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Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

Introducere
Scopul prezentei documentaţii este de a identifica, evalua şi prezenta impactul
potenţial al exploatării unei cariere de dacit din perimetrul de exploatare Ocoliş-Jidovina,
comuna Ocoliş.
Prezentul Studiu a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. 918/2002, a
O.M. 863/2002 şi ţinând seama de legislaţia specifică naţională în vigoare, mai cu seamă de
prevederile şi principiile Legii Mediului 256/2006 republicată, a Legii Apelor 310/2004
pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996 precum şi de normele şi
regulamentele europene în domeniu.
De asemenea s-au mai avut în vedere:
•
Legea a securității și sănătății în muncă Nr. 319/2006 ;
•
Legea Nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor ;
•
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.34/2002 privind prevenirea,
reducerea si controlul integrat al poluării ;
•
H.G. Nr.856 din 16-08-2002 privind gestionarea deşeurilor periculoase ;
•
H.G.Nr.162 din 07-03-2002 privind depozitarea deşeurilor periculoase ;
•
H.G Nr.128 din 14-02-2002 privind incinerarea deşeurilor ;
•
H.G.Nr.188 din 20-03-2002 – norme privind descărcarea în mediu acvatic
a apelor uzate ;
•
Hotărârea Nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private
•
Ordinul MAPPM Nr.756 /1997 – reglementări privind evaluarea poluării
mediului ;
•
Ordinul MAPPM Nr.184/1997 – Procedura privind realizarea Bilanţurilor
de Mediu şi Evaluarea impactului de mediu;
•
Ordinul MAPPM Nr.876/2004 – Procedura privind autorizarea
activităţiilor cu impact semnificativ asupra mediului;
•
Ordinul MAPPM Nr. 462/1993 - privind condiţiile tehnice pentru protecţia
atmosferei ;
•
Ordinul MAPPM Nr.860/2002 – privind procedura de evaluare a
impactului de mediu si de emitere a acordului de mediu;
•
Ordinul MAPPM Nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului, respectând normativul de conținut propus în acest sens ;
La realizarea prezentului raport s-a mai ţinut cont de următoarele documente
dezvoltate în cadrul proiectului Phare 2000 Asistenţă tehnică pentru asigurarea
conformării cu Directivele privind Evaluarea Impactului Asupra Mediului – beneficiar
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor:
•
Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra
mediului;
•
Manualul EIA;
•
Ghid metodologic pentru includerea consideraţiilor de biodiversitate în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
precum şi de:

1
Hârtie reciclată

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
EIM 105/2008

Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the
Habitat Directive 92/43/EEC, propus de Comisia Europeană, DG
Environment, 2002;
•
Guidance Document on Non-Energetic Extracting Industries anad Natura
2000;
•
Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity, prous de International
Council on Mining and Metals
Au fost luate în considerare şi prevederile Directivelor europene, 2000/60/CEE
"Ape", 79/409 "Păsări", 92/43 "Habitate" (din perspectiva propunerii includerii zonei în
reţeaua naţională Natura 2000).
La realizarea prezentei documentaţii s-a ţinut seama şi de îndrumarele şi notele
emise de Agenţia de Protecţie a Mediului Alba.
Orice proiect, plan sau program, produce pe lângă efectele directe (pentru care a
fost conceput) şi o serie de efecte indirecte care trebuiesc gestionate în scopul conformării
cu reglementările pe linie de protecţie a factorilor de mediu. Necesitatea gestionării tuturor
efectelor determinate răspunde şi unor principii ce stau la baza legislaţiei de protecţie a
mediului:
•

iniţierea din timp a unor măsuri care să reducă sau să elimine efecte
nedorite;
•
evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor privind
alegerea tehnologiei optime;
•
necesitatea implicării factorilor instituţionali responsabili în procesul de
luare a deciziilor privind managementul proiectelor cu impact asupra
mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiect evidenţierea efectelor
negative, dar şi a celor pozitive, ca urmare a unei activităţi proiectate sau a uneia în
desfăşurare (în cazul proiectelor de dezvoltare sau modernizare a capacităţilor existente)
asupra mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului s-a conturat ca un instrument de bază în
identificarea şi reducerea consecinţelor negative asupra mediului, datorate activităţilor
antropice, reflectând o abordare preventivă a managementului de mediu, în scopul
dezvoltării durabile. Această evaluare caută să încorporeze planificarea pentru mediu din
primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau reducerii impactului
ecologic negativ al activităţii preconizate.
Zona se află situată în perimetrul administrativ al comunei Ocoliş, jud. Alba, în
perimetrul denumit Ocoliş-Jidovina, conform Permisului de exploatare 10640/07.07.2008
emis de Agenţia Naţională de Resurse Minerale, din aria Sitului de Conservare Specială
SCI ROSCI0254 Trascău respectiv a Ariei de Conservare Specială Avifaunistică Munţii
Trascăului ROSPA00871, incluse în reţeaua naţională Natura 2000 .
•
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Acest sit apare ca ROSPA0087 în HG1284/2007, iar în OM 776/2007, apare ca ROSPA0088Munții Trascău
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Cap.1. Informații generale

1.1.

Informații despre titularul proiectului

Titularul proiectului este:
SC Kemna Materiale de Construcții SRL
Sediul firmei: comuna Ariceștii Rahtivani, sat Buda f.n., jud. Prahova, Romania
Inregistrare în Registrul Comerțului: Prahova: J29/1164/2008
Cod fiscal: RO 22160592
Reprezentată prin Erwin Fleischer și Andre Hartmann în calitate de Administratori
Reprezentant împuternicit: Director Christian Hölscher
Persoană de contact: Director Christian Hölscher
Reprezentanță locală (birou zonal): Str. Ana Aslan nr. 40, et. 2, Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 0372-640 928
Fax: 0372-640 908
Mobil: 0731-551 217
www.kemna.ro; www.kemna.de, email: office@kemna.ro

1.2.

Informații despre autorul Raportului la studiul de evaluare a impactului
asupra mediului

Autorul Raportului la studiul de evaluare a imactului asupra mediului este:
SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL
Sediul firmei: Str. Branului nr. 5, Cluj-Naoca, Romania
Inregistrare în Registrul Comerțului: Prahova: J12/1014/2001
Cod fiscal: RO 14054736
Reprezentată prin Dr. Sergiu MIHUȚ în calitate de Administrator
Persoană de contact: Dr. Sergiu MIHUȚ
Tel.: 0264-416 108
Fax: 0264-416 108
Mobil: 0744-826 619
www.studiidemediu.ro, smihut2000@yahoo.com
Obiectul principal de activitate al USI constă în Activităţi de consultare pentru
afaceri şi management, având însă ca obiecte secundare şi Studii şi cercetări în ştiinţe fizice
şi naturale.
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In activitatea sa USI se bucură de colaborarea cu un puternic corp de experţi în
domeniul cu o înaltă pregătire profesională în ştiinţe naturale şi o vastă experienţă, în
activităţi de proiectarea, promovarea şi managementul unor proiecte specifice.
Incepând cu anul 2007, ca urmare a expertizei dobândite şi a experienţei
acumulate, USI a fost atestată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile ca persoană
juridică în măsură să elaboreze Studii de evaluare a impactului asupra mediului, resectiv
Bilanțuri de mediu.
Prezenta documentație a fost elaborată în cadrul unui colectiv compus din:
- Dr. Sergiu MIHUŢ, Atestat MMGA R-2- EIM/BM 2007;
- biol. Liana MIHUŢ;
- biol. Ana-Maria POP;
și a beneficiat de consultanță de specialitate din partea:
- ing. Arghir BIZO (SC Prominco Invest SRL - Atestat MMDD EIM/BM 2007)

1.3.

Denumirea proiectului
Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

1.4. Descrierea proiectului
Prezentul studiu de evaluare a fost realizat la solicitarea SC Kemna Materiale
de Construcții SRL.
Obiectul prezentului studiu constă în evaluarea impactului asupra mediului a
exploatării de agregate de carieră din perimetrul administrativ al comunei Ocoliş, jud. Alba,
perimetrul denumit Ocoliş-Arieş, din aria Sitului de Conservare Specială SCI
ROSCI0254Trascău respectiv a Ariei de Conservare Specială Avifaunistică Munţii
Trascăului ROSPA00872, incluse în reţeaua naţională Natura 2000 .
Lucrările propuse constau în defrișǎri, decopertǎri, derocări, excavări, încărcări,
depozitări temporare şi transport al agregatelor de carieră din perimetrul administrativ al
comunei Ocoliş, jud. Alba, în perimetrul denumit Jidovina, din aria Sitului de Conservare
Specială SCI ROSCI0254 Trascău respectiv a Ariei de Conservare Specială Avifaunistică
Munţii Trascăului ROSPA00872, incluse în reţeaua naţională Natura 2000.
Lucrările în carieră constau în exploatarea dacitului din perimetrul de exploatare
Jidovina şi transportul acestuia la o instalaţie mobilă de prelucrare amplasată la o distanţă
de cca. 600 de m în incinta tehnologică a carierei.
Zona este identificată prin permisul de exploatare nr. 10640/2008, având
următoarele coordonate în sistem Stereo '70:
Punct
1
2
3
4
5
2

X
552524
552795
552746
552671
552505

Y
381331
381517
381612
381709
381642

Acest sit apare ca ROSPA0087 în HG1284/2007, iar în OM 776/2007, apare ca ROSPA0088Munții Trascău
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6
7
8

552428
552412
552269

381689
381660
381628

Conform certificatului de urbanism nr. 111/06.06.2008 eliberat de Consiliul
Judeţean Alba, cu nr. 7016/06.06.2008 eliberat de Consiliul Judeţean Alba, regimul juridic
şi economic al terenului este:
- folosinţa actuală a terenului: fânaţ, arător, neproductiv, pădure;
- destinaţia: conform PUG şi RLU al comunei Ocoliş terenul este extravilan cu
destinaţie agricolă şi forestieră;
- nu sunt alte prevederi rezultate din hotărâri ale Consiliului Local sau ale
Consiliului Județean cu privire la zona în care se află terenul;
Din punct de vedere a regimului tehnic, sunt date următoarele atribute:
- terenul în suprafaţă de 106337 mp, determinat prin puncte de coordonate
topografice în Stereo '70 (vezi tabelul de mai sus), are formă neregulată;
- asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special;
- lucrările țintǎ care se vor executa, constau din exploatare de agregate (piatră);
- terenul este accesibil pe drumurile existente, ce vor fi însǎ consolidate;
- este necesară scoaterea terenului, care va face obiectul permisului de
exploatare, din circuitul agricol, respectiv forestier;
Zona vizată direct este în suprafaţă de 0,106 km2.
Exploatarea de agregate de carieră răspunde cerinţelor actuale de piaţă ce derivă
din necesitatea susţinerii unor investiţii majore în infrastructură şi construcţii civile şi
industriale.
1.5. Descrierea etapelor proiectului
Etapele prevăzute a se desfășura pentru implementarea proiectului vor consta
din:
1.5.1. Etapa de construcție
a. Lucrări de organizare de șantier
Vor presupune asigurarea accesului prin consolidarea căilor de acces existente,
realizarea de rigole de scurgere a apelor luviale din lungul căilor de acces (inclusiv
realizarea de poldere pentru diminuarea efectelor scurgerilor masive de ape pluviale). De
asemenea se vor realiza platformele primare (nivelare, tasare primară, acoperirea cu strat de
ietriș de 5 cm) a organizării de șantier.
In incinta administrativă vor fi instalate containere modulare din oțel ce vor
servi ca birou, vestiar, etc.), toalete ecologice cu bazin vidanjabil tratat chimic.
De asemenea în incinta tehnologică a carierei se va realiza o platformă betonată,
revăzută cu bazin de reținere și separator de hidrocarburi, pe care se va amplasa o stație
mobilă de carburant.
Pentru preluarea apelor pluviale din zona organizării de șantier se va realiza un
polder de mici dimensiuni, cu descărcare treptată.
De asemenea se va mai realiza o platformă primară utilizată în cadrul șantierului
de exploatare forestieră, parțial pietruită.
Lucrările de amenajare a unei platforme primare constau in nivelarea terenului
cu buldozerul sau cu tractorul forestier, nivelări manuale ale terenului, aşezarea de
lungoane pentru stivuirea lemnului, executarea unui drum de manipulare. In zonele de la
obârşia văilor cu teren accidentat platformele primare vor fi amplasate peste pâraie,
stivuindu-se lemnul peste doi busteni aşezaţi tranversal, sau sprijindu-se lateral pe arborii
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rămaşi pe picior care se vor taia la sfârşitul exploatării. La amplasarea acestor suprafete se
va urmari ca ele sa fie aşezate cu precădere la intersecţia traseelor de scos cu căile de
transport permanente, să fie in zone ferite de viituri, să nu necesite mari volume de lucrări
terasiere.
b. Lucrări de defrișare
Procesele tehnologice de defrișare vor cuprinde următoarele operaţiuni:
- recoltarea materialului lemnos (defrişare);
- degajarea de ramuri;
- colectarea de la locul recoltării până la o cale de transport cu caracter
permanent;
- lucrări pe platforma primară;
Recoltarea, colectarea şi lucrările pe platforma primară se vor desfăşura în cadrul
şantierului de exploatare forestieră ce va utiliza . Teritorial, şantierul de exploatare va
cuprinde parchetul (suprafaţa pe care se găsesc arborii destinaţi exploatării), căile de
colectare, platformele primare (una sau mai multe). De asemenea, şantierul va cuprinde
construcţiile temporare, instalaţiile temporare şi amenajările necesare executării lucrărilor
de exploatare a masei lemnoase.
Tratamentul cu tăieri rase (defrişări) se caracterizează prin recoltarea integrala a
arboretului exploatabil de pe o anumită suprafaţă printr-o singură tăiere. Acest tip de
tratament se aplică numai în situaţiile în care nu este posibilă aplicarea unui tratament de
regenerare sub adăpost, cum este cazul arboretelor pure de molid, sau atunci când se
doreşte schimbarea destinaţiei terenurilor în scopul realizării unor proiecte de
investiţie/dezvoltare, asesupune acest proiect de deschidere a carierei.
Descrierea tehnologiei de exploatare a pădurii
Exploatarea padurii este un proces complex ce presupune o tehnologie specifica
reglementata de o serie de norme si care presupune o succesiune de operatiuni bine
stabilite.
Procesele de exploatare cuprind o serie de operaţii specifice:
- recoltarea – este alcatuită din operaţiile de doborâre, curăţire de crăci şi
secţionare;
- colectarea constituie procesul de deplasare a lemnului de la locul recoltării (de la
cioată) până la o cale de transport cu caracter permanent şi cuprinde operaţiile de
adunat şi apropiat, adeseori intervenind şi o operatie intermediară denumită scos.
Adunatul constituie prima operaţiune de deplasare a lemnului de la locul de
recoltare, fie pentru formarea directă a a sarcinilor la un mijloc mecanizat de
colectare, fie pentru o concentrare prealabilă a lemnului în tasoane, sau pachete de
piese. Caracteristic pentru adunat este faptul că se desfăşoară pe distanţe scurte, in
general sub 100 de metri. Apropiatul este operaţia de deplasare pe căi special
amenajate a materialului lemnos de la locurile unde a fost concentrat prin adunat
până la platforma primară. Distanţele de apropiat sunt in general distanţe lungi, in
cadrul acestei operaţiuni inregistrându-se cele mai multe prejudicii aduse
mediului. Aceste operaţiuni se realizează cu tractorul, cu funicularul sau cu
atelaje.
- lucrarile de platforma primară constau in curatirea cracilor ramase in fazele
anterioare, secţionarea la lungimi reclamate de mijloacele de transport,
manipulare, incărcare şi stivuire a lemnului, alte operaţii.
Metoda de exploatare folosită va fi metoda trunchiurilor şi catargelor (tree length
system) sau sortimentelor definitive la cioată (short wood system) sau o variantă mixtă intre
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cele două metode in funcţie de felul intervenţiei silvotehnice, condiţiile de teren, utilajele
folosite, gradul de accesibilitate.
Proiectarea tehnologică a exploatării lemnului din arboretele supuse studiului se va
face prin elaborarea unor soluţii tehnologice individuale pentru fiecare partidă. Etapele de
lucru pentru elaborarea soluţiei tehnologice de exploatare a lemnului dintr-o partida sunt
următoarele:
studiu masei lemnoase care presupune verificarea actelor de punere in
valoare, stabilirea consumurilor tehnologice in funcţie de specie şi de
condiţiile de lucru şi stabilirea structurii masei lemnoase pe categorii
dimensionale şi calitative;
studiul terenului prin diverse procedee şi studiul soluţiilor tehnologice care
presupune compartimentarea parchetului in raport cu zonele de colectare
(denumite secţiuni sau postaţe) după criterii geomofologice şi tehologice ;
determinarea distanţelor medii de colectare pe postaţe şi a volumelor de
colectat cu mijloacele preconizate;
intocmirea fişei soluţiei tehnologice adoptate şi a documentaţiei tehnicoeconomice de exploatare a parchetului.
Postaţele sunt suprafete tehnologice elementare, necesare din punct de vedere al
proiectarii tehnologice pentru determinarea conditiilor de lucru la colectarea lemnului
(volume şi distanţe), iar din punct de vedere tehnico-organizatoric pentru programarea şi
urmărirea lucrărilor de exploatare. Se recomandă ca dimensiunile postaţelor să nu fie
prea mari pentru a nu se crea decalaje între duratele de execuţie a operaţiunilor de
exploatare, lăţimea lor să fie egală cu dublul distanţei maxime economice de adunat sau
cu 2-3 înălţimi de arbore.
Fazele de lucru în procesul de exploatare a pădurii:
•

