura Târnicioara şi ramura Scăldători si canal la baza barajului
principal, reparatii
Este vorba de două tronsoane de canal cu lungimea de 50,0m (canal de legatura intre ramura
Tarnicioara si Scaldatori) şi 25,0m (canal la baza barajului principal) care sunt avariate în întregime,
astfel lucrările ce se vor executa constau din: demolări ale betonului armat din porţiunile avariate,
lucrări de terasamente, lucrari de betoane armate atât pentru canale dar şi pentru grinzile de
monolitizare, monolitizări prefabricate şi grinzi de monolitizare.
► Decolmatare canal descărcător torent versant stâng V. Scăldători şi canal de evacuare ape de pe
V. Piciorul Târnicioarei.
Lucrarea constă din excavarea aluviunilor din cele două zone si transportul acestora pe plaja
iazului, la o distanţă de 0,5km. Volumele de pamant ce trebuie excavate sunt: 127mc de pe canalul ce
preia torentul de pe versantul stang al vaii Scaldatori si 191,0mc de pe canalul ce preia apa de pe V.
Piciorul Târnicioarei.
► Deviere canal evacuare ape de pe platforma iazului V. Târnicioarei
Pe această zonă este un canal avariat în întregime pe o lungime de 160m iar lucrările ce se vor
executa constau in demolarea canalului avariat pe toata lungimea lui, lucrări de terasamente si lucrari
de betoane armate pentru refacerea canalului avariat.
Molozul rezultat din demolări se va transporta la o distanta de 0,5 km.
► Canal pentru evacuarea apei de pe plaja iazului
Lucrările ce se vor executa sunt lucrări de reparaţii la un canal ce are o lungime de 810m şi
constau in: lucrări de terasamente, lucrări de reaşezare a elementelor de canal prefabricat pe o lungime
de 20m, execuţia grinzilor de monolitizare pe 30% din lungimea canalului şi rostuirea grinzilor de
monolitizare pe această lungime.
► Completare cu zid de sprijin de gabioane la digul de retinere sedimente V. Târnicioara
Lucrările ce se vor executa sunt de completare cu zid de sprijin din gabioane şi constau din: lucrări
de terasamente, de confecţionare cadre metalice din otel Ø16mm şi împletituri de sârmă zincată cu
diametrul de 2,8mm, pentru 10 bucaţi gabioane 1m x 0,5m x 2m, 10 bucăţi gabioane 1mx1mx2m şi 8
bucăţi gabioane 1mx1mx2,5m. Necesarul de piatră brută pentru executia acestor gabioane este de 50mc.
► Aripă zid de sprijin de gabioane la digul de retinere sedimente V. Târnicioara
Lucrările ce se vor executa sunt necesare pentru realizarea unui zid de sprijin (aripă) din gabioane
şi constau din: lucrări de terasamente, de confecţionare cadre metalice din otel Ø16mm şi împletituri de
sârmă zincată cu diametrul de 2,8mm, pentru 14 bucaţi gabioane 1m x 0,5m x 2m, 12 bucăţi gabioane
1m x 1m x 2m şi 10 bucăţi gabioane 1m x 1m x 2,5m. Necesarul de piatră brută pentru confecţionarea
acestor gabioane este de 63mc.
Între aripă şi zidul de sprijin completat se vor depune anrocamente din piatră brută 51-100 kg/buc
în volum de 210mc.
28

MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE pentru
“Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra”
jud. Suceava. REVIZUIRE

Simbol:
CP – CM – 4

► Cămaşuială de protecţie dig de gabioane V. Târnicioara
La baza digului de retinere sedimente, datorita umezelii, plasa de pe carcasa gabionului a inceput
sa se desfaca si sa permita pietrei din gabion sa iasa din carcasa metalica a gabionului. Pentru a se evita
destabilizarea digului de retinere a sedimentelor proiectantul a prevazut camasuirea acestuia.
Digul din gabioane pentru reţinere sedimente se va consolida prin aplicarea unei cămăşuiri în
grosime de 15cm atât pe suprafeţele existente cât şi pe suprafeţele noi, rezultate în urma prelungirii
lungimii digului şi execuţia aripei de gabioane. Cămăşuirea se va executa cu beton B400 (C25/30),
armat cu plase sudate Ø10/200x200, ancorate în corpul gabioanelor cu agrafe PC52 Ø12 (2buc./mp).
Pe faţa aval al digului, în cămaşa de beton, se montează barbacane din PVC rigid Dn75mm, la
circa 3,0m interax (plasate alternativ) pentru anularea posibilelor acţiuni îngheţ-dezgheţ din corpul
digului de gabioane.
► Completare cu zid de sprijin de gabioane la digul de retinere sedimente V. Scăldători
Capatul dinspre versantul drept al zidului de gabioane pentru retinere sedimente de pe V.
Scaldatori a fost subminat de apa paraului si s-a prabusit. Pentru a se evita pe viitor un asemenea
fenomen s-a prevazut intarirea zonelor de capat ale zidului de retinere sedimente pentru a nu mai
permite apei sa patrunda la zonele de capat si sa-l submineze.
Lucrările ce se vor executa sunt lucrari de completare cu zid de sprijin din gabioane şi constau
din: lucrări de terasamente, de confecţionare cadre metalice din otel Ø16mm şi împletituri de sârmă
zincată cu diametrul de 2,8mm, pentru 20 bucăţi gabioane 1m x 1m x 2m şi 4 bucăţi gabioane 1m x 1m
x 2,5m. Volumul de piatră brută necesar la executia acestor gabioane este de 50mc.
► Aripi zid de sprijin de gabioane la digul de retinere sedimente V. Scăldători
Lucrările ce se vor executa sunt lucrari de execuţie a două ziduri de sprijin (aripi) din gabioane şi
constau din: lucrări de terasamente, de confecţionare cadre metalice din otel Ø16mm şi împletituri de
sârmă zincată cu diametrul de 2,8mm, pentru 40 bucăţi gabioane 1m x1m x 2m şi 14 bucăţi gabioane
1m x 1m x 2,5m. Volumul de piatră brută necesar la executia acestor gabioane este de 115mc.
Între aripi şi zidul de sprijin propriu zis sau cel completat se vor depune anrocamente din piatră
brută 51-100 kg/buc în volum de 141mc.
► Cămaşuială de protecţie dig de gabioane V. Scăldători
La baza digului de retinere sedimente, din cauza umezelii, plasa de pe carcasa gabionului a
inceput sa se desfaca si sa permita pietrei din gabion sa iasa din carcasa metalica a gabionului. Pentru a
se evita destabilizarea digului de retinere a sedimentelor proiectantul a prevazut camasuirea acestuia.
Digul din gabioane pentru reţinere sedimente se va consolida prin aplicarea unei cămăşuiri în
grosime de 15cm atât pe suprafeţele existente cât şi pe suprafeţele noi rezultate în urma prelungirii
lungimii digului şi execuţia aripii de gabioane. Cămăşuirea se va executa cu beton B400 (C25/30),
armat cu plase sudate Ø10/200x200, ancorate în corpul gabioanelor cu agrafe PC52 Ø12 (2 buc/mp).
Pe faţa aval al digului, în cămaşa de beton, se vor monta barbacane din PVC rigid Dn 75mm, la
circa 3,0m interax (plasate alternativ), pentru anularea posibilelor acţiuni îngheţ-dezgheţ din corpul
digului de gabioane.
► Canal colectare apa de pe taluzul barajului principal+canal la contactul cu versantul drept,
reparatii
Lucrările ce se vor executa sunt lucrări de reparaţii la doua canale distruse de ape si anume: un
canal trapezoidal, pe taluzul principal al iazului, care pe o lungime de 18 m a fost avariat si un canal
rectangular, la contactul cu versantul drept al barajului principal, avariat pe o lungime de 14m.
Pe lungimea de 18 m de pe taluzul barajului principal urmeaza să se execute două tipuri de canal:
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pe o lungime de 12 m se va executa un canal trapezoidal cu urmatoarele caracteristici:
b=0,40m, B=1,10m, h=0,50m si panta radierului de 1%;
- pe o lungime de 5,60m se va executa un cămin de racord cu dimensiunile de 1,1m x 1,1m,
h=1,0m, si un canal dreptunghiular cu urmatoarele caracteristici : b=0,70m, h=1m, panta
radierului 2% şi 3 praguri de cadere cu h=0,38m.
Canalul de la contactul cu versantul drept al barajului, in lungime de 14m, are forma
dreptunghiulară cu urmatoarele caracteristici: b=1,30m, h=1,0m, panta radierului 3% şi două praguri de
cadere cu h=0,73m.
Surparea creată datorita ruperii canalelor va fi umplută cu o cantitate de 215mc de anrocamente.
► Sufozie (lucrari de reparatii)
Lucrările ce se vor executa în cazul sufoziei sunt lucrări de umplere a surpării plajei iazului în
dreptul unei sonde inverse. Pentru umplerea golului aparut in plaja iazului, care are un diametru
aproximativ de 6m şi o adâncime de 6m se vor folosi urmatoarele materiale: pe o adâcime de aprox. 3m
de jos în sus se va aşeza piatră brută metamorfică mare, apoi pe o înălţime de 2m se va asterne piatră
spartă măruntă, iar pe ultimul metru se va aşterne balast.
► Lucrări de refacere a zonei din aval de iaz, ecologizarea acesteia
În aval de iazul Tarnicioara o suprafaţă de aprox.3000mp a fost afectată de de scurgerile de steril,
de lucrările de consolidare a taluzului principal şi de alţi factori externi. Pentru ecologizarea acestei
zone sunt necesare lucrări de nivelare şi de asternerea unui strat de pamant vegetal în grosime de 15cm.
Acest strat vegetal va fi insamantat cu seminţe din flora spontană, locală, cantitatea de seminte folosita
va fi de 3,96kg seminţe la 100mp. Lucrările de nivelare se vor executa în aşa fel încât să se creeze o
suprafaţă uniformă cu pante de scurgere spre canalele existente.
► Reparaţii greblă existentă pentru reţinere plutitori V. Scăldători
Aval de constructia (grebla) pentru reţinerea plutitorilor proiectată, la aprox.50m, există o
constructie existenta (greblă) pentru retinerea plutitorilor care este avariată în proporţie estimată de
70%. Prezenta documentaţie propune repararea acestei constructii existente luandu-se in calcul 70% din
cantităţile de lucrări de la grebla nou proiectată.
► Amenajare teren, ecologizare in zona de ruptură de la taluzul barajului principal
Lucrăriele ce se vor executa în cazul acestei amenajări sunt lucrări de completare cu pământ
vegetal şi cu saltea organică biodegradabilă preânsămânţată tip COVOMAT PLUS TIP 3H peste
umplutura cu anrocamente cu care s-a umplut in prealabil golul aparut in zona de rupere a canalului de
pe taluzul barajului principal al iazului. Înainte de a aşterne pământul vegetal se va aşeza un geotextil
de separaţie in două straturi. Pământul vegetal va fi asternut în două straturi: pentru primul strat, in
grosime de 0,35 m, ce se asterne peste umplutura din anrocamente şi geotextilul de separaţie se va
folosi pamant sărac în substanţe organice iar pentru cel de-al doilea strat in grosime de 0,05m, se va
folosi pamant bogat în substanţe organice. Pe suprafaţa de 130mp, amenajata asa cum s-a aratat mai
sus, se va aşterne salteaua biodegrabilă.
Pe suprafata de 130 mp, ce urmeaza a fi amenajata, s-a estimat un necesar de 52 mc de pamant.
2.b. LUCRĂRILE RĂMASE DE EXECUTAT sunt următoarele:
► Terasamente, amenajări teren, ecologizare plaje iaz si taluzul principal
Lucrările de ecologizare a suprafeţei iazului constau din:
- strat de impermeabilizare minerală în grosime de 30 cm pe platforma iazului;
- strat de pământ vegetal în grosime de 30 cm pe platforma iazului;
30

MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE pentru
“Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra”
jud. Suceava. REVIZUIRE

Simbol:
CP – CM – 4

- strat de pamant vegetal in grosime de 10 cm pe taluzul principal al iazului;
- însămânţarea suprafeţelor cu seminţe din flora spontană.
● Strat de impermeabilizare minerală pe platforma iazului
În vederea evitării pătrunderii apelor pluviale în masa depozitului şi apariţia fenomenului
drenajului acid, s-a prevăzut izolarea suprafeţei iazului (platforma) cu straturi din materiale argiloase
care să nu permită acest lucru.
Stratul de impermeabilizare minerală a suprafeţei va fi de minim 0,3m cu un coeficient de
permeabilitate K< 5 x 10-9 m/s. Volumul de argilă necesar pentru impermeabilizarea plajei iazului este
de 79.920 mc. Continutul de carbonat de calciu din argila va fi mai mic de 10 % (masa). Conţinutul de
argilă cu diametrul granulelor d<0.005 mm va fi de minim 20% (masa). Mărimea maximă a granulelor
stratului de impermeabilizare minerală este de 63 mm. Materialul argilos se compactează cu compactor
cu role la o densitate Proctor  92%. Toleranta la planietate va fi de 2cm/4m.
Pentru aşternerea stratului mineral şi crearea pantelor de scurgere spre canalele de colectare a
apelor de pe platforme s-au prevăzut reprofilări ale suprafetei iazului.
● Strat de pământ vegetal
Pentru a prevenii fenomenul de deflaţie (antrenarea particolelor fine de către masele de aer) şi
pentru a se putea dezvolta vegetaţia pe suprafaţa iazului s-a prevăzut asternerea unui strat vegetal în
grosime totală de 30 cm peste stratul de impermeabilizare din argila de pe platforma iazului. Volumul
total de pământ vegetal necesar pentru plaja iazului este de 79920 mc. Pe taluzul barajului principal se
vor asterne 9400 mc de pamant vegetal dupa ce in prealabil se va indeparta aceeasi cantitate de steril de
iaz adus aici de vant dea lungul timpului. Grosimea stratului s-a ales pentru a se putea dezvolta în bune
condiţii vegetaţia pe platforma iazului.
Stratul de 30 cm pe platforma iazului se compune din două substraturi de material:
- primul strat, deasupra argilei, în grosime de 20 cm va fi realizat din pământ vegetal sărac;
- al doilea strat in grosime de minim 10 cm va fi realizat din pământ vegetal bogat în
substanţe organice.
Solul vegetal va indeplini conditiile de fertilitate minime (caracter neutral, humus minim 4 %,
macronutrienti de ordin primar la nivel moderat). Se pot folosi si materiale locale dacă îndeplinesc
condiţiile de fertilitate sau sunt procesate şi aduse la calitatea prevăzută în proiect.
Primul strat se va asterne în cea mai mare parte mecanizat, deoarece are grosimea mare. Cel de-al
doilea strat se va realiza manual pentru că grosimea acestuia este de doar 10cm.
● Insamantarea suprafetelor cu seminte din flora spontana
După realizarea celui de-al doilea strat vegetal de pe platforma iazului se va trece la inierbarea
acestei suprafeţe. După semănarea seminţelor din flora spontană se va aplica pe întreaga suprafată a
platformei iazului îngrăşăminte chimice, după cum urmeaza :
- azotat de amoniu:
80 kg/ha;
- sare potasica:
50 kg/ha;
- superfosfat de calciu: 50 kg/ha.
Cantitatea de seminţe aplicata pe suprafata amenajată va fi de cca. 3,96 kg/100mp. Suprafata pe
care se va face insamantarea este de 266.400 mp.
► Subtraversări drum contur iaz , 6 buc
Subtraversările de drum sunt destinate evacuării apelor ce se scurg de pe versanţi în rigolele
drumului de contur ale iazului Tărnicioara. Apele astfel colectate sunt dirijate în sistemul de colectare
şi evacuare a apelor de pe plaja iazului, evitându-se astfel pătrunderea lor în corpul iazului.
Subtraversările cu tub din beton precomprimat au lungimea de 6 m. La capătul amonte al tubului
se va realiza un cămin de primire a apei din rigolele drumului de contur iar la capătul din aval al tubului
se va realiza un parapet de protecţie.
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S-au prevazut 6 subtraversări de drum, din care 2 cu tuburi PREMO Ø 800 mm si 4 cu tuburi
PREMO Ø 600 mm.
Cele 6 cămine de racord, de la subtraversările de drum cu tuburi de beton, se vor realiza din beton
armat, marca C 20/25.
Căminele de racord de la subtraversările de drum sunt identice şi vor avea următoarele
caracteristici geometrice:
- adâncimeinterioară:
1,8m;
- laţime interioară:
1,7m;
- lungime interioară:
1,7m;
- grosime radier:
0,3m;
- grosime perete:
0,2m.
Armarea căminelor se va realiza cu plase de oţel SPPB striat Ø 6 mm, cu ochiuri pătrate 100mm
x 100 mm, montate asfel:
- doua rânduri în zona radierului;
- un rând în pereţii căminului.
Pentru montarea armăturilor și a cofrajelor s-a prevăzut realizarea unui beton de egalizare marca
C 8/10, îngrosime de 10 cm, având dimensiunea în plan 2,3m x 2,3 m.
Tubul de beton precomprimat se va poza pe un strat de protecţie din nisip de minim 20 cm
grosime, având panta radierului de 5%.
Faţă de radierul căminului de racord, tubul de beton precomprimat va fi pozat cu 30 cm mai sus.
Cei 6 parapeti din beton prevazuti la cele 6 subtraversări de drum se vor realiza din beton
monolit, marca C 20/25, cu urmatoarele dimensiuni geometrice:
- lungime:
2,5m;
- grosime:
0,5m;
- înălţime:
2,3m.
Toate umpluturile în jurul căminelor de racord, peste tuburile de beton precomprimat şi în jurul
parapeţilor de beton, se vor executa compactat, cu un grad de compactare Proctor de cel putin 97%.
Material în exces, ramas dupa executarea lucrarilor, va fi transportat şi împrăştiat pe plaja iazului.
► Canale cu trepte de cadere tip II si tip III pentru dirijarea apelor pluviale în canalul de evacuare
Canalele cu trepte de cădere se vor executa în continuarea subtraversărilor de drum şi sunt
destinate dirijării apelor în canalul de evacuare ape pluviale de pe plaja iazului.
La subtraversările de drum cu tuburi Dn 800 se prevăd canale tip II cu dimensiunea de 100/80 cm
iar la subtraversările cu tuburi Dn 600 se prevăd canale in trepte tip III cu dimensiunile de 80/60 cm.
Canalele vor avea pantă de scurgere de 3% între treptele de cădere. Panta de 3% între trepte, pe
taluzul versantului, s-a ales pentru a preveni erodarea in timp a radierului canalului.
Canalul va avea secţiunea dreptunghiulară şi armarea pereţilor acestuia se va face cu plase sudate
din otel, STNB GQ 283 Ø 6 mm, două rânduri de plase la radier şi un rând de plasă la pereţi.
Principalele caracteristici geometrice ale canalului tip II sunt:
- lăţime interioară la baza: 0,8 m;
- lăţime interioară la partea superioară 1,0 m;
- adâncime minimă interioară: 0,8m;
- lăţime la partea superioară, zona betonată : 1,3m;
- grosime radier: 0,2m;
- grosimea betonului de egalizare B100: 0,15m;
- grosimeastratului de balast de sub canal: 0,1m;
- înălţimea treptelor de cădere: 0,5m.
Principalele caracteristici geometrice ale canalului tip III sunt:
- lătime interioară la baza: 0,6m;
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- lăţime interioară la partea superioară: 0,8m;
- adâncime minimă interioară: 0,6m;
- lăţime la partea superioară, zona betonată: 1,1m;
- grosime radier: 0,2m;
- grosimea beton egalizare B100: 0,15m;
- grosimea stratului de balast de sub canal: 0,1m;
- înălţimea treptelor de cadere: 0,5m.
Pe toată lungimea canalului se vor realiza lucrări de reprofilare cu umpluturi bine compactate
pentru a putea realiza treptele de cădere. Substratul de beton de egalizare se va realiza un strat filtrant
din balast de râu în grosime medie de 10 cm, pentru a consolida cât mai bine terenul de fundare.
► Completare cu zid de sprijin de gabioane la baza taluzului principal
La baza taluzului barajului principal a fost realizat in aliniament un zid de gabioane cu lungimea
de 100m. La intersectia zidului de gabioane cu versantul stang exista o zona neprotejata unde se
racordeaza taluzul principal cu platforma aval de baraj.
Protejarea acestei zone se va face prin realizarea in trepte descendente a unui zid de gabioane cu
lungimea de 10m si inaltimea de 5m plasat in unghi fata de zidul existent.
Lucrările ce se vor executa sunt lucrari de completare cu zid de sprijin din gabioane şi constau
din: lucrări de terasamente, de confecţionare cadre metalice din otel Ø16mm şi împletituri de sârmă
zincată cu diametrul de 2,8mm, pentru 12 bucaţi gabioane 0,7m x1m x 2m, 24 bucăţi gabioane 1m x1m
x 2m şi 8 bucăţi gabioane 1m x1m x 2,5m. Volumul de piatră brută necesar la realizarea acestor
gabioane este de 85mc.
2.c. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU A FI EXECUTATE
► Canal preluare ape pluviale de pe plaja iazului
Acest canal este dimensionat pentru a prelua apele din precipitatii la asigurarea de 2% si 5%,
aduse de canalele de pe plaja iazului (canale de la punctul: 2.a.).
In prezent, canalul ce preia apele de pe plaja iazului si le descarca in V. Tarnicioara nu are
capacitatea de a prelua debitul cu asigurarea de 2% si 5% .
Noul canal, cu lungimea de 145m, se va executa din beton armat.
Canalul se va realiza cu secţiune dreptunghiulară pe patru tronsoane cu lungimi şi înălţimi
variabile : - tronson 1: a=3,00m, h=1,10÷2,60m, L=29,35m
- tronson 2: a=3,00m, h=2,60÷4,35m, L=25,12m;
- tronson 3: a=3,00m, h=2,60÷1,10m, L=40,15m;
- tronson 4: a=3,00m, h=1,10m, L=48,86m.
Pe tronsonul 3 panta naturală a terenului este mare, şi de aceea în vederea ruperii energiei cinetice
a apei s-au proiectat praguri ce au inălţimea de 1,0m (în număr de 6 buc), iar unul (ultimul prag) cu
înălţimea de 0,70m. Panta radierului pe cele 4 tronsone de canal este de 2%.
Pe tronsonul 2, deoarece canalul atinge înălţimi mari de până la 4,35m, s-a prevăzut o balustradă
de protecţie pe ambele părţi ale canalului, în lungime totală de 51,2m iar pentru evitarea accidentelor si
blocajul accesului auto pe dig s-au prevăzut 10 stâlpi de blocaj acces, montati în fundaţii de beton si
având înălţimea deasupra fundaţiei de 1,0 m.
Pereul acestor canale va avea rosturi tăiate (1/3δ) din 5 în 5m şi din 20 în 20m rosturi de dilataţie
care se vor etanşa cu mastic bituminos sau cu alt material de etanşare similar. La rosturile de dilataţie
cu grosimea de 1,2-1,5cm se va monta la circa 7-8 zile de la betonare funie gudronată sau bandă din
cauciuc elastic, care se preseaza pentru a fi introdusă în lăcaş cel puţin 2-3 cm, iar la 45 zile se toarnă
mastic bituminos după ce în prealabil s-a curăţat şi amorsat rostul. Pentru etanşarea rosturilor se poate
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folosi şi mastic bituminos utilizat pentru drumuri care are următoarea compoziţie: bitum D80/120, 3035%, cu inserţie textilă sort B10 şi filer 60-65% în procent de 8%.
Rosturile tăiate se realizează sub formă de pană cu 0,50cm la fund şi 1 cm la suprafaţă, cu
adancimea de 3-3,5cm.
Rostul de lucru se va trata conform normelor în vigoare: prin buceardare, spălare cu apă sub
presiune şi suflare cu aer comprimat. Înainte de turnarea betonului din pereţi, pe suprafata rostului
tratat, se va turna un strat de mortar de ciment de 2cm grosime peste care se va turna betonul din pereţi.
Canalul se va aşeza pe un beton de egalizare B150 (C8/10) care se va asterne pe un strat suport
din piatră spartă cu grosimea de 30cm.
► Greblă (noua) pentru reţinere plutitori pe V. Scăldători
Grebla pentru reţinerea plutitorilor se va realiza din profile metalice tip I 20, profile care vor fi
ancorate într-o fundaţie de beton şi vor fi amplasate la o distaţă unul fata de altul de 50 cm. În fundaţia
de beton, deasupra terenului natural, se vor lăsa cate 5 barbacane pentru a micşora presiunea
hidrostatică asupra construcţiei şi a permite evacuarea apei la debite mici ale pârâului. Aceste
barbacane se vor realiza din teava PVC tip SN8 cu diametrul de d=315 mm şi vor fi amplasate la o
distanţă de 50 cm una faţă de alta.
În partea de aval a celor două construcţii se va realiza un strat din anrocamente agabaritice (peste
50 kg/buc) pentru protejarea acestor construcţii la efectul de eroziune, dat de energia cinetică a apelor,
în timpul viiturilor.
La turnarea fundaţiei de beton s-au prevăzut rosturi verticale pentru a prelua contracţiile în timpul
întăririi betonului. Rosturile se vor trata cu doua straturi de carton bitumat lipite cu suspensie de bitum
filerizat şi se vor realiza la o distanţă de 6 m unul fata de altul.
La partea superioară a profilelor metalice tip I 20 s-a prevăzut montarea unei platbande de oţel
OL 37 cu lăţimea de 220 mm, care se va suda de fiecare profil în parte, pentru rigidizarea acestora.
Principalele caracteristici geometrice ale celor doua constructii:
- lungime deversor, zona de baza (partea de jos)
- lungime grebla, zona profilelor metalice
- inaltime deversor, zona profilelor metalice
- lungime totala constructie
- latimefundatie
- inaltime totala constructie, inclusiv fundatia