Doborât manual-mecanic arbori

•

Curăţat manual-mecanic de crăci arbori

•

Secţionat manual mecanic arbori

•

Pregătit material lemnos

•

Adunat material lemnos

•

Adunat material lemnos cu ţapina arbori

•

Adunat manual cu braţele lemn mărunt

•

Formarea şi legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare şi dezlegarea sarcinii în
platformele primare

•

Curăţirea parchetelor de resturi nevalorificabile

•

Recepţia, sortarea şi expedierea lemnului rotund prin măsurare în platforme
primare

•

Încărcarea lemnului rotund în mijloace de transport auto

Prin soluţiile tehnologice aplicate pentru fiecare parchet in parte se va urmari să
se evite declanşarea unor dereglari ecologice sau de diminuare a funcţiilor speciale în
arboretele cu rol deosebit de protectie a apelor şi solurilor, să se asigure protecţia arborilor
rămaşi pe picior şi seminţişurilor utilizabile. Astfel se preconizează etapizarea lucrărilor de
defrișare, pe suprafețe ce nu vor depăși 0,9 ha.
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La aşezarea spaţială a parchetelor în arborete înalte (în zonele cu liziere
descoperite şi arbori înalţi) se va ţine seama în mod obligatoriu de direcţia vânturilor
periculoase. Stabilirea acestor direcţii se poate face direct prin observaţii, ţinând seama de
modul în care s-au produs anterior doborâturi de vânt. În scopul asigurării unei protecţii
împotriva vântului se vor organiza succesiuni de tăieri, în cadrul cărora tăierile încep din
partea adăpostită şi înaintează împotriva vântului periculos.
La colectare, circulatia intensivă a tractoarelor pe suprafaţa parchetelor , precum
şi târârea şi semitârârea sarcinilor provoacă rănirea solului. Fenomenele specifice prin care
se manifestă acţiunea tractoarelor asupra solului sunt : scalparea solului, producerea de
făgaşe şi compactarea excesivă. Pentru a asigura protecţia solului este necesar să se
respecte următoarele prevederi tehnice:
-

declivitatea traseelor să se incadreze in limitele admise, preferabil să fie sub
20%, mai ales pe versanţi;
traseele să fie conduse pe teren tare, stâncos, evitându-se porţiunile cu
portanţă redusă;
distanţele de scos-apropiat să fie cât mai scurte;
să se evite porţiunile de coborâre cu pante mari
să se evite efectuarea unor lucrări voluminoase de teresamante
Problema rănirilor de la nivelul solului, pentru proiectul de faţa are o relevanţă
limitată din două puncte de vedere:
1. Stratele de sol rămân extrem de reduse (superficiale);
2. Solul urmează a fi îndepărtat (decopertare) în vederea deschiderii carierei de
exploatare a dacitului.
Problema se pune in principal la colectarea lemnului, în special in faza de apropiat
care poate produce perturbaţii mediului. In condiţiile acestor parchete, colectarea cu
tractoare trebuie să fie restrânsă şi să se execute numai pe trasee cu panta mai mică de
20%, pe sol stâncos, tare, uscat sau îngheţat şi pe distanţe cât mai scurte. De asemenea se
impune ca deplasarea tractoarelor să se facă numai pe drumuri dispuse lateral pe trasee de
talveg in afara zonelor torențiale. Sunt de preferat soluţiile de colectare bazate pe transport
care produc pagube incomparabil mai reduse decat cele prin târâre.
Unde acest lucru nu este posibil se va prefera adunatul şi scosul cu atelajele care
produc pagube mult mai mici decât tractoarele.
Pentru protecţia arboretelor care rămân pe picior, atât cele de limită cât şi cele
prin care vor trece căile de colectare se recomandă următoarele:
traseele de exploatare vor fi marcate cu vopsea pentru a fi cât mai vizile şi
pentru a fi respectate pe parcursul exploatării;
traseele să aibă aliniamente cât mai lungi;
raza curbelor să fie mai mare de 12 metri pentru a permite inscrierea
sarcinilor colectate fară să rănească arborii marginali traseului;
ramificaţiile căilor de colectare să formeze unghiuri cât mai ascuţite,
să se acorde o importanţă deosebită protecţiei seminţişului acolo unde este
cazul;
protecţia arborilor marginali căilor de acces se va face prin structuri
specifice de tipul manşoanelor de lemn sau cauciuc;
Alegerea zonelor in care vor fi amplasate platformele intermediare se va face
astfel incat acestea să fie suficient de mari ca suprafaţă pentru a permite stivuirea şi
fasonarea volumului de lemn, să permită încărcarea acestuia in vehicule.
Pentru a preveni atacurile diverşilor dăunatori sau agenţi patogeni se vor adopta
măsuri specifice de prevenire. Astfel se va evita menţinerea lemnului o perioadă mai
8
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îndelungată în parchete şi in platformele primare pentru a preveni apariţia ciupercilor
lignicole. Foioasele se vor exploata doar in afara sezonului de vegetatie, iar in cazurile in
care exploatarea se va face in sezonul de vegetatie, materialul lemnos va fi imediat evacuat
şi cojit pentru a se evita riscul apariţiei unor atacuri de insecte xylofage. Deasemenea
cioatele se vor coji şi trata cu cu diferite substanţe criptogamice in acelaşi scop.
Resturile de exploatare se vor stivui în martoane aşezate pe linia de cea mai
mare pantă astfel încât să ocupe suprafeţe cât mai reduse.
La exploatarea masei lemnoase se vor respecta toate instrucţiunile tehnice in
vigoare cu privire la organizarea de santier, procesele tehnologice şi perioadele de
exploatare.
Soluţii specifice de exploatare vor fi stabilite în funcţie de particularităţile
staţionare ale fiecărui şantier.
Exploatarea lemnului se va face cu o firmă specializată şi atestată în lucrări de
exploatări forestiere, pe baza unui proces tehnologic avizat de administraţia silvică.
3.3 Procese de inchidere si dezafectare a santierului de exploatare
În cadrul activităţii de dezafectare a santierului de exploatare nu există şi nu se
stochează substanţe periculoase, nu se emit radiaţii, iar nivelul de zgomot şi emisiile de
gaze de eşapament sunt pe plan local şi se vor manifesta, doar pe perioada foarte scurtă (12 luni).
Schema de principiu a personalului ce urmează a fi angajat pe perioada
defrisării presupune un număr de minimum 10 de locuri de muncă, după cum urmează:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Poziţia
Maistru
Şofer autocamioane/utilaje
Calificaţi
Necalificaţi*
Total

Nr. de locuri disponibile
2
3
2
3
10

*Notă: Numărul muncitorilor necalificaţi va varia pe perioada lucrărilor în funcţie de etapele şi ritmul
de defrişare, fiind luat în considerare în tabelul de mai sus, numărul minim necesar.

Proiectul nu necesită migrarea unei forţe de muncă în zonă, în perioada
execuţiei proiectului, făcându-se apel atât la forţa de muncă calificată aparţinând firmei
beneficiare, cât şi la forţa de muncă locală.
c. Deschiderea zăcământului
Pentru deschiderea propriu-zisă a primei trepte de util se va executa în
extremitatea estică a perimetrului de exploatare o semitranşee interioară comună (în cadrul
acesteia se va desfăşura transportul rocii sterile şi al substanţei minerale utile), care va
deschide atât treapta de copertă, cât şi cea de util.
1.5.2. Etapa de funcționare
d. Funcționarea obiectivului
Funcţionarea obiectivului va consta în desfăşurarea activităţii de extracţie a
rezervelor de dacit din fronturile carierei, încărcarea a cca. 80% din utilul extras în
autobasculante şi transportul acestuia la instalaţia de prelucrare (stație mobilă de
sortare/concasare). Restul de 15% din cantitatea extrasă anual va fi livrată în stare brută. Iar
9
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un maxim de 5% reprezentat de roca sterilă, copertă, etc. va fi utilizată pe amlasament
(consolidare drumuri, haldare).
Programul de funcţionare al obiectivului este de 8-10 ore/zi, cu excepţia zilelor
de iarnă cu temperaturi foarte scăzute.
Extracţia rezervelor de dacit este preconizată a se desfășura pe o perioadă lung
pe o perioadă de 20-30 de ani.
Activitatea cu specific minier care se va desfăşura în cadrul carierei Jidovina va
cuprinde lucrări optimizate în scopul: exploatării raţionale a resurselor de dacit, pierderea
minimă de resurse, asigurării unei productivități ridicate, oferirea unor condiţii pentru
asigurarea securităţii muncii şi a măsurilor pentru protecţia zăcământului şi a mediului.
Metoda de exploatare a zăcământului s-a stabilit în funcţie de următoarele criterii:
- condiţiile de zăcământ;
- proprietăţile fizico-mecanice ale zăcământului, ale copertei sterile şi ale rocilor
sterile înconjurătoare;
- nivelul preconizat al producţiei;
- posibilităţile de haldare;
- dotarea existentă cu utilaje şi investiţii necesare.
Astfel metoda de exploatare care se va aplica pentru extragerea resurselor de
dacit din perimetrul Jidovina va fi în carieră cu trepte descendente, cu derocarea utilului
prin perforare-împuşcare.
Principalele activităţi pe care le prevede tehnologia de exploatare a dacitului
sunt următoarele:
- lucrări de deschidere;
- lucrări de pregătire;
- lucrări de exploatare;
- lucrări de haldare.
• Lucrări de deschidere
Accesul la perimetrul de exploatare se va face pe un drum comunal ce pornește
din drumul judeţean DJ 750 G care traversează localitatea Ocoliş.
Deschiderea celor cinci trepte de exploatare se va realiza din drumul comunal
printr-un drum tehnologic de acces la treptele carierei şi semitranşee de deschidere la
nivelul fiecărei trepte. Lungimea drumului de acces la trepte va fi de 920 m, cu o pantă
maximă de 9-12%.
Acest drum de acces va fi amenajat cu infrastructură şi suprastructură
corespunzătoare pentru transportul producţiei care va fi realizată, cu autobasculante de
capacitate de transport de 27-40 tone.
La nivelul cotei +702 m se va amenaja o platformă de descărcare şi manevră a
autobasculantelor care aduc producţia din carieră la incinta tehnologică în vederea
concasării-sortării. Sub platformă va fi amplasată instalaţia de concasare-sortare.
Pe cealaltă parte a drumului de acces, la cota +697 m, se va amenaja incinta
social-administrativă.
• Lucrări de pregătire
În vederea realizării programului de exploatare sunt necesare următoarele
lucrări de pregătire:
- descopertarea zăcământului
- semitranşee de pregătire de 20 x 30 m
a. Lucrări de descopertare
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Având în vedere că zăcământul de dacit este în cea mai mare parte lipsit de
copertă, exploatarea acestuia se va face fără executarea unor lucrări de descopertare. În
eventualitatea apariţiei de material steril neconform cu cerinţele de calitate, acesta va fi
utilizat la consolidarea şi amenajarea drumului de hotar pe care se va face accesul la
carieră, sens în care există o înţelegere verbală cu conducerea primăriei Ocoliş.
Cantitățile de copertă rezultate (sol vegetal) vor fi depozitate în halda de sol
vegetal.
b. Semitranşee de pregătire
În vederea sistematizării corespunzătoare a carierei, lucrările de pregătire vor
începe în zona superioară a perimetrului de exploatare. După execuţia lucrărilor de
pregătire la nivelul unei trepte se va trece la exploatarea zăcământului de pe treapta
respectivă.
În condiţiile morfologice de versant ale zăcământului de dacit, lucrările de
pregătire vor avea profil de semitranşee de atac executate din semitranşeele de deschidere
care vor asigura accesul la nivelul fiecărei trepte.
Datorită faptului că metoda de exploatare care va fi aplicată este cu trepte
extrase în ordine descendentă, prima semitranşee de pregătire va fi realizată la cota +820 m
şi va avea dimensiuni de 20 x 30 m pentru a asigura spaţiul necesar de manevră al utilajelor
de încărcare şi pentru transportul producţiei.
Celelalte trepte vor fi pregătite similar cu treapta 1 (cota +820 m) la următoarele
nivele:
- treapta 2 - cota +800 m
- treapta 3 - cota +780 m
- treapta 4 - cota +760 m
- treapta 5 - cota +740 m (vatra carierei).
• Lucrări de exploatare
La alegerea metodei de exploatare s-a făcut o analiză privind exploatarea
raţională a substanţei minerale utile din perimetru. În acest context s-au conturat 5 trepte de
exploatare după cum urmează:
- treapta 1 - cota +820 m
- treapta 2 - cota +800 m
- treapta 3 - cota +780 m
- treapta 4 - cota +760 m
- treapta 5 - cota +740 m (vatra carierei).
În prezent nu sunt suficiente informaţii pentru a stabili exact limita în adâncime
a zăcământului de dacit. În cadrul perimetrului de exploatare, grosimea zăcământului de
dacit aparent depăşeşte mult 75 m şi nu sunt cunoscute efilări sau zone cu grosime redusă
care să creeze probleme privind tehnologia de exploatare.
Masa corpului de dacit este puternic fisurată la suprafaţă dar coborând în
adâncime aceasta poate fi exploatată prin folosirea explozivilor.
Lucrările de exploatare ce se vor executa vor consta în extragerea masei miniere
de la nivelul treptei 1 situată la cota +820 m, a treptei 2 situată la cota +800 m, a treptei 3
situată la cota +780 m, a treptei 4 situată la cota +760 m şi a treptei 5 situată la cota +740
m. Tehnologia de extragere constă în perforarea găurilor de mină sau unde e cazul găuri de
foreză, încărcarea acestora cu explozivi, declanşarea exploziei, încărcarea rocii dislocate în
autobasculante şi transportul acesteia la staţia de concasare-sortare.
Sensul de înaintare al fronturilor de lucru va fi în prima fază de la nord-vest
spre sud-est după care sud-nord. Direcţia generală de avansare a carierei va fi de la nord
spre sud.
Elementele geometrice ale treptelor de util vor fi următoarele:
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- înălţimea treptei (maximă)
20 m
- lăţimea bermei
- de lucru
20 m
- de transport
10 m
- de siguranţă
4m
- unghiul de taluz
- în lucru
70º
- final
60º
Pierderile de exploatare vor fi de 3% şi vor fi datorate operaţiilor de manipulare
a masei miniere la excavare. Astfel, coeficientul de transformare a rezervelor geologice în
rezerve industriale este de 0,97.
Nu există problema diluţiei dacitului în timpul exploatării substanţei minerale
utile deoarece stratul de descopertă este neglijabil. Acolo unde totuşi există este îndepărtat
selectiv (solul vegetal va fi haldat) şi folosit la amenajarea şi consolidarea drumurilor (roca
amestecată cu sol din stratele profunde).
• Lucrări de haldare
Zăcământul de dacit de la Jidovina nu are la partea superioară un strat consistent
de sol vegetal, iar coperta sterilă este estimată a fi limitată cantitativ. Astfel nu sunt
preconizate a se desfășura lucrări ample de descopertare. Acolo unde totuşi acest strat
există, este îndepărtat selectiv şi folosit la amenajarea şi consolidarea drumurilor acces.
Din fluxul tehnologic de concasare-sortare va rezulta un produs steril care
reprezintă 2% din cantitatea de dacit introdus în fluxul de prelucrare.
Sterilul rezultat în urma concasării-sortării este folosit în acelaşi scop ca şi
sterilul din descopertă.
Surlusul de material steril se va depozita într-o râpă (martor torențial) situată în
zona estică a perimetrului.
• Lucrări de prelucrare
Instalaţia de concasare-sortare se compune din două module şi anume:
- modulul 1 – instalaţia mobilă de concasare
- modulul 2 – instalaţia mobilă de sortare
Instalaţia de concasare
Instalaţia de concasare are următoarele componente principale:
- buncăr de alimentare vibrant;
- presortator cu bare;
- concasor cu fălci;
- bandă transportoare principală;
- banda transportoare secundară.
Instalaţia de sortare
Instalaţia de sortare are următoarele componente principale:
- 1 bandă transportoare de ridicare;
- 2 grupuri cu ciur vibrator cu 3 site fiecare;
- 6 benzi transportoare de deversare.
Dacitul care se va aduce din carieră cu autobasculantele se va depozita în
grămezi pe o platformă unde se va forma un stoc de materii prime în vederea alimentării
fluxului tehnologic de concasare-sortare
Instalaţia de prelucrare va fi poziţionată la limita central-nordică a incintei
tehnologice la capătul rampei de alimentare a concasorului.
Alimentarea concasorului se va face cu ajutorul unui excavator cu cupă sau a
unui încărcător frontal care se va deplasa între platforma de depozitare a dacitului şi
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buncărul de alimentare a concasorului. Platforma de depozitare va fi situată la cca. 3 m
înălţime faţă de cota platformei pe care va fi amplasată instalaţia mobilă de concasare.
Materialul derocat cu diametru de maxim 670 mm încărcat în alimentatorul
concasorului va fi dirijat prin vibraţiile acestuia spre presortatorul cu bare Grizzly situat
între alimentator şi concasorul propriu-zis şi care are distanţa între bare de 22 mm,
separând astfel materialul mai mic de 22 mm de cel mai mare de 22 mm.
Materialul cu dimensiuni peste 22 mm care nu trece peste barele presortatorului
ajunge în concasorul cu fălci unde este mărunţit, iar de sub concasor este preluat de banda
transportoare principală şi deversat în pâlnia de alimentare a sortatorului mobil.
Materialul concasat este trimis prin intermediul unei benzi transportoare pe un
ansamblu de ciururi cu ochiuri de diferite dimensiuni. Elementele ansamblului de ciururi
sunt interschimbabile astfel se poate obţine practic orice sortimentaţie posibilă cerută de
beneficiar.
În zona de evacuare a benzilor transportoare se vor forma conuri de produse
finite care într-o primă fază vor avea următoarele dimensiuni:
- sort 1 - 0 – 4 mm
- sort 2 - 4 – 8 mm
- sort 3 - 8 – 16 mm
- sort 4 - 16 – 32 mm
- sort 5 - 32 – 56 mm
- sort 6 - > 56 mm
Sorturile se vor depozita în grămezi pe platforma de concasare-sortare de la cota
+696 m de unde se vor livra la beneficiar.
e. Inchiderea obiectivului
La terminarea activităţii se vor efectua lucrări de închidere a obiectivului în
vederea revenirii la condiţiile de mediu iniţiale, care vor consta în:
• evacuarea utilajelor şi echipamentelor;
• evacuarea şi depozitarea corespunzătoare a eventualelor deşeuri
(inclusiv steril);
• taluzarea versanţilor haldei de steril, pentru asigurarea unei stabilităţi de
durată;
• corectarea taluzelor carierei şi acoperirea cu sol vegetal a treptelor
haldei;
• stabilizarea cu vegetaţie specifică a solului depus pe berme şi halda de
steril.
1.5.3. Descrierea etapei de demontare/dezafectare/închidere/postînchidere
La terminarea lucrărilor organizarea întregul ansamblu de containere modulare
din cadrul organizării de șantier vor fi transportate în afara perimetrului (relocate în cadrul
unei exploatări noi).
De asemenea, utilajele ce urmează a fi utilizate vor fi transportate (relocate) pe
un alt amplasament de exploatare, menționând în acest sens faptul că inclusiv stația de
sortare propusă a fi utilizată va fi una mobilă.
După epuizarea rezervelor geologice, estimată a se realiza după o perioadă de
exloatare de 25-50 de ani, platforma de exploatare, terasele și versanții (zona murală) vor fi
supuse unui proiect de reconstrucție ecologică conform unui plan detaliat ce va ține cont în
primul rând de reducerea amprentei asupra factorului de mediu biodiversitate, dar se va
îndrepta și spre crearea premiselor unei dezvoltări alternative, prin valorificarea
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potențialului fostei cariere în scopul promovării unor practici turistice (escaladă, motocross,
biking extrem, etc.).
In acest sens se subliniază fatul că ritmul de exploatare nu este unul în regim
intensiv, cariera reprezentând sursa de materii prime pentru întreținerea și dezvoltarea
infrastructurii regionale, permițându-se astfel asumarea unor etape de reconstrucție și
reabilitare ecologică în perimetrele exploatate, încă din faza de funcționare a carierei.
Pornind de la aspectele relevate în cadrul secțiunii dedicate factorului de mediu
biodiversitate, se va elabora alături de documentațiile existente un Plan cadru de
management al biodiversității ce va curinde măsurile de reabilitare ecologică a perimetrelor
afectate, un set de măsuri directe de asumat de către titularul de proiect, respectiv un
program de monitorizare a biodiversității prin intermediul căruia să se poată realiza o
evaluare obiectivă a stării faunei și florei locale, a evoluției și tendințelor acesteia.
Pentru fiecare etapă de reconstrucție ecologică în parte, se va realiza un proiect
de detaliu vizând reabilitarea factorilor de mediu, cu accent asupra biodiversității, dar și în
scopul valorificării ulterioare a unor activități alternative derivate, ținând cont de
elementele cuprinse în Planul cadru de management al biodiversității.
In portofoliul firmei Kemna, derivat din exploatări similare, dar și din alte
proiecte asemănătoare, reabilitarea și freconstrucția ecologică reprezintă o etapă atent și
resonsabil abordată, obiectivele preliminare în acest caz urmărind în primul rând creșterea
indicilor de biodiversitate locali. Un exemplu în acest sens este ilustrat mai jos.