Valea Scaldatori
5m
15 m
2,3 m
24 m
2m
4,3 m

Restul de pamânt rezultat din săpături, după realizarea umpluturilor în jurul greblei, se va
transporta pe iaz şi va fi folosit la lucrările de ecologizare pentru realizarea stratului vegetal.
► Consolidare canale existente, cu sectiunea rectangulara (betoane)
Acest tip de consolidare cu buiandrug din beton armat se face din 3 in 3m transversal pe canal cu
rolul de a nu permite deplasarea peretilor canalului sub actiunea impingerilor de pamant. Buiandrugul
se fixeaza de peretii canalului cu elementele de fixare nezincate.
► Consolidare canale existente, cu sectiunea rectangulara (confectii metalice)
Elementele de fixare pentru consolidarea canalului sunt confectii metalice zincate si nezincate
fixate cu dibluri metalice in peretii canalului sau prin sudura in cazul buiandrugului. Cu aceste confectii
metalice canalul rectangular se consolideaza din 3 in 3 m astfel:
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cu elemente de fixare nezincate se fixeaza buiandrugul de la partea superioara a canalului,
elementul de fisare se sudeaza de placuta inferioara a buiandrugului si prin diblu metalic
de peretele canalului;
cu elemente de fixare zincate se fixeaza peretii verticali ai canalelor existente de fundul
canalului, elementul de fisare se fixeaza prin diblu metalic zincat de peretele si fundul
canalului.

► Bazin de incarcare
Acest bazin are rolul de a prelua in apa din precipitatii care se scurge pe plaja iazului in fata
barajului principal si a o descarca in conducta de siguranta Dn 1000. Bazinul de incarcare se va executa
din beton armat.

3. Iazul Ostra A+B+C
Suprafata iazului Ostra ABC, ecologizata anterior prin revegetare naturala si artificiala, este
exploatata de fostii proprietari ca teren fanete, pe plaja iazului fiind amplasata o stana de oi. Pe
suprafata compartimentului “C” au fost depozitate deseuri menajere si deseuri de lemn (rumegus). Prin
evacuarea acestora, amplasamentul iazului de decantare A+B+C fiind ecologizat complet și redat
folosinței inițiale.
In concluzie, la iazul de decantare A+B+C s-a constatat inutilitatea prevederii și realizării vreunei
lucrări de închidere și ecologizare, având în vedere că suprafața acestui iaz s-a stabilizat și ecologizat
natural, fiind ocupată, în prezent, de către foștii proprietari.

4. Cariera Ostra și haldele de steril Ostra Est și Ostra Vest
Lucrarile de inchidere si ecologizare prevazute sunt:
► Lucrari necesare pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma Haldei Est constau in
principiu din santuri pentru colectarea si conducerea acestora spre cuva carierei.
Apele pluviale de pe platforma conului sudic de depunere cota +1059m vor fi colectate intr-un
canal pozat transversal cu sectiunea de 1,28m2 si cu lungimea de 90m, orientat E-V, prin bresele de
acces in cariera. Volumul escavat va fi de 117m3. Acest canal va colecta apele de pe cea mai mare
suprafata a platformei beneficiind de panta naturala a terenului si le va conduce in cuva carierei.
Apele pluviale din zona drumului de acces intre cotele +1056m si +1038m vor fi colectate de un
canal cu sectiunea de 1,28mp, orientat paralel cu drumul pe o lungime de 220m, volum excavat 330mc.
Apele de pe platforma mediana cota +1040m, vor fi colectate intr-un canal pozat la limita
taluzului cu lungimea de (55+50)m si sectiunea de 1,28mp, volumul excavat (83+200)mc.
Canalul de pe platforma +1040m se uneste cu canalul pozat directional cu drumul in punctul de
cota teren +1038m.
Din punctul comun cota +1038m apele sunt conduse spre drumul de acces la treapta X intre
cotele +1038m - +1026m si apoi pe drumul de acces la treapta X intre cotele +1026m - +1015m fiind
deversate in cuva carierei in acest punct. Canalul intre cotele +1038m si +1026m are o lungime de
45m, volumul excavat 58 mc, iar intre cotele +1026m - +1015m (pe firul drumului de acces la treapta
X) are o lungime de 95m, volum excavat 124mc.
Platforma conului de depunere Nordic cota +999m va fi reprofilata (retaluzata) intrucat de aici se
vor procura volumele de steril necesare rambleerii cuvei si creerii mlastinei aerobe.
Apele de pe platforma +999m, vor fi colectate de un canal pozat la baza taluzului, conduse pe
canalul drumului de acces la treapta XIV si deversate in cuva carierei. Canalul va avea lungimea de
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130m pe platforma 999m si 450m pe drumul de acces. Volumul excavat va fi de 170mc pe platforma si
225mc pe drumul de acces.
Sterilul rezultat din excavarile sistemului de canale in volum total de 1667mc va fi depus local pe
marginea taluzelor pentru a impiedica scurgerea apelor pe taluze.
Perimetrul tuturor canalelor va fi acoperit cu un strat de argila in grosime de 10cm compactat
manual cu rol de a reduce infiltratiile apelor in corpul haldei.
►Lucrari de revegetare a platformelor si taluzelor haldei Ostra Est (măsuri pentru evitarea
antrenării de către vânt a materialului fin depus pe halde), ce se vor face fara distrugerea vegetatiei
existente.
Halda Ostra Vest, care ocupă o suprafata de 2,28ha, este in intregime acoperita de vegetatie
forestiera si arbustiva cu specii de vegetatie spontana.
Pe platformele si pe taluzele haldei Ostra Est sunt vegetatii spontane, naturale (arbusti de
mesteceni si conifere) cu inaltimi intre 1-3 m, platforma de la cota 1033 fiind deja vegetata in proportie
de 75%.
Revegetarea consta in saparea manuala a gropilor pentru plantarea puietilor in volum de 2125 mc,
transplantarea cu balot de pamant si saci de iuta 17.000 de puieti, producerea a 2125 mc sol vegetal
mixat cu 561 mc mranita si complectarea in gropi. Se vor planta puieti in densitate de 1 la 4,5 mp.
Materialul rezultat din excavarea gropilor de pe platforme se va depune pe marginea taluzului iar
materialul rezultat din excavarea gropilor de pe taluz se va depune in ravenele create de eroziunea apei.
► Lucrari de ecologizare / revegetare berme si drum de acces cariera Ostra
Cariera Ostra se prezinta ca un gol remanent cu aspect de trepte si taluze succesive in forma de
trunchi de paraboloid dupa directia S-V cariera este traversata de valea Arinis ce delimiteaza corpul
Nordic si corpul Sudic de mineralizatie. Corpul Nordic prezinta 10 trepte intre cota +931 m vatra
carierei si +1022 treapta I iar corpul Sudic are 16 trepte intre cotele +954 m vatra carierei si +1110
treapta I.
Intre trepte exista o retea de drumuri de acces in cea mai mare parte accesibile. Accesul in cariera
era asigurat pe drumul industrial de pe Valea Arinis (acces la vara carierei) si pe drumul industrial de
acces valea Prislop (la partea superioara a carierei).
Suprafata totala a carierei (drumuri de acces + berne de siguranta) este de 5,18 ha.
Din suprafața totală ocupată de cariera Ostra (berme+drumuri de acces), mare parte (cca.50%)
este acoperită cu vegetatie incipienta arbustiera (mesteacan si brazi), vegetatie spontana locala.
Pentru refacerea mediului afectat sunt necesare lucrari de impadurire ce constau din indesirea
vegetatiei spontane prin plantarea puietilor de brad.
Pentru a nu distruge vegetatia spontana revegetarea carierei prin plantarea de arbusti se va face
manual prin indesirea puietilor sau plantarea pe zonele ce nu au vegetatie. Sistemul de plantare va fi
prin transplantare puieti cu balot de pamant in saci de iuta. In gropile sapate (0,125 mc/puiet) se va
adauga si sol vegetal mixat cu mranita pentru cresterea ratei de prindere a puietilor.
Volum transplantarilor a fost stabilit la 5.700 puieti pe toata suprafata carierei.
Prin revegetarea bermelor si drumurilor de acces se creaza premizele refacerii ecologice a zonei.
In prezent accesul la vatra carierei este necorespunzator pentru mijloace auto fiind brazdat de
torenti si necesita remedieri ale partii carosabile lucrari cu caracter provizoriu.
Lucrarile pentru drum de acces cariera Ostra constau din: refacerea partii carosabile, curatirea
santurilor pentru scurgerea apelor, completare la suprastructura cu steril din halda, compactarea partii
carosabile.
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► Împrejmuire Cariera Ostra
Pentru oprirea accesului transmontan spre cariera (turisti, ciobani cu animale etc.) se vor monta
indicatoare de interzicere a accesului pozate astfel incat din orice punct al perimetrul Ostra, sa fie
vizibil cel putin un indicator.
Pentru evitarea caderii de la nivel, in zonele cu pericol perimetrul carierei va fi ingradit partial cu
gard de sarma ghimpata pozata pe bulumaci.
Lucrarile necesare interzicerii accesului in cariera cuprind montarea a 105 indicatoare de
avertizare si 520m gard de sarma ghimpata pe bulumaci.
► Amenajare mlastina aeroba
In perimetrul minier Ostra au ramas cca. 27.000 tone rezerve situate in vatra carierei. Aceste
rezerve vor fi abandonate (conf. Nota de constatare CITRM nr. 578/05.05.2004 Campulung
Moldovenesc). Intrucat rezervele abandonate nu prezinta pericol de autoaprindere, degajari de gaze sau
alte pericole nu se prevad masuri speciale de protectie in acest sens.
In anumite conditii favorizante si la contactul cu factorii atmosferici, mineralele din grupa
sulfurilor se oxideaza biocatalitic astfel ca apele de circulatie cu caracter acid ce se dreneaza sunt
insotite in proportii variabile si de solubilizarea metalelor grele.
In cuva carierei corp sudic sunt indicii clare de drenaj acid minier.
In conditiile specifice ale carierei Ostra apele aflate in vatra carierei corp sudic provenite din
drenajul acid au ca origine fenomenele chimice de suprafata la contactul cu zacamantul dezvelit si
acumularea lor in cuva carierei timp indelungat. In prezent aceste ape sunt evacuate in emisar (V.Arinis
si V.Brateasa).
Ca masuri de remediere ecologica pentru combaterea fenomenelor de drenaj acid minier si pentru
reducerea difuziei oxigenului s-au prevazut lucrari de ecologizare si anume: amenajarea unei mlastini
aerobe.
La nivelul cuvei corpului sudic se prevad rambleeri cu steril provenit din halda Est pentru
nivelare si creerea mlastinii aerobe in volum de 23.487m3 precum si inchiderea transeii de acces in
cariera cu un dig din steril estimat la un volum de 1.450m3.
Lucrarile constau din: rambleerea cuvei carierei (cca. 23.500 m3 steril), amenajarea unui dig pe
transeea de acces (cca. 1450 m3) cota coronament dig +960 m, impermeabilizarea cu geomembrana a
digului (amonte 450 m2) si protectia digului (parament aval) cu covor geocelular 450 m2 cu umplutura
din beton (70 m3). Pe suprafata mlastinii se imprastie 3750 m3 sol vegetal (0,75 ha) si 1118 m3
deseurilor organice in grosime de 0,15 m in vederea dezvoltarii vegetatiei si pentru a asigura
fenomenele de descompunere a materiilor organice. Oglinda de apa va fi mentinuta constant pe toata
suprafata cuvei cu o adancime de 10 – 20 cm.
► Sistem de evacuare a apelor din mlastina
Mentinerea constanta a nivelului oglinzii mlastinii se va realiza printr-o sonda inversa ingropata
in rambleu si dig. Pentru evacuarea apelor din precipitatii la un debit de avarie (grad de asigurare 1/100
ani) Qhidr. = 1,98 mc/s, s-a prevazut si cea de a doua conducta (sonda inversa) de evacuare, palnia de
receptie a acesteia fiind prevazuta cu 20 – 25 cm peste nivelul primei sonde destinata mentinerii
nivelului constant. S-au prevazut conducte de evacuare din polietilena de inalta densitate cu  400 mm
cu deversarea preaplinului aval de digul de inchidere al transeii.
► Prag de fund la deversarea in V.Arinis
In prezent apele ce se colecteaza in cuva carierei corp sudic se evacueaza liber in paraul Arinis in
zona drumului de acces la vatra carierei printr-o conducta metalica  800 mm ce subtraverseaza
drumul. Evacuarea gravitationala a apelor a erodat treapta naturala de deversare subminand drumul de
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acces. Pentru evitarea erodarii in continuare s-a prevazut un prag de fund in elevatie din zidarie de
piatra cu mortar de ciment construit in 3 trepte cu o inclinare de 700. In zona de subtraversare se vor
poza 2 tuburi PREMO  600 cu lungimea de 5 m.

5. Incinte și alte zone afectate - lucrari de demolare/dezafectare a constructiilor si
instalatiilor
Terenurile ocupate ce urmeaza a fi ecologizate si redate in circuit spre folosinta sunt:
I. -perimetrul Ostra
29,13 ha;
II. -iaz de decantare Tarnicioara
49,27 ha;
-iaz de decantare Poarta Veche
13,98 ha;
-iaz de decantare Ostra A,B,C
15,14 ha.
TOTAL II:
78,39 ha
Incinta U.P. Tarnita dezvoltata pentru deservirea intregii activitati de exploatare si preparare a
minereurilor de la E.M. Lesu Ursului cuprinde 3 cladiri aferente obiectivului Ostra, și anume: Cladire
statie bioxid de sulf, Cladire cuptor sulf, Cladire statie sulf (Rezervor).
La baza iazului de decantare Tarnicioara se află Clădirea stației de repompare a sterilului, cu
suprafața construita A = 205m2, in prezent dezafectată de utilitati.
De asemenea, la iazul de decantare Tarnicioara este necesară și dezafectarea LEA 1kV
iluminat exterior iaz Tarnicioara.
In perimetrul minier cariera Ostra erau dezafectate toate constructiile ce deserveau activitatea
extractiva cu exceptia stalpilor LEA 6kV U.P. Tarnita – Cariera Ostra, care se vor dezafecta.
La baza iazului de decantare Valea Straja a rămas de dezafectat Clădirrea stației de pompe
Straja.
Așadar, în cadrul obiectivului Cariera Ostra se prevăd lucrări de demolare și dezafectare a
următoarelor:
- Cladire statie bioxid de sulf
- Cladire cuptor sulf
- Cladire statie sulf (Rezervor)
- Cladire statie de pompare Straja
- LEA 6kV Flotatie baritina – cariera
- LEA 6kV statie pompe Straja
- Racord 6kV statie de repompare Tarnicioara.
Clădirile cuprinse în documentația actuală sunt parțial demolate la nivel de suprastructură, pe
amplasament fiind rămase volumele de deșeuri de constructii, partial neprocesate la dimensiunile
stabilite prin proiect. Situația pentru fiecare clădire în parte este prezentată în cele ce urmează:
Cladire statie bioxid de sulf
Statia de bioxid de sulf era o cladire industriala cu un nivel, formata din 3 incaperi tip hala cu
dimensiuni in plan de 16,40 x 15,40m, avand 2 regimuri de înaltime hala principala H = 6,50m iar
celelalte 2 hale H = 3,65m.
La data revizuirii proiectului, suprastructura este demolată integral, urmand a se executa
următoarele categorii de lucrări:
- Demolare placa slab armată;
- Finalizare demolare fundații pana la cota -0,3m fata de cota pardoselii;
- Eliberarea terenului de deșeul de constructii și acoperirea acestuia cu sol vegetal.
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Din demolarea constructiei a rezultat: 232,7 m3 deseu de constructie si 8,6 m3 materiale
neacceptate (hidroizolatie acoperiș). Deșeul de construcție procesat va fi transportat la Iazul Poarta
Veche pentru utilizare în cadrul lucrărilor de eliminare a ravenelor.
Cladirea cuptor sulf era o hală industrială cu inaltimea de H1 = 19m la fatada nordică unde se
afla platforma inferioară de încărcare în mijloace auto (cota +836,9m); H2 = 12,7m fațada de vest unde
se afla platforma de acces personal si H3 = 3,9m la fatada sudica unde se afla platforma de receptie
(cota +851,9m). In partea de sud constructia este protejata de un zid de sprijin in elevatie din beton
armat pana la cota platformei superioare. In partea de vest a constructiei se afla un zid de sprijin din
piatra zidita de la platforma inferioara pana la platforma de acces personal.
Cladirea cu acces la cele 3 nivele avea o dimensiune in plan de 13,50m x 8,10m.
La data revizuirii proiectului, clădirea este demolată în proportie de 90%, urmand a fi demolată și
structura rămasă langă zidul de sprijin de la fațada sudică.
Din demolarea constructiei va rezulta un volum de 282 m3 deșeu de construcție si 7,8 m3
hidroizolatie bituminoasă. Deșeul de construcție procesat va fi transportat la Iazul Poarta Veche pentru
utilizare în cadrul lucrărilor de eliminare a ravenelor. Terenul eliberat de deșeul de constructii va fi
acoperit cu sol vegetal.
Cladire statie sulf (rezervor)
Cladirea statie de sulf amplasata pe platforma 851,9m era o constructie industriala atipica formata
din 2 corpuri principale si o anexă.
Corpul principal I cu o inaltime de 12m si dimensiuni in plan de 15,50m x 4,30m avea 2 nivele
(parter si nivel 1).
Corpul II era o hala industriala cu inaltimea de 6,8m si o suprafata in plan de 12,0m x 12,0m cu
un singur nivel si legat functional de corpul I.
Anexa avea o inăltime de 2,50m si dimensiuni in plan de 12,0m x 5,0m si era compartimentată in
2 incaperi.
La data revizuirii proiectului, suprastructura celor 3 corpuri ale statiei de sulf este demolată
urmand a fi demolată si infrastructura.
Placa slab armata și fundatiile se vor demola pana la cota - 0,3m fata de cota pardoselii. Pe
terenul liber de deșeuri de construcții se va imprăștia sol vegetal.
Din demolarea constructiei a rezultat un volum de 339 m3 deseu de constructie si 9,5 m3
hidroizolatie bituminoasa. Deșeul de construcție procesat va fi depozitat pe iazul Poarta Veche pentru
utilizare la lucrările de eliminare a ravenelor.
Cladire statie de pompare Straja
La data revizuirii proiectului, clădirea stației de pompare Straja este complet demolată atat
infrastructura cat și suprastructura, terenul este liber de deșeuri de construcție urmand a fi acoperit cu
sol vegetal.
Statia de pompare Straja amplasta pe versantul drept al vaii Straja a fost o constructie industriala
parter cu dimensiuni in plan de 22,0m x 12,20m. Inaltimea constructiei a fost de 5,0m, partea de
deservire fiind compartimentată si pe verticală cu planșeu la cota +2,5m.
Fundatiile utilajelor si a cladirii au fost demolate pe 0,3m sub cota pardoselii.
Din demolarea constructiei a rezultat un volum de 251,5 m3 deseu de constructie si 9,0 m3
materiale bituminoase din hidroizolatie, care au fost evacuate de pe amplasament.
Cladire Statie de repompare Tarnicioara
Statia de repompare Tarnicioara este amplasata pe versantul stang al vaii Brateasa in apropierea
incintei U.P. Tarnita si a iazului Tarnicioara.
Statia de repompare este o constructie parter cu dimensiuni in plan de 14,30m x 13,0m cu doua
regimuri de inaltime. Hala pompelor are inaltimea H1 = 8m iar statia de conexiuni si transformare are
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inaltimea de 4,5m. Alipita de constructie exista o anexa cu dimensiuni in plan 3,0m x 6,4m si inaltime
de 2,3m.
In hala pompelor se gasesc fundatiile utilajelor cu elevatie de 0,5m peste pardoseala. Intreaga
constructie este dezechipata de utilaje si instalatiile aferente.
Fundatiile utilajelor si a cladirii se vor demola pe 0,3m in adancime fata de pardoseala. Terenul
liber de deseul de constructii se va acoperii cu sol vegetal.
Din demolare vor rezulta 276,5 m3 deșeu de constructie si 7,4 m3 material cu resturi bituminoase
provenite de la demolarea hidroizolatiei.
Partial din deșeurile de constructie rezultate din demolarea stalpilor și grinzilor de beton,
respectiv supragabariți din beton armat cu greutatea peste 50kg/buc, se vor transporta la iazul
Tarnicioara, Valea Scăldătorii pentru utilizare în cadrul lucrărilor de diminuare a efectului de eroziune
dat de energia cinetică a apelor. Restul deșeurilor de construcție vor fi procesate și transportate în
vederea lucrărilor de eliminare a ravenelor, deseurile neconforme vor fi depozitate in spatii special
amenajate.
Instalații - LEA 6kV alimentare statia de repompare Straja (dublu circuit)
Linia electrica (conductorii electrici) a fost dezafectata, au ramas pe traseu 8 stalpi de beton
armat. Din demolarea acestora va rezulta un volum de 8 m3 deseu de constructie ce va fi evacuat.
Instalatii - Racord alimentare 6kV statia de repompare Tarnicioara
Linia electrica a fost dezafectata de conductori electrici, au ramas in picioara 4 stalpi de beton
armat ce urmeaza a fi demolati. Deseul rezultat va fi evacuat.
Instalatii - LEA 1kV iluminat exterior iaz Tarnicioara
Linia electrica de medie tensiune asigura iluminatul la iaz, fiind pozata pe stalpi de lemn pe
suporti din beton armat. Au ramas in picioare 12 stalpi si 1,4 km conductori de aluminiu. Dupa
demolare deseul rezultat va fi evacuat și depozitat pe iazul Tarnicioara.
Instalatii - LEA 6kV intre PT flotatia baritina - Cariera Ostra
Linia electrica a fost dezafectata in totalitate de conductori si echipamente. Au ramas pe traseu 16
stalpi ce urmeaza a fi demolati. Din demolare va rezulta 16 m3 deseu constructii ce va fi evacuat.
Se face precizarea că, în concepţia prezentei documentaţii, tehnologia de demolare preconizată
este demolarea element cu element, fiecare construcţie urmând a fi demolată complet, ceea ce
presupune:
- demolarea suprastructurii şi a elevaţiei construcţiilor
- îndepărtarea fundaţiilor construcţiilor şi utilajelor tehnologice pe o adancime de 30cm față
de nivelul existent al solului
- rambleierea golurilor tehnologice şi a celor rezultate în urma îndepărtării fundaţiilor cu
materiale acceptabile şi compactarea lor până la nivelul existent al solului
- degajarea amplasamentului de moloz, spărturi, metale şi îndepărtarea de pe şantier a
materialelor inacceptabile
- nivelarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de refacere a mediului şi redarea în
circuitul iniţial.
Terenurile eliberate de constructii vor fi curatate de orice deseu rezultat din demolare.
Suprafetele de teren eliberate de constructii vor fi acoperite cu sol vegetal si revegetate in vederea
redarii lor pe cat mai mult posibil destinatiei initiale.
Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor și pentru acoperirea
suprafetelor eliberate în urma demolarii se va utiliza material acceptabil - pământ vegetal
(706mc), aprovizionat dintr-o zonă agreată de către antreprenor.
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Suprafetele eliberate si volumele de sol vegetal necesare acoperirii și rambleerii sunt prezentate
pentru fiecare cladire in tabelul de mai jos:
Suprafata eliberata
Necesar sol vegetal
Obiectul demolat
2
-m -m3Statie bioxid de sulf
264,00
160
Cuptor sulf
112,50
68
Statie sulf ( rezervor)
307,00
184
Statie de repompare Tarnicioara
205,0
124
Statie de pompare Straja
280,0
170
TOTAL
1168,50 mp
706 mc
Din activitatea de demolare rezulta deseuri de constructii. Natura si volumul acestora este
prezentata mai jos.
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumirea obiectului

Statie bioxid de sulf
Cuptor sulf
Statie sulf (rezervor)
Statie rempompare Tarnicioara
Statie pompe Straja
LEA 6kV st.pompe Straja
Racord alimentare 6kV Statia repompare
Tarnicioara
LEA 1kV iluminat iaz Tarnicioara
LEA 6kV Flotație baritina - cariera Ostra
Total:

Deseuri de constructii
Beton
Fier beton

Caramida
bloc ceramic
-m3-

Armat
-m3-

Simplu
-m3-

conf.met.
-t-

Izolatii
bituminoase
-m3-

68,5
152
77
94,2

131,7
107,2
199,5
136

32,5
22
62,5
38

5,98
4,82
8,97
6,12

8,6
7,8
9,5
7,4

-

8

-

0,16

-

-

4

-

0,075

-

391,9

3
16
603,4

154,9

0,15
0,24
26,42

33,3

Volumul total de moloz rezultat, in cantitate de 1150,2 mc, este clasificat ca fiind material
acceptabil (spărturi de betoane, moloz de cărămidă și blocuri ceramice) va fi transportat și utilizat în
lucrări de eliminare a ravenelor sau lucrări de diminuare a efectului de eroziune al apelor la iazul de
decantare Tărnicioara. Mortarele din compozitia deseurilor au un caracter bazic astfel ca apa ce le spala
poate avea un efect benefic asupra apelor cu caracter acid din perimetrul iazului.
Fierul vechi ce nu a fost recuperat din spargerea betonului armat pană la data revizuirii
proiectului, va fi predat la REMAT.
Materialele neacceptabile, deșeu din izolația acoperișurilor in volum de 33,3 m3 care contine 3,0 t
masa bitum vor putea fi depozitate temporar in gropi special amenajate împreună cu celelalte materiale
neacceptabile provenite din incinta U.P. Tarnita. În acest caz, gropile vor fi izolate de mediu prin
geomembrane. În final, toate materialele neacceptabile vor fi predate firmelor autorizate să preia astfel
de materiale.

B. Lucrari de monitorizare
Monitorizarea lucrarilor se propune a fi realizata in 3 etape:
Etapa I: în perioada de executie a lucrarilor (realizarea lucrarilor necesare monitorizarii).
Etapa II: în perioada de garanție (2 ani) de la terminarea lucrarilor (monitoriz. propriu-zisa)
Etapa III: post-inchidere, dupa receptia finala, monitorizare anuala pe o durata ce se va stabili
in urma concluziilor monitorizarii pe perioada de garantie.
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Date fiind particularitatile de amplasament si constitutie a celor doua zone principale (cariera –
iazuri) monitorizarea se va prezenta astfel:
a. Lucrari de monitorizare in zona exploatarii miniere in cariera si halde
b. Lucrari de monitorizare in zona iazurilor de decantare.
► Monitorizarea in perioada de execuție și garanție a lucrarilor va cuprinde urmarirea calitatii
factorilor de mediu (aer, apa, sol), a stabilitatii haldelor de steril si a iazurilor de decantare, precum si
urmarirea starii vegetatiei si a lucrarilor de ecologizare realizate.
Pentru factorii de mediu aer, apa, sol,:
● Monitorizarea factorul de mediu aer: pulberi in suspensie (mg/mc/30 min) - 3 probe/semestru :
1 proba la limita estică a carierei Ostra și a haldelor de steril, către drum și pârâul Brăteasa, 1 la limita
estică a iazului de decantare Tărnicioara, către DJ 177A și 1 la limita vestică a iazului de decantare
Poarta Veche, către DJ 177A:
● Monitorizarea factorul de mediu apă (ape de suprafata, ape uzate si apa subterana): 18
probe/semestru : 6 probe la Cariera Ostra și haldele de steril (pârâul Ariniș amonte și aval de carieră,
pârâul Brăteasa amonte și aval de carieră și înainte de confluența cu pârâul Ariniș; apă evacuată din
mlaștina aerobă înainte de deversare în pârâul Ariniș), 8 probe la iazurile de decantare Tărnicioara și
Poarta Veche (paraul Brateasa amonte de confluenta cu canalul colector (galerie) din Valea
Tarnicioara; paraul Brateasa aval de iazul Ostra ABC; la canalul colector (galerie) Valea Tarnicioara, la
ieșire; paraul Straja amonte de confluenta cu paraul Brateasa; la canalul (galeria) Tarnicioara amonte de
confluenta cu paraul Brateasa; din exfiltratii aval de iaz Tarnicioara; debuseul din canalul de
subtraversare Scaldatori; receptie canal subtraversare iaz paraul Scaldatori) și 6 probe din forajele de
cercetare hidro-chimică (3 foraje la iaz Tarnicioara si 3 foraje la iaz Poarta Veche). Se determină: pHul, conductivitatea, suspensii, reziduu fix, sulfati, azotati, CCO-Cr, metale grele (Pb, Cu, Zn, Fe, Mn).
● Monitorizarea factorul de mediu sol: 12 probe/semestru : 4 probe în proximitatea haldelor de
steril și a carierei Ostra, 1 punct amonte și 1 punct aval de acestea, între pârâul Brăteasa și DJ 177A, la
5cm și 30cm adâncime, 4 probe în proximitatea iazului Tărnicioara, amonte și aval de acesta, între DJ
177A și pârâul Brăteasa, la 5cm și 30cm adâncime și 4 probe în proximitatea iazului de decantare
Poarta Veche, amonte și aval de acesta, între DJ 177A și pârâul Brăteasa, la 5cm și 30cm adâncime.
Se vor preleva probele (la 5 si 30cm adancime) in perioada de garanție, la care se vor determina:
pH, sulfati, metale grele (Pb, Cu, Zn, Fe, Mn).
● Monitorizarea stabilitatii terenului, a haldelor de steril și a iazurilor de decantare
Este necesar ca in perioada de execuție și garanție sa se verifice permanent starea celor 16 borne
topografice de reper, în terenul natural (4 borne la haldele de steril, 8 borne la iazul Tărnicioara și 4
borne la iazul Poarta Veche) și a celor 83 picheți (borne de lucru) (32 picheți la haldele de steril, 36
picheți la iazul de decantare Tărnicioara și 15 picheți la iazul Poarta Veche) conform proiectului tehnic,
astfel incat sa poata fi verificate semestrial cotele topografice (x, y, z) pentru reteaua de borne.
Se vor realiza si masuratori ale nivelului hidrostatic – lunar, în cele 19 sonde piezometrice la
iazurile de decantare Tărnicioara (13 sonde) și Poarta Veche (6 sonde piezometrice).
De asemenea, se va urmari in mod deosebit starea vegetatiei si a lucrarilor de ecologizare
realizate.
► Monitorizarea in perioada de post-inchidere va cuprinde urmarirea calitatii factorilor de
mediu (aer, apa, sol), a stabilitatii haldelor de steril si a iazurilor de decantare, precum si urmarirea
starii vegetatiei si a lucrarilor de ecologizare realizate.
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- Monitorizarea calității aerului: 3 probe semestrial – pulberi in suspensie (la limita estică a
carierei Ostra și a haldelor de steril, către drum și pârâul Brăteasa; la limita estică a iazului de decantare
Tărnicioara, către DJ 177A; la limita vestică a iazului de decantare Poarta Veche, către DJ 177A)
- Monitorizarea calității apelor – a apelor de suprafață: 8 probe/semestru (5 probe la cariera
Ostra: pârâul Ariniș, amonte și aval de carieră, pârâul Brăteasa amonte și aval de carieră și înainte de
confluența cu pârâul Ariniș; si 3 probe la iazurile de decantare: pârâul Brăteasa, amonte de canalul
(galeria) de deversare Valea Tărnicioara și aval de iazul A+B+C, recepție canal subtraversare iaz,
Valea Scăldători)
▪ Monitorizarea calității apelor uzate: 6 probe/semestru, din care 1 probă la cariera Ostra:
apă evacuată din mlaștina aerobă, înainte de deversare în pârâul Ariniș; și 5 probe la iazurile de
decantare: canalul (galeria) de deversare Valea Tărnicioara, Valea Straja, înainte de deversare în pârâul
Brăteasa, canal colector iaz Tărnicioara, înainte de deversare în pârâul Brăteasa, exfiltrații la baza
digului principal iaz Tărnicioara, debușeu canal subtraversare Valea Scăldători).
▪ Monitorizarea calității apei subterane - din 6 foraje de cercetare hidrochimică la iazuri (3
foraje la iaz Tarnicioara si 3 foraje la iaz Poarta Veche): 6 probe/semestru
Prelevare probe de ape si analiza chimica pentru: pH, conductivitate, suspensii, reziduu fix,
sulfati, azotati, CCO-Cr, metale grele (Pb, Cu, Zn, Fe, Mn).
- Monitorizarea solului: 12 probe/ semestrial (2 probe/punct prelevare) = 6 puncte: 2 în
proximitatea haldelor de steril și a carierei Ostra, amonte și aval de acestea, între pârâul Brăteasa și DJ
177A; câte 2 pentru fiecare iaz, amonte și aval de acestea, între DJ 177A și pârâul Brăteasa:
- Monitorizarea stabilității depozitelor de steril (halde+iazuri de decantare): semestrial masuratori topometrice la cele 4 borne topo, respectiv 32 picheți la haldele de steril Ostra Est și Ostra
Vest și cele 12 borne topo, respectiv 51 picheți la iazurile de decantare Tărnicioara și Poarta Veche.
- Monitorizarea nivelului apei în corpul iazurilor de decantare: lunar - masuratori nivel
hidrostatic în cele 19 sonde piezometrice la iazurile de decantare Tărnicioara și Poarta Veche;
- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor proiectate și executate - starea vegetatiei si a
lucrarilor de ecologizare realizate.
– Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora
Materialele folosite pentru realizarea investitiei – Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a
obiectivului Cariera Ostra - revizuire, sunt :
Utilajele ce vor realiza lucrarile de inchidere si ecologizare (excavare/sapare, demolare, nivelare,
rambleere, compactare, etc) vor utiliza motorina :
Resurse utilizate pentru realizarea lucrarilor
Denumirea
Denumirea
Cantitate medie anuală
Furnizor
Lucrări de excavare/sapare, nivelare, demolare, constructii-montaj, rambleere, etc
Utilaje pe amplasament Motorină
Furnizori autorizaţi / statii peco
cca. 250.000 litri
/Transport materiale
Energie electrica

Energie electrica

0

Lucrările de pregătire sunt nesemnificative din perspectiva consumului de materii prime si
materiale, deoarece nu sunt necesare lucrări ample de amenajare a căilor de acces în vederea începerii
lucrărilor.
Materiale specifice lucrărilor de construcţii-montaj, excavare, rambleere, etc., vor fi urmatoarele:
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-Beton, mortar, ciment pentru: diguri, placi, zid de sprijin, fundatii, bazine, camine, canale, etc,
de la furnizori autorizati din zona;
-Otel beton - consumul mediu de otel beton se estimează la cca. 50 kg/mc beton.
-Piatră spartă, piatra de rau - pentru amenajari platforme, santuri, canale, zidarie, umplutura
gabioane, anrocamente, etc;
-Alte materiale utilizate: pentru lucrările de construcţii, inchidere si ecologizare: argila, pamant /
pamant vegetal, ingrasaminte chimice (azotat de amoniu, sare potasica), seminte / gazon, puieti pomi,
agregate naturale – nisip, balast, piatra bruta, lemn/cofraje, fier, plasă de sârmă, sârmă zincata si
nezincata, ţeava/teava PVC, tuburi PREMO, confectii metalice, prefabricate din beton, materiale
izolante/de etanşare (mastic bituminos), saltea organica biodegradabila, geotextil, etc. - se
aprovizionează de la depozitele de material de construcţii din zonă si sunt aduse la obiectiv de către
furnizori autorizati.
Utilajele si mijloacele de transport (autobasculantele) folosite în procesele de transport, excavare,
constructie, demolare, nivelare, etc, utilizează pentru funcţionare motorina şi uleiuri.
Se specifica: Consumul mediu de motorina pentru utilajele de constructii este de 0,206 litri/CP·h,
pentru regimul de functionare in sarcina. Consumul de ulei este de 0,9 – 1 % din consumul de
motorina. Consumul de motorina pentru autobasculanta de transport (16 t) este de cca. 30 litri / 100 km
la o viteza de cca. 30 km/h.
Consumurile de materiale, carburanti, etc., sunt rezultate din indicatoarele de norme de deviz
pentru lucrarile de constructii, respectiv extrasele de materiale, utilaje de constructii si transporturi
(constructorul, in functie de dotarea sa, va stabili numarul de utilaje cu care va lucra).
– Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: Nu se realizeaza racordari la alte reţelele
utilitare din zonă.
– Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia
investiţiei: La terminarea lucrarilor proiectate, din zona/amplasamentul unde s-a realizat investitia, se
vor retrage toate utilajele aduse, se vor transporta/elimina toate deşeurile rezultate din activitatea
santierului si se vor realiza lucrările de protecţie a mediului şi reconstrucţie ecologică descrise mai sus.
– Căi noi de acces sau schimbari ale celor existente: – nu apar căi noi de acces.
Accesul la toate amplasamentele miniere se va face pe drumurile existente, cu exceptia drumului
de acces la cariera Ostra care in prezent este necorespunzator, iar toate caile de acces existente care vor
fi afectate de lucrările aferente prezentului proiect se vor reface la starea iniţială.
Lucrarile pentru drumul de acces la cariera Ostra constau din: refacerea partii carosabile,
curatirea santurilor pentru scurgerea apelor, completare la suprastructura cu steril din halda,
compactarea partii carosabile.
– Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: – nu se folosesc resurse naturale în
funcţionare. În construcţie si ecologizare se vor utiliza: piatră bruta/spartă, nisip, argila, pamant/pamant
vegetal pentru amenajarea si reconstructia ecologica a amplasamentelor miniere.
Volumul total de pământ vegetal necesar pentru lucrarile de inchidere si ecologizare (pentru iaz
Poarta Veche, iaz Tarnicioara, cariera+halde, incinta minera, demolari) este de cca. 125000 mc.
Volumul de argila necesar pentru lucrarile de inchidere si ecologizare este de cca. 89600 mc.
Volumul de agregate naturale (piatra sparta/bruta, balast, nisip) necesar pentru lucrarile de
inchidere si ecologizare este de cca. 1450 mc.
44

MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE pentru
“Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra”
jud. Suceava. REVIZUIRE

Simbol:
CP – CM – 4

– Metode folosite in construcţie/demolare: lucrările de construcţie pentru inchiderea si
ecologizarea obiectivului minier, care se execută constau în: operatii de excavare / săpătură mecanizată
cu utilaje specifice, umplutură mecanizată, terasamente, nivelare, compactare, demolare, etc., cu utilaje
specifice.
Lucrările de construcţie care se execută constau în:
▪ executarea de excavari/săpaturi mecanice, terasamente, cu utilaje specifice,
▪ lucrari de umplutură mecanizată, cu utilaje specifice;
▪ lucrari de nivelare, scarificare, compactare, curaţare cu utilaje specifice;
▪ executie de bazine, camine cu cofrag,
▪ lucrari de montaj conducte de aductiune, de legatura, de evacuare,
▪ montaj confectii metalice, montare elemente prefabricate din beton,
▪ lucrari de montaj tevi, conducte, tuburi Dn 75, 315, 400, 600, 800, 1000 mm de
aductiune/evacuare ape, din PVC, PEHD, PREMO.
Metode folosite la demolare:
Se disting trei modalităţi tehnologice de abordare a demolării construcţiilor de suprafaţă:
 demolare element cu element
 demolare de ansamblu – metoda doborârii/prăbuşirii
 demolare de ansamblu, prin explozie.
Alegerea tehnologiei de demolare a obiectelor de construcţii se face ţinând cont de tipul structurii
de rezistenţă, înălţimea şi volumul construcţiei şi nu în ultimul rând de vecinătăţile ei, respectiv de
interdependenţa structurală cu aceste vecinătăţi.
Lucrările de refacere a terenurilor afectate, cuprind:
▪ curăţarea terenului de eventuale materiale, resturi
▪ nivelarea terenului ;
▪ asternerea de straturi de pământ si/sau pamant vegetal, împrăştiat şi nivelat;
▪ fertilizarea solului si însămânţarea, plantarea cu puieti a suprafeţelor
– Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare,
refacere şi folosire ulterioară: planul de execuţie, cuprinzând fazele de realizare a lucrarilor de
inchidere si reconstructie ecologica/ecologizare a obiectivului minier Cariera Ostra, sunt precizate /
descrise detaliat în proiectul tehnic de execuţie al investitiei.
– Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul
Lucrarile de inchidere si ecologizare obiectiv Cariera Ostra se vor realiza pe amplasamentul
perimetrului minier Ostra, încadrat ca teren neproductiv.
– Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu există alte alternative.
– Alte activitaţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de
locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)
Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de inchidere si ecologizare proiectate, sunt :
▪ lavete şi material absorbant (nisip, rumeguş, etc.) infestate cu ulei si/sau carburanti din
pierderea accidentala de la autovehiculele de transport si utilajele folosite la realizarea
lucrărilor. Materialele absorbante se vor colecta în recipienti speciali (etichetati, de 50 l
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sau 100 l), care se vor elimina prin unitati specializate și autorizate. Schimbul de ulei
pentru utilajele mobile nu se va face pe amplasamentul minier / a şantierului;
▪ deseuri menajere de la personalul care îşi desfasoara activitatea si deseuri de diverse
ambalaje din carton, hartie sau PVC, deşeuri plastice PET-uri, etc., care se vor colecta in
containere speciale, fiind evacuate/transportate periodic de pe amplasament in mod
organizat catre firme specializate;
▪ deșeuri metalice rezultate din confectiile metalice necesare la realizarea lucrarilor de
inchidere. În urma acestor lucrări, pot rezulta deșeuri metalice în cantități mici, care se vor
colecta şi transporta în locuri special amenajate și se vor preda la unități specializate în
colectarea fierului vechi (în vederea valorificării).
Pentru gestionarea acestor deseuri se aplică legislaţia în vigoare, respectiv Hotărârea nr. 856/2002
privind evidenţa şi gestiunea deşeurilor, si Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (republicata
in 28.03.2014).
Nu există surse de apă uzată din executarea lucrarilor de inchidere si ecologizare.
– Alte autorizaţii cerute pentru proiect :
 Certificat de urbanism nr. 9/31.05.2018.
 Acord de mediu nr. 3/12.09.2007;
 Decizia etapei de evaluare initiala nr. 140/03.09.2018 eliberata de APM Suceava