Exploatare reabilitată ecologic – Wolfshagen (Germania: 09.05.2009)
1.6. Durata etapei de funcționare
Ritmul de funcționare al exploatării nu este unul intensiv, cariera reprezentând
sursa de materii prime pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii regionale, perioada
etapei de funcționare fiind estimată la 25-50 de ani (previziunea cea mai probabilă fiind de
30 de ani).
1.7. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul
producerii energiei necesare asigurării producției
Producția realizată în cadrul acestei investiții constă din agregate de piatră (dacit
– rocă granitică) ce urmează a fi prelucrate primar (concasare, sortare, etc.) pe sorturi în
cadrul unei stații de concasare/sortare mobile utilizând combustibili fosili (motorină).
Pentru exploatarea zăcămintelor, se va face apel la utilaje și echipamente
specifice (excavatoare, încărcătoare frontale, autocamioane, buldozere, freze, etc.) ce vor
utiliza de asemenea combustibili fosili (motorină).
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Pentru furnizarea energiei din zona organizării de șantier și a platformei
administrative se va face apel de asemenea la un generator electric ce va utiliza
combustibilii fosili.
In scopul asigurării energiei necesare pentru susținerea activităților productive,
dat fiind amplasamentul carierei, s-a pus accentul pe asigurarea surselor energetice pornind
de la arderea combustibililor fosili.
Pentru realizarea producției unei tone de dacit, s-a estimat un consum mediu
echivalent curins între 0,3 și 0,4 l de motorină.
1.8. Informaţii despre materiile prime
Materiile prime ce urmează a fi utilizate în vederea susținerii producției constau
din carburanți fosili (motorină pentru majoritatea utilajelor, respectiv benzină, pentru unele
echipamente de capacitate redusă – generatoare electrice portabile).
Carburanții vor fi achiziționați de la stațiile de carburanți, urmând a fi
transportate pe amplasament cu autocisterne și distribuite local (la nivelul exploatării
carierei) cu ajutorul unei stații de carburant modulare.
Ca urmare a arderii în motoarele cu combustie internă, se va degaja o cantitate
de gaze de eşapare emise în aer ce variază în funcţie de tipul de utilaje folosite şi timpul de
funcţionare al acestora, gradul de uzură al motorului şi sarcina de lucru în care se află.
Cantitatea medie de combustibil consumat pentru o oră de funcţionare a
utilajelor, la capacitatea medie de funcţionare, a fost estimată la 19200 litri/an.
Explozibilul de utilizat va fi transportat pe amplasament de către o firmă
specializată, ce va fi contractată în vedrea asigurării atât a transportului cât și pentru
amorsarea și detonarea contriolată a încărcăturilor. Pe amplasament nu se va realiza un
depozit de explozibil, date fiind ratele, frecvențele și cantitățile reduse preconizate a fi
utilizate.
Substanţele explozive sunt compuşi chimici sau amestecul mai multor compuşi
chimici, care sub influenţa unui impuls exterior pot suferi transformări chimice rapide, cu
degajare de căldură, formare de gaze puternic încălzite, capabile să efectueze un lucru
mecanic.
În urma reacţiei explozive, rezultă următoarele emisii de poluanţi:
CANTITATE
DETONATĂ

POLUANŢI PE
KG DETONAT

POLUANŢI PT.

DURATA/
FRECVENŢA
DETONĂRILOR

O DETONARE
32 g/kg CO
14,4 kg CO
24 g/kg NOx
10,8 kg NOx
INSTANTANEU/
450 kg
O DATĂ PE LUNĂ
0,7 g/kg COV
0,32 kg COV
16 mg/kg H2S
7,2 kg H2S
Prezenţa acestora este resimţită exclusiv în zona frontului în care se execută
împuşcarea, iar sub acţiunea factorilor atmosferici, dispersia gazelor se realizează în câteva
minute.
Se estimează că se vor utiliza lunar aproximativ 450 kg explozibil/lunar.
1.9. Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi de
proiect
Factorii de mediu urmează a fi impactaţi pe perioada de deschidere a exploatǎrii
(construcție), estimată la 12 luni, urmatǎ de un impact generat în perioada de funcționare,
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estimatǎ la 25-50 de ani, în funcție de posibilitǎțile de exploatare (și extindere), cererea de
piațǎ (ritmul de exploatare).
Pentru minimizarea impactului generat, lucrările specifice vor fi însoţite de
măsuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.
Lucrările de reconstrucţie ecologică şi de integrare în peisaj, ce urmează a se
implementa vor avea ca obiectiv nu numai refacerea factorilor de mediu afectaţi de către
proiect, ci şi atenuarea unor efecte ale impactului anterior (impact istoric).
Se propune atacarea lucrărilor în etape, în scopul minimizării impactului,
utilizând tehnologia de carieră în trepte descendente.
Pe amplasament nu se produc ape uzate, și în consecință poluarea potențială a
cursurilor de ape rămâne improbabilă.
Zgomotul, vibraţiile şi emisiile de gaze de eşapament, respectiv rezultate din
pușcǎri vor fi scǎzute, producerea lor fiind discontinuă, pe perioade de timp reduse, fiind
relativ scăzute ca amploare şi intensitate dată fiind extinderea limitată a carierei propuse şi
a ritmului de lucru.
Pe perioada exploatǎrilor, zonele afectate de derocări şi excavaţii vor duce la
modificarea biocenozelor în direcţia unei sărăciri temporare, prin înlăturarea completă a
biostratelor. Zonele afectate vor fi însă recolonizate în etapa de închidere şi reconstrucţie
ecologică, preconizându-se o diversificare a nişelor ecologice datorită inducerii apariţiei
unor noi tipuri de habitate de tip parietal, favorabile dezvoltării unor specii.
Din punctul de vedere al poluării sonore, zgomotul pe perioada execuţiei nu va
depăşi, la limita carierei, pragul de 50dB, încadrându-se în limitele admise pentru localităţi.
Vibraţiile produse vor apărea doar local şi temporar, pe perioadele de derocări,
impactul acestora rămânând nesemnificativ datorită dimesiunilor şi ritmului de exploatare.
Informaţii asupra poluanţilor fizici şi chimici, generaţi de proiect şi care
afectează mediul sunt exprimate sintetic în tabelul de mai jos.
In ceea ce privește poluarea biologică, datorită intensificării unor activități
antropice, este de așteptat ca spectrele biologice să fie influențate rin aariția unor specii
sinantrope, ruderale, adventive, etc. In acest sens, în cadrul Planului de management al
biodiversității se va ține seama de limitarea răspândirii acestor specii pentru a fi evitată
producerea unor dezechilibre.
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Vezi cap. 5.2.

Z
go

Pe zone rezidenţiale, de recreere
sau alte zone protejate cu luarea
în considerare a poluării de fond

Cu implementare
măsuri de eliminare /
reducere a poluării
Măsuri de eliminare / reducere a poluării

Fără măsuri de
eliminare / reducere a
poluării

Pe zone de protecţie/restricţie aferente obiectivului,
conform legislaţiei în vigoare

Pe zona obiectivului

Poluare de fond

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

Nr. surse de poluare

Sursa de poluare

Tipul poluării
EIM 105/2008

0,5
kg/h

Vezi cap.
5

Max.5
/obiectiv

Poluanţi
atmosferi

- Nu se produc radiaţii electromagnetice, ionizante sau poluare biologică
FuncţioMax. 3/
Vezi
nare
obiectiv
cap.5.2.
utilaje în
zona
frontului
de lucru;
pușcǎri
0,5*
0,03
0,5 kg/h
0,5
kg/h
kg/h
kg/h

Pulberi
în
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Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici
care afectează mediul, generaţi de proiect
Poluare calculată produsă de
activitate şi măsuri de eliminare /
reducere
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* Conf. STAS 12574-87

1.10. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică
Sistemul de exploatare propus urmărește limitarea afectării factorilor de mediu,
nefiind identificate alte surse potențiale de poluare fizică sau biologică altele decât cele
discutate.

1.11. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului și indicarea
motivelor alegerii uneia dintre ele
In vederea fundamentării deciziei privind alegerea amplasamentului,
beneficiarul a considerat mai multe aspecte, după cum urmează:
a. Disponibilitatea de resursă;
b. Eficiența economică;
c. Accesibilitatea;
d. Amprenta asupra factorilor de mediu;
a. In ceea ce privește disponibilitatea de resursă, au fost studiate mai multe
amplasamente ale unor rezerve de rocă care să poată satisface cererea din zona văii
Arieșului și să întrunească parametrii calitativi și de eficiență a exploatării.
Au fost identificate astfel de rezerve la Bologa și oieni (jud. Cluj), Racoș, Bixad
și Mălnaș (jud. Harghita), Seini, Ilba, Blidari și Tăul Roșu (jud. Sălaj).

Disonibilitatea de resursă
18
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Pentru aceste rezerve, efortul presupus de transport este unul însemnat, ce
presupune un consum însemnat de carburant. Situația consumului de carburant/tonă de
material transportat este prezentat sintetic în tabelul de mai jos, alături de cantitățiile de
emisii asociate transportului în cauză.
La calcularea distanțelor, respectiv a emisiilor, s-a aplicat un factor de corecție
de -100km, ce reprezintă raza de transport eficientă a materialelor exploatate, răspunzând
principiilor de exploatare locală.
Localitatea
Bologa/Poieni
Racos
Bixad/Malnas
Seini/Ilba
Blidari/Taul
Rosu
Ocoliș

Distanța
(km)

Consum mediu
(motorină) / tonă

140
400
500
320
320

3,2
8 + 0,4 = 8,4
10 + 0,4 = 10,4
6,4 + 0,4 = 6,8
6,4 + 0,4 = 6,8

NO
80
210
260
170
170

0

0,4

10

2,8 + 0,4 =

Emisii / tonă (gr.)
SO
CO
17,92
35,2
47,04
92,4
58,24
114,4
38,08
74,8
38,08
74,8
2,24

4,4

COV
39,04
102,48
126,88
82,96
82,96
4,88

Astfel pentru fiecare tonă de material necesar a fi utilizat în zona văii Arieșului,
va fi nevoie de un consum mediu de motorină cuprins între 800 și 2600% ce va presupune
o cantitate de noxe emise în atmosferă de 8 până la 26 de ori mai mare.
Precizăm că în zona văii Arieșului rezervele de granit (dacit) rămân limitate,
amplasamentul studiat apărând insular, înconjurat în special de masive de calcar.
De asemenea, exploatarea locală a resurselor naturale și înlăturarea efortului de
transport pe distanțe importante reprezintă unul din principiile de căătâi ale conceptului de
dezvoltare durabilă.
b. Eficiența economică este în parte relaționată cu distanța dintre zona de
exploatare și șantierele unde resursa urmează a fi pusă în operă. Dat fiind faptul că
investitorul urmărește acoperirea cerințelor de dezvoltare a infrastructurii în zona văii
Arieșului, amplasamentul studiat are asociate o serie întreagă de atribute favorabile:
- situarea în treimea inferioară a cursului văii Arieșului, unde de altfel se
regăsește cea mai însemnată concentrare de populație din zonă, face ca investițiile să fie
orientate cu preponderență aici;
- situarea vicinală față de o rută majoră de transort (DN 75);
- cantitatea de resursă disponibilă, estimată a satisface cerințele specifice pe o
durată de 25-50 de ani (estimare probabilă: 30 de ani);
c. Accesibilitatea, reprezintă una din componentele legate de eficiența
economică, iar situarea perimetrului prous în proximitatea DN75 (aprox 500-800m în linie
dreaptă) face ca această cerință să fie satisfăcută.
d. Amprenta asupra factorilor de mediu este discutată cuprinzător în cadrul
acestei documentații, sintetizând aici doar câteva aspecte:
- factorul de mediu apă: lipsa cursurilor de apă din amplasamentul studiat face
ca impactul să rămână extrem de redus;
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- factorul de mediu aer: din zonă lipsesc surse de poluare fixe, însă sunt prezente
surse de poluare ale aerului (traficul din zona DN 75, exploatări anterioare în carieră,
așezări umane), iar capacitatea generală de suport a biocenozelor nu este depășită din acest
punct de vedere (nu sunt semnalate modificări bio-ecocenotice semnificative datorate
poluării atmosferice sau ca urmare a unor fenomene asociate – ploi acide, etc.), generarea
de noxe rămânând a fi limitată local;
- factorul de mediu sol: solul de e amplasamentul studiat rămâne puțin profund,
datorită înclinației versanților și a capacității limitate de humificare. Productivitatea rămâne
scăzută, nepretându-se unor culturi agricole. Pădurea instalată prezintă o productivitate
scăzută (conform amenajamentului: Clasa de producție IV);
- factorul de mediu biodiversitate: amplasamentul se regăsește marginal față de
perimetre cu grad de integritate ridicat, în proximitatea DN 75, urmând a afecta trupuri de
pădure izolate cu o compoziție puțin diversă și cu o semnificație ecologică mai redusă față
de celelalte arborete din zonă (u.p. 4 – frasin, iar u.p. 3 – pin); în acest sens amintim și
impactul istoric datorat unor exploatări anterioare în carieră, impactul datorat activităților
agro-pastorale curente din zona de implementare a proiectului, impactul fdatorat traficului
din zona DN 75, la care se adaugă impacte indirecte asociate proximității locuirii, etc.
Urmărind argumentele privind alternativele de exploatare ale resurselor de dacit
din zonă, se observă că alegerea perimetrului de exloatare a reprezentat soluția cea mai
aproiată de optimul de exploatabilitate, regăsindu-se pe un zăcământ suficient de bogat
pentru satisfacerea nevoilor curente la un nivel de randament și eficiență economică înaltă,
în proximitatea unor căi de acces suficient de dezvoltate pentru a facilita transportul și cu o
afectare a factorilor de mediu, considerată a fi limitată dat fiind impactul anterior evident.
1.11.1. Localizarea geografică și administrativă a amplasamentelor pentru
alternativele la proiect
Localizarea geografică și administrativă a amplasamentelor pentru alternativele
la proiect a urmărit în special distribuția zăcămintelor granitice din imediata proximitate a
perimetrului țintă: valea Arieșului.
Aceste posibile alternative au fost prezentate mai sus și ținând cont de asopecte
cum ar fi: eficiența economică (datorată în special transportului) aceste posibile alternative
au fost eliminate.
1.11.2. Informații despre utilizarea curentă a terenului
Amplasamentul carierei propuse se regăsește într-o zonǎ afectatǎ anterior de
activitǎți antropice, dupǎ cum urmeazǎ:
activitǎți agricole (pǎșunat): pǎșuni comunale și ale proprietarilor
privați la nord și la est;
douǎ perimetre de exploatare în carierǎ la sud;
desfǎșurarea DN75 Turda – Câmpeni, la o distanțǎ de aproximativ
350-500m în linie dreaptǎ fațǎ de amplasamentul propus – la sud;
activitǎți de exploatare forestierǎ în perimetrele centrale;
impact antropic general datorat amplasamentului din proximitatea
perimetrului studiat a localitǎții Ocoliș (500-800m în linie dreaptǎ).
Se observǎ astfel cǎ zona este una afectatǎ de activitǎți antropice curente ce au
indus un set de efecte datorate impactului de tip industrial, antropic curent, respectiv
agricol. Pe amplasamentul studiat, se observǎ martori de eroziune (datorați în special
utilizǎrii haotice a cǎilor de acces), o pauperizare accentuatǎ a covorului vegetal, spre un
facies ruderalizat (datoritǎ suprapǎșunatului) și a unor efecte ale poluǎrii difuze.
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Perimetrele nemorale sunt de tip secundar, cu o serie întreagă de arbori crescuți din cioată,
fapt ce a condus la limitări fiziologice ale acestora. Limitările fiziologice mai sunt datorate
și condițiilor topoclimatice particulare (sol scheletic, înclinația accentuată a pantei, etc.).
Realizarea unei cariere într-un perimetru supus anterior impactului antropic
presupune o sarcinǎ ecologicǎ mai redusǎ fațǎ de alternativa deschiderii acesteia într-o zonǎ
cu un set de factori de mediu mai apropiați fațǎ de starea naturalǎ inițialǎ.