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:
- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;
În cadrul construcţiilor de suprafaţă propuse pentru demolare nu au fost identificate clădiri
incluse în lista monumentelor culturale şi/sau arheologice, iar la execuţia lor nu s-a semnalat ca fiind
utilizate materiale contaminate.
Clădirile cuprinse în documentația actuală – „Proiect tehnic de inchidere si ecologizare obiectiv
Cariera Ostra” sunt parțial demolate la nivel de suprastructură, pe amplasament fiind rămase volumele
de deșeuri de constructii, partial neprocesate la dimensiunile stabilite prin proiect.
În cadrul obiectivului Cariera Ostra se prevăd lucrări de demolare și dezafectare a următoarelor:
● Cladire statie bioxid de sulf – era formata din 3 incaperi tip hala cu dimensiuni in plan de
16,40 x 15,40m, avand 2 regimuri de înaltime hala principala H = 6,50m iar celelalte 2 hale H = 3,65m.
La data revizuirii proiectului, suprastructura este demolată integral, urmand a se executa
următoarele categorii de lucrări:
- Demolare placa slab armată;
- Finalizare demolare fundații pana la cota -0,3m fata de cota pardoselii;
- Eliberarea terenului de deșeul de constructii și acoperirea acestuia cu sol vegetal.
● Cladire cuptor sulf – era o hală industrială cu inaltimea de H1 = 19m la fatada nordică unde se
afla platforma inferioară de încărcare în mijloace auto (cota +836,9m); H2 = 12,7m fațada de vest unde
se afla platforma de acces personal si H3 = 3,9m la fatada sudica unde se afla platforma de receptie
(cota +851,9m).
La data revizuirii proiectului, clădirea este demolată în proportie de 90%, urmand a fi demolată și
structura rămasă langă zidul de sprijin de la fațada sudică. Terenul eliberat de deșeul de constructii va fi
acoperit cu sol vegetal
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● Cladire statie sulf (Rezervor) – era o constructie industriala atipica formata din 2 corpuri
principale si o anexă: corpul principal I cu o inaltime de 12m si dimensiuni in plan de 15,50m x 4,30m
avea 2 nivele (parter si nivel 1); corpul II era o hala industriala cu inaltimea de 6,8m si o suprafata in
plan de 12,0m x 12,0m cu un singur nivel; anexa ce avea o inăltime de 2,50m si dimensiuni in plan de
12,0m x 5,0m si era compartimentată in 2 incaperi.
La data revizuirii proiectului, suprastructura celor 3 corpuri ale statiei de sulf este demolată
urmand a fi demolată si infrastructura. Placa slab armata și fundatiile se vor demola pana la cota - 0,3m
fata de cota pardoselii. Pe terenul liber de deșeuri de construcții se va imprăștia sol vegetal.
● Cladire statie de pompare Straja – era o constructie industriala parter cu dimensiuni in plan de
22,0m x 12,20m si inaltimea de 5,0m. La data revizuirii proiectului, clădirea stației de pompare Straja
este complet demolată atat infrastructura cat și suprastructura, terenul este liber de deșeuri de
construcție urmand a fi acoperit cu sol vegetal.
● Cladire Statie de repompare Tarnicioara – este o constructie parter cu dimensiuni in plan de
14,30m x 13,0m cu doua regimuri de inaltime. Hala pompelor are inaltimea H1 = 8m iar statia de
conexiuni si transformare are inaltimea de 4,5m. Alipita de constructie există si o anexa cu dimensiuni
in plan 3,0m x 6,4m si inaltime de 2,3m.
In prezent, intreaga constructie este dezechipata de utilaje si instalatiile aferente. Fundatiile
utilajelor si a cladirii se vor demola pe 0,3m in adancime fata de pardoseala. Terenul liber de deseul de
constructii se va acoperii cu sol vegetal.
● Instalații - LEA 6kV alimentare statia de pompare Straja (dublu circuit) - Linia electrica
(conductorii electrici) a fost dezafectata, si au ramas pe traseu 8 stalpi de beton armat ce se vor demola.
● Instalatii - Racord alimentare 6kV statia de repompare Tarnicioara - Linia electrica a fost
dezafectata de conductori electrici, au ramas in picioara 4 stalpi de beton armat ce urmeaza a fi
demolati.
● Instalatii - LEA 1kV iluminat exterior iaz Tarnicioara - Au ramas in picioare 12 stalpi si
1,4km conductori de aluminiu care se vor demola.
● Instalatii - LEA 6kV intre PT flotatia baritina - Cariera Ostra – Linia electrica a fost
dezafectata in totalitate de conductori si echipamente. Au ramas pe traseu 16 stalpi ce urmeaza a fi
demolati.
Terenurile eliberate de constructii vor fi curatate de orice deseu rezultat din demolare.
Suprafetele de teren eliberate de constructii vor fi acoperite cu sol vegetal si revegetate in vederea
redarii lor pe cat mai mult posibil destinatiei initiale.
Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor și pentru acoperirea
suprafetelor eliberate în urma demolarii se va utiliza material acceptabil - pământ vegetal (706 mc),
aprovizionat dintr-o zonă agreată de către antreprenor.
Se face precizarea că, în concepţia prezentei documentaţii, tehnologia de demolare preconizată
este demolarea element cu element, fiecare construcţie urmând a fi demolată complet, ceea ce
presupune:
 demolarea suprastructurii şi a elevaţiei construcţiilor;
 îndepărtarea fundaţiilor construcţiilor şi utilajelor tehnologice pe o adancime de 30cm față
de nivelul existent al solului;
 rambleierea golurilor tehnologice şi a celor rezultate în urma îndepărtării fundaţiilor cu
materiale acceptabile şi compactarea lor până la nivelul existent al solului;
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degajarea amplasamentului de moloz, spărturi, metale şi îndepărtarea de pe şantier a
materialelor inacceptabile;
nivelarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de refacere a mediului şi redarea în
circuitul iniţial.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;
Ecologizarea suprafețelor de teren eliberate în urma demolării construcțiilor, consta din:
 degajarea terenului de corpuri străine, demolări construcții
 nivelarea zonelor excavate / sapate, ramase dupa demolare si inlaturare fundatii
 asternere, împrăştiere sol vegetal: 706 mc x 1,5t/mc = 1059 t + mraniță: 176,5 mc x 0,5t/mc
= 88,25 t
 administrare ingrasamant natural (mranita) 25% din volumul sol vegetal: 706 mc x 0,25 x
0,5t/mp = 88,25 t
 însamantare / plantare a speciilor perene: 1.170 mp
 udare cu apă: 0,5mc/ar x 12ari = 6 mc = 6 t
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;
Nu se realizeaza cai noi de acces in cazul incintelor unde se executa lucrarile de demolare.
Accesul la amplasamente se va face pe căile de acces existente.
- metode folosite în demolare;
Tehnologia de demolare a construcţiilor
În general se disting trei modalităţi tehnologice de abordare a demolării construcţiilor de
suprafaţă:
 demolare element cu element
 demolare de ansamblu – metoda doborârii/prăbuşirii
 demolare de ansamblu, prin explozie.
Alegerea tehnologiei de demolare a obiectelor de construcţii la nivel de suprastructură şi
infrastructură (fundaţii), se face ţinând cont de tipul structurii de rezistenţă, înălţimea şi volumul
construcţiei şi nu în ultimul rând de vecinătăţile ei, respectiv de interdependenţa structurală cu aceste
vecinătăţi
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – nu sunt alte alternative
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).
Din activitatea de demolare rezulta deseuri de constructii. Natura si volumul acestora este
prezentata mai jos.

Nr.
crt.

Denumirea obiectului

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Statie bioxid de sulf
Cladire Cuptor sulf
Cladire Statie sulf (rezervor)
Statie rempompare Tarnicioara
Statie pompe Straja
LEA 6kV st.pompe Straja

Caramida bloc
ceramic
-m3-

Deseuri de constructii
Beton
Fier beton
conf.met.
Armat
Simplu
-t-m3-m3-

Izolatii
bituminoase
-m3-

68,5
152
77
94,2

131,7
107,2
199,5
136

32,5
22
62,5
38

5,98
4,82
8,97
6,12

8,6
7,8
9,5
7,4

-

8

-

0,16
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7.
8.
9.

Racord alimentare 6kV Statia
repompare Tarnicioara
LEA 1kV iluminat iaz Tarnicioara
LEA 6kV Flotație baritina cariera Ostra
Total:
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-

4

-

0,075

-

-

3

-

0,15

-

-

16

-

0,24

-

391,9

603,4

154,9

26,42

33,3

Volumul total de moloz rezultat, in cantitate de 1150,2 mc, este clasificat ca fiind material
acceptabil (spărturi de betoane, moloz de cărămidă și blocuri ceramice) va fi transportat și utilizat în
lucrări de eliminare a ravenelor sau lucrări de diminuare a efectului de eroziune al apelor la iazul de
decantare Tărnicioara. Mortarele din compozitia deseurilor au un caracter bazic astfel ca apa ce le spala
poate avea un efect benefic asupra apelor cu caracter acid din perimetrul iazului.
Fierul vechi ce nu a fost recuperat din spargerea betonului armat pană la data revizuirii
proiectului, va fi predat la REMAT.
Materialele neacceptabile, deșeu din izolația acoperișurilor in volum de 33,3 m3 care contine 3,0 t
masa bitum vor putea fi depozitate temporar in gropi special amenajate împreună cu celelalte materiale
neacceptabile provenite din incinta U.P. Tarnita. În acest caz, gropile vor fi izolate prin geomembrane.
În final, toate materialele neacceptabile vor fi predate firmelor autorizate ce preiau astfel de materiale.
Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor se vor colecta, transporta si
depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si
desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie
permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si
sanatatii muncii.
Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi
numai la gropi de gunoi autorizate.

V. Descrierea amplasării proiectului:
Localizarea proiectului
Perimetrul de exploatare OSTRA aparține de: S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei prin
Exploatarea Miniera Leșu Ursului. Zăcământul Ostra este identificat la Agenția Națională pentru
Resurse Minerale prin codul 86001 pentru substanța minerală de baritina. Licența de exploatare
(02.12.1999) este atribuita Exploatării Miniere Leșu Ursului din cadrul S.C. MINBUCOVINA S.A.
Vatra Dornei.
Conform Fisei de instituire a perimetrului de exploatare - perimetrul Ostra - este delimitat prin
coordonatele conturului, in sistem de referință Stereo’ 70, limita de adâncime aprobată fiind z =
+970m; +920m, cu o suprafață aferenta de S = 0,117km2 cu număr topo 5028 - 03.
Localizare geografica - administrativ - teritoriala
Perimetrul minier Ostra este localizat in partea nordica a Carpaților Orientali in județul Suceava,
este mărginit la NE de râul Bistrița, intre localitățile Crucea si Holda - Broșteni, iar in partea nordica de
localitatea Ostra zona este străbătută de pâraiele Crucea, pârâul Ursului, Leșu, Holda, Isipoaia, toate
tributare râului Bistrița.

49

MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE pentru
“Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra”
jud. Suceava. REVIZUIRE

Simbol:
CP – CM – 4

Partea de deservire organizatorica (sediul Carierei si Uzina de Preparare Tarnița unde s-a
prelucrat baritina) se afla in bazinul hidrografic al pârâului Brăteasa cu afluenții săi Pietrii, Clife,
Aluniș Straja si Tărnicioara tributari râului Moldova.
Accesul rutier la incinta Tarnița si la perimetrul de exploatare este asigurata pe DN Suceava Vatra Dornei si pe DJ Frasin - Holda.
Cea mai apropiata stație de cale ferata este halta Frasin pe linia CFR Suceava - Vatra Dornei.
Cariera Ostra se afla la cca. 2 km amonte de Uzina de Preparare Tarnița. Iazul de decantare
Tărnicioara se afla pe văile Tărnicioara si Scăldători afluenți de ștanga ai pârâului Brăteasa iar iazurile
Poarta Veche si Ostra A.B.C. pe versantul drept al pârâului Brăteasa, toate in apropierea Uzinei de
Preparare Tarnița.
– Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie
1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001: nu este cazul.
Cariera Ostra, incintele miniere si iazurile de decantare sunt amplasate la cca. 80 km de granița cu
Ucraina si la cca. 130 km fata de Republica Moldova.
– Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004,
cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.
43/2000 privind protecţia patrimoniului şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Amplasamentul minier - obiectiv Cariera Ostra, nu este situat in zone / situri declarate ca
patrimoniu cultural, istoric, arheologic si zone de interes naţional.
– Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice
ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:
▪ Folosinţele actuale şi planificate ale terenului pe amplasament, şi pe zone adiacente acestuia:
Terenurile pe care sunt amplasate incintele miniere sunt proprietate de stat, în administrarea S.C.
MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei.
Exploatarea zăcământului de baritina Ostra a necesitat ocuparea unor terenuri ce au fost afectate
de construcții si utilități necesare desfășurării activității de exploatare miniera.
Terenurile amplasamentului minier Ostra vor fi supuse lucrarilor de inchidere si reconstructie
ecologica (conform Proiectului Tehnic). Iazurile de steril isi vor pastra amplasamentul actual.
-

Plan de încadrare în zonă
Plan de încadrare în regiune
Plan de situație cariera Ostra. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000
Plan de situație iaz de decantare Poarta Veche. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000
Plan de situație iaz de decantare Tărnicioara. Lucrări proiectate, sc. 1:2.000
Plan de situație incinta U.P. Tarnița. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000

nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. PV-2
nr. T1
nr. 6

▪ Politici de zonare şi de folosire a terenului – nu sunt necesare politici de zonare şi folosire a
terenului.
▪ Areale sensibile – in zona de influenta a obiectivului minier Cariera Ostra nu există areale
sensibile.
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– Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de
vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:
- Iaz Tărnicioara : x = 553400 si y = 651400
- Iaz Poarta Veche : x = 553400 si y = 651900
- Cariara Ostra : x = 553000 si y = 648200
- Incinta U.P. Tarnița : x = 554200 si y = 651100
Pe planurile de situatie - Lucrări proiectate (atasate) sunt evidentiate coordonatele geografice in
sistem Stereo 1970, a amplasamentelor studiate (cariera Ostra, incinta U.P. Tarnița, iaz de decantare
Poarta Veche, iaz de decantare Ostra A+B+C, iaz de decantare Tărnicioara).
– Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luata în considerare – nu este cazul,
lucrarile de inchidere si ecologizare pentru obictivul Cariera Ostra se realizeaza pe amplasamentul
minier existent, neproductiv.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, în limita informaţiilor disponibile:
A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:
a) Protecția calității apelor
► Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
Pe timpul execuţiei lucrărilor de inchidere si ecologizare, nu se vor genera ape uzate deci nu vor
fi evacuari de ape uzate tehnologice.
Deasemenea, de pe amplasamentele miniere Ostra, in timpul realizarii lucrarilor, nu se vor evacua
ape menajere, (nu exista alimentare cu apa potabila sau menajera). In zona activitatii de santier se vor
monta wc-uri ecologice cu bazin interschimbabil.
Cariera Ostra și haldele de steril Ostra Est și Ostra Vest nu au influență asupra apelor subterane
sau a pânzei freatice.
Cariera Ostra se prezinta ca un gol remanent cu aspect de trepte si taluze succesive in forma de
trunchi de paraboloid dupa directia S-V, cariera fiind traversata de valea Arinis ce delimiteaza corpul
Nordic si corpul Sudic de mineralizatie (cariera Ostra se afla la cca. 2 km amonte de Uzina de
Preparare Tarnița).
In conditiile specifice ale carierei Ostra apele aflate in vatra carierei corp sudic provenite din
drenajul acid au ca origine fenomenele chimice de suprafata la contactul cu zacamantul dezvelit si
acumularea lor in cuva carierei timp indelungat. In prezent apele ce se colecteaza in cuva/vatra carierei
corp sudic se evacueaza liber in paraul Arinis in zona drumului de acces la vatra carierei printr-o
conducta metalica  800 mm ce subtraverseaza drumul.
În ceea ce privește haldele de steril, în perimetrul haldei Ostra Vest nu s-au constatat fenomene
de drenaj acid minier. De asemenea, pe platforma haldei Ostra Est sau la baza acesteia nu s-au
constatat fenomene de drenaj acid minier.
In cazul iazurilor de decantare din perimetrul Ostra nu s-a constatat o influenta negativa asupra
apelor subterane si a panzei freatice.
Iazul de decantare Tărnicioara se afla pe văile Tărnicioara si Scăldători afluenți de stanga ai
pârâului Brăteasa iar iazurile Poarta Veche si Ostra A.B.C. se afla pe versantul drept al pârâului
Brăteasa (toate in apropierea Uzinei de Preparare Tarnița).
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La iazurile din perimetrul Ostra nu s-au constatat fenomene de drenaj acid minier. Pentru ca sa nu
apara un asemenea fenomen pe viitor s-a prevazut impermeabilizarea platformei iazurilor Tarnicioara si
Poarta Veche cu argila si preluarea apelor din precipitatii prin canale de garda si evacuarea acestora in
afara amplasamentului iazurilor, in emisar.
► Staţii şi instalaţii de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: nu este cazul, nu
rezultă ape uzate din activitatea ce se va desfășura pentru realizarea lucrărilor proiectate de inchidere si
ecologizare.
In vederea protectiei apelor se iau urmatoarele masuri:
- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilajele ce executa lucrarile si
asigurarea stării tehnice bune a autovehiculelor de transport;
- Operatiile de intretinere a utilajelor si autobasculantelor, verificarea tehnica a acestora,
schimbul de ulei si alimentarea cu motrina se va realiza doar in ateliere de specialitate
(locatii cu dotari adecvate) si statii peco (inafara amplasamentelor miniere Ostra) si
luarea de masuri care sa impiedice scurgerile accidentale de carburanti (care se vor
curata imediat cu lavete si material absorbant);
- Orice scurgere accidentala de carburant/motorina va fi curatata imediat cu materiale
absorbante (nisip, rumeguş, etc.), iar solul se va săpa/decapa (daca este cazul), până se
va ajunge la stratul de pământ curat, neinfestat.
Este strict interzisă aruncarea oricărui fel de deşeuri în zona amplasamentului investitiei si in
special in zona apelor de suprafata (parauri); acestea vor fi colectate inafara perimetrului, in containere
şi vor fi evacuate în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.
♦ Concentraţii de poluanţi din ape
► În anul 2018, in Laboratorul Vatra Dornei al societatii SC CONVERSMIN S.A. Bucuresti s-au
realizat o serie de analize chimice ale diferitelor probe de ape uzate (exfiltratii, lac cuveta cariara Ostra)
si ape de suprafata (parauri/emisari), din zona miniera Ostra – iaz Tarnicioara (prezentate in Raportul
de incercare nr. 15357/24.05.2018 – anexat).
In tabelul nr. 1 de mai jos sunt prezentati parametrii de calitate ai apelor de suprafata din zona
carierei Ostra si iaz Tarnicioara:
Tabel nr.1.
Concentrație (mg/l)
Denumire probă

pH

Parau Brateasa amonte confl.
6,8
cu gal. hidrotehnica
Parau Brateasa aval gal.
6,7
subtraversare iaz Tarnicioara
Lac cuveta cariara Ostra
2,9
Parau Arinis cariera Ostra
Parau Brateasa amonte
cariera Ostra
Parau Brateasa aval cariera
Ostra
Intrare galerie deviere –
Valea Tarnicioara
Intrare galerie deviere
subtraversare iaz Tarnicioara
- Valea Scaldatori

Ni
µg/l

Pb
µg/l

93,9

13,24 <0,20 <0,09 <0,04 <2,0 <0,40 <4,0

<4,0

423,7 <17,0 90,82

<10,0 <0,20 <0,09 <0,04 <2,0 <0,40 <4,0

<4,0

R.F.

Susp. Sulfati CCOCr

414,9 <17,0

Fe

Mn

Zn

Cu
µg/l

Cd
µg/l

3187,0 25,38 1893,55 <10,0 124,7 1,64 3,40 390,23 13,13 430,78 6,51
6,8 334,3 <17,0 95,76 <10,0 <0,20 <0,09 <0,04 <2,0 <0,40 <4,0 <4,0
6,7

282,5 <17,0 75,18

<10,0 <0,20 <0,09 <0,04 <2,0 <0,40 <4,0

<4,0

7,4

207,8 <17,0 136,04 <10,0 <0,20 <0,09 <0,04 <2,0 <0,40 <4,0

<4,0

7,4
6,7

270

<17,0 50,12

<10,0

0,24

0,18

<0,04 <2,0 <0,40 <4,0

<4,0

289,2 <17,0 58,31

<10,0

0,24

0,18

<0,04 <2,0 <0,40 <4,0

<4,0
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Analizele chimice ale apelor din paraurile V.Arinis si V.Brateasa nu sunt edificatoare datorita
diluarii continuturilor apelor acide de catre debitele vailor amintite mai sus, si a cantitatii reduse ale
apelor acide, incadrandu-se in Ord. 161/2006 clasa de calitate I (pentru majoritatea indicatorilor de
calitate), si clasele II si III, iar vaile Tarnicioara si Scaldatori se incadreaza in clasa de calitate I (pentru
majoritatea indicatorilor) si clasa III. In cuva carierei apele acumulate au incarcatura ce depaseste
limitele maxime admise de NTPA 001/2005 (conform buletinului de analiză), pentru sulfati, reziduu fix
si metalele grele–Fe, Mn, Zn, Cu. Simpla prezenta a acestora in cuva carierei avertizeaza asupra
potentialului de poluare motiv pentru care s-au prevazut lucrari de ecologizare si anume: amenajarea
unei mlastini aerobe.
In concluzie, in prezent poate exista pericolul unei contaminari pentru apa subterana si apele de
suprafata din apropierea apelor acide existente in cuva carierei (lac) si a eventualelor exfiltratii, ceea ce
impune realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare a amplasamentelor miniere: cariera Ostra, halde
de steril, iazuri de decantare si incinte. Realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare va imbunatatii
starea actuala a apelor.
Concluzie: Lucrarile de inchidere si ecologizare, prin toate masurile luate de protectie a mediului
si regenerare ecologica, nu generează impact negativ asupra apelor, ele desfasurandu-se local, pe
termen scurt si fara extindere zonala.
b) Protecția aerului
► Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi
In timpul executiei lucrarilor de inchidere si ecologizare, sursele de poluati pentru aer pot fi
urmatoarele:
- degajarea de pulberi prin realizarea activitatilor de excavare/sapare, rambleere, nivelare,
etc., manipularea diverselor materiale (nisip, pamant, materiale pulverulente) folosite la
realizarea lucrarilor si traficul autobasculantelor pe drumurile de acces. Operatiile de
excavare/sapare, nivelare, etc, transport/manipulare, pot polua prin degajare de praf / pulberi
in suspensie si sedimentabile. Aceste pulberi pot crea o poluare locala;
- functionarea utilajelor si traficul autovehiculelor prin emisii de noxe gazoase de la arderea
motorinei. Aceste pulberi si noxe gazoase (gaze arse de esapament - NOx, SOx, CO, HC) pot
constitui o sursa de poluare atmosferica locala (doar in zona santierului);
Distanţa de la incinta miniera/iaz Tarnicioara pană la cea mai apropiată gospodarie din localitatea
Ostra este de cca. 1,9 km si distanta de la cariera Ostra la cea mai apropiata gospodarie este de cca. 5
km.
► Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă
Pentru reducerea la maxim a emisiilor in perioada lucrarilor proiectate (de excavare, sapare,
nivelare, transport), si protectia aerului, se vor lua urmatoarele masuri:
- prevenirea ridicarii / degajării prafului prin stropire cu apa a cailor de acces in
perioadele secetoase si cu vant. Transportul materielelor pulverulente (care degaja praf)
in autovehicule acoperite;
- restrictionarea vitezei de circulatie a mijloacelor de transport (autobasculante) la 25 - 30
km/h, utilizarea de combustibil si uleiuri de calitate, reglarea corespunzatoare a
motoarelor, evitarea accelerarilor sau frânărilor bruste, evitarea funcţionarii în gol a
utilajelor;
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intretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conformitate cu reviziile
planificate - verificarea tehnica a parametrilor functionali;
echiparea mijloacelor de transport si utilajelor care executa lucrarile cu motoare Diesel
Euro 5 şi catalizatori de gaze de eşapament;

Dispersia emisiilor de noxe (gazoase si pulberi) se va produce în jurul șantierului și de-a lungul
drumurilor de acces, de o parte și de alta pe o bandă cu lățimea de 100 – 150 m, concentrațiile de
poluanți reducându-se la jumătate la distanța de 20 m și de 3 ori la distanța de 50–60 m. Prin
îmbunătățirea caracteristicilor tehnice al motoarelor și aplicarea normelor Euro 5, se prognozează
scăderea emisiilor cu peste 50%.
Concluzie: Activitatea desfășurată în cadrul lucrarilor proiectului și în zona limitrofă poate
genera asupra aerului un impact local, pe termen scurt și cu un grad redus de extindere zonala,
calitatea aerul fiind afectata in limitele admise.
c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
► Sursele de zgomot şi de vibraţii;
In zona amplasamentelor miniere – a punctelor de lucru (santier), ca surse posibile de zgomot
(fixe şisau mobile), pot fi autovehiculele de transport si utlajele ce executa lucrarile proiectate.
Avand in vedere intensificarea traficului pe perioada lucrarilor de realizare a lucrarilor de
inchidere si ecologizare, datorat utilajelor si circulatiei vehiculelor, se va produce o crestere a nivelului
de zgomot si vibratii in aceasta perioada.
Poluarea fonica in timpul lucrarilor proiectate este locala, temporara, nivelul de zgomot
incadrandu-se in limitele legale.
Se vor respecta: pentru locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi
deosebită, conform Ordinului nr. 933 / 2002, valorile limită admise de 75 dB şi respectiv 60 ÷ 50 dB,
iar conform normativul STAS 10009/88 - limite admisibile ale nivelului de zgomot, nivelul de zgomot
propagat în exterior de un anumit obiectiv nu trebuie să depăşească valoarea maxima admisibila de 65
dB(A). De asemenea se vor respecta prevederile HG 493/2006 – “privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot”.
Zgomotul generat de motoarele utilajelor și mijloacelor de transport se propagă în jurul
șantierului și de-a lungul drumurilor de acces, de o parte și de alta pe o bandă cu lățimea de maxim 150
m, intensitatea reducându-se la jumătate la distanța de 50 m și de 3 ori la distanța de 100 m. Prin
îmbunătățirea caracteristicilor tehnice al motoarelor echipându-le cu atenuatoare de zgomot, se
prognozează scăderea intensității acestuia cu peste 30%.
► Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Pentru utilajele si autovehiculele folosite nu este cazul pentru amenajari/dotari speciale.
Pentru diminuarea starii de disconfort ce ar putea să apară datorita zgomotului generat la
realizarea lucrărilor proiectate, se impune luarea următoarelor măsuri de atenuare:
- pe timpul circulatiei/traficului se va restrictiona viteza autovehiculelor la 20–30 km/ora;
- se va ţine sub control la locurile de muncă o limită admisă a nivelului echivalent continuu de
zgomot conform H.G. nr. 493/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru expunerea
la riscurile generate de zgomot, de 87 dB(A), iar pentru locurile de munca cu solicitare
crescuta, limita admisa a nivelul de zgomot va fi 75 dB;
54

MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE pentru
“Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra”
jud. Suceava. REVIZUIRE

Simbol:
CP – CM – 4

- nivelul de zgomot propagat în exterior nu trebuie să depăşească nivelul admisibil prevăzut de
STAS 10009/1998, de 65 dB(A).
- se va evita funcţionarea în gol a utilajelor şi se va limita la minimum necesar timpul de
funcţionare al acestora.
Poluarea fonica in perioada de executie a lucrarilor proiectate, va fi locala, cu caracter temporar
si efecte pe termen scurt, nivelul de zgomot emis incadrandu-se in limitele legale.
d) Protecția împotriva radiațiilor
► Sursele de radiaţii
Nu este cazul la realizarea lucrarilor proiectului.
► Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor
Nu este cazul pentru realizarea lucrarilor proiectului.
e) Protecția solului și a subsolului
► Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adancime
Sursele de poluare a solului în cadrul amplasamentului studiat, in timpul executiei lucrarilor, pot
fi următoarele :
▪ Depozitarea si manipularea diferitelor materiale si deşeuri industriale :
 Transport, incărcare, descărcare ale materialelor necesare lucrarilor ;
 Depozitarea ambalajelor/deseurilor materialelor folosite;
▪ Circulatia / traficul autovehiculelor si utilajelor necesare pentru executarea lucrarilor;
▪ Scurgeri accidentale de carburanti/ulei din autovehiculele/utilajele necesare executarii lucrarilor
proiectate. În acest caz se folosesc lavete şi material absorbant (nisip, rumeguş, etc.). Dacă pierderile
accidentale de carburant/ulei au loc direct pe sol sau pe drumurile de acces, se va folosi materialul
absorbant şi ulterior, după colectarea acestuia, (daca este cazul) solul se va decoperta/decapa, până se
va ajunge la stratul de pământ curat, neinfestat. Materialele absorbante şi solul infestat/poluat se vor
colecta în recipiente speciale, etichetate si se vor transporta, pentru eliminare, la societăţi autorizate.
► Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului
Protectia solului si a apelor subterane
In timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării poluării solului
şi a apelor subterane:
- menţinerea autovehiculelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează;
- respectarea cu strictete a tehnologiei de manipulare a materialelor, a disciplinei muncii si a
tuturor masurilor pentru protectia mediului ;
- curăţarea camioanelor înainte de ieşirea din zonele santierului (curatarea anvelopelor
autovehiculelor (daca este cazul) înainte să părăsească zonele în care se desfăşoară lucrările şi
de a intra pe drumurile publice);
- reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin acoperire (daca e cazul)
- reparatiile sau interventiile tehnice la utilaje se vor face numai in locatii exterioare adecvate –
ateliere auto si alimentarea cu carburanti se va face in statii peco ;
- depoluarea zonelor/solurilor afectate, utilizând materiale absorbante pentru scurgerile
accidentale.
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In concluzie: Lucrarile proiectate generează asupra solului un impact direct, dar de intensitate
redusa, temporar, local si fără un grad de extindere zonala, calitatea solului fiind afectata in limitele
admise. Posibilitatea de poluare a solului şi subsolului, a apei subterane, datorita activitatii de
realizare a lucrarilor proiectate, este foarte redusă, practic nesemnificativa.
Prin lucrarile de inchidere si ecologizare sterilul din iazurile de decantare si haldele de steril va fi
stabilizat si ferit de factorii naturali de erodare (vant, ploi etc.) si deplasare spre zonele invecinate.
f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice
► Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
In împrejurimile amplasamentului studiat nu exista areale sensibile - arii protejate, parcuri şi
rezervaţii naturale.
Emisiile de poluanţi care pot afecta vegetaţia şi fauna din zonele limitrofe amplasamentelor
miniere pe o bandă cu lățimea de 50-60 m, sunt:
 gazele de combustie de la autovehicule si utilajele care executa lucrarile şi anume: SO2, NO2,
CO, CO2 ;
 praful (pulberi în suspensie si pulberi sedimentabile) rezultat în urma sapaturilor, rambleerii,
nivelarilor si a traficului/circulatiei autovehiculelor necesare executarii lucrarilor proiectate.
Cantitatile si debitele de poluanti emisi in atmosfera si posibil a ajunge accidental in apele de
suprafata si apa subterana, pot inﬂuenta calitatea vegetatiei si faunei din zona amplasamentului minier,
dar impactul se va limita doar la perimetrul studiat – zona santierului/punctului de lucru, fara a ﬁ
afectate conditiile de viata ale speciilor din ariile naturale terestre si acvatice.
Cariera Ostra (incluzand si haldele de steril) este amplasata in mijlocul fondului forestier. Prin
lucrarile de ecologizare suprafetele afectate de activitatea miniera, berme, taluze si drumuri, precum si
haldele de steril vor fi redate spre folosinta fondului forestier.
Deasemenea, prin lucrarile de inchidere si ecologizare se urmareste marirea stabilitatii
suprafetelor ocupate de iazurile de decantare si punerea in siguranta a acestor suprafete, urmarindu-se
totodata si incadrarea acestora in peisajul natural al zonei prin lucrarile de ecologizare propuse.
Dezafectarea constructiilor nu va afecta fondul forestier sau agricol. Deseurile rezultate din
demolari nu vor fi depuse in zonele forestiere din imprejmuiri. Materialele acceptabile vor fi depuse la
iazul de decantare neafectand alte terenuri.
Realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare va imbunatatii starea actuala a intregii zone si a
imprejurimilor, si nu se vor perturba ecosistemele si asezarile umane.
Se considera ca impactul asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ, fara a produce dezechilibre
la nivelul biostratelor locale sau de disturbare a unor populatii ale biotopurilor terestre. Habitatele din
imediata proximitate vor putea prelua impactul evacuator datorat lucrarilor investitiei, nefiind afectate
populatii de specii.
► Lucrări, dotări, măsurile pentru protecţia biodiversităţii, ariilor protejate
Pe timpul executiei lucrarilor proiectate, se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului,
prin stropirea cu apă a cailor de rulare, a materialelor pulverulente descarcate/manipulate/depozitate si
limitarea vitezei de circulatie/rulare.
Pulberile datorate manipularii materialelor si transportului auto, sunt reduse, iar echiparea
mijloacelor de transport si utilajelor care executa lucrarile va fi cu motoare Diesel Euro 5 şi catalizatori
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de gaze de eşapament. Utilajele si masinile de transport vor fi echipate cu dispozitive de esapare a
gazelor (tobe) în stare buna de functionare, cu sisteme de filtrare a gazelor, care sa duca la diminuarea
noxelor gazoase si a zgomotului in timpul functionarii motorului.
Deasemenea se va utiliza echipament de curatare a anvelopelor autovehiculelor (daca este cazul),
înainte ca acestea să părăsească zona amplasamentului şi de a intra pe drumurile publice.
Terenurile eliberate de constructii vor fi curatate de orice deseu rezultat din demolare. Suprafetele
de teren eliberate de constructii vor fi acoperite cu sol vegetal si revegetate in vederea redarii lor pe cat
mai mult posibil destinatiei initiale. Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor și
pentru acoperirea suprafetelor eliberate în urma demolarii se va utiliza material acceptabil - pământ
vegetal (706mc), aprovizionat din zona precizată de către beneficiar.
Toate lucrările de închidere și ecologizare ale iazurilor de decantare, haldelor de steril, incinte si
carierei Ostra realizeaza refacerea mediului, ecologizări, replantări, însămânțări fiind menite să înlăture
efectele activității miniere.
In proiect s-a prevăzut un program de monitorizare a factorilor de mediu din amplasamentul
iazurilor de decantare, atât pe perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a
lucrărilor (2 ani) și post-închidere.
Intreaga activitate care se va desfasura in perimetrul amplasamentului minier Ostra, poate
influenta ecosistemul terestru prin lucrarile de sapare, excavare, etc, prin zgomot si noxele emise, care
vor alunga eventualele animale salbatice si pasari din zonele din imediata vecinatate.
Totusi, realizarea lucrarilor proiectate, nu contribuie la modificarea calitatii ecosistemelor terestre
si acvatice actuale, la final, avand un efect pozitiv pentru biodiversitate si ariile naturale prin
imbunatatirea calitatii aerului, apei, solului.
Concluzii:
- Deranjul provocat faunei terestre si acvatice prin activităţile specifice desfăşurate în perimetrul
şi vecinătatea amplasamentului minier nu va avea efecte semnificative, având în vedere că:
▪ desfăşurarea va fi pe o perioadă limitată
▪ se va lucra cu un număr limitat de utilaje
- Respectarea normelor de protecţia muncii şi protecţia mediului vor reduce până la zero
poluarea accidentală din timpul lucrărilor, (cu uleiuri, motorină, etc. provenită de la utilaje) ;
- In ceea ce priveste managementul deseurilor solide, acestea vor fi gestionate pe toata perioada
executării lucrărilor, numai în limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului ;
- Efectele marginale vor fi nesemnificative până la inexistente, eventual doar pe perioada
lucrărilor ;
- Proiectul va aduce beneficii factorilor de mediu si implicit ecosistemelor terestre și acvatice
prin stoparea fenomenului de deflație de pe suprafata iazurilor de decantare.
In concluzie: Lucrarile propuse generează asupra vegetației și faunei un impact nesemnificativ,
pe termen scurt, local și fără un grad de extindere zonala.
g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public
► Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, faţă de
monumente istorice şi de arhitectură, zone de interes tradiţional etc.
– Identificarea obiectivelor de interes public: Nu este cazul, nu sunt obiective de interes public.
– Distanţa faţă de asezările umane : Distanţa de la incinta miniera/iaz Tarnicioara pană la cea mai
apropiată gospodarie din localitatea Ostra este de cca. 1,9 km, iar distanta de la cariera Ostra la cea mai
apropiata gospodarie este de cca. 5 km.
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– Distanţa faţă de monumente istorice şi de arhitectură: Nu este cazul – nu există monumente
istorice şi de arhitectură în zonă.
– Alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.: Nu
este cazul – nu există astfel de zone in jurul amplasamentului minier.
Datorita specificatiilor de mai sus, impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective este
practic inexistent.
► Lucrări, dotări, măsurile pentru protecţia aşezărilor umane, a obiectivelor protejate
Pentru prevenirea si/sau ameliorarea riscului poluării asezarilor umane in timpul lucrărilor
proiectate, este necesară luarea următoarelor măsuri speciale:
- transportul materialelor care generează praf, in afara zonelor miniere, (prin zonele locuite
si a drumului judetean 177A), se va face numai cu autobasculante acoperite, pentru
evitarea oricaror pierderi de material si cu o viteza de deplasare de max. 30 km/h;
- echiparea tuturor mijloacelor de transport si utilajelor care executa lucrarile, cu motoare
Diesel Euro 4-5 ;
- se va evita funcţionarea în gol a utilajelor şi se va limita la minimum necesar timpul de
funcţionare al acestora;
- curăţarea anvelopelor autovehiculelor (daca este cazul), înainte ca acestea să părăsească
zona miniera/a santierului în care se desfăşoară lucrările şi de a intra pe drumurile publice
Deoarece distantele pana la primele gospodarii particulare din localitatea Ostra sunt de peste 1,9
km (pana la 5 km), iar lucrarile de inchidere si ecologizare se realizeaza in incintele amplasamentului
minier, impactul asupra asezarilor umane este practic inexistent.
h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării
proiectului, inclusiv eliminarea
► Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi
naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate
In perioada de realizare a lucarilor de inchidere si ecologizare, vor rezulta tipuri si cantitati mici
de deseuri, cum ar fi:
nr.
crt

Cod deşeu
conf. HG 856/2002 si
Deciziei 532/2000/CE

1.

17 04 05

1.1.

17 04 05

2.

17 03 03*

3

17 01 07

4.

15 02 02*

5.

20 03 01 / 20 01 01

Denuimire deşeu
Deşeuri metalice (profile metalice, ţeava, sârmă,
etc), (din realizarea lucrarilor)
Deşeuri metalice (fier beton conf.met), (din demolari)
Deseu de materiale izolante - izolatii bituminoase
(rezultate din demolari)
Moloz din demolari (spărturi de betoane, moloz de
cărămidă, blocuri ceramice)
Deşeu materiale adsorbante, lavete contaminate cu
carburant si/sau ulei
Deseuri menajere amestecate / hartie, carton

UM

Cantitate

kg

20

t

26,42

mc

33,3

mc

1150,2

kg

10

kg

100

* deşeuri periculoase - în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
prevăzută în HG 856/2002 si conform Deciziei nr. 532/2000/CE de stabilire a unei liste de deseuri –
modificata de Decizia nr. 955/2014/UE.
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Din activitatea de demolare rezulta deseuri de constructii. Natura si volumul acestora este
prezentata mai jos.
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumirea obiectului
Statie bioxid de sulf
Cuptor sulf
Statie sulf (rezervor)
Statie rempompare Tarnicioara
Statie pompe Straja
LEA 6kV st.pompe Straja
Racord alimentare 6kV Statia repompare
Tarnicioara
LEA 1kV iluminat iaz Tarnicioara
LEA 6kV Flotație baritina - cariera Ostra
Total:

Deseuri de constructii
Beton
Fier beton

Caramida
bloc ceramic
-m3-

Armat
-m3-

Simplu
-m3-

conf.met.
-t-

Izolatii
bituminoase
-m3-

68,5
152
77
94,2

131,7
107,2
199,5
136

32,5
22
62,5
38

5,98
4,82
8,97
6,12

8,6
7,8
9,5
7,4

-

8

-

0,16

-

-

4

-

0,075

-

391,9

3
16
603,4

154,9

0,15
0,24
26,42

33,3

► Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate
Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea de realizare a
lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivului minier Cariera Ostra, oferă informații cu privire la
inventarul deşeurilor şi a proceselor de colectare selectivă, transport, valorificare, depozitare şi
eliminare a deşeurilor. Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor revine
generatorului acestora.
Activităţile componente ale gestionării deşeurilor se desfăşoare cu respectarea normelor de
protecţie a mediului, care reflectă cerinţele impuse de legislaţia națională și cea europeană.
Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri are drept scop îndeplinirea
urmatoarelor obiective:
a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate al acestora prin:
- dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;
- dezvoltarea tehnologiei şi achiziționarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau
eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau
periculozităţii deşeurilor ori asupra riscului de poluare;
- dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi gestionării
deşeurilor;
- creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor.
b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se
obţin materii prime secundare:
- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea promovării
unei reciclări de înaltă calitate;
Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate, se bazeaza pe urmatoarele
elemente:
- integrarea tuturor elementelor ale ciclului deseurilor solide, bazata pe procesele celor 3R =
Reducere – Refolosire – Reciclare ;
- integrarea aspectelor tehnice, de mediu, sociale, financiare, institutionale si politice, pentru a
garanta durabilitatea sistemului/programului
- participarea activa a intregului personal la conceperea, planificarea si realizarea proceselor
si solutiilor planului de prevenire si reducere a deseurilor generate.
59

MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE pentru
“Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra”
jud. Suceava. REVIZUIRE