Evaluarea sumarǎ a tipurilor de impact din zona propusǎ în vederea deschiderii carierei
Perimetru roz: Comuna Ocoliș; Sǎgeți roz: impact antropic general;
Perimetru galben: practici agricole (pǎșunat); Sǎgeți galbene: Impact asociat pǎșunatului;
Perimetru mov: cariere existente; Sǎgeți mov: impact asociat exloatǎrilor în carierǎ
Cu negru: DN75 Câmpeni-Turda; Sǎgeți negre: impact asociat traficului rutier
Perimetru roșu: zona studiatǎ (aprox 50 ha), din care central, 10 ha, perimetrul carierei propuse)

Urmărind sistemul codificat al activităților cu impact antropic propus în vederea
evaluării stării factorilor de mediu de la nivelul siturilor Natura 2000 a fost analizată
mărimea impactului antropic din etapa pre-proiect (înainte de imlementarea proiectului),
sau așa numita analiză a sțarii actuale a perimetrului studiat.
In acest sens, urmărind categoriile tipurilor de impact asociat activităților
antropice, a fost întocmit tabelul de stare prezentat mai jos, în cadrul căruia au fost
identificate 41 de categorii de impact prezent în faza pre-proiect. Pentru cele 41 de
categorii de impact s-a realizat o explicitare sumară.
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Categorie
Agricultură, silvicultură

100
101
102
110
120
130
140
141
150
151
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
180
190

Cultivare
modificarea tehnicilor de cultivare
tundere / tăiere
Folosirea pesticidelor
Fertilizare
Irigare
Păşunat
abandonarea sistemelor pastorale
Restructurarea posesiei asupra pământului
eliminarea gardurilor vii şi a crângurilor
Managementul general al silviculturii
plantarea pădurilor
plantarea artificială
replantarea pădurilor
defrişarea pădurilor
îndepărtarea subarboretului
îndepărtarea arborilor morţi şi bolnavi
exploatarea fără reîmpădurire
Creşterea animalelor
Hrănirea animalelor
Arderea
Activităţi agricole şi silvicole nemenţionate mai sus

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pescuitul, vânătoarea şi colectarea organismelor

200
210
211
212
213
220
221
230
240
241
242
243
244
250
251
290

Piscicultura şi conchilicultura
Pescuitul profesionist
pescuitul la loc fix
pescuitul cu traulerul
pescuitul cu plasă
Pescuitul de agrement
punerea momelii
Vânătoarea
Adunarea/îndepărtarea faunei; generalităţi
colectarea (insectelor, reptilelor, amfibienilor etc.)
scoaterea din cuib (a şoimului)
punerea de capcane, otrăvirea, braconajul
alte forme de adunare a faunei
Adunarea/îndepărtarea florei; generalităţi
spolierea zonelor floricole
Activităţi de vânătoare, pescuit sau de adunare nemenţionate mai sus

X
X
X
X
X

Mineritul şi extracţia materialelor
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300
301
302
310
311
312

Categorie
Extracţia nisipului şi pietrişului
cariere
îndepărtarea materialelor de pe litoral
Extracţia turbei
tăierea manuală a turbei
îndepărtarea mecanică a turbei

320
330
331
332
340
390

Exploatarea şi extracţia petrolului sau gazelor naturale
Minele
exploatare minieră la zi
exploatare în subteran
Minele de sare
Mineritul şi extragerea materialelor nemenţionate mai sus
Urbanizarea, industrializarea şi alte activităţi similare

400
401
402
403
409
410
411
412
419
420
421
422
423
424
430
440
490

Zone urbanizate, locuirea umană
aşezări permanente
aşezări discontinue
aşezări dispersate
alte tipuri de aşezări
Zone industriale sau comerciale
fabrici
depozite industriale
alte zone industriale sau comerciale
Evacu ări
depozitarea reziduurilor menajere
depozitarea reziduurilor industriale
depozitarea materialelor inerte
alte evacuări
Structuri agricole
Depozitarea materialelor
Alte activităţi urbane, industriale şi similare

X
X
X

X

Transporturi şi comunicaţii

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

Reţele de comunicaţii
cărări, circuite, trasee pentru biciclişti
şosele, autostrăzi
linii de cale ferată,TGV
zone portuare
aeroporturi
aerodromuri, eliporturi
poduri, viaducte
tuneluri
alte reţele de comunicaţii
Transportul energiei
linii electrice
conducte de petrol

X
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Categorie
alte forme de transportare a energiei
Transport naval
Îmbunătăţirea accesului la sit
Alte forme de transport şi comunicaţii
Agrement şi turism (unele sunt incluse mai sus sub alte
denumiri)

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
620
621
622
623
624
625
626
629
690

Structuri de agrement şi turism
terenuri de golf
piste de schi
stadioane
circuite, piste
hipodromuri
parcuri de distracţii
terenuri de sport denivelate
campinguri pentru rulote şi caravane
alte complexe de agrement/sport
Centre de interpretare
Sporturi în aer liber şi activităţi de agrement
sporturi nautice
mersul pe jos, călăritul şi vehiculele nemotorizate
vehicule motorizate
alpinismul, căţăratul şi speologia
sportul cu planorul, delta planul, parapanta şi balonul
schiul, sporturi extreme (off-piste)
alte sporturi în aer liber şi de agrement
Alte sporturi în aer liber şi de agrement nemenţionate mai sus

X
X
X

Poluarea şi alte activităţi/consecinţe ale activităţilor umane

700
701
702
703
709
710
720
730
740
790

Poluarea
poluarea apei
poluarea aerului
poluarea solului
alte forme sau forme combinate de poluare
Poluarea sonoră
Transportul cu nave neautorizate; Uzarea
Manevrele militare
Vandalismul
Alte activităţi sau consecinţe poluatoare

X
X
X
X
X
X

Schimbări ale stării mediilor umede şi marine induse de
activitatea umană
800

Amenajarea haldelor de gunoi, îndiguirea şi uscarea pământului;
generalităţi
îndiguirea depresiunilor
îndiguirea pământurilor din zona marină, a estuarelor sau

801
802

X
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810
811
820
830
840
850
851
852
853
860
870
871
890

Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

Categorie
mlaştinilor
umplerea cu pământ a şanţurilor, zăgazurilor, heleşteelor, iazurilor,
mlaştinilor sau gropilor
Drenarea
managementul vegetaţiei acvatice şi de mal în scopul drenării
Îndepărtarea sedimentelor (nămol…)
Canalizarea
Inundarea
Modificarea funcţionării sistemului hidrografic; generalităţi
modificarea curenţilor marini
modificarea structurilor ce cuprind cursuri de apă continentale
managementul nivelurilor de apă
Depunerea şi depozitarea aluviunilor în suspensie
Stăvilare, diguri, plaje artificiale; generalităţi
lucrări de apărare în faţa mării sau de protejare a coastei
Alte schimbări ale stării hidraulice datorate omului
Procese naturale (biotice şi abiotice)

900
910
920
930
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
960
961
962
963
964
965
966
967
969
970
971

Eroziunea
Aluvionarea
Uscarea
Inundarea
Catastrofele naturale
inundaţii
avalanşe
scufundări ale terenului şi alunecări de teren
furtuni, cicloane
vulcani
cutremure
maree
incendii (naturale)
alte catastrofe naturale
Evoluţia biocenotică
acumularea de materii organice
eutrofizare
acidifiere
invazia unei specii
Relaţii faunistice interspecifice
competiţia (de exemplu: pescăruşul/rândunica de mare)
parazitismul
introducerea unei boli
poluarea genetică
animale de pradă
antagonismul datorat introducerii unei specii noi
antagonismul faţă de animalele domestice
alte forme sau forme mixte ale relaţiilor faunistice interspecifice
Relaţii floristice interspecifice
competiţia

X
X

X
X
X
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Categorie
parazitismul
introducerea unei boli
poluarea genetică
lipsa agenţilor de polenizare
pagube datorate vânatului
alte forme sau forme mixte ale relaţiilor floristice interspecifice
Alte procese naturale