Simbol:
CP – CM – 4

► Planul / modul de gestionare a deşeurilor
Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi
materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.
Deseurile se vor colecta selectiv, în recipiente speciale sau locuri amenajate special, alese în
funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.
Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de
reglementare şi control stabilite prin Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase
şi nepericuloase pe teritoriul României. Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri
se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.
Transportul deşeurilor se va realiza de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu
conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare / stocare temporară / tratare / valorificare /
eliminare.
▪ Deşeurile metalice sunt cele rezultate din realizarea lucrarilor proiectate - la conducte, canale,
camine, ziduri de sprijin, bazine, etc. In urma acestor lucrari, pot rezulta deseuri metalice in cantitati
mici, care se vor colecta şi transporta în locuri special amenajate si se vor preda la unitati specializate in
colectarea fierului vechi (în vederea valorificării).
▪ Materiale absorbante : Accidental, este posibilă pierderea accidentala de ulei/carburant de la
utilajele folosite la realizarea lucrărilor. În acest caz se folosesc lavete şi material absorbant (nisip,
rumeguş, etc.) pentru curatirea locurilor poluate accidental. Materialele absorbante, lavetele şi
eventualul sol (decapat) infestat/poluat se vor colecta în recipienti speciali (etichetati) care se vor
trimite la unitati specializate in colectarea, reciclarea sau distrugerea uleiurilor/carburantilor.
Schimbul de ulei si alimentarea cu carburant pentru utilaje si autovehicule nu se va face in
perimetrul amplasametului minier unde se realizeaza lucrarile proiectate.
▪ Deseuri menajere: Deseurile care vor rezulta in perioada lucrarilor proiectate, sunt constituite
din: deseuri menajere de la personalul care îşi desfasoara activitatea pe amplasament si deseuri de
diverse ambalaje din carton, hartie sau PVC. Ambalajele se vor colecta in containere speciale (separat
de deseurile menajere), fiind evacuate de pe amplasament in mod organizat.
Depozitarea deseurilor menajere se va face in containere speciale (pubele de colectare) si vor fi
eliminate prin firma de salubritate din zonă. Cantitatea de deseuri menajere este in functie de numarul
de personal ce munceste intr-o zi in perimetrul minier analizat.
- Volumul total de moloz rezultat din demolari, in cantitate de 1150,2 mc, este clasificat ca fiind
material acceptabil (spărturi de betoane, moloz de cărămidă și blocuri ceramice) va fi transportat și
utilizat în lucrări de eliminare a ravenelor sau lucrări de diminuare a efectului de eroziune al apelor la
iazul de decantare Tărnicioara. Mortarele din compozitia deseurilor au un caracter bazic astfel ca apa ce
le spala poate avea un efect benefic asupra apelor cu caracter acid din perimetrul iazului.
- Fierul vechi rezultat din demolari, ce nu a fost recuperat din spargerea betonului armat pană la
data revizuirii proiectului, va fi predat la REMAT.
- Deșeul din izolația acoperișurilor – izolatii bituminoase (materialele neacceptabile) in volum de
33,3 m3 care contine 3,0 t masa bitum, vor putea fi depozitate temporar in gropi special amenajate
împreună cu celelalte materiale neacceptabile provenite din incinta U.P. Tarnita. În acest caz, gropile
vor fi izolate de mediu prin geomembrane. În final, toate materialele neacceptabile vor fi predate
firmelor autorizate să preia astfel de materiale.
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i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
► Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse
La realizarea lucrarilor proiectate NU sunt utilizate substante si preparate chimice periculoase.
Utilajele si autovehiculele folosite se vor alimenta cu carburanții necesari de la unitățile de
distribuție autorizate (statii peco).
► Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea
condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sanataţii populaţiei:
Nu este cazul
Operatiile de întretinere si alimentare pentru autovehiculele folosite, se vor efectua în locatii cu
dotari adecvate (ateliere auto), în acest mod se va evita orice fel de impact asupra factorilor de mediu.
Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor accidentale de motorina, ulei de la autovehicule.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii
Perimetrul de exploatare OSTRA aparține de: S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei prin
Exploatarea Miniera Leșu Ursului. Zăcământul Ostra este identificat la Agenția Națională pentru
Resurse Minerale prin codul 86001 pentru substanța minerală de baritina. Licența de exploatare
(02.12.1999) este atribuita Exploatării Miniere Leșu Ursului din cadrul S.C. MINBUCOVINA S.A.
Vatra Dornei.
Conform Fisei de instituire a perimetrului de exploatare - perimetrul Ostra - este delimitat prin
coordonatele conturului, in sistem de referință Stereo’ 70, limita de adâncime aprobată fiind z =
+970m; +920m, cu o suprafață aferenta de S = 0,117km2 cu număr topo 5028 - 03.
Situația terenurilor
Exploatarea zăcământului de baritina Ostra a necesitat ocuparea unor terenuri ce au fost afectate
de construcții si utilități necesare desfășurării activității de exploatare si depozitarea unor produse.
Terenurile ocupate ce urmează a fi eliberate, ecologizate si redate in circuit spre folosință sunt
următoarele:
- perimetrul Cariera Ostra
29,1344 ha;
- iaz de decantare Tărnicioara
49,2729 ha;
- iaz de decantare Poarta Veche
13,9837 ha;
- iaz de decantare Ostra A,B,C
15,1404 ha.
Terenurile pe care sunt amplasate incintele miniere sunt proprietate de stat, în
administrarea S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei.
- Alimentarea cu apă
▪ Apa potabilă necesară personalului care va executa lucrările proiectate va fi asigurată din
bidoane de plastic, cu capacitatea de 5l, sigilate.
- Evacuarea apelor uzate
▪ Ape uzate: Pe amplasament nu vor fi generate ape uzate.
▪ Ape menajere: Pe amplasament nu vor fi generate ape menajere.
Pentru necesitățile fiziologice ale lucrătorilor vor fi amplasate toalete ecologice cu bazin
interschimbabil.
- Asigurarea apei tehnologice: Pentru realizarea lucrărilor de inchidere si ecologizare proiectate
nu se folosește apă tehnologică/industrială.
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- Asigurarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică, acolo unde va fi necesar, se
va realiza prin intermediul grupurilor electrogene.
- Pentru realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare se vor utiliza urmatoarele resurse
naturale:
▪ pământ vegetal necesar pentru lucrarile de inchidere si ecologizare (pentru iaz Poarta Veche,
iaz Tarnicioara, cariera+halde, incinta minera, demolari) - cca. 125000 mc.
▪ argila necesara pentru lucrarile de inchidere si ecologizare - cca. 89600 mc.
▪ agregate naturale (piatra sparta/bruta, balast, nisip) necesare pentru lucrarile de inchidere si
ecologizare - cca. 1450 mc.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect
O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:
– impactul asupra populaţiei/asezari umane – nu există impact asupra populaţiei
Deoarece distanţa de la amplasamentul minier Ostra pană la cea mai apropiată localitate – Ostra
(cea mai apropiata gospodarie din Ostra) este de cca. 2 km, impactul lucrarilor de realizare a
proiectului asupra populatiei/aşezării umane este practic inexistent.
Se recomanda sa se acorde o atentie deosebita:
- modului de transport si aprovizionare cu materiale in scopul prevenirii scurgerilor pe sol si
emisiilor in aer;
- masurilor de prevenire a incendiilor (la autovehiculele utilizate);
- modului de intretinere si exploatare a utilajelor si a autovehiculelor de transport;
- gestionarii corespunzatoare a tuturor deseurilor rezultate in urma activitatii pe amplasament.
– impactul asupra sanataţii umane: - nu este afectată sănătatea umană
Lucrarile proiectate se executa la distante de 2 km pana la 5 km fata de primele asezari umane din
localitatea Ostra, prin urmare impactul este practic inexistent.
Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit
când tranzitează zonele rezidenţiale.
Pentru prevenirea impactului asupra populatiei/asezarilor umane şi sănătăţii umane, personalul ce
exploateaza utilajele si autovehiculele va fi informat şi instruit cu privire la respectarea regulilor
privind protecţia calităţii mediului - apelor, aerului, solului, şi prevenirea accidentelor.
– impactul asupra faunei si florei : In jurul zonelor miniere, unde se vor executa lucrarile
proiectate sunt spatii cu teren viran si zone impadurite.
În zonele limitrofe santierului, pe o bandă cu lățimea de 50 m, vegetația naturală ar putea fi
afectată prin poluare cu praful generat de lucrarile de inchidere si ecologizare (sapaturi / excavari,
nivelari, rambleeri si circulatia autovehiculelor). Cantitatea de pulberi în suspensie si noxe gazoase este
redusă, emisiile înregistrându-se in deosebi în perioade fără precipitații, în timpul funcționarii utilajelor
și mijloacelor de transport.
Vegetația ce poate fi afectată prin execuția lucrărilor proiectate este formată din specii care nu
necesită o protecție speciala/strictă. Habitatele din imediata proximitate a santierului, vor putea prelua
eventualul impact datorat lucrarilor, nefiind afectate populatii de specii ale biotopurilor terestre si
acvatice.
62

MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE pentru
“Proiect Tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului Cariera Ostra”
jud. Suceava. REVIZUIRE

Simbol:
CP – CM – 4

Lucrarile proiectate generează asupra vegetației și faunei un impact nesemnificativ, pe termen
scurt, local și temporar, fără un grad de extindere zonala și fara a produce dezechilibre ale faunei si
florei, atat timp cat se vor respecta toate regulile si masurile de protecţia mediului.
– impactul asupra solului/subsolului:
Sursele de poluare a solului în cadrul amplasamentului studiat, in timpul lucrarilor proiectate, pot fi:
▪ Traficul autovehiculelor si utilajelor in timpul lucrului si transporturilor de materiale;
▪ Scurgeri accidentale de carburant/ulei din autovehicule/utilajele necesare executarii lucrarilor;
▪ Depozitarea si manipularea materialelor necesare lucrarilor si a deşeurilor rezultate.
Poluarea solului/subsolului poate fi evitata prin respectarea tuturor masurilor de protecţia
mediului si masurilor organizatorice impuse: alimentarea cu combustibil a autovehiculelor doar de la
statiile peco; intretinerea corespunzatoare a utilajelor (prin asigurarea unei bune stari tehnice); curatarea
imediata a scurgerilor accidentale (cu lavete si material absorbant a carburantului/uleiului); utilizarea
echipamentelor de curatare a anvelopelor autovehiculelor (cand este cazul) înainte ca acestea să
părăsească zonele în care se desfăşoară lucrările; respectarea limitelor perimetrului aprobat pentru
realizarea proiectului - a organizarii de șantier necesară execuției lucrarilor proiectate, fără afectarea
altor suprafeţe; depozitarea materialelor si deseurilor rezultate doar in locuri special amenajate in acest
scop - se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor; deseurile se vor colecta selectiv si se vor
elimina sau valorifica prin agenti economici autorizati.
Prin lucrarile de inchidere si ecologizare sterilul din iazurile de decantare si halde va fi stabilizat
si ferit de factorii naturali de erodare (vant, ploi etc.) si deplasare spre zonele invecinate.
Proiectul generează asupra solului un impact direct, dar de intensitate redusa, temporar, local
si fără un grad de extindere zonala, calitatea solului fiind afectata in limitele admise.
– impactul asupra folosinţelor : nu există impact asupra folosinţelor – imobilul (terenurile şi
construcţiile) pe care se executa lucrarile proiectate este un teren neproductiv, fiind proprietate de stat,
în administrarea S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei.
– impactul asupra bunurilor materiale:
Clădirile cuprinse în documentația actuală sunt parțial demolate la nivel de suprastructură, pe
amplasament fiind rămase volumele de deșeuri de constructii, partial neprocesate la dimensiunile
stabilite prin proiect.
In primetrul Ostra, din anul 2003 pana in prezent, au fost dezafectate toate constructiile si
utilitatile din perimetru fiind recuperate materialele refolosibile. Atat suprafata carierei (drumuri,
berme, taluze) cat si suprafata haldelor sunt libere de orice constructie.
La baza iazului de decantare Tarnicioara se află Clădirea stației de repompare a sterilului, cu
suprafața construita A = 205m2, dezafectată de utilitati, care va fi demolata, iar la baza iazului de
decantare Valea Straja a rămas de dezafectat Clădirrea stației de pompe Straja.
În cadrul obiectivului Cariera Ostra se prevăd lucrări de demolare și dezafectare pentru: cladire
statie bioxid de sulf; cladire cuptor sulf; cladire statie sulf (rezervor); cladire statie de pompare Straja;
LEA 6kV Flotatie baritina – cariera; LEA 6kV statie pompe Straja; racord 6kV statie de repompare
Tarnicioara.
– impactul asupra calitaţii şi regimului cantitativ al apei: nu este afectată apa din zonă. Din
activitatea de realizare a lucrarilor proiectate nu au loc evacuari de ape uzate (atat ape uzate tehnologice
cat si ape menajere).
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In prezent poate exista pericolul unei contaminari pentru apa subterana si apele de suprafata din
apropierea apelor acide existente in cuva carierei Ostra (lac) si a eventualelor exfiltratii, ceea ce impune
realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare a amplasamentelor miniere: cariera Ostra, halde de
steril, iazuri de decantare si incinte. Realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare va imbunatatii
starea actuala a apelor.
Lucrarile de inchidere si ecologizare proiectate, prin toate masurile luate de protectie a mediului
si regenerare ecologica, nu generează impact negativ asupra apelor, ele desfasurandu-se local, pe
termen scurt si fara extindere zonala.
– impactul asupra calitaţii aerului :
Realizarea lucrarilor proiectate, poate afecta aerul din zonă prin emisii de pulberi si noxe gazoase
de eşapament, datorate traficului autovehiculelor si utilajelor cu care se executa lucrarile. Aceste
pulberi si noxe gazoase (gaze arse de esapament) pot constitui o sursa de poluare atmosferica locala
(doar in zona de lucru).
In concluzie, principalele surse de poluare pentru aer, pot fi:
- pulberi si noxe gazoase - gazele de esapament, rezultate din functionarea/transportul/traficul
autovehiculelor si utilajelor folosite;
- operatiile de excavare, nivelare, incarcare-descarcare autobasculante, etc., prin degajare de praf
/ pulberi in suspensie si sedimentabile.
Gradul de poluare a aerului poate fi estimat ca se va incadra in limitele admise, datorita masurilor
care se vor lua: stropirea cu apa a cailor de acces (daca este cazul, in perioadele secetoase), asigurarea
si intretinerea corespunzatoare a starii tehnice a autoveniculelor, etc.
Debitul masic de pulberi emise se va incadra in prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993
(0,5 kg/h), iar imisiile se vor incadra in prevederile Legii 104/2011 si STAS 12574/87 (0,5 mg/m3),
privind calitatea aerului inconjurator.
Dispersia emisiilor de noxe/praf, se va produce în jurul șantierului pe o bandă cu lățimea de cca.
100 m, concentrațiile de poluanți reducându-se la jumătate la distanța de 20m și de 3 ori la distanța de
50 m.
Activitatea desfășurată în amplasamentul studiat și în zona limitrofă generează asupra aerului un
impact temporar, local și cu un grad redus de extindere zonala, calitatea aerul fiind afectata in
limitele admise.
– impactul asupra climei : nu se afectează clima din zonă.
– impactul zgomotelor si vibraţiilor:
Sursele de zgomot şi vibraţii sunt operatiile de sapare/excavare, rambleere, nivelare, etc., si
functionarea / circulatia utilajelor si autovehiculelor folosite.
Zgomotul generat de motoarele utilajelor și autovehiculelor folosite se propagă în jurul
șantierului și de-a lungul drumului de acces, de o parte și de alta pe o bandă cu lățimea de maxim 150
m, intensitatea reducându-se la jumătate la distanța de 50 m și de 3 ori la distanța de 100 m. Zgomotul
emis de vehicule/utilaje, se diminuează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.
Posibilitatea propagării vibrațiilor în zonele limitrofe incintei șantierului, este foarte redusă.
Zgomotul se produce local si temporar, impactul fiind pe termen scurt. Conducătorii auto vor
avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele
rezidenţiale.
– impactul asupra peisajului/reliefului şi mediului vizual: Lucrarile proiectate se vor desfasura
in incintele miniere Ostra existente. Lucrarile de inchidere si ecologizare vor imprima zonei un aspect
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specific de şantier, caracterizandu-se printr-o degradare temporară (pe termen scurt) si locala a cadrului
natural/peisagistic, dar care se va incadra in peisajul actual al amplasamentului minier. Dupa terminarea
lucrarilor de inchidere si ecologizare (dupa perioada de garantie), peisajul natural si mediul vizual se
vor imbunătăţii considerabil.
Iazurile de steril isi vor pastra amplasamentul actual. Plaja iazurilor Tarnicioara si Poarta Veche
va fi remodelata in scopul dirijarii si evacuarii apelor provenite din precipitatii.
Taluzul iazului Poarta Veche va fi remodelat, pentru micsorarea unghiului de taluz si cresterea
stabilitatii acesuia. Taluzele iazului Tarnicioara au fost deja remodelate si ecologizate conform
proiectelor I.C.P.M. Baia Mare.
Cariera Ostra isi va pastra forma actuala, treptele si drumurile de acces urmand a fi revegetate.
Cuva carierei pana la cota 960m va fi rambleata si transformata intr-o mlastina aeroba si vegetata pe o
suprafata de 0,75ha.
Halda Ostra Est, ca forma de relief (depunere de coasta), se înscrie in linia reliefului montan.
Halda ocupa o suprafata de 152.986m2 si inmagazineaza un volum de cca. 2.667.300m3 steril, are o
inaltime de cca. 92 m si un unghi de taluz natural de cca. 270 nefiind necesare retaluzări in vederea
creșterii gradului de stabilitate. In prezent halda Ostra Est este doar sporadic acoperita cu vegetatie
forestiera si arbustiva. Remodelarea haldei, platforma 999, este necesara întrucât de aici se va procura
sterilul pentru rambleerea cuvei carierei corp sudic.
Halda Ostra Vest este stabila și ocupa o suprafata de 22.849m2 si inmagazineaza un volum de
cca. 21.235m3 steril, are un unghi de taluz de 33,50 si o inaltime de cca. 15,5m. Halda Ostra Vest este in
prezent in intregime acoperita cu vegetatie forestiera si arbustiva cu specii de vegetatie spontana și nu
se prevăd lucrări de regeometrizare.
– impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural: nu este cazul - nu exista impact asupra
patrimoniului istoric si cultural, deoarece realizarea lucrarilor proiectate se face pe un teren/
amplasament minier existent, folosit in acelasi scop.
– impactul asupra interacţiunilor dintre aceste elemente: nu există interacţiuni între aceste
elemente.
Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu
şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) - posibilul impact este direct, pe termen scurt, local,
numai în perioada de desfăşurare a lucrărilor proiectate.
– extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):
impactul este local, temporar și fara extindere zonala.
Activitatea care se va desfasura pentru realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare, poate
influenta ecosistemul terestru prin zgomotul care se va realiza, care vor alunga animalele salbatice si
pasarile din zona, fara insa a produce dezechilibre la nivelul ecosistemelor locale sau de disturbare a
unor populatii ale biotopurilor terestre.
– magnitudinea şi complexitatea impactului: impactul este local si temporar
– probabilitatea impactului: Lucrarile de realizare a investitiei, se vor desfasura cu respectarea
normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si autorizate sa execute lucrarile
proiectate, iar mediul va fi afectat in limitele admise.
– durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul este local, pe termen scurt.
Lucrarile de realizare a investitiei vor fi efectuate cu respectarea normelor in vigoare si in
termenii stabiliti. Durata lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivului minier Cariara Ostra va fi
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de 2 ani, impactul fiind local si pe termen scurt asupra factorilor de mediu, in limitele admise, urmând
ca la finalizarea lucrarilor, amplasamentul si peisajul să fie considerabil imbunătăţite, refăcute.
– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: se vor
lua masuri organizatorice si masuri specifice de protectie a factorilor de mediu (descrise mai sus).
Respectarea tuturor normelor metodologice specifice lucrarilor de constructie si de reconstructie
ecologica, conduc la evitarea impactului semnificativ asupra mediului.
– natura transfrontieră a impactului: posibilitatea poluarii trasfrontiera este inexistenta.
Concluzie: Eventualul impact defavorabil asupra mediului, al lucrărilor de realizare a proiectului
de inchidere si ecologizare, nu va produce deteriorări semnificative ale factorilor de mediu (se vor
incadra in limitele admise), acţiunea asupra acestora fiind redusă, locala și temporară, fara extindere
zonală.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI (dotări şi măsuri prevăzute
pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele
privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici - disponibile aplicabile)
Pe parcursul executarii lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivului minier Cariara Ostra,
in vederea diminuarii impactului produs asupra factorilor de mediu, s-a instituit un sistem de urmarire a
factorilor de mediu aer, apa, sol.
În perioada de execuţie a lucrărilor
► Monitorizare a calitatii aerului
Principalele surse de poluare a aerului in perioada de executie a lucrarilor proiectate, sunt :
● pulberi in suspensie (aerosoli) si pulbeti sedimentabile din operatiile de excavare/sapare,
etc, si traficul auto.
 zgomot – doar in perioada de executie a lucrarilor proiectate si doar in cazul in care
autovehiculele vor tranzita zona rezidentiala.
In tabelul de mai jos sunt prezentati parametrii monitorizati, frecventa, locul si modul de
prelevare, standardul de evaluare a parametrului analizat:
Tabel nr. 1
Nr
Denumirea lucrarii de
Frecventa de
Locul de prelevare
crt
monitorizare
masurare
Prelevare si efectuare analize fizico-chimice pentru :
3 probe/semestru - 1 proba la limita
1.
- pulberi in suspensie
estică a carierei Ostra
PM 10 (aerosoli) (mg/mc) = 6 probe/an
și a haldelor, către
drum și pr. Brăteasa,
- 1 la limita estică a
iazului Tărnicioara,
către DJ 177A
- 1 la limita vestică a
iazului Poarta Veche

2.