X
X

102. Tundere/tǎiere
In fapt este vorba de cosiri neprogramate, aleatorii pe perimetre de unde se
poate recolta la anumite momente date material vegetal. Astfel de practici de îndepǎrtare a
masei vegetale sunt cu atât mai detrimentale cu cât se desfǎșoarǎ fǎrǎ a se respecta un
calendar sau o succesiune de recoltare. Masa vegetalǎ este îndepǎrtatǎ, verde, în stare
proaspǎtǎ fǎrǎ a mai fi uscatǎ. Acest proces a contribuit la pauperizarea structurii de
vegetație, odatǎ cu plantele (materia organicǎ) fiind îndepǎrtate și semințele ce garantau
succesiunea de vegetație. Au fost astfel favorizate speciile pioniere, sinantrope, ubicviste,
cu creștere rapidǎ, rezistente la cosire. Covorul vegetal a fost astfel condus spre o
dominanțǎ a speciilor de graminee, dicotiledonatele (cu valoare furajerǎ ridicatǎ) devenind
o prezențǎ rarǎ.
Astfel de practici sunt curente la nivelul lizierelor, a unor margini de habitat, din
zone greu accesibile ierbivorelor, etc., fiind astfel eliminate eventualele rezervoare sau
refugii pentru biodiversitatea localǎ.
120. Fertilizare
Aceastǎ componentǎ prezintǎ douǎ elemente.
Pe de o parte este vorba de fertilizarea incidentalǎ, datoratǎ scurgerii (spǎlǎrii)
unor ambalaje ce conțineau fertilizatori, a unor deșeuri organice (sau cu potențial
fertilizant) depozitate în zonǎ.
Pe de altǎ parte este vorba de acumularea de materie organicǎ provenitǎ din
dejecțiile animalelor (pe anumite areale în numǎr mult prea mare fațǎ de capacitatea de
suport a perimetrului țintǎ). Acest fenomen este coroborat și cu pauperizarea biodiversitǎții
(din spectrele faunistice dispǎrând componenta detritivorilor, scatofagilor și necroforilor)
ce ar fi putut contribui la accelerarea proceselor de turn-over. De asemenea structura
scheleticǎ a solului, capacitatea redusǎ de humificare, reprezintǎ factori limitativi ai acestor
procese.
Ca urmare a proceselor de (bio) acumulare de materie organicǎ la nivelul
perimetrului studiat, se observǎ apariția unor buruienișuri consistente formate din specii
nitrofile (Urtica dioica, Rumex sp., Arthemisia sp.).
140. Pǎșunat
Activitatea de pǎșunat în lipsa unei supravegheri a întregii zone (datorate
incertitudinilor legate de regimul de proprietate) s-a transformat într-o activitate
concurențialǎ de ocupare a parcelelor favorabile și exploatarea potențialului acestora în
timpul cel mai scurt cu putințǎ. Astfel, procesele de degradare și pauperizare au cunoscut o
evoluție acceleratǎ în ultimii ani, zona purtând amprenta distinctivǎ a fenomenelor asociate
suprapǎșunatului.
141. Abandonarea sistemelor pastorale
Suprapǎșunatul manifest în aceastǎ zonǎ se datoreazǎ și abandonǎrii sistemelor
tradiționale de pǎșunare, în cadrul cǎrora pe lângǎ rotația sezonierǎ erau respectate câteva
principii ce ajutau la menținerea productivitǎții pǎșunii, dupǎ cum urmeazǎ:
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evitarea scoaterii la pǎșunat a vitelor în perioadele cu precipitații
abundente (risc crescut de tasare a solului, formare de ogașe, etc.);
evitarea parcurgerii constante a unor trasee (evitarea formǎrii de
ogașe, poteci bǎtǎtorite, suprapǎșunare localǎ);
respectarea unor perioade de repaos, dând osibilitatea refacerii,
fructificǎrii și a germinǎrii speciilor componente;
curǎțarea pǎșunilor;
schimbarea periodicǎ a locurilor de târlire, adǎpost și odihnǎ a
animalelor;
150. Restructurarea posesiei asupra pǎmântului
Procesul îndelungat de punere în posesie a întârziat mult responsabilizarea și
motivarea deținǎtorilor de terenuri. Situația economicǎ a deținǎtorilor de terenuri
împroprietǎriți, incertitudinea limitelor și a delimitǎrilor proprietǎților a condus la apariția
de conflicte, resectiv la fenomene de supraexploatare.
151. Eliminarea gardurilor vii și crângurilor
Procesul de punere în posesie nu a urmǎrit respectarea unor limite naturale ale
terenurilor, de multe ori acestea întretǎind zone de garduri vii sau crânguri. In scopul
uniformizǎrii tarlalelor, s-a procedat la eliminarea acestora.
Intreaga, a fost supusǎ în permanențǎ unei presiuni deosebite din partea
factorului antropic, manifestǎ prin tǎieri repetate, necontrolate, abuzive de material lemnos.
Scopul recoltǎrii a fost nevoia de combustibil (în special pe timp de iarnǎ), dar și pentru
procurarea de pari, rude, cozi pentru unelte, etc.
Astfel în unele arborete (în secial de pe latura estică), procesul de închegare a
coronamentului, succesiunea de vegetație orientatǎ spre formarea unui masiv forestier a
fost în repetate rânduri distorsionatǎ.
162. Plantarea artificialǎ
In scopul stabilizǎrii pantei ce poartǎ amprenta unor procese erozive extrem de
acute, au existat în trecut mai multe tentative prin care s-au introdus specii cum ar fi pinul
negru (Pinus nigra), pinul roșu (Pinus sylvestris), cǎtina (Hippophaes rhamnoides), dar
mai cu seamǎ salcâmul (Robinia pseudaccacia).
Aceste încercǎri au condus spre o artificializare a structurii de vegetație și în
consecințǎ a spectrelor faunistice care au suferit în special un proces de simplificare
(speciile introduse nu sunt în mǎsurǎ a susține trofic multe specii de faunǎ).
165. Indepǎrtarea subarboretului
In paralel cu procesul de eliminare a gardurilor vii și crângurilor a avut loc și o
tǎiere (selectivǎ) a unor specii de subarboret. Astfel pentru obținerea lemnului de corn sau a
fructelor de corn, majoritatea tufelor rǎmân la dimensiuni reduse, datoritǎ tǎierilor
succesive, repetate.
Alǎturi de acest aspect particular, nevoia de lemn de foc, sau material lemnos
pentru diverse întrebuințǎri, a condus la afectarea subarboretului și simplificarea
biocenozelor.
166. Indepǎrtarea arborilor morți și bolnavi
Tǎierile de material lemnos au vizat și resturile de trunchiuri rǎmase în urma
tǎierilor de varǎ, ca fenomen sezonier hivernal, atunci când rămâne valoroasǎ orice resursǎ
de combustibil, cu atât mai mult cu cât este vorba și de material uscat.
S-au observat și „pregǎtiri” ale unor astfel de tǎieri direcționate, când de pe
trunchiul arborilor, la sfârșitul verii a fost curǎțatǎ parțial coaja în scopul obținerii unei
uscǎri „pe picior”.
Acest fenomen a condus la dispariția unor nișe ecologice valoroase și
simplificarea biocenozelor.
-
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167. Exploatarea fǎrǎ împǎdurire
Este de la sine înțeles cǎ activitǎțile desfǎșurate în ultimele decade, în lipsa
existenței unor prorietari de drept s-au limitat la o competiție de exploatare a resurselor,
fǎrǎ a se lua nici un fel de mǎsurǎ de conservare a acestora, cu atât mai mult cu cât se
presupunea investiția unui efort material și uman deosebit așa cum este presupus de
împǎdurirea (de înlocuire).
Prin urmare, datoritǎ tǎierilor în scaun, a trimǎrilor repatete, arborii au fost
conduși spre o creștere din cioatǎ, fiind mult afectatǎ caacitatea productivǎ și fiziologicǎ.
170. Creșterea animalelor
Prin abordarea acestui aspect se va face distincție fațǎ de activitǎțile de pǎșunat
existente în zonǎ, menționând în acest caz activitǎțile de creștere a porcilor de cǎtre
localnicii din imediata proximitate. Practica de a lǎsa în semi-libertate aceste animale este
una curentǎ și are ca scop realizarea unor economii în procurarea hranei pentru animale de
cǎtre „gospodari”.
Astfel de fenomene sunt relativ curente în lunile de varǎ, când porcii ajung la o
talie mai mare (ce îi ferește de a fi furați), își recunosc zona de adǎpost spre care se
îndreaptǎ seara, etc.
Efectul acestei activitǎți s-a rǎsfrânt în special asupra zonelor de lizieră ce au
devenit ținte predilecte pentru cǎutarea de hranǎ (rǎdǎcini, bulbi, etc.) și îmbǎiere (în
rigolele sau șanțurile asociate căilor de acces), contribuind în mod substanțial la degradarea
avansatǎ a acestora.
In timpul studiilor de teren au fost întâlniți între 1 și 6 porci în zona de
implementare a proiectului, în perioada august-septembrie.
171. Hrǎnirea animalelor
Aceastǎ activitate este mai rar întâlnitǎ la nivelul zonei studiate, existând însǎ
evidente anumite perimetre restrânse unde au existat astfel de practici. Fânul proaspǎt cosit,
sau fânul vechi din anii trecuți, tuleie sau alte resturi vegetale au fost transportate în zonǎ
pentru a servi ca supliment alimentar pentru vitele aflate la pǎscut.
In astfel de zone, solul a fost afectat de tasare, erodare, speciile vegetale de pe
amplasament au fost ecranate, creșterea acestora fiind afectatǎ, ariile în cauzǎ rǎmânând
lipsite de fertilitate o bunǎ perioadǎ de timp, proporționalǎ cu perioada de stagnare a
materialului. Apar aici și acumulǎri de materie organicǎ. Astfel de perimetre sunt
asemǎnǎtoare ca efect al impactului cu zonele de târlire.
180. Arderea
In dorința de a reda vitalitatea și fertilitatea terenului, pornind de la concepte
total eronate prin care se dorea și eliminarea unor specii nedorite, astfel de practici rǎmân
extrem de curente în special în perioada de primǎvarǎ și toamnǎ.
Nu este rar când focul de miriște sau pǎșune aprins se extinde nedorit de mult,
afectând chiar și arboretele proximale sau zonele de lizieră.
Rămân evidente semnele lăsate de incendierile succesive, în special asura unor
arbori situați la liziera pădurii, respectiv a celor izolați din zona pășunilor.
Astfel de episoade au o frecvențǎ de cel puțin 2 ori/an.
190. Activitǎți agricole și silvicole nemenționate mai sus
Alǎturi de activitǎțile enumerate în cadrul acestei secțiuni, amintim recoltarea de
resurse (plante cu utilizare medicinalǎ, ciuperci și fructe de pǎdure: cǎtinǎ, coarne, mure,
mǎceșe, porumbe) naturale în scopul valorificǎrii sau a consumului propriu. Deși zona este
limitatǎ din punct de vedere productiv au fost întâlnite adeseori persoane ce cǎutau (și
recoltau) astfel de resurse, în special la sfârșitul verii. Recoltarea resurselor secundare ale
pădurii privează speciile de faună, de resurse trofice importante, apărând în urma acestei
competiții o diminuare a productivității și funcționării ecocenozelor.
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230. Vânǎtoarea
Aceste practici, datǎ fiind proximitatea fațǎ de așezǎrile umane se desfǎșoarǎ în
mod organizat, braconajul limitându-se la episoade izolate de capturare cu ajutorul
lațurilor.
Pe lângǎ impactul direct ce duce la eliminarea unor specii din habitate, apare și
disturbarea (deranjarea) speciilor de faunǎ în momentele de goană.
241. Colectarea (insectelor, reptilelor, amfibienilor, etc.)
Alǎturi de recoltarea resurselor naturale din florǎ, au mai fost observate izolat
activitǎți de recoltare a unor specii de faunǎ, cum ar fi melcii, în scopul comercializǎrii
cǎtre puncte de achiziție specializate.
Proximitatea fațǎ de așezǎrile umane și accesibilitatea zonei au fǎcut însǎ ca
aceastǎ resursǎ sǎ fie suraexploatatǎ, iar zona sǎ devinǎ neinteresantǎ din punct de vedere
economic (nerentabilǎ), astfel cǎ în ultima perioadǎ aceste activitǎți s-au diminuat mult.
Insǎ acest aspect se constituie într-un semnal de alarmǎ serios, semn ce
marcheazǎ declinul speciilor țintǎ, simplificarea biocenozelor și diminuarea productivității
acestora.
243. Punerea de capcane, otrǎvirea, braconajul
Proximitatea fațǎ de localitǎți a zonei, respectiv vizibilitatea versantului sudic
dinspre DJ75 Turda-Câmpeni, face ca braconajul cu arme de vânǎtoare sǎ fie riscant. Cu
toate acestea, au fost întâlnite în perimetrul studiat lațuri din sârmǎ sau cacane cu lipici
pentru capturarea unor specii de pǎsǎri ce urmau sǎ fie valorificate în cadrul târgurilor de
animale organizate în Turda.
Pornind de la o serie de neînțelegeri sau conflicte, au fost semnalate în repetate
rânduri, episoade de otrǎvire a vitelor sau câinilor. Impactul asura faunei sǎlbatice rǎmâne
greu de cuantificat. Țintele predilecte au fost câinii ce însoțeau vitele la pǎșune (cǎrora li se
imputau daune aduse în gosodǎriile din zonǎ), dar și oile ce pǎtrundeau în timpul nopții pe
pǎșune în perioadele când tranzitau zona îndreptându-se spre cartierele de odihnǎ (iarna)
sau pǎșune (vara).
250. Adunarea/îndepǎrtarea florei; generalitǎți
Aceastǎ activitate a mai fost menționatǎ în cadrul secțiunii 190. amintind în
acest sens colectarea unor specii cu potențial valorificabil sau utilizate în mod tradițional.
251. Spolierea zonelor floricole
In completarea amǎnuntelor menționate în cadrul secțiunilor 190 și 250,
amintim aici colectarea unor specii cum ar fi: ghiocelul (Galanthus nivalis), brândușele
(Colchicum autumnale), toporașii (Crocus heufelianus), mai rar și alte specii (margarete,
flori de câmp), din unele perimetre mai ferite, în scopul valorificǎrii în buchete pe piața din
Turda, respectiv de-a lungul DJ75 Turda-Câmpeni.
400. Zone urbanizate, locuire umanǎ
Accesibilitatea zonei și proximitatea acesteia fațǎ de zone urbane (chiar
aglomerǎri – Turda) face ca impactul antropic sǎ fie unul destul de important.
Raza de accesibilitate este cuprinsǎ între 30 și 45 de minute pentru autovehicole
fațǎ de nucleele de tip urban (Turda) respectiv de tip rural (Mivai Viteazu), fǎcând ca
practicile de exploatare (abuzivă) existente sǎ ocupe un spectru extrem de larg.
402. Așezǎri discontinue
In cadrul acestor activitǎți amintim existența unor adǎposturi estivale ale
ciurdarilor și pǎstorilor, mai rar a unor categorii defavorizate emanate din mediul urban.
409. Alte tipuri de așezǎri
Vezi 402 mai sus.
421. Depozitarea reziduurilor menajere
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Au fost întâlnite sporadic, pe toată suprafața studiată deșeuri de origine
menajeră, împrăștiate sau chiar depozitate în mod repetat în unele locuri, în special pe
latura estică ce rămâne proximală localității.
O agresivitate particulară o au reziduurile menajere din plastic și sticlă ce au o
rată de descompunere extrem de lentă și care afectează în mod particular atât asectul
eisagistic al zonei cât și funcționarea unor microbiocenoze (acumularea de apă în unele
recipiente are ca efect reținerea asemeni unor cacane a unor secii de faună).
501. Cărări, circuite, trasee pentru bicicliști
In zona există o rețea relativ densă de cărări dată fiind proximitatea zonei față de
localitatea Ocoliș, respectiv interesul punctual al localnicilor față de anumite zone, practici,
etc.
Astfel, cărările din zonă sunt în principal utilizate în pentru satisfacerea unor
nevoi legate de practicile agricole, traseele turistice urmând doar potecile existente. Nu
există marcaje în zona de implementare a proiectului.
623. Vehicule motorizate
Dată fiind relativa accesibilitate auto a zonei, de pe DJ 75 Turda-Câmpeni pe
deoparte, respectiv terenul accidentat, lipsa unui control asupra prorietăților au existat în
mai multe rânduri episoade de ppracticare a unor activități cu caracter extrem (off-road) cu
mijloace auto și moto, inclusiv ATV.
In zonă apar în mod curent urme, ogașe și perimetre erodate datorate acestor
activități.
626. Schiul, sporturi extreme (off-piste)
Vezi și 623.
La aceasta se adaugă și practicarea în mod izolat a unor sporturi de iarnă pe
pantele din zonă. In acest sens amintim săniușul practicat de copii din localitatea Ocoliș, la
care se adaugă practicarea schiului de către turiști ocazionali veniți mai cu seamă din zona
Turda.
Impactul rămâne de amploare redusă, insă pe alocuri, pe perioada de primăvară
apar zone erodate în zona unor pârtii predilecte, unde se observă afectarea covorului
vegetal vernal. Dată fiind extinderea redusă a acestui fenomen, efectele dispar în sezonul de
vară.
700. Poluarea
Efecte ale poluării sunt prezente și manifeste la nivelul zonei studiate, urmând a
fi discutate în cadrul secțiunilor de mai jos.
701. Poluarea apei
Lipsa cursurilor de apă din zona amplasamentului face ca fenomenele de
poluare a apei să rămână izolate. Cu toate acestea, perimetrele erodate, disersia unor resturi
menajere, dispersia (și formarea unor depozite temporare) de îngrășăminte organice,
contribuie la afectarea locală factorului de mediu apă și contribuie la diminuarea generală a
calității apelor râului Arieș, ca receptor final al apelor din zona studiată.
702. Poluarea aerului
Fenomenele de poluare a aerului sunt prezente, însă nu au în zonă o semnificație
mare. Traficul de pe DN 75 Turda – Câmpeni, contribuie semnificativ la poluarea cu noxe
a factorului de mediu aer. De asemenea, utilizarea lemnului ca și combustibil predilect
(pentru încălzire și menaj) în zonă face ca în special în perioada de iarnă (când în plus
capacitatea locală de detoxificare și purificare este diminuată – etaj de vegetație
caducifoliată) să existe un potențial de afectare a aerului, fără însă a putea fi evidențiate
fenomene asociate (smog, ploi acide, pâcle, etc.).
703. Poluarea solului
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Poluarea solului se datorează în special depozitărilor necontrolate de resturi
menajere, sau provenite din gospodării agricole (tuleie, aie, etc.) la care se adaugă deșeuri
specifice, cum ar fi rumegușul. Cu toate acestea, nu au fost identificate depozitări
însemnate de rumeguș, cu excepția unor cantități reduse de-a lungul drumului comunal de
legătură dintre Ocoliș și vârful Jidovina, cantități ce nu depășesc însă 0,3 mc.
De asemenea depozitarea temporară de resturi organice (bălegar) pentru a fi
împrăștiate pe pajiști, conduce la afectarea locală a covorului vegetal, apărând o succesiune
de vegetație modificată, cu un facies asemănător zonelor de târlire, dominante fiind speciile
nitrofice.
710. Poluarea sonoră
Poluarea sonoră este prezentă în zonă, fiind datorată preponderent traficului din
zona DN 75. La aceasta se adaugă poluarea sonoră asociată exploatărilor în carieră din
imediata proximitate, respectiv a activităților antropice curente din zona Ocoliș.
Astfel se poate spune că asupra faunei din perimetrul studiat există un factor de
stress datorat poluării sonore, cu o semnificație limitată, ce permite instalarea unui anumit
grad de toleranță și adaptare, dat fiind faptul zona nu este una lipsită de specii de faună (nu
este un mediu azoic).
740. Vandalismul
Lipsa unui control asura zonei, izolarea relativă pe culmea Jidovina, spre care
însă există un acces facil e drumurile existente, situația proprietăților, starea economikcă
precară a comunității, etc., au rerezentat factori ce au condus spre vandalizarea unor
resurse, în special lemn pentru foc. Exploatarea abuzivă a resurselor locale nu s-a limitat
numai la lemn, fiind semnalate utilizări abuzive ale pășunilor (în special pe timul nopții, de
către turme erante sau în transhumanță), cosiri în afara perioadelor programate, etc.
La acestea se adaugă acțiunile făcute cu intenție (incendieri – în special de
căpițe de fân), distrugerea unor garduri sau anexe gospodărești, etc.
Ca urmare, populația locală a reacționat prin întărirea sistemelor de delimitare a
proprietăților ce a cauzat o fragmentare drastică a habitatelor, limitând drastic accesul
speciilor de faună (ierbivore mario și carnivore mari).
800. Amenajarea haldelor de gunoi, îndiguirea și uscarea pământului;
generalități
In acest sens amintim depozitările necontrolate de resturi menajere și organice
(bălegar) discutate la codul .703.
900. Eroziune
Suprapășunatul, accesul necontrolat în unele perimetre, utilizarea haotică a
rețelei de căi de acces, starea căilor de acces, au condus la fenomene de eroziune manifeste
prin apariția unor formațiuni torențiale. Fenomenul rămâne însă izolat la nivelul unor
suprafețe restrânse. Cu toate acestea, pe perioadele de ploi abundente sunt antrenați în
torenți de versanți formați, cantități însemnate de aluviuni provenite din erodare și care
contribuie la diminuarea calității cursurilor de ape din zona limitrofă (râul Arieș).
Fenomenele erozive sunt accentuate în special în perioadele de primăvară și
toamnă, când în mod curent sunt incendiate pajiștile, ca măsură empirică și distorionată de
creștere a productivității.
910. Aluvionarea
Datorită fenomenelor erozive din amonte, pe terasele din aval unde apăreau
mici zone umede, procesele de aluvionare au condus la colmatarea avansată a acestora și
pierderea rolului ecologic. Conform mărturiilor localnicilor, fostele ochiuri de apă utilizate
curent ca adăpători naturale, au dispărut în ultimii ani, ca urmare a acestor fenomene,
asociate cu cel explicitat mai sus.
951. Acumularea de materii organice
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Activitățile agricole curente din zona de implementare a proiectului presupun și
utilizarea ca și fertilizatori pentru culturi, respectiv pentru creșterea bonității terenurilor,
îngrășămintele organice provenite din gospodării (bălegarul).
Gunoirea terenurilor se face în special primăvara, înaintea topirii ultimei zăpezi,
însă transportul gunoiului de grajd în apropierea zonelor de împrăștiere se face pe tot
parcursul anului. Depozitarea temporară a acestuia pe anumite perimetre, duce la afectarea
stratelor vegetale ce se îndreaptă spre un facies ruderalizat dominat de secii nitrofile.
Spălarea zonelor de depozitare duce în special la afectarea unor suprafețe din aval apărând
faciesuri extinse asemănătoare zonelor de târlire.
Utilizarea repetată a puținelor ochiuri de apă existente (în special băltirile
temporare de pe versantul cu expoziție sudică) ca surse de adăpare, a făcut ca în preajma
acestora să se acumuleze un surplus de substanță organică ce a condus la alterări ale
faciesurilor naturale. Eutrofizarea (codificată distinct: 952) nu poate fi considerată decât ca
un fenomen izolat, manifest asupra băltirilor temporare, în zonă lipsind zone umede cu
regim permanent. (vezi și 120. Fertilizarea).
954. Invazia unor specii
Una dintre cele mai mari ameninţări asupra diversităţii biologice o constituie
invazia unor specii alohtone. Speciile străine care invadează habitatele cvasinaturale pot fi
responsabile de deteriorarea structurii caracteristice şi specifice ale acestora, deoarece
provoacă scăderea densităţii sau chiar dispariţia populaţiilor de plante native.
O specie străină (alohtonă, adventivă, exotică, non-nativă) reprezintă acel taxon
care este introdus (voluntar sau accidental) în regiuni situate în afara ariei naturale de
distribuţie. Prin specie invazivă se înţelege o specie straină a cărei introducere şi/sau
răspândire ameniţă diversitatea biologică. De exemplu, salcâmul pitic (Amorpha fruticosa),
originar din America de Nord, modifică adesea structura asociaţiilor vegetale de pe
marginea cursurilor de apă, înlocuind chiar unele plante. De aceea este considerată specie
invazivă (Anastasiu et Negrean, 2007).
Specia străină potenţial invazivă este o specie a cărei introducere şi/sau
răspândire ar putea reprezenta o amenţare pentru diversitatea biologică. Speciile străine
potenţial invazive sunt specii care în prezent sunt destul de răspândite astfel încât pot
deveni în câţiva ani specii străine invazive. Specia Phytolaca americana (cârmâzul) este
originară din America şi a fost introdusă ca şi plantă ornamentală în grădinile particulare.
În ultimii ani aceasta a invadat habitatele de pe marginea râurilor, a pădurilor şi chiar
nisipurile. Dacă nu se vor lua măsuri pentru eleiminarea ei, ar putea ajunge să se dezvolte
masiv şi să ameninţe structura floristică a habitatelor în care este sălbăticită (Anastasiu et
Negrean, 2007). Această specie este adesea întâlnită ca și plantă ornamentală în grădinile
din zona comunei Ocoliș, apărând și în habitate naturale și seminaturale.
Introducerea unei specii din aria sa naturală într-o altă arie (regiune, ţară,
continent) este realizată, direct sau indirect, de către om. Unele introduceri sunt
intenţionate: Ailanthus altissima (cenuşerul)-originar din estul Asiei, a fost introdus în
Europa în mod intenţionat ca şi plantă ornamentală; Solidago canadensis (sânzienele de
grădină) şi Impatiens glanduligera (slăbănog himalaian) au ajuns de asemenea în Europa ca
şi plante ornamentale (Anastasiu et Negrean, 2007), toate aceste specii fiind adesea
întâlnite de-a lungul văii Arieșului, urcând însă pe afluenți spre zonele mai înalte. In zona
de implementare a proiectului în special specia Ailanthus altissima a fost întâlnită în
preajma delimitărilor de proprietăți (garduri vii). Au mai fost întâlnite de asemenea:
1. Echinocystis lobata – bostănaş spinos. Este o plantă bianuală, căţărătoare, cu
cârcei ramificaţi. Este originar din America de Nord, la noi finnd cultivat pentru calităţile
decorative ale fructelor. Impactul este moderat asupra vegetaţiei din habitatele ripariene. În
luncile râurilor din Transilvania s-a observat că plantele native acoperite de bostănaş sunt
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sufocate şi în scurt timp putrezesc. Pentru a limita extinderea acestei plante este
recomandată recoltarea fructelor înainte ca acestea să ajungă la maturitate, precum şi
interzicerea cultivării. Apare în zonele de buruienișuri în special pe latura sudică și estică a
zonei de implementare a proiectului.
2. Amorpha fruticosa – salcâm pitic, salcâm mov, amorfă. Este un arbust care
înfloreşte din mai şi până în iulie. Se foloseşte ca plantă ornamentală, meliferă, pentru
realizarea de garduri vii şi perdele de protecţie. Preferă habitatele din lungul râurilor, fiind
însă întâlnită de-a lungul unor garduri vii.
3. Solidago canadensis – sînziene de grădină. Este o plantă perenă cu rizom şi
stoloni originară din America de Nord. Această plantă afectează structura habitatelor în
care se instalează prin înlocuzirea unor specii indigene fiind întâlnită în secial în zona
lizierelor.
4. Reynoutria japonica – troscot mare japonez. Este o plantă perenă cu rizom
târâtor de pe care pornesc numeroase tulpini aeriene înalte de 2-3 m. Înfloreşte în augustseptembrie. Polanta este originară din Japonia şi a fost introdusă prima data în anul 1825 în
Marea Britanie. La noi în ţară este răspândită mai frecvent pe malurile râurilor şi pâraielor
din zona de deal şi de munte. Are mare putere regenerativă, fapt pentru care, odată instalată
într-un loc tinde să ocupe întreaga suprafaţă şi să le elimie pe cele indigene. In zona văii
Arieșului, în special habitatele riariene au avut de suferit fiind profund transformate,
dezvoltându-se de asemenea și de-a lungul căilor de acces. Prezentă de-a lungul drumului
comunal de acces către carieră și în zona comunei Ocoliș, Valea Ocolișului, etc.
962. Parazitismul
Utilizarea pe alocuri abuzivă a pajiștilor ca pășuni, episoadele de transhumanță,
accesul necontrolat pe parcele a făcut ca în zonă să prolifereze în mod semnificativ specii
de acarieni parazite (căpușe). Numărul acestor paraziți pe unele specii de animale
domestice (în secial câini și oi) ajunge să fie mare (de ordinul zecilor) afectând puternic
starea de sănătate a acestora. La efectele directe datorate parazitismului (sângerări, infecții
locale, etc.) se adaugă riscul potențial al transmiterii unor boli dintre care cu efecte deosebit
de grave, inclusiv asupra sănătății umane rămâne borelioza.
1.11.3. Infrastructura existentă
In imediata proximitate (aprox. 500m în linie dreaptă) a zonei de implementare
a proiectului se desfășoară DN 75 Turda – Câmpeni. Accesul la perimetrul de exploatare se
realizează pe un drum comunal existent ce urmează a fi consolidat în scoul susținerii
ativităților specifice.
De pe amplasamentul studiat lipsesc alte rețele edilitare (apă, canalizare, curent
electric, rețele de telefonie fixă, etc.), zona fiind însă acoperită cel puțin parțial (există
unghiuri lisite de semnal, în special spre versantul cu exoziție estică și nordică) de rețele de
telefonie mobilă.
1.11.4. Valori naturale, istorice, culturale, arheologice
De pe amplasamentul studiat lipsesc elemente de patrimoniu istoric, cultural sau
arheologic. Asupra elementelor naturale valoroase se face referire în capitolul dedicat
biodiversității, respectiv în anexele legate de speciile și habitatele criteriu ce au stat la baza
desemnării siturilor Natura 2000 (Situl de Conservare Specială SCI ROSCI0254Trascău
respectiv Aria de Conservare Specială Avifaunistică Munţii Trascăului ROSPA00873,
incluse în reţeaua naţională Natura 2000).
3

Acest sit apare ca ROSPA0087 în HG1284/2007, iar în OM 776/2007, apare ca ROSPA0088Munții Trascău
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1.11.5. Arii naturale protejate/zone protejate
Din zona de implementare a proiectului lipsesc arii protejate naturale de interes
național, definite conform legislației secifice în vigoare.

1.11.6. Zone de protecție sanitară
Din zona de implementare a proiectului lipsesc zone de protecție sanitară.
1.12. Informații despre documentele/reglementările existente privind
planificarea/amenajarea teritorială în zona amplasamentului studiat
Reglementările de amenajare a teritoriului din zona amplasamentului studiat sau făcut prin Certificatul de urbanism.
Conform certificatului de urbanism nr. 111/06.06.2008 eliberat de Consiliul
Judeţean Alba, cu nr. 7016/06.06.2008 eliberat de Consiliul Judeţean Alba, Regimul juridic
şi economic al terenului este:
- folosinţa actuală a terenului: fânaţ, arător, neproductiv, forestier;
- destinaţia: conform PUG şi RLU al comunei Ocoliş terenul este extravilan cu
destinaţie agricolă şi forestieră;
- nu sunt alte prevederi rezultate din hotărâri ale consiliului local sau judetean
cu privire la zona în care se află terenul;
Din punct de vedere a regimului tehnic, sunt date următoarele atribute:
- terenul în suprafaţă de 106337 mp, determinat prin puncte de coordonate
topografice în Stereo '70 (vezi anexe), are formă neregulată;
- asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special;
- lucrările țintǎ care se vor executa constau din exploatare de agregate (piatră);
- terenul este accesibil pe drumurile existente ce vor fi consolidate;
- este necesară scoaterea terenului, care va face obiectul permisului de
exploatare, din circuitul agricol, respectiv forestier;
Zona vizată direct este în suprafaţă de 0,106 km2.
1.13. Informații despre modalitățile proppuse pentru conectarea la
infrastructura existentă
Pentru satisfacerea nevoilor curente privind exploatarea în carieră a dacitului
din perimetrul Jidovina, se are în vedere consolidarea drumului comunal existent ce face
legătura dintre DN 75 Turda – Câmpeni și culmea Jidovina unde urmează a se deschide
cariera.
Pentru consolidarea acestui drum comunal, se va utiliza roca sterilă, fragmentată
și amestecată cu pământ din stratele profunde (peste 30 cm adâncime, față de orizontul 0)
rezultată din decopertări.

34
Hârtie reciclată

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
EIM 105/2008

Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

Cap. 2 Condiţii iniţiale

2.1. Geografie şi aspecte de biogeografie
La nivelul României se întrepătrund numeroase limite de răspândire ale
arealelor unor plante şi animale cu mare valoare bioindicatoare. Astfel, România se
plasează şi la interferenţa unor importante domenii biogeografice, fiind evidentă o
regionare netă în cadrul căreia Carpaţii joacă un rol esenţial.
Aspectelor climatologice regionale, se suprapun particularităţile de ordin
biogeografic ce dau caracterul de unicitate zonei Carpaţilor Occidentali.
Principalele domenii biogeografice europene întâlnite la nivelul ţării noastre
sunt: Domeniul Pannonic (în vestul ţării, Câmpia de Vest), Domeniul Continental, ce
coboară de-a lungul Arcului Carpatic, dinspre latitudini înalte, reprezentând importantă
cale de pătrundere a elementelor siberiene în Europa, Domeniul Stepelor Ucrainene, în
zona de nord-est şi est a ţării şi Domeniul Pontic (Dobrogea şi o parte din sudul ţării)
[European Environment Agency, Europe’s Environment, 1995].
Taiga vest eurasiatică
Atlantic
Zona muntoasă central-europeană
Borenomoral
Continental
Stepa pontică
Panonian
Zonă muntoasă Balcanică

Domeniile biogeografice Europene
Ulterior, regionarea biogeografică a fost completată fiind acceptată la ora
actuală şi o eco-regionare care îmbină atât elemente bio-geografice cât şi caracteristici
particulare ecologice decelabile la nivel continental.
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Astfel la nivelul României sunt decelabile 5 astfel de eco-regiuni: Continentală,
Alpină, Stepică, Panonică şi Pontică. Alături de Ucraina care la rândul său are 5 astfel de
eco-regiuni, sunt statele cu cea mai mare diversitate eco-regională, reflexie fidelă a
condiţiilor particulare ale naturii acestor ţări.

Repartiţia celor 5 ecoregiunile europene de la nivelul României în versiunea acceptatǎ de
MMDD (OM 776/2007)
[dupǎ, Török, Z. – GIS used for delimiting the Euroean biogeographical regions from Romania 2008]

Zona centrală a Carpaţilor Occidentali sau Apuseni, datorită conformaţiei
particulare a Văii Arieşului din punct de vedere biogeografic, se comportă asemeni unui
culoar înfundat, în care elementele sudice ce au străpuns sectoarele meridionale ale Arcului
Carpatic, în migraţia lor înspre nord-vest au fost „prinse” ca într-o capcană. Existenţa unor
ochiuri de stepă, formate în jurul unor masive calcaroase (Rimetea, Ocoliș, Ocolișel) a
permis menţinerea unor populaţii de floră şi faună iubitoare de căldură şi uscăciune. Aceste
zone funcţionează asemeni unor catalizatori în cadrul proceselor de speciaţie. Izolarea
populaţiilor şi efectul factorilor ecologici particulari, ducând la apariţia unor forme, rase
sau chiar subspecii şi specii distincte de floră şi faună, aparte faţă de populaţiile panmixice.
Astfel, în întregul bazin al Arieşului, a apǎrut și s-a dezvoltat o diversitate însemnatǎ a
factorilor de mediu, inclusiv biodiversitate.
Cu toate acestea doatoritǎ interacțiunilor multiple şi pe termen foarte lung
dintre factorii de mediu şi cei antropici, în zonaVǎii Arieșului indicii de biodiversitate au
cunoscut o scǎdere importantǎ. Dacă pentru teritoriul României, factorii ce au impactat
biodiversitatea s-au centrat pe activităţile agricole în cea mai mare proporţie, impactul
industrial resimţindu-se abia în cea de a doua jumătate a secolului XX, de-a lungul Vǎii
Arieșului, se remarcă ambivalenţa acestui cuplu de impacte agricol și industrial.
Existenţa unor minereuri valoroase de aur, argint, fier şi cupru, a făcut ca în
acestă zonă să se concentreze populaţii umane importante, la densităţi neobişnuite pentru
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localizarea altitudinală. Acest fapt a dus la o intensificare a practicilor agricole, între care
creșterea animalelor reprezintǎ ramura cea mai activǎ.

Densitatea populaţiei Munţilor Apuseni, comparativ cu alte zone muntoase din România.
Se observă o creştere semnificativă a densităţii populaţiei în zona Văii Arieşului
[prelucrat după Mâciu, M., Chioreanu, A., Văcaru, V. şi Colab. (1982)]

Obiectivele de interes industrial au fǎcut ca infrastructura din zonǎ sǎ urmeze un
proces de extindere (încǎ din perioada romanǎ) și modernizare, fiind orientatǎ spre
satisfacerea nevoilor de transport de materiale, materii rime, produse finite, resurse umane,
etc. Astfel, DN Turda-Câmpeni, a fost dublat de o cale feratǎ îngustǎ ce a funcționat pânǎ
în anii ’90. In paralel, exploatarea fondului forestier a dus la transformarea profundǎ a
formațiunilor nemorale, dominate în prezent de pǎduri secundare.
Asociate dezvoltǎrilor socio-economice, exlpoatǎrile de resurse naturale au
cunoscut un ritm extrem de intens, inclusiv a produselor de carierǎ. Astfel de-a lungul Vǎii
Arieșului au funcționat numeroase balastiere și cariere. Chiar zona de implementare a
proiectului de dezvoltare a carierei Jidovina vizeazǎ perimetre din cadrul unui masiv
exploatat antetrior în acest sens.
In concluzie, importanţa industrială a zonei a atras după sine nevoia dezvoltării
unei infrastructuri logistice deosebite, pornind de la asigurarea necesarului pentru traiul de
zi cu zi (dezvoltarea agriculturii şi în special a zootehniei ca nevoie particulară de asigurare
de proteine şi energie pentru pătura socială a muncitorilor) şi până la ramurile conexe ce au
susţinut exploatarea de minereuri, cu un accent aparte asupra exploatării forestiere ce a
asigurat materialele necesare (traverse de sprijin, instalaţii miniere tradiţionale, lemn pentru
foc, etc.). Astfel amintim explotarea direcţionată a unor specii valoroase cum sunt cele de
stejar Quercus robur (ce asigură o trăinicie sporită a structurilor de rezistenţă a minelor),
fag Fagus sylvatica (ce furnizează lemn de foc cu o putere calorică ridicată), precum şi
unele răşinoase, în special brad Abies alba dar şi molid Picea abies (ce au asigurat
cheresteaua în multiple domenii ale construcţiilor supraterane atât industriale cât şi conexe,
agricole, de transport, etc.).
S-a observat astfel un proces de cărpinizare şi de ocupare a zonelor forestiere de
către specii pioniere, cu o importanţă economică redusă, cum ar fi mesteacănul (Betula
pendula) sau alunul (Corylus avellana), respectiv carenul.
Urmare a dezvoltării fără precedent a ramurilor industriale în paralel cu cele
agricole, se poate spune fără putinţă de tăgadă că întreaga Vale a Arieșului este una dintre
cele mai impactate regiuni din România, biodiversitatea purtând o puternică amprentă.
Datorită activităţilor antropice în relaţie cu exploatarea resurselor naturale încă
din cele mai vechi timpuri, înainte chiar de cuceririle romane, zone cu integritate naturalǎ
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înaltă sunt extrem de limitate ca extindere în zona văii Arieșului, excepție făcând doar
versanții cu accesibilitate redusă (zona Bedeleu, Vidolm, etc.).

1

2

3

4
Aspecte ale impactului antropic prezent în zona Vǎii Arieșului:
1. Depozite de steril rezultate în urma activitǎților miniere; 2. Vegetație ruderalizatǎ datoritǎ
surapǎșunatului; 3. Deșeuri lemnoase (rumeguș) rezultate din exploatǎri forestiere;
4. Exploatarea de balastru din albia râului Arieș
Perimetrul ce face obiectul proiectului propus, se regăseşte într-o zonă lipsită de
interes major din punct de vedere al biodiversităţii, așa cum se va observa din analiza de
detaliu a speciilor de interes conservativ ce au stat la baza desemnǎrii siturilor Natura 2000,
ce reprezintǎ evaluarea cea mai recentǎ și pertinentǎ din punct de vedere tehnicoadministrativ.

2.2. Clima
Zona studiată se încadrează în sistemul climatic al Munţilor Apuseni.
Munţii Apuseni se încadrează în sistemul orografic al Carpaţilor Occidentali,
reprezentând compartimentul cel mai extins (10.780 km2) şi cu energia de relief cea mai
mare (altitudinea maximă – Vf. Curcubăta Mare 1849 m).
Aşezarea geografică particulară, plasează teritoriul României la interferenţa
principalelor sectoare climatice europene, dominant fiind climatul temperat continental.
Particularităţile eco-geografice impun ansamblului climatic temperat continental, valori
moderate: la nivelul teritoriului României se sting influenţele climatului extrem continental
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materializate prin amplitudini termice mari vară/iarnă precum şi influenţele de tip atlantic
şi mediteranean, caracterizate de un climat mai blând cu amplitudini reduse vară/iarnă.
Combinaţia acestor influenţe a făcut ca România să se bucure de un regim climatic
complex.
Regimul precipitaţilor reflectă dominanţa circulaţiei atmosferice vestice
(atlantice), perpendiculară pe axa de orientare a Apusenilor (nord-sud). Caracteristice sunt
valori ridicate ale mediilor anuale, în special pe versantul vestic, cel mai expus maselor de
aer atlantice. Aici este localizat şi polul precipitaţiilor din România, Stâna de Vale (1100 m
altitudine) cu peste 1765 mm/an. Inspre est, cu toate că altitudinile cresc progresiv,
cantitatea de precipitaţii scade treptat: Vlădeasa (1836m) – 1375 mm/an şi Băişoara (1386
m – versant estic) 977mm/an.