Nivel zgomot (2 puncte
in zona rezidentiala)
(daca este cazul)

-per. de executie in zona rezidentiala
2 determinari/an

Modul de
determinare

Modul de
evaluare

- conf. STAS 10813-76

si SR EN 12341:2014
- aparat automat de
prelevare

- Sonometru

Legea 104/2011
STAS 12574 -87

HG 1756/2006
STAS
10009/2017

Calitatea aerului se va urmări prin recoltări periodice de probe de pulberi in suspensie (aerosoli),
din perimetrul santierului si nivelul zgomotului in zona rezidentiala (daca este cazul).
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► Monitorizare a calitatii apei
Categoriile de ape monitorizate, din perimetrul amplasamentelor miniere unde se vor executa
lucrarile de inchidere si ecologizare, sunt:
- ape de suprafata – paraurile din zonele de influenta a carierei Ostra si ale iazurilor de
decantare Tarnicioara si Poarta Veche (semestrial);
- Ape uzate din perimetrul carierei Ostra (mlastina) si iazurilor de decantare (canale),
semestrial;
- apa subterana din 6 foraje de cercetare hidro-chimică (3 foraje la iaz Tarnicioara si 3 foraje
la iaz Poarta Veche) (semestrial)
Sistemul de monitoring a calitatii apelor cuprinde urmatoarele secţiuni:
a) Prelevarea probelor de ape
b) Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate
 Calitatea apelor (ape de suprafata, apa subterana si ape uzate) se vor monitoriza prin
prelevarea periodică de probe si prin analizarea lor intr-un laborator de specialitate in
vederea determinării compoziţiei chimice :
- parametrii calitativi a apei subterane: pH, conductivitate, suspensii, reziduu fix, sulfati,
azotati, CCO-Cr, metale grele (Pb, Cu, Zn, Fe, Mn);
În tabelul de mai jos nr. 2. – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu apa:
Tabel nr. 2.
Nr
crt

Denumirea lucrării de
monitorizare

Frecventa de
măsurare

Locul de prelevare

Modul de
determinare

Modul de
evaluare

A. Prelevare probe de ape si analiza chimica: pH, conductivitate, suspensii, reziduu fix, sulfati, azotati,
CCO-Cr, metale grele (Pb, Cu, Zn, Fe, Mn)
- cariera Ostra: pârâul Ariniș, -Prelevarea conf.
Ord. MMGA
1. ▪ Apa de suprafata – ▪ per. executie
SREN.ISO 5667-6:2017 161/2006 amonte și aval de carieră,
pârâul Brăteasa amonte și aval Analize chimice de
calitatea apelor de
laborator conf.
de carieră și înainte de
suprafata
standardelor de ape de Tabel nr. 6
confluența cu pârâul Ariniș
- iazurile de decantare: pârâul suprafata
Brăteasa, amonte de canalul
(galeria) de deversare Valea
Tărnicioara și aval de iazul
A+B+C, recepție canal
subtraversare iaz V.Scăldători
- 6 probe / semestru - cariera Ostra: apă evacuată din -Prelevarea conf.
- Apa uzata
NTPA 001/2005
mlaștina aerobă, înainte de
1 probă la carieră și 5
= 12 probe/an
SR ISO 5667-4/2000 calitatea apelor
deversare în pârâul Ariniș
sau
probe la iazurile de
uzate evacuate in
- iazuri de decantare: canalul
SR ISO 5667-10/1994 receptori naturali
decantare (mlastina si
(galeria) de deversare Valea
-Analize chimicein
canale)
Tărnicioara, Valea Straja, înainte laborator acreditat
de deversare în pârâul Brăteasa, conform standardelor
canal colector iaz Tărnicioara,
înainte de deversare în pârâul
Brăteasa, exfiltrații la baza
digului principal iaz Tărnicioara,
debușeu canal subtraversare
Valea Scăldători
Legea 458/2002 –
▪ Apa subterana din 6 - 6 probe/semestru ▪ 6 forajele de cercetare hidro- Prelevarea conf.
SR
ISO
5667-11
/2009
calitate apa potabila,
chimică
(3
foraje
la
iaz
= 12 probe/an
foraje (3 foraje la iaz
Analize
chimice
de
modif. si completata
Tarnicioara
si
3
foraje
la
iaz
Tarnicioara si 3 foraje la
laborator conform
de Legea 311/2004
Poarta Veche)
iaz Poarta Veche)
standardelor existente sau: Ord. 621/2014

paraurile din zonele de lucrari
influenta a carierei
8 probe/semestru
Ostra si iazurilor de
= 16 probe/an
decantare Tărnicioara
și Poarta Veche
(5 probe la cariera si 3
probe la iazuri)

2

3.

valorile de prag pt.
apele subterane din
Romania
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► Monitorizare a calitatii solului
Programul de monitorizare va consta din:
 urmărirea calitatii solului din zonele miniere prin analize chimice: pH, sulfati, metale grele
(Pb, Cu, Zn, Fe, Mn).
În tabelul de mai jos nr. 3. – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu sol:
Tabel nr. 3.
Nr Denumirea lucrării de Frecventa de
Modul de
Locul de prelevare
crt
monitorizare
măsurare
determinare
Prelevare si analize fizico-chimice : pH, sulfati, metale grele (Pb, Cu, Zn, Fe, Mn)
▪ 6 puncte:
- Prelevare, conf.
1. ▪ Sol din zona haldelor12 probe/sem.
de steril și a carierei (2 probe / punct - 2 în proximitatea haldelor de STAS 7184 /1 – 84
Ostra, a iazului
prelevare) = 24 steril și a carierei Ostra, amonte - Analize chimice in
Tărnicioara și a iazuluiprobe/an
și aval de acestea, între pârâul laborator specialitate,
conf. standardelor
de decantare Poarta
Brăteasa și DJ 177A
Veche
- câte 2 pentru fiecare iaz,
amonte și aval de acestea, între
DJ 177A și pârâul Brăteasa

Modul de
evaluare
Ordinul
MAPPM
nr.756/97

► Lucrarile necesare pentru monitorizarea stabilitatii iazurilor de decantare
Pentru a putea urmari in timp stabilitatea iazurilor se prevad, pe perioada de execuție a
lucrărilor (2 ani), efectuarea sistematica a observatiilor directe.
Observatiile directe se vor face atât la iazul de decantare Poarta Veche, cât și, in special, la iazul
Tarnicioara pe timpul executiei lucrarilor de închidere și ecologizare (2 ani) si constau din:
- urmarirea comportarii digurilor din punct de vedere al stabilitatii pe durata executiei
lucrarilor;
- urmarirea aparitiei exfiltratiilor la baza taluzelor principale ale iazurilor si, în cazul iazului
Tărnicioara, la taluzele de pe V. Scaldatori si V. Tarnicioara ce pot avea efecte asupra
pierderii stabilitatii iazului;
- fenomene ce apar in diferite anotimpuri la punctele de receptie a canalului de subtraversare
Scaldatori si a canalului de deviere P. Tarnicioara (depuneri de aluviuni si materiale
plutitoare ce pot duce la colmatari).
Pentru monitorizarea stabilitatii taluzelor și a digurilor, pe perioada de execuție a lucrărilor de
închidere și ecologizare, se vor monta/planta pe iazurile de decantare borne topo, astfel:
a) plantarea bornelor topo de reper standardizate, in zona stabila vecină iazurilor de decantare:
- Iazul Tarnicioara: 8 borne de reper din care 4 borne pe versanti naturali dig principal (2 in
stanga si 2 in dreapta digului principal) si 4 borne pe versanti naturali diguri Valea
Tărnicioara și Valea Scăldători (cate 2 in zona canal de receptie V. Scaldatori si 2 in zona
canal de receptie V. Tarnicioara);
- Iazul Poarta Veche: 4 borne de reper.
b) plantarea bornelor de lucru (picheti in aliniamente) in zone reprezentative pentru urmarirea
stabilitatii si anume:
- Iazul Tarnicioara: 36 picheți, din care 20 picheti pe digul principal dispusi in 4 aliniamente a
5 picheti pe taluzul digului; 8 picheti pe 2 aliniamente pe digul amonte V. Scaldatori si 8
picheti pe 2 aliniamente pe digul amonte V. Tarnicioara;
- Iazul Poarta Veche 15 picheti pe digul principal dispusi in 5 aliniamente
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Monitorizarea nivelului apei in corpul iazurilor
Pentru monitorizarea nivelului hidrostatic din corpul iazurilor după finalizarea lucrărilor de
închidere și ecologizare, in perioada de executie a lucrarilor se vor monta sonde piezometrice la cele
doua iazuri, astfel:
- Iazul Tarnicioara: 13 sonde, din care 5 sonde piezometrice pe digul principal, 2 sonde
piezometrice pe digul Valea Scaldatori, 2 sonde piezometrice pe digul Valea Tarnicioara si
4 sonde piezometrice pe plaja iazului;
- iazul Poarta Veche 6 sonde piezometrice.
Stabilitatea haldelor de steril aferente carierei Ostra și a iazurilor de decantare Tărnicioara și
Poarta Veche, din cadrul obiectivului minier Cariera Ostra, constituie factorul esential in monitorizarea
acestor depozite de steril (dupa executarea lucrarilor proiectate), datorita conditiilor meteorologice care
pot afecta starea lor de siguranta.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative
naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului
European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul
integrat al poluării-IPPC), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie
2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de
modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică
comunitară în domeniul apei, Directiva - cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa
(modificata in 08.2015), Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19
noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele (modificata in 06.2017).
Nu este cazul
Directiva privind emisiile industriale - IPPC
Pevederile Directivei 2010/75/CE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al
poluării-IPPC), a fost transpusa în legislaţia naţională prin Legea 278/2013.
Obiectivul Directivei 2010/75/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi
controlul integrat al poluării provenită din activităţile industriale specificate în Anexa I a Directivei
2010/75/CE. Această anexă nu cuprinde activitatea de tipul celei prezentate în acest memoriu.
Directiva privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase
(SEVESO)
Prevederile Directivei 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică
substanţe periculoase, au fost transpuse în legislaţia naţionala prin Legea nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul nr.1084/2003
privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor
majore in care sunt implicate substanţe periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse.
Pe amplasamentul obiectivului analizat/prezentat NU vor fi prezente substanţele periculoase în
cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile menţionate în Anexa 1 a Directivei 2012/18/UE (si Legii
59/2016).
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Directiva 2000/60/CE – Cadru Apă
Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei a fost
transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996.
Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Directiva
2000/60/CE si Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, prin realizarea unui
management corect al apelor în perioada de construcţie şi prevenirea scurgerilor de poluanţi pe sol în
timpul realizarii lucrarilor proiectate, astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.
Directiva cadru aer 2008/50/CE (modificata si republicata in 2015) - privind calitatea aerului
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, transpusa în legislaţia naţională prin Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului înconjurător.
Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având influenţă temporară/discontinua locală, pe termen
scurt, în perioada realizarii lucrarilor proiectate.
Directiva 2008/98/CE – privind deşeurile
Directiva 2008/98/CE (modificata si rectificata in 2017) privind deşeurile şi de abrogare a
anumitor directive, şi altele, a fost transpusă în legislaţia României prin Legea 211/2011 privind
regimul deseurilor (republicata in 28.03.2014) si HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor
şi pentru aprobarea listei cuprizând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, (şi prin alte reglementări).
Deşeurile rezultate în perioada realizarii lucrarilor de inchidere si ecologizare vor fi colectate în
sistem selectiv şi transportate/eliminate de pe amplasament la firme specializate.
B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.
Nu este cazul.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER
– Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
Pentru efectuarea in bune conditii a lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivului minier
cariera Ostra, este necesara organizarea de punct de lucru, dotat cu materiale, utilaje, echipamente de
lucru si de protectie, dotare minima pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
În cadrul execuției lucrărilor de închidere și ecologizare, organizarea de șantier la care poate
recurge antreprenorul va fi de tipul construcțiilor mobile, de tip modular, construcții care se vor
demonta, la finalul execuției lucrărilor, și evacua din amplasament. Organizarea de şantier este sarcina
antreprenorului care va stabili soluţiile cele mai avantajoase, cu acceptul investitorului.
Pentru organizarea de șantier în vederea realizării lucrărilor proiectate prevăzute, constructorul
căruia îi vor fi atribuite lucrările spre execuție va decide asupra modalității, amplasamentului,
componenței etc. a organizării de șantier, cu precizarea că aceasta nu va ocupa alte terenuri decat cele
din incinta amplasamentului.
În cadrul organizării de şantier, constructorul îşi va amenaja platforma de depozitare a
materialelor, staţionare a utilajelor şi amplasarea unui container echipat cu grup sanitar.
Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in construcţii, paza si
stingerea incendiilor.
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Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare,
depozitare si punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate
pe planul de situatie.
Se va da o atentie deosebită manipulării si montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea
şi aşezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.
Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce
priveşte protectia şi securitatea muncii. Are obligatia de a asigura o bună organizare a muncii, dotare
tehnică corespunzatoare, prevedere şi orientare judicioasa în desfăşurarea proceselor de execuţie.
Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul
natural din zona respectivă şi nici vecinii zonei de lucru.
Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă şi a normelor de igienă.
Asigurarea utilitătilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune conditii (sursa de alimentare
cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităti igienico-sanitare, containere pentru
depozitarea deseurilor, punct sanitar).
Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în statii speciale pentru astfel de operatii. Revizii
periodice ale utilajelor conform cărtii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a
căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.
Antreprenorul va furniza, întreţine, repara şi va evacua la eliberarea procesului verbal de recepţie
la termen a lucrărilor, spaţiile, inclusiv dotările acestora, drumurile de acces şi structurile aflate la
dispoziţia dirigintelui.
Antreprenorul se va ocupa de furnizarea tuturor celor necesare pentru realizarea lucrarilor
conform instrucţiunilor primite în acest sens din partea dirigintelui si trebuie respectate cerinţele
statutelor şi regulamentelor româneşti corespunzătoare.
Asigurarea şantierului în timpul lucrărilor
Antreprenorul este obligat să asigure şi să menţină siguranţa pe şantier şi în afara zonei de
construcţie pe perioada lucrărilor din cadrul prezentului contract, acordând o atenţie specială:
a) Asigurării unor condiţii corespunzătoare de lucru în siguranţă pentru persoanele ce
întreprind activităţi ce au legătură cu lucrarile proiectate; se va asigura necesarul de apă
potabilă (inbuteliata) pentru personal, precum şi instalaţie sanitara ecologica (WC ecologic
cu bazin interschimbabil);
b) Asigurării zonei şantierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;
c) Instalării unor indicatoare corespunzătoare cu informaţii, ex. panouri cu informaţii şi plăci
de dare în folosinţa / finalizare lucrari;
d) Aplicării masurilor necesare de protectie a mediului.
Antreprenorul trebuie să asigure panourile cu informaţii relevante în timpul lucrărilor de
construcţii în conformitate cu cerinţele de publicitate şi informare. În acelaşi timp Antreprenorul
trebuie să se asigure că panoul de identificare al investitiei respecta Ordinul Ministrului lucrărilor
publice si amenajarii teritoriului nr. 63 din 11.08.1998.
Protecţia mediului în timpul lucrărilor
Antreprenorul, pe perioada construcţiei, va asigura condiţiile corespunzătoare pentru păstrarea
mediului înconjurător, pe şantier, acordând o atenţie specială:
 limitării emisiilor de zgomot;
 limitării emisiilor în atmosferă;
 prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane;
 protejării zonelor verzi.
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Construcţiile provizorii
Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va prezenta dirigintelui de şantier spre aprobare,
planul pentru amplasarea:
 biroului Antreprenorului şi al dirigintelui de şantier pe şantier;
 vehiculelor şi echipamentelor;
 altor instalaţii temporare necesare pentru realizarea lucrărilor;
 panourilor cu informaţii;
Antreprenorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică de execuţie, conform tuturor
normelor si normativelor tehnice in vigoare, precum şi a actelor normative.
Pentru zona administrativă a organizării de șantier va fi amenajată cu:
- Baraca container compartimentat cu destinația birou, punct PSI, vestiar - 1 bucata
- WC ecologic (tip WECO-V Clasic) cu bazin interschimbabil de 220 litri - 2 bucati
- Panouri de identificare a obiectivului de investiții
Depozitarea temporară a materialelor (daca este cazul)
Toate materialele vor respecta standardele şi normele de calitate în vigoare, vor fi depozitate
astfel încât să se garanteze protecţia din punct de vedere calitativ si împotriva precipitatiilor, avariilor,
respectându-se cu stricteţe instrucţiunile producătorului.
Organizarea de şantier
În vederea realizării lucrărilor constructorul își va amenaja organizarea de șantier în imediata
apropiere a amplasamentului lucrărilor.
Organizarea de şantier – Masuri genarale si Baza materială a lucrărilor provizorii necesare
şantierului.
Antreprenorul, subantreprenorii nu vor incepe lucrul pana nu vor executa urmatoarele activitati:
- intocmirea planului propriu de securitate si sanatate in munca si informarea lucratorilor cu
privire la activitatile desfasurate;
- asigurarea mijloacelor de protectie colectiva si individuala, si instruirea intregului personal;
- organizarea activităţii de conducere si depozitare
- organizarea transportului intern (drumuri, căi de rulare pentru utilaje)
- asigurarea pentru lucratori a conditiilor normale si sigure de lucru precum si conditiile
igienico-sanitare necesare: apă potabila inbuteliata, loc pentru servitul mesei, WC ecologic;
- acordarea echipamentului de lucru si protectie specific activitatilor desfasurate pe santier.
Documentatia tehnica pentru organizarea de santier se va intocmi de catre antreprenor conform
OUG 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 (republicata in 13.10.2004) privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, readucându-se
terenul la starea inițială.
Căile de acces vor fi întreținute pe toată durata execuției.
– Localizarea organizarii de şantier: Organizarea de şantier este localizata în zona aval de digul
principal al iazului de decantare Tarnicioara.
– Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizarii de şantier: Organizarea de
şantier nu are impact asupra mediului.
Totusi, efectele în zona organizării de şantier, decurg din:
▪ ocuparea portiunilor de teren
▪ traficul vehiculelor care transporta materiale
Durata impactului este limitată, locala, fara extindere, pe termen scurt, până la terminarea lucrărilor
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– Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu in
timpul organizarii de şantier: Nu există poluanţi/surse de poluanti din organizarea de şantier.
Utilajele si autovehiculele folosite la realizarea lucrarilor proiectate sunt surse temporare de
poluare fonica si cu praf.
Nu se evacueaza ape uzate, substante toxice, care sa altereze calitatea mediului.
Toate emisile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de organizare de santier si cele de
realizare a lucrarilor de inchidere si ecologizare, vor respecta regulamentele si legislatia de protectia
mediului din Romania.
Nivelul de zgomot pe perioada lucrarilor se incadreaza in cel admisibil nefiind necesara protectie
speciala.
Materialele utilizate pentru organizarea de santier sunt inerte si nu genereaza un impact negativ
asupra mediului/biodiversitatii.
Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in vigoare astfel
incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.
– Dotari şi măsuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanţi in mediu:
▪ Amenajare zonă administrativă santier: 1 container metalic prefabricat tip, pichet PSI, WC
ecologic, panouri de identificare a obiectivului de investiții;
▪ Amenajare grup sanitar ecologic – WC ecologic cu bazin interschimbabil, pentru muncitorii
din santier (prin contract cu o firma specializata autorizata);
▪ Autovehiculele/utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor, vor avea inspectia tehnica
efectuata prin statii de Inspectie Tehnica autorizate; toate vehiculele si echipamentele mecanice
folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot;
▪ Depozitarea materialelor de constructie se va face in zone special amenajate; deseurile
reciclabile rezultate din lucrarile realizate se vor colecta prin grija executantului lucrarii, selectiv
pe categorii si se vor valorifica prin societati autorizate in colectarea si valorificarea acestora;
▪ Depozitarea deşeurilor (menajere si material absorbant folosit) se va realiza selectiv astfel
încât acestea să nu fie sub influenţa precipitaţiilor, pentru a evita infiltraţiile de poluanţi în sol;
Deseurile menajere se vor colecta in europubele si se vor transporta la o rampa de deseuri
autorizata, prin firma de salubritate din zona, iar materialul absorbant poluat se va depozita intrun container/recipient special (etichetat) .
Colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor
Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor se vor colecta, transporta si
depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si
desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie
permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si
sanatatii muncii.
Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi
numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în
exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.
Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri - de
natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/
valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale. In acest sens se va prezenta beneficiarului
lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare
si control a acestora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de
mediu.
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XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITAŢII,
în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
– Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei
La terminarea si recepţia lucrarilor, antreprenorul va evacua spaţiile ocupate cu organizarea de
santier, inclusiv dotările acestora, drumurile de acces şi barăcile.
Refacerea zonelor afectate
1. Este răspunderea antreprenorului să refacă zonele afectate şi să repare orice neregulă sau
pagubă generată de lucrări, corespunzător cerinţelor dirigintelui şi la momentele prescrise de acesta pe
durata contractului.
2. La finalizarea lucrărilor pe şantier şi înainte de părăsirea şantierului, antreprenorul trebuie sa
refacă zona în care a fost amplasat şantierul, cu satisfacerea cerinţelor beneficiarului şi dirigintelui.
Curăţirea generală a şantierului
1. Antreprenorul va curăţa fiecare parte a şantierului la momentul şi la amploarea specificate.
Antreprenorul se va asigura că elementele/zonele care trebuie protejate/conservate, sunt identificate şi
protejate în mod corespunzător.
2. Drenurile, cablurile, ţevile, etc., nefolosite împreună cu orice postament sau împrejmuire vor fi
îndepărtate, în afară de cazul în care este stipulat altfel prin contract.
3. Antreprenorul, sub rezerva oricăror instrucţiuni sau indicaţii contrare existente în Contract, va
lua toate măsurile solicitate de companiile de servicii, pentru deconectarea tuturor utilităţilor de pe
santier (daca este cazul).
4. Toate acele materiale care rezultă din părăsirea şantierului şi care nu sunt necesare sau
acceptate pentru a fi folosite în lucrările permanente vor fi înlăturate de către antreprenor.
5. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile şi necesare pentru a proteja vegetaţia existentă
care trebuie păstrată în zonă sau în jurul lucrărilor, conform cerinţelor dirigintelui. De asemenea, dacă i
se va solicita acest lucru, antreprenorul va remedia pe propria cheltuială şi cu satisfacerea cerinţelor
dirigintelui, orice daună adusă copacilor, arbuştilor, suprafeţelor înierbate şi altor elemente naturale
existente (daca e cazul). Antreprenorul nu va îndepărta, deteriora sau modifica nici un element/zona
(sau copaci, arbuşti) fără acordul prealabil al dirigintelui. Dacă antreprenorul va încălca dispoziţiile
acestei clauze, dirigintele este îndreptăţit să aprobe şi beneficiarul este îndreptăţit să deducă din orice
sumă cuvenită antreprenorului orice sumă astfel certificată ca reprezentând valoarea înlocuirii unor
astfel de elemente.
6. La terminarea activităţii pe santier se au în vedere următoarele lucrări :
- retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor şi instalatiilor aduse;
- transportarea/eliminarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea santierului si depozitarea
lor corespunzătoare;
- refacerea materialului dendrologic afectat.
– Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:
În cazul pierderilor accidentale de carburanti/ulei, direct pe sol, se va folosi material absorbant
(nisip, rumeguş, etc.) şi ulterior, după colectarea acestuia in containere speciale/specifice, solul se va
decoperta/decapa, până se va ajunge la stratul de pământ curat, neinfestat (daca este cazul). Materialele
absorbante (cod deseu 15 02 02*) şi solul infestat, decapat (cod deseu 17 05 03*) rezultate de la
curatarea zonelor poluate (daca e cazul) se vor colecta în recipiente speciale, etichetate si se vor
transporta, pentru eliminare, la societăţi autorizate.
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– Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul.
– Modalitaţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:
Terenurile miniere se refac / se ecologizeaza conform descrierii lucrarilor proiectate, de mai sus.
Lucrările de ecologizare cuprinse in “PROIECTUL TEHNIC de inchidere si ecologizare a
obiectivului Cariera Ostra”, sunt:
Pentru Iazul Tarnicioara:
- Lucrări de refacere si ecologizare a zonei din aval de iaz: În aval de iaz o suprafaţă de
aprox.3000mp a fost afectată de de scurgerile de steril, de lucrările de consolidare a taluzului
principal şi de alţi factori externi. Pentru ecologizarea acestei zone sunt necesare lucrări de
nivelare şi de asternerea unui strat de pamant vegetal în grosime de 15cm. Acest strat vegetal va
fi insamantat cu seminţe din flora spontană, locală, cantitatea de seminte folosita va fi de 3,96kg
seminţe la 100mp.
- Ecologizare si amenajare teren in zona de ruptură de la taluzul barajului principal: sunt lucrări
de completare cu pământ vegetal şi cu saltea organică biodegradabilă preînsămânţată tip
COVOMAT PLUS TIP 3H peste umplutura cu anrocamente cu care s-a umplut in prealabil
golul aparut in zona de rupere a canalului de pe taluzul barajului principal al iazului. Înainte de
a aşterne pământul vegetal se va aşeza un geotextil de separaţie in două straturi. Pământul
vegetal va fi asternut în două straturi: pentru primul strat, in grosime de 0,35 m, ce se asterne
peste umplutura din anrocamente şi geotextilul de separaţie se va folosi pamant sărac în
substanţe organice iar pentru cel de-al doilea strat in grosime de 0,05m, se va folosi pamant
bogat în substanţe organice. Pe suprafaţa de 130mp, amenajata, se aşterne salteaua biodegrabilă.
Pe suprafata de 130 mp, s-a estimat un necesar de 52 mc de pamant;
- Terasamente - amenajări teren, ecologizare plaje iaz si taluz principal
Lucrările de ecologizare a suprafeţei iazului constau din:
▪ strat de impermeabilizare minerală din materiale argiloase în grosime de 30 cm pe
platforma iazului, în vederea evitării pătrunderii apelor pluviale în masa depozitului şi
apariţia fenomenului drenajului acid. Volumul de argilă necesar este de 79 920 mc.;
▪ strat de pământ vegetal în grosime de 30 cm pe platforma iazului, pentru a prevenii
fenomenul de deflaţie şi pentru a se putea dezvolta vegetaţia pe suprafaţa iazului.
Volumul total de pământ vegetal necesar pentru plaja iazului este 79920 mc;
▪ strat de pamant vegetal in grosime de 10 cm pe taluzul principal al iazului. Pe taluzul
barajului principal se vor asterne 9400 mc de pamant vegetal;
▪ însămânţarea suprafeţelor cu seminţe din flora spontană. Cantitatea de seminţe aplicata
pe suprafata amenajată va fi de 3,96 kg/100mp. Suprafata care se va face insamantarea
este de 266400 mp.
Pentru Iazul Poarta Veche
- Ecologizare platforma iazului cu strat vegetal
Lucrarile de ecologizare a suprafetei iazului constau din:
▪ strat de impermeabilizare minerala, cu strate din materiale argiloase, in grosime de 30
cm pe platforma iazului, pentru evitarea pătrunderii apelor pluviale în masa depozitului
şi apariţia fenomenului drenajului acid. Volumul total de argila necesar este 79920 mc;
▪ strat de pamant vegetal in grosime de 30 cm pe platforma iazului, pentru a preveni
fenomenul de deflaţie şi pentru a se putea dezvolta vegetaţia. Volumul total de pământ
vegetal necesar este de 79920 mc;
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▪