Precipitaţiile medii anuale (mm/an) în Munţii Apuseni
[prelucrat după Mâciu, M., Chioreanu, A., Văcaru, V. şi Colab. (1982)]

Ca o consecinţă a regimului pluvial intens, reţeaua hidrografică este bine
reprezentată, având o densitate cuprinsă între 0,8 şi 2,0 km/ km2. La aceasta se adaugă un
bogat ansamblu de torente şi cursuri temporare, precum şi o importantă reţea subterană
hidrografică, cu activitate evidentă în special în zonele carstificabile.
Poziţia relativ centrală a principalului nod orografic (Munţii Bihorului) a
imprimat o dispoziţie radiară a principalelor artere hidrografice.
Datorită valorilor reduse ale altitudinilor medii şi a poziţiei geografice, atât în
cadrul continentului european cât şi faţă de ansamblul Carpaţilor Româneşti, clima
Munţilor Apuseni este relativ blândă, cu medii anuale preponderent pozitive: 0,8OC la
Vlădeasa (1836m); 4,7OC Băişoara (1386m); 4,0OC Câmpeni etc. Amplitudinea termică
medie anuală este cuprinsă între 17oC în zonele mai înalte şi 25OC în zonele de culoar.
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Temperatura medie anuală în zona Munţilor Apuseni
[prelucrat după Mâciu, M., Chioreanu, A., Văcaru, V. şi Colab. (1982)]

Temperatura medie a lunii ianuarie în zona
Munţilor Apuseni

Temperatura medie a lunii iulie în zona
Munţilor Apuseni

[prelucrat după Mâciu, M., Chioreanu, A., Văcaru, V. şi Colab. (1982)]

Configuraţia aparte a văilor permite apariţia fenomenului de föhnizare, fapt ce
duce la o topire timpurie a stratului de zăpadă în special din zonele periferice, depresionare
sau a celor aflate de-a lungul cursurilor de apă.
Văile mai largi, facilitează procesul de întârziere a instalării iernii în zone din
profunzimea Munţilor Apuseni, stratul de zăpadă acoperind în primă fază doar culmile
înalte.
Zona studiatǎ se regǎsește în sectorul mijlociu al râului Arieș, caracteristicile
climatice coroborându-se cu atributele altitudinale corespondente.
Sectorul mijlociu al bazinului Arieşului este zona cuprinsă între aval de
localitatea Câmpeni, până la Buru, cuprinzând o serie de văi şi pâraie, situate în cea mai
mare măsură pe partea stângă a Arieşului (Valea Bistrei, Valea Dobrii, Valea Poşaga,
Valea Runcului, Valea Ponorului, Valea Vadului), iar pe partea dreraptă mai însemnată este
Valea Rimetea. Orografia zonei bazinului mijlociu al Arieşului cuprinde aspecte variate,
dominând terenurile mai mult sau mai puţin accidentate, cu formaţiuni montane, cât şi
dealuri abrupte, brăzdate de văi adânci, cu pante puternic la minjlociu înclinate, cu orientări
cardinale diverse.
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2.3. Factorul de mediu apă
Zona studiată este situată pe versantul stâng al văii râului Arieş, lipsind din
perimetru curgeri de ape, altele decât cele torențiale, temporare. Apar astfel local o serie de
pâraie şi torenţi a căror aport rămâne neglijabil, în zonă nefiind cartaţi în cadrul cadastrului
apelor cursuri de ape cu regim de curgere permanent.
Pe versantul cu orientare sudică apre un izvor a cărui curgere însă încetează în
perioadele secetoase. Acest izvor a fost captat în imediata proximitate a culmii, fiind
condus spre o adăpătoare de unde curge liber urmând un curs presărat cu băltiri care la
rândul lor sunt utilizate în mod curent ca zone de adăpare.

2.4. Floră şi vegetaţie – aspecte regionale
Din punct de vedere al regionării fito-geografice, zona aparţine etajului
stejarului. Datorită însă unor particularităţi topo-climatice legate în secial de expoziţie şi
tipul de versant, în perimetrul studiat s-a instalat o păşune-împădurită dominată de fag
(Fagus sylvatica).
Specificul zonei este dat de apariţia unor elemente sudice submediteraneene şi
chiar mediteraneene în sppecial în zonele calcaroase, la are se adaugă elemente pontice,
panonice, ponto-panonice, carpato-balcanice, ce se suprapun elementelor de fond centraleuropene.
In zonă apar ambele tipuri majore de formaţiuni vegetale existente:
formaţiunile nemorale, respectiv formaţiunile eremiale, care după CRISTEA (1993), din
punct de vedere fitocenologic, aparţin la trei etaje majore de vegetaţie:
In Carpații Auseni, subetajul cu răspândirea cea mai largă (peste 60%) este cel
al pădurilor de fag şi de amestec, urmat de subetajul pădurilor de molid (peste 35%). In
mică măsură, pe arii izolate, ce nu depăşesc 5% din suprafaţa totală, în jurul celor mai
înalte culmi, s-a instalat o vegetaţie aparţinând subetajului subalpin.
In conformitate cu studii botanice [ŞT. CSUROS, 1972], vegetaţia primară a Văii
Arieşului, de-a lungul cursului de apă, era dominată de specii lemnoase higrofile, grupate
în asociaţii specifice, cum ar fi: Salicetum purpurae, sau Salicetum triandrae, care în
funcţie de dimensiunile luncii, ocupau porţiuni mai mult sau mai puţin extinse. Speciile ce
se regăseau în aceste păduri de luncă erau: Salix alba, S. fragilis, Populus alba, P. nigra, P.
tremula, Alnus glutinosa, A. incana.
Vegetaţia ierboasă (alianţele Nanocyperion şi Polygono-chenopodion) se
dezvolta în zona prundişului, nisipului sau nisipului mâlos, ajunsă la zi numai în perioadele
când apele atingeau cotele minime (iulie-septembrie). In zonele favorabile apăreau, în
special pe cursul Arieşului inferior, asociaţii dominate de stuf (Scirpo-Phragmitetum),
întreţesute sau învecinate cu tufărişuri higrofile.
Pe locul pădurilor de luncă s-au dezvoltat secundar asociaţii ierboase, în care, în
mod caracteristic apar specii de Carex (C. acutiformis, C. riparia, C. gracilis, C. inflata
etc.) şi de graminee (Molinia coerulea, Deschampsia cespitosa, Poa trivialis, Agrostis
alba, A. tenuis, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, F. rubra, Poa pratensis, Trisetum
flavescens, Agropyrum repens, Arrhenaterum elatius etc.).
Se observă explotarea direcţionată a unor specii valoroase cum sunt cele de
stejar (ce asigură o trăinicie sporită a structurilor de rezistenţă a minelor), fag (ce
furnizează lemn de foc cu o putere calorică ridicată), precum şi unele răşinoase, în special
brad dar şi molid (ce au asigurat cheresteaua în multiple domenii ale construcţiilor
supraterane atât industriale cât şi conexe, agricole, de transport, etc.).
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Este evident astfel un proces de cărpinizare sau de invadare a terenurilor
forestiere de către specii pioniere, cu o importanţă redusă, cum ar fi mesteacănul, salcia
căprească, plopul tremurător sau alunul. Urmare a dezvoltării fără precedent a ramurilor
industriale în paralel cu cele agricole, se poate spune fără putinţă de tăgadă că aeastă zonă
este una dintre cele mai impactate din România, biodiversitatea purtând o puternică
amprentă (a se vedea aspecte tratate mai sus, resectiv cele detaliate în Cap. 5.9
Biodiversitatea).
Datorită activităţilor antropice în
relaţie cu exploatarea resurselor naturale
încă din cele mai vechi timpuri, înainte
chiar de cuceririle romane, este extrem de
dificil a se identifica zone ce şi-au păstrat o
oarecare integritate naturală, unde să se mai
regăsească echilibre naturale funcţionale.
Discontinuităţile
covorului
vegetal descriu direcţii ecogeografice de
evoluţie luate în parte din planul
continental, regional sau local, asemeni
unor “felii” din continuul reprezentat de
sfera producătorilor primari vegetali. Aceste
“felii” au primit denumirea de ecocline (aşa
cum au fost ele definite de STUGREN). .
Ecoclinele vegetale, se reflectă fidel asupra
fitofagilor, prin acţiune directă, făcând să
fie
resimţită
unda
respectivă
de
Aspect al vegetaţiei secundare dezvoltate dediscontinuitate în final asupra întregului
a lungul văii Arieşului
ansamblu arhitectural biocenotic.
In zona studiată covorul vegetal prezintă rezultatul interacţiunii factorilor
naturali cu cei antropici, apărând manifeste efectele impactelor multiple şi deosebit de
accentuate ale factorului antropic.
Factorii naturali ce influenţează dezvoltarea covorului vegetal cuprind
influenţele abiotice şi cele biotice este care se suprapun cele de origine antropicǎ.
Vegetaţia ruderală, formată predominant din specii de: Artemisia, Matricaria,
Trifolium, Linaria, Verbascum, Raphanus, Echium vulgare, Coronilla varia, Equisetum
arvense, Urtica dioica, Lycopus europaeus etc. Vegetaţia ruderală şi segetală se dezvoltă
de-a lungul văii Arieşului pe lângă DN75, drumurile secundare şi calea ferată, precum şi
în apropierea aşezărilor umane, gospodăriilor şi a terenurilor agricole aflate în luncă. În
apropiere de Corneşti-Cheia-Mihai Viteazu, terenurile ruderale şi virane ocupă spaţii
extinse.
Neofite cu caracter invaziv, sunt acele specii care nu fac parte din flora
regiunii, însă prin capacitatea lor de a concura cu speciile indigene reuşesc să le
copleşească/elimine pe cele din urmă. Au fost surprinse de-a lungul văii Arieşului
următoarele neofite invazive: Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Erigeron annuus,
Reynoutria japonica, Impatiens glanduligera, Robinia pseudacacia.
De subliniat în acest sens efectul de distorsiune al habitatelor naturale ca urmare
a pătrunderii speciilor invazive (mai cu seamǎ Reynoutria japonica sau Impatiens
glanduligera). Astfel flora specifică habitatelor ripariene, extrem de valoroasă din punct de
vedere bio-ecocenotic, din cadrul cǎreia au fost descrise de altfel asociaţii ce definesc
habitate de interes conservativ, a fost înlocuitǎ de masive alcătuite din aceste specii, ce apar
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pe secţiuni întinse, dezvoltate de-a lungul căilor de acces, însă mai cu seamă de-a lungul
vǎilor și cǎilor de acces.

Masive alcătuide din specii invazive (Reynoutria japonica) de-a lungul căilor de acces, ce
înlocuiesc și în zonele ripariene formaţiunile naturale (stânga); Impatiens glanduligera specie
invazivǎ pionierǎ ce înlocuiește speciile din flora spontanǎ (dreapta)
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Cap. 3 Procese tehnologice

Procesele tehnologice presupuse de defrișare (eliberarea terenului) sunt descrise
în cadrul secțiunii 1.6. Etapele proiectului. Acestea vor fi la rândul lor reglementate și
completate prin proiectele de exploatare, respectiv de împădurire (compesatorie) conform
legislației specifice în vigoare, urmând a face obiectul unui proces administrativ (de
reglementare) specific.

3.1. Procese tehnologice pentru realizarea investiţiei
Schema flux este de tipul:
 Defrişări şi decopertări (vezi secțiunea 1.6.)
 Derocări
 Excavaţii şi săpături mecanizate
 Incărcare
 Transport
 Depozitare temporară (după caz)
 Separare primară (ex. triaj cu site grosiere montate pe autobasculante)
 Concasare
 Separare secundară pe sorturi
 Reabilitări/reconstrucţii ecologice
Ele constau din următoarele categorii de lucrări mai importante:
Lucrări mecanizate:
- derocări prin utilizarea de explozibil dar şi cu ajutorul utilajelor în zonele fisurate
şi cu friabilitate crescută
- săpături locale cu excavator mediu;
- nivelare sumară cu excavator;
- încărcare şi transport material inert;
- reabilitare/reconstrucţie ecologică;
Schema privind eşalonarea în timp a activităţilor din fluxul tehnologic pentru
deschiderea carierei – Etapa iniţială I
1. Lucrări de pregătire şi organizare a şantierului 15-20 zile;
2. Lucrări de decopertare şi depozitare a copertei 15-20 zile;
3. Lucrări de exploatare: ritmul de exploatare va fi corelat în funcţie de cerinţele de
produse de carieră. Este estimată exploatarea pe o perioadă de 25-50 de ani, în
etape de exploatare succesive.
4. Lucrări în vederea dezvoltării fronturilor succesive;
5. Lucrări de închidere a fronturilor inactive exploatării (inclusiv măsuri de
reconstrucţie ecologică) 30 de zile;
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6. Monitorizare/evaluare a eficienţei măsurilor de reconstrucţie ecologică – conform
reglementărilor din acordul/autorizaţia de mediu 12-36 de luni.
Lucrările însoţitoare (transport, concasare, sortare) se vor desfăşura pe întreaga
perioadă de exploatare.
Combustibilul utilizat pentru utilaje este motorina, care nu va fi depozitată în
cadrul punctelor de lucru (şantierelor locale). Alimentarea se va face de la rezervoare
remorcate de tractoare, autocisterne sau cisterne de capacitate mică (autotractate sau
amplasate pe vehicule cu platformă).
Pe perioada funcţionării se vor utiliza scule şi unelte de mână (lopeţi,
târnăcoape, hârleţe, căngi, securi, motoferăstraie, ţapină, perii de sârmă, etc., doar pentru
lucrări limitate, acolo unde va fi cazul, de întreţinere/deblocare a utilajelor.
Atât în faza de construcţie cât şi în faza de exploatare nu se vor folosi substanţe
toxice şi periculoase. Utilajele, echipamentele şi sculele vor fi verificate zilnic pentru
prevenirea oricăror incidente ce ar putea duce la rănirea manipulanţilor sau producerea unor
accidente ecologice.
Uleiurile (de motor, hidraulice, etc.) pentru funcţionarea vehiculelor de
transport şi a utilajelor nu se va depozita în incinta şantierelor de lucru, manoperele de
întreţinere sau reparaţii urmând a se realiza în incinta unor unităţi specializate din
localităţile din imediata proximitate (Turda).
Schema de principiu a personalului ce urmează a fi angajat pe perioada
execuţiei presupune crearea unui număr de minimum 20 de locuri de muncă, după cum
urmează:
Nr.
Poziţia
Nr. de locuri disponibile
Crt.
6.
Șef de carierǎ
1
7.
Maistru
2
8.
Excavatorişti
3
9.
Buldozerist
1
10.
Şofer autocamioane
6
11.
Mecanici
1
12.
Necalificaţi*
4
13.
Paznici
2
14.
20
Total
*Notă: Numărul muncitorilor necalificaţi va varia pe perioada lucrărilor în funcţie de etapele de
execuţie, fiind luat în considerare în tabelul de mai sus, numărul minim necesar.

Proiectul nu necesită migrarea unei forţe de muncă în zonă, în perioada
execuţiei proiectului, mizându-se în primul rând pe angajarea de personal de pe raza
localităţilor din imediata proximitate (Ocoliş, Lunca, Poşaga, Vidolm, Sălciua).
Angajarea cu preponderențǎ de personal din zona de implementare a proiectului
se înscrie în politica firmei ce promoveazǎ mǎsuri de resonsabilitate socialǎ, având în
același timp și relevanțǎ din punct de vedere al eficienței economice (sunt evitate:
transportul de personal pe distanțe mari, reducerea randamentului și a disponibilitǎții de
muncǎ datorate oboselii cauzate de timpul alocat transportului, etc.).

3.2. Alternative privind tehnologia de exploatare a granitului (dacitului)
Având în vedere că dacitul este o rocă dură, singura modalitate de exploatare a
zăcământului este prin perforare-împuşcare cu explozivi, tehnologia de derocare cu
mijloace mecanice nefiind aplicabilă.
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3.3. Masuri, echipamente și condiții de protecție
Masuri generale
Masurile de protectia muncii au ca scop asigurarea conditiilor de munca,
prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale.
Lucrarile de exploatare prevazute in prezenta documentatie, se vor executa cu
respectarea stricta a “Normelor specifice de protectie a muncii".
Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de lucru si de protectie si
supravegherea permanenta a echipei de catre seful de echipa.
Puncte periculoase
Punctele cu potenţial crescut de periclitate se găsesc în preajma utilajelor,
respectiv în zona frontului de lucru.
In proximitatea utilajelor se va limita accesul, lucrările de excavare excluzând
de altfel manipularea de scule/unelte de mână de către muncitori.
La pușcare se vor elibera toate posturile de lucru din perimetrul de siguranțǎ.
Lista cu echipament s-a intocmit in baza Normativului cadru de acordare
si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul
58/10.05.1991 al M.M.P.S. - Departamentul Protectia Muncii.

MASURI DE PRIM–AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTARE
Formatiile de lucru din exploatare, vor fi dotate cu truse sanitare de primajutor. Aceste truse vor face parte integranta din dotarea formatiilor de lucru. Trusele
sanitare vor fi prevazute cu materiale de inventar si consumabile, precum si cu
medicamente necesare, in conformitate cu baremurile stabilite prin reglementarile in
vigoare.
Personalul este obligat sa intervina pentru acordarea primului ajutor in caz
de nevoie, actionand imediat si corect, sa anunte sefii ierarhici superiori si sa actioneze,
daca este cazul, pentru interventia personalului medical de specialitate.
LISTA
cu echipamentul individual de protectie pe durata executarii lucrarilor de construcție
și exploatare a carierei Ocoliș-Jidovina
Nr.
Crt.