insamantarea suprafetelor cu seminte din flora spontana. Cantitatea de seminţe aplicată
pe suprafaţa amenajată va fi de cca. 3,96 kg/100mp.
- Ecologizare taluzul iazului cu strat vegetal
Lucrarile de ecologizare a taluzului iazului constau din:
▪ realizarea pe taluzul iazului a unui strat de pamânt vegetal în grosime de 40 cm, pe zona
amenajată prin lucrările de reprofilare a taluzului;
▪ aşternerea pe taluzul iazului a unei saltele organice preînsămânţată pentru controlul
eroziunii, tip COVAMAT-PLUS tip 3H, cu grosimea de 10-15 mm;
▪ plantări de puieţi de foioase pe taluzul iazului.
- Împădurire suprafeţe taluz: Plantarea puieţilor se va face la o densitate de 1 puiet la 9 mp. La o
suprafaţă de taluz de 34350 mp se vor planta un numar de 4000 de puieti de mesteacăn.
Pentru Cariera Ostra
- Revegetare berme si drumuri de acces cariera Ostra
Pentru refacerea mediului afectat sunt necesare lucrari de impadurire ce constau din indesirea
vegetatiei spontane prin plantarea puietilor de brad. In gropile sapate (0,125 mc/puiet) se va adauga si
sol vegetal mixat cu mranita pentru cresterea ratei de prindere a puietilor. Volum transplantarilor a fost
stabilit la 5.700 puieti pe toata suprafata carierei. Prin revegetarea bermelor si drumurilor de acces se
creaza premizele refacerii ecologice a zonei.
- Amenajare mlastina aeroba
Simpla prezenta a apelor acide in cuva carierei (in cuva carierei corp sudic sunt indicii clare de
drenaj acid minier) avertizeaza asupra potentialului de poluare motiv pentru care s-au prevazut lucrari
de ecologizare si anume: amenajarea unei mlastini aerobe.
Lucrarile constau din: rambleerea cuvei carierei (cca. 23.500 m3 steril), amenajarea unui dig pe
transeea de acces (cca. 1450 m3) cota coronament dig +960 m, impermeabilizarea cu geomembrana a
digului (amonte 450 m2) si protectia digului (parament aval) cu covor geocelular 450 m2 cu umplutura
din beton (70 m3). Pe suprafata mlastinii se imprastie 3750 m3 sol vegetal (0,75 ha) si 1118 m3
deseurilor organice in grosime de 0,15 m in vederea dezvoltarii vegetatiei si pentru a asigura
fenomenele de descompunere a materiilor organice. Oglinda de apa va fi mentinuta constant pe toata
suprafata cuvei cu o adancime de 10 – 20 cm.
Pentru halda Ostra Est
- Lucrarile de revegetare a platformelor si taluzelor haldei Ostra Est se va face fara distrugerea
vegetatiei existente. Pe anumite zone in mod sporadic si natural sunt arbusti (mesteaca si
conifere) cu inaltimea de 1-3 m.
Revegetarea consta in saparea manuala a gropilor pentru plantarea puietilor in volum de 2125 mc,
transplantarea cu balot de pamant si saci de iuta 17.000 de puieti, producerea a 2125 mc sol vegetal
mixat cu 561 mc mranita si complectarea in gropi. Se vor planta puieti in densitate de 1 la 4,5 mp.
Materialul rezultat din excavarea gropilor de pe platforme se vor depune pe marginea taluzului iar
materialul rezultat din excavarea gropilor de pe taluz se vor depune in ravenele create de eroziunea apei
Pentru halda Ostra Vest
Halda Ostra Vest este un depozit inert de roci sterile si nu e percolata de apele pluviale decat in
masura precipitatiilor de pe suprafata platformei ce se gaseste la cote mai inalte decat terenurile
invecinate din orice directie. In perimetrul haldei nu s-a constatat fenomene de drenaj acid minier: ca
urmare a starii haldei Ostra Vest in perimetru nu se prevad lucrari de ecologizare sau de crestere a
stabilitatii.
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Concluzie:
Lucrarile propuse prin proiectul tehnic de inchidere si ecologizare a obiectivului minier Cariera
Ostra, prin toate masurile luate pentru protectia mediului, generează un impact nesemnificativ, pe
termen scurt, local și fără un grad de extindere zonala pentru factorii de mediu apa, aer, sol, subsol.
Calitatea factorilor de mediu fiind afectata in limitele admise.
Deoarece distanta pana la primele gospodarii particulare din localitatea Ostra este de cca. 2 km,
iar lucrarile de inchidere si ecologizare se realizeaza in incinta miniera a obiectivului Cariera Ostra,
impactul asupra asezarilor umane este practic inexistent.
Prin urmare, realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivului minier Cariera Ostra,
nu contribuie la modificarea calitatii ecosistemelor terestre si acvatice actuale, avand chiar un efect
pozitiv la incheierea acestora.

XII. ANEXE
ANEXE SCRIESE
1. Certificat de urbanism nr. 9/31.05.2018.
2. Acord de mediu nr. 3/12.09.2007;
3. Decizia etapei de evaluare initiala nr. 140/03.09.2018 eliberata de APM Suceava
4. Raportul de incercare nr. 15357/24.05.2018
ANEXE DESENATE
Plansa nr.
1. Plan de încadrare în zonă
nr. 1
2. Plan de încadrare în regiune
nr. 2
3. Plan de situație cariera Ostra. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000
nr. 3
4. Plan de situație iaz de decantare Poarta Veche. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000 nr. PV-2
5. Plan de situație iaz de decantare Tărnicioara. Lucrări proiectate, sc. 1:2.000
nr. T1
6. Plan de situație incinta U.P. Tarnița. Lucrări proiectate, sc. 1:1.000
nr. 6
Anexe foto

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Nu este cazul, în împrejurimile amplasamentelor miniere ale obiectivului Cariera Ostra nu exista
areale sensibile - arii naturale protejate, parcuri şi rezervaţii naturale.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi
completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:
1. Localizarea proiectului: Partea de deservire organizatorica a perimetrului minier Ostra (sediul
Carierei si Uzina de Preparare Tarnița) se afla in bazinul hidrografic al pârâului Brăteasa cu afluenții
săi Pietrii, Clife, Aluniș Straja si Tărnicioara tributari râului Moldova.
Cariera Ostra se afla la cca. 2 km amonte de Uzina de Preparare Tarnița. Iazul de decantare
Tărnicioara se afla pe văile Tărnicioara si Scăldători afluenți de stanga a pârâului Brăteasa iar iazurile
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Poarta Veche si Ostra A.B.C. pe versantul drept al pârâului Brăteasa toate in apropierea Uzinei de
Preparare Tarnița.
Pârâul Brăteasa este afluent de dreapta al râului Suha, care este afluent de dreapta al râului
Moldova, care la rândul său este afluent de dreapta al râului Siret.
Codul cadastral al pârâului Brăteasa este XIII – 1.40.25.1.
- bazinul hidrografic: Zona amplasamentului studiat face parte din perimetrul miniera Ostra care
este situata în subbazinul hidrografic al râului Moldova si a afluentilor acestuia, bazinul
hidrografic al râului Siret.
- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: r. MOLDOVA, cod RW 12.1.40.3 (conf. Planului
de management bazinal Siret), bazin hidrografic Siret.
- corpul de apă (de suprafaţă): denumire şi cod: pr. Brăteasa, (afluent de dreapta al râului Suha,
care este afluent de dreapta al râului Moldova) – Cod corp apa RW 12.1.40.25.1 (conf. Planului
de management bazinal Siret).
2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de
suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de
apă.
Starea chimica a corpurilor de apa din zonele de influenta a carierei Ostra si iazurilor de
decantare este prezentata in Tabelul nr. 1 din cadrul acestei documentatii (cap. VI. A. a)). De asemenea,
in Raportul de incercare nr. 15357 / 24.05.2018 sunt prezentate analizele chimice/indicatorii chimici de
calitate a diferitelor probe de ape uzate (exfiltratii, lac cuveta cariara Ostra) si ape de suprafata
(parauri/emisari), din zona miniera Ostra – iaz Tarnicioara.
Conform Tabelului nr.1., analizele chimice ale apelor din paraurile V.Arinis si V.Brateasa nu sunt
edificatoare datorita diluarii continuturilor apelor acide de catre debitele vailor amintite mai sus, si a
cantitatii reduse ale apelor acide, incadrandu-se in Ord. 161/2006 clasa de calitate I (pentru majoritatea
indicatorilor de calitate), si clasele II si III, iar vaile Tarnicioara si Scaldatori se incadreaza in clasa de
calitate I (pentru majoritatea indicatorilor) si clasa III.
In cuva carierei apele acumulate (lac) au incarcatura ce depaseste limitele maxime admise de
NTPA 001/2005 (conform buletinului de analiză), pentru sulfati, reziduu fix si metalele grele–Fe, Mn,
Zn, Cu. Simpla prezenta a acestora in cuva carierei avertizeaza asupra potentialului de poluare motiv
pentru care s-au prevazut lucrari de ecologizare si anume: amenajarea unei mlastini aerobe.
In concluzie, in prezent poate exista pericolul unei contaminari pentru apa subterana si apele de
suprafata din apropierea apelor acide existente in cuva carierei (lac) si a eventualelor exfiltratii , ceea ce
impune realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare a amplasamentelor miniere: cariera Ostra, halde
de steril, iazuri de decantare si incinte. Realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare va imbunatatii
starea actuala a apelor.
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu
precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.
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FOAIA FINALA

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA
ACORDULUI DE MEDIU
PENTRU

“ PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE A
OBIECTIVULUI CARIERA OSTRA”, JUD. SUCEAVA
- REVIZUIRE -

Contract:
Faza:
Simbol:
Beneficiar:

4/26.02.2018
D.T.
CP-CM-4
CONVERSMIN S.A.

Lucrarea conţine un număr total de 79 pagini scrise, 17 pagini diferite şi 6 piese desenate.
Lucrarea a fost multiplicată într-un număr de 3 exemplare, a căror destinaţie este:
Exemplarul 1 – APM Alba
Exemplarul 2 – S.C. CEPROMIN S.A. Deva
Exemplarul 3 – CUPRU MIN SA ABRUD

Şef proiect :
Responsabil S.M.C.:

ing. Ciobanu Paul
ing. Moga Marinela

__________________
_________________
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ANEXE FOTO
Iazul de decantare Tărnicioara

Foto nr. 1 - Colmatare greblă de reținere a plutitorilor,
V. Tărnicioara

Foto nr. 2 - Colmatare zonă amonte greblă de,
reținere a plutitorilor V. Tărnicioara

Foto nr. 3 - Colmatare zonă amonte zid de gabioane, V. Tărnicioara

- Avariere/rupere/prăbușire zid de gabioane, V. Tărnicioara

Foto nr. 4 - Colmatare zonă aval greblă de reținere a plutitorilor, amonte zid de gabioane,
V. Tărnicioara
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Foto nr. 5 - Colmatare zonă la intrare în tunel de deviere V. Tărnicioara

Foto nr. 6 - Colmatare zonă aval zid de gabioane V. Scăldători

Foto nr. 7 - Colmatare zonă la intrare în canal de deviere V. Scăldători
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Foto nr. 8 - Colmatare zonă aval greblă de reținere a plutitorilor V. Scăldători

Foto nr. 9 - Avariere/rupere/prăbușire zid de gabioane, V. Tărnicioara

Foto nr. 10 - Avariere/rupere/prăbușire zid de gabioane, V. Scăldători

Foto nr. 11 - Avariere/rupere/prăbușire zid de gabioane, V. Scăldători
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Foto nr. 12 – Avariere greblă de reținere plutitori, V. Scăldători

Foto nr. 13 – Avariere greblă de reținere plutitori, V. Tărnicioara

Foto nr. 14 – Avariere canal de siguranţă pentru evacuarea apei de pe plaje în zona barajului principal

Foto nr. 15 – Avariere canal de siguranţă pentru evacuarea apei de pe plaje în zona barajului principal
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Foto nr. 16 – Avariere nod de legătură între canal pentru evacuarea apelor de pe taluze și canal la contactul
cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul barajului principal

Foto nr. 17 – Avariere canal pentru evacuarea apelor de pe taluze înainte de nodul de legătură cu canal la
contactul cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul barajului principal

Foto nr. 18 – Avariere canal pentru evacuarea apelor de pe taluze înainte de nodul de legătură cu canal la
contactul cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul barajului principal
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Foto nr. 19 – Avariere canal pentru evacuarea apelor de pe taluze înainte de nodul de legătură cu canal la
contactul cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul barajului principal

Foto nr. 20 – Avariere nod de legătură între canal pentru evacuarea apelor de pe taluze și canal la contactul
cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul barajului principal

Foto nr. 21 – Avariere canal la contactul cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul
barajului principal, aval de nodul de legătură cu canal pentru evacuarea apelor de pe taluze
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Foto nr. 22 – Avariere canal la contactul cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul
barajului principal, aval de piciorul barajului principal

Foto nr. 23 – Avariere canal la contactul cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul
barajului principal, aval de piciorul barajului principal
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Foto nr. 24 – Avariere canal la contactul cu versantul dreapta pentru evacuarea apelor de pe taluzul
barajului principal, aval de piciorul barajului principal

Foto nr. 25 – Degradare drumuri de acces în perimetrul iazului

Foto nr. 26 – Degradare drumuri de acces în perimetrul iazului

Foto nr. 27–Degradare drumuri de acces în perimetrul iazului din cauza traficului Ocolului Silvic Stulpicani
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Foto nr. 28–Degradare drumuri de acces în perimetrul iazului din cauza traficului Ocolului Silvic Stulpicani

Foto nr. 29 – Deteriorare/lipsă pământ vegetal și înierbare pe taluzul principal al iazului

Foto nr. 30 – Colmatare descărcător de torent pe V. Piciorul Tărnicioarei

Foto nr. 31 – Colmatare descărcător de torent pe V. Piciorul Tărnicioarei
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Foto nr. 32 – Colmatare canal de evacuare ape de pe V. Piciorul Tărnicioarei

Foto nr. 33 – Colmatare canal de evacuare ape de pe V. Piciorul Tărnicioarei

Foto nr. 34 – Avariere deviere canal evacuare ape de pe platforma V. Tărnicioarei
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Foto nr. 35 – Avariere deviere canal evacuare ape de pe platforma V. Tărnicioarei

Foto nr. 36 – Avariere deviere canal evacuare ape de pe platforma V. Tărnicioarei

Foto nr. 37 – Avariere deviere canal evacuare ape de pe platforma V. Tărnicioarei

Foto nr. 38 – Avariere deviere canal evacuare ape de pe platforma V. Tărnicioarei
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Foto nr. 39 – Avariere deviere canal evacuare ape de pe platforma V. Tărnicioarei

Foto nr. 40–Canal de gardă din BA la contactul cu versantul drept al văii Tărnicioara, nerigidizat și neetanș

Foto nr. 41 – Avariere canal betonat de legătură între canalele de gardă existente de pe ramura Tărnicioara
și ramura Scăldători
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Foto nr. 42 – Avariere canal betonat de legătură între canalele de gardă existente de pe ramura Tărnicioara
și ramura Scăldători

Foto nr. 43 – Avariere canal betonat de legătură între canalele de gardă existente de pe ramura Tărnicioara
și ramura Scăldători

Foto nr. 44 - Colmatare zonă amonte zid de gabioane, V. Tărnicioara
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Foto nr. 45 – Betonare parțială de protecție a suprafețelor zidurilor de gabioane, V. Tărnicioara

Foto nr. 46 – Betonare parțială de protecție a suprafețelor zidurilor de gabioane, V. Scăldători

Iazul de decantare Poarta Veche

Foto nr. 47 – Depozitare necontrolată deșeuri menajere pe plaja iazului

Foto nr. 48 – Depozitare necontrolată deșeuri menajere pe plaja iazului
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- Avariere/distrugere dig de coronament

Foto nr. 49 – Depozitare necontrolată deșeuri menajere pe plaja iazului

- Avariere/distrugere dig de coronament

Foto nr. 50 – Avariere/distrugere dig de coronament

Foto nr. 51 – Avariere/distrugere dig de coronament

Foto nr. 52 – Avariere/distrugere dig de coronament
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Foto nr. 53 – Avariere/distrugere dig de coronament

Foto nr. 54 – Avariere/distrugere dig de coronament

Foto nr. 55 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului

Foto nr. 56 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului
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Foto nr. 57 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului

Foto nr. 58 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului

Foto nr. 59 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului

Foto nr. 60 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului
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Foto nr. 61 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului

Foto nr. 62 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului

Foto nr. 63 – Colmatare/Avariere/Nerealizare șanț din zidărie de piatră la baza iazului

Iazul de decantare A+B+C

Foto nr. 64 – Zonă ecologizată, compartiment A și B
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Foto nr. 65 – Zonă ecologizată, compartiment C

Foto nr. 66 – Zonă ecologizată, compartiment C

Cariera Ostra

Foto nr. 67 – Apă (drenaj acid) în cuveta carierei Ostra, corp sudic
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Foto nr. 68 – Cuveta carierei Ostra, corp sudic, trepte carieră

Foto nr. 69 –Trepte cariera Ostra, corp sudic

Foto nr. 70 – Cuvetă cariera Ostra, corp sudic

Foto nr. 71 – Vedere spre cariera Ostra, corp
nordic
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Foto nr. 72 – Halda Ostra Est

Incinta U.P. Tarnița

Foto nr. 73 – Ruine Clădire cuptor sulf

Foto nr. 74 – Ruine Stație sulf (Rezervor)
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Foto nr. 75 – Ruine Stație repompare Tărnicioara

Foto nr. 76 – Ruine Stație bioxid de sulf
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