Echipament
Pentru risc mecanic:
- Casca de protectie
- Centura de siguranta
- Incaltaminte de protectie
- Viziera de protectie a fetei
- Manusi de protectie (palmare)
- Vesta avertizoare reflectorizanta
- Cizme impermeabile la apa

In timpul
executiei

In timpul
exploatarii

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
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Cap. 4. Deşeuri

4.1. Generarea deşeurilor
Pe perioada lucrărilor vor rezulta următoarele deşeuri: uleiuri arse de la utilajele
folosite şi maşinile de transport, resturi menajere şi produse fecaloide de la muncitori. La
acestea se adaugǎ cantitǎțile de descopertǎ și material inert (produse de carierǎ) fǎrǎ valoare
economicǎ.
Lucrările se vor realiza cu ajutorul utilajelor ce vor utiliza carburant din
rezervoarele proprii. Alimentarea se va face în perimetrele de organizare de şantier, de la
rezervoare remorcate de tractoare, autocisterne sau cisterne de capacitate mică (autotractate
sau amplasate pe vehicule cu platformă). Se are în vedere organizarea unei stații mobile de
carburant.
Uneltele de mână vor fi aduse pe amplasamentele de lucru de către personalul
specializat atunci când este nevoie; motouneltele vor fi alimentate cu amestecul de
carburant (benzină Euro 3 + ulei 2T, benzinǎ sau motorinǎ) în perimetre special amenajate
din zona organizǎrii de șantier, de la rezervoare amplasate pe autoutilitare, sau direct din
recipienţi metalici portabili, cu respectarea mǎsurilor de siguranțǎ și protecție a factorilor
de mediu.
Dat fiind specificul lucrărilor, nu sunt aşteptate probleme deosebite legate de
poluarea apelor subterane sau de suprafaţă cu produşi chimici.
Eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele
respective fiind decopertate şi apoi tratate pentru neutralizarea poluantului.
Pentru evitarea scurgerilor de produse petroliere, utilajele vor fi amănunţit
verificate înainte de a fi utilizate, fiind temeinic spălate sub jet cu presiune pentru
îndepărtarea petelor sau a zonelor cu scurgeri de gresaj, în incinta organizării de şantier.
In acest perimetru se va realiza un batal de prefiltrare şi deznisipare (tranşeu
filtrant), depunerile urmând a fi extrase şi transportate periodic la rampa de deşeuri.
Deşeurile menajere extrem de reduse cantitativ, vor fi colectate în saci tip
pubelă şi transportate în afara perimetrului, urmând a intra în sistemul de management al
deşeurilor din zona de implementare a proiectului.
Cantitatea de produse fecaloide provenite de la muncitori pe perioada lucrărilor
este extrem de redusă şi se va gestiona prin intermediul toaletelor portabile ecologice.
Astfel, în cadrul organizărilor de şantier, se preconizează montarea unui număr de 3 toalete
ecologice cu rezervor vidanjabil, tratat chimic, ce va rezolva această potenţială sursă de
risc, minimizând în special eventuala posibilitate de apariţie a unor focare cu potenţial
patogen.
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4.2. Managementul deşeurilor
Pentru reducerea poluării, gospodărirea acestor deşeuri se va face astfel:
Uleiul uzat se va depozita în butoaie şi se va transporta la punctele de colectare.
Toaletele (3) cu fosa vidanjabilă şi tratată chimic amplasate în zona organizării
de şantier vor fi golite de conţinut periodic, iar deşeurile rezultate se vor transporta în locuri
special amenajate sau la staţiile de epurare din localităţile din proximitate, apelând la
servicii de specialitate.
Deşeurile specifice menajere, se vor colecta în pubele cu saci de plastic.
Acestea vor fi golite periodic, iar gunoiul rezultat va fi transportat în afara perimetrului şi
depozitat în puncte special amenajate.
Nu se produc deşeuri periculoase în timpul execuţiei (construcției) carierei,
respectiv în timpul exploatǎrii acesteia.
Managementul deşeurilor
Denumire
deşeu

Cantitatea
prevăzută
a fi
generată
(t/an kg/zi)

Starea
fizică
(Solid-S,
Lichid-L,
SemisolidSS)
S

Managementul deşeurilor,
cantitatea prevăzută a fi
generată (t/an)

Codul
privind
principala
proprietate
periculoasă

Codul
clasificării
statice

20 01 08

-

-

-

1

-

Codul
deşeului

valorificată

eliminată

rămasă
în stoc

Deşeuri
menajere

1

Ape uzate
(menajere
şi
fecaloide)

0,8
kg/om/zi

L

17 05 04

-

-

-

0,8
kg/om/zi

-

Anvelope
uzate

5

S

-

-

-

-

5

-

Resturi
metalice

0,6

S

-

-

-

0,6

-

-

Uleiuri
uzate

15

L

-

-

-

-

15

-

Managementul materialelor de decopertǎ
Pentru a se ajunge la structura rocii exploatabile, va fi necesară înlăturarea
stratului de sol, respectiv a orizontului de rocă amestecată cu pământ și rocă fisurată.
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Structura materialelor de decopertă din zona de implementare
a proiectului
Materialul rezultat de la decopertare va fi depozitat pe două halde, dupǎ cum
urmeazǎ:
1. Halda de sol vegetal – sol puțin profund (pânǎ la o adâncime de
max. 30cm);
2. Halda de descopertǎ și material inert – sol profund (adâncime de
peste 30 cm) și steril;
1. Halda de sol vegetal se va amplasa în zona de sud a perimetrului și va
cuprinde stratul superficial de decopertǎ (de pânǎ la 30 cm adâncime). In cadrul acestei
halde se vor ingloba și resturile de materiale de origine vegetalǎ procesate primar (tocate)
rezultate din acțiunile de defrișare (crengi, etc.). Astfel întreaga haldǎ va deveni una de
compostare, câștigând în compoziție organicǎ.
In cuprinsul haldei se vor instala tuburi de aerare din polietilenǎ, prevǎzute cu
perforații începând cu nivelul situat la -30 cm. Tuburile de aerare se vor amplasa în rețea
regulatǎ, omogenǎ, având o densitate de 1 tub/3m. Acestea vor facilita aerarea haldei și
menținerea proceselor aerobe de solificare a materiei organice, pe tot volumul haldei de sol
vegetal.
Propunem ca lucrǎrile de haldare sǎ presupunǎ pe lângǎ depozitarea propriu-zisǎ
și mǎsuri de amestecare și mixare a solului depozitat de douǎ ori pe an (primǎvara dupǎ
dezgheț - sfârșitul lunii aprilie, respectiv toamna înainte de îngheț - sfârșitul lunii
septembrie). In acest mod se va asigura o înglobare bunǎ a resturilor organice în sol,
respectiv o aerare necesarǎ menținerii funcțiilor biotice ale solului vegetal.
Înǎlțimea haldei nu va depǎși 4 m înǎlțime, extinderea acesteia urmând a se face
în corelare cu cantitatea de sol vegetal decopertat.
In plus, din halda de sol vegetal se vor preleva cantitǎțile necesare pentru
acoperirea depozitǎrilor cu sol din decoerta profundǎ în scopul reabilitǎrii ecologice a
suprafețelor. De asemenea, solul vegetal se va mai utiliza în cadrul mǎsurilor de
reconstrucție ecologicǎ în fazele de reconstrucție ecologicǎ a carierei.
2. Halda de descopertǎ va fi depozitatǎ într-o zonǎ depresionarǎ situatǎ la est de
amplasament (râpǎ) apǎrutǎ în urma eroziunii accentuate a solului, fǎrǎ însǎ a exista strate
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accesibile de materiale utile (rocǎ) exploatabile în condiții de eficiențǎ economicǎ. Astfel se
respectǎ principiile de asigurare a accesului la resurse impuse de autoritǎți.
Râpa ce va servi de depozitare a stratelor profunde de decopertǎ va fi nivelatǎ și
acoperitǎ cu sol vegetal, întreaga suprafațǎ cǎpǎtând destinația de pajiște cu potențial de
utilizare ca pǎșune, în scopul compensǎrii eventualelor pierderi de suprafețe datorate
extinderii carierei.
Dupǎ copertarea cu sol vegetal se va aplica un strat cu o grosime de 10-15 cm
de fân uscat recoltat târziu (sfârșitul lunii august) din zonǎ. Acest strat va avea funcția de
armare a solului superficial, fiind astfel evitate procesele erozive. In plus, aportul
substanțial de substanțǎ organicǎ va grǎbi procesul de humificare. In cadrul rețelei formate,
pe lângǎ semințele conținute de fânul maturat (recoltat târziu) ,vor fi reținute semințele
purtate de vânt și apǎ, iar rolul de substrat și de adǎpost va contribui la grǎbirea proceselor
de (re)colonizare cu specii de micro și chiar mezofaunǎ.
Dupǎ 1-2 ani, întreaga suprafațǎ va fi supraînsǎmânțatǎ cu specii din flora
spontanǎ localǎ în scopul accelerǎrii proceselor de succesiune de vegetatîe.
Dupǎ primul an, suprafețele vor putea fi utilizate ca pǎșuni pentru un numǎr mic
de animale (aproximativ 10% din capacitatea teoreticǎ – 1 UVM∗/7-10 ha). Se va permite
doar pǎșunatul cu vite mari (bovine, cabaline), care vor contribui la tasarea stratelor
superficiale, aport de materie organicǎ primarǎ, accelerarea proceselor de turn-over, etc.
In al doilea an capacitatea de pǎșunare va crește la 1 UVM/ 3-5 ha, urmând ca
din al treilea an sǎ se ajungǎ la 1 UVM/ha (valoarea acceptatǎ în cadrul managementului
durabil al pǎșunilor din zona de implementare a proiectului.
Parte din materialul steril va fi utilizat pentru fundarea unor porțiuni ale
drumului tehnologic (construit pe amplasamentul existent al drumului de pǎmânt ce urcǎ
spre zona de carierǎ și se ramificǎ fǎcând legǎtura cu DN75 Turda-Câmpeni, respectiv
comuna Ocoliș. Materialul va fi utilizat și pentru întreținerea drumului și consolidarea
acestuia, periodic. Se estimeazǎ cǎ mare parte din cantitate de steril rezultat va fi utilizatǎ în
acest scop, urmând a fi înglobatǎ în structura drumului de pǎmânt existent.

4.3. Deșeuri rezultate din activitățile de defrișare
In urma activităţii de defrişare rezultă deşeuri vegetale (organice) si deseuri de
natura anorganica (uleiuri uzate, anvelope uzate, deseuri metalice) datorate functionarii
utilajelor. Cele organice (rumegus, resturi vegetale, cioate) vor fi colectate în totalitate şi
măcinate, fiind apoi depozitate în zone de compostare pentru obţinerea de sol vegetal cu
încărcătură organică sporită şi care apoi să fie utilizat în acţiunile de renaturare şi
reconstrucţie ecologică, în cadrul haldei de sol vegetal.
Eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele
respective fiind decopertate şi apoi tratate pentru neutralizarea poluantului.
Deşeurile menajere extrem de reduse cantitativ, vor fi colectate în saci tip
pubelă şi transportate în afara terenului silvic.
In ceea ce priveste gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase, nu este cazul.
Nu se va lucra cu substanţe toxice şi periculoase, în afara carburanţilor, care nu vor
presupune manopere complicate care să justifice luarea unor măsuri suplimentare de
protecţie, altele decât cele prevăzute în normele tehnice de protecţie a muncii.
Nu se vor realiza depozite de carburanţi. Aceştia vor fi aduşi ori de câte ori este
nevoie cu mijloace auto proprii specializate (autocisterne, cisterne remorcate de tractor),
utilizându-se în acest sens platforma din cadrul organizării de șantier.
∗

UVM = Unitate Vitǎ Mare

50
Hârtie reciclată

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

EIM 105/2008

Generarea deseurilor
În timpul exploatarii forestiere vor rezulta următoarele deşeuri: cioate, cca. 250400 bucăţi la hectar, rumeguş, resturi de lemn, uleiuri arse de la utilajele de exploatare si
maşinile de transport buşteni, resturi menajere şi produse fecaloide de la muncitorii
forestieri.
Managementul deseurilor
Pentru reducerea poluării, gospodărirea acestor deşeuri se va face astfel:
Cioatele care vor rezulta în urma defrişării pe terenurile pe care se vor executa
construcţiile, se vor scoate şi se vor valorifica printr-un contract cu o firma specializata in
prelucrarea de material lemnos de asa natura (Kronospan) sau se vor valorifica e lan local
ca și material combustibil (lemn de foc). Cantităţile de rumeguş şi resturile mici de lemn
vor rămâne pe loc şi vor fi folosite la compost (înglobate în halda de sol vegetal).
Deşeurile solide formate din resturi de materiale şi de materii prime nu se vor
depozita în afara culoarelor de lucru aprobate, iar la terminarea lucrărilor se vor aduna şi
transporta în locuri de depozitare special amenajate (în afara fondului forestier) sau se vor
preda direct centrelor de recuperare a materialelor refolosibile.
Uleiul uzat se va depozita în recipienti metalici şi se va transporta la punctele de
colectare;
Managementul deşeurilor rezultate din defrișare

Cioate

2,4

Starea
fizică
(Solid-S,
Lichid-L,
SemisolidSS)
S

-

-

-

2

0,4

-

Anvelope
uzate

0,5

S

-

-

-

-

0,5

-

Resturi
metalice
Uleiuri
uzate
Rumegus
si
alte
resturi
vegetale
Ape uzate
(menajere
şi
fecaloide)

0,1

S

-

-

-

0,1

-

-

0,2

L

-

-

-

-

0,2

-

0,3

S, SS

-

-

-

0,3

-

-

1

L

-

-

-

-

1

-

Denumire
deşeu

Cantitatea
prevăzută
a fi
generată
(t/an)

Codul
deşeului

Codul
privind
principala
proprietate
periculoasă

Codul
clasificării
statice

Managementul deşeurilor,
cantitatea prevăzută a fi generată
(t/an)
valorificată

eliminată

rămasă
în stoc

Nu se produc deşeuri periculoase în timpul dezafectării, execuţiei şi exploatării investiţiei.
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Cap. 5 Impactul potenţial

5.1. Apa
a. Aspecte generale. Utilizǎri ale factorului de mediu apǎ în cadrul proiectului
De pe amplasamentul studiat lipsesc curgerile de ape permanente sau
acumulǎrile de ape cu caracter permanent sau prelungit (bǎlți), respectiv zone umede cu
valoare ecosistemicǎ aparte. Apar cu toate acestea ochiuri de bǎltire, reduse ca extindere
(pânǎ la 5-8 mp) a cǎror structurǎ trǎdeazǎ remanența limitatǎ în timp, în directǎ relație cu
aportul de ape meteorice. Estimǎm cǎ perioada de menținere a acestor bǎltiri nu depǎșește
2-5 zile (ocazional mai mult, pânǎ la 7 zile) în funcție de condițiile climatice (episoade de
ploi prelungite, topirea masivǎ a zǎpezilor, etc.). In aceste condiții nu apar premisele
menținerii unor structuri de florǎ și faunǎ particulare, asociate acestora.
Pe amplasament nu se produc ape uzate.
Pe perioada exploatării, instalarea de toalete mobile ecologice va rezolva
problema resturilor fecaloide și a apelor uzate.
De asemenea în incinta organizǎrii de șantier, va funcționa și o cișmea
alimentatǎ prin cǎdere de la un rezervor de apǎ din polietilenǎ. Utilizarea acestei surse va fi
limitatǎ la mǎsuri sumare de igienǎ (spǎlat pe mâni, spǎlatul unor legume sau fructe, etc.).
Apa se va transporta cu ajutorul mijloacelor auto, alimentarea fǎcându-se de la izvoarele
din zonǎ. Apa uzatǎ se va colecta și transporta rin intermediul unei țevi din polietilenǎ cu
diametrul de 110 mm, spre un polder∗ ce va funcționa ca treaptǎ mecano-biologicǎ de
epurare (autoepurare). Practic conținutul de detergenți, materii în suspensie, etc. va rǎmâne
extrem de redus, nefiind în mǎsurǎ a depǎși funtiile și capacitatea de epurare naturalǎ a
polderului.
De asemenea, apele pluviale colectate de pe amplasamentul organizǎrii de
șantier, vor fi colectate și conduse spre acest polder ce va stoa și limita eventualele efecte
ale poluǎrii cursurilor de apǎ din proximitate (râul Arieș).
O cantitate redusă de apă va fi utilizată pentru stropirea căilor de acces pe
perioadele de uscăciune, pentru diminuarea afectării factorului de mediu aer ca urmare a
activitǎților curente (transport), cu particule în suspensie.
Forajele orizontale şi oblice de executat pentru amorsarea cu încărcături
explozive în cadrul activităţii de derocare se vor realiza uscat, fiind doar stropit frontul de
lucru înaintea detonării pentru diminuarea afectării factorului de mediu aer cu particule în
suspensie.
Alte utilizări majore ale apei nu sunt prevăzute astfel că nu vor rezulta ape uzate
pe perioada execuţiei.
Eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele
respective urmând a fi decopertate şi apoi tratate pentru neutralizarea poluantului, fiind
astfel evitată eventualitatea poluării cursurilor de ape sau a stratelor freatice cu produse
petroliere.

∗

polder = reprezintǎ o structurǎ artificialǎ depresionarǎ, rezultatul unor mǎsuri hidrotehnice prin care apa este
reținutǎ permanent sau temporar (preluacrat dupǎ wikipedia.org)
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Pentru alimentarea cu apă potabilă a muncitorilor se vor utiliza recipienţi din
plastic ce vor fi transportaţi pe amplasament cu autovehiculele din dotare, odată cu
transportul muncitorilor.
Consumul de apă potabilă estimat este următorul:
• zilnic maxim:
3 l/om = 0,003 m3/zi;
• anual:
260 zile lucrătoare = 0,78 m3/an/persoanǎ
• total consum apǎ potabilǎ: 0,78 m3 X 20 = 15,6 m3 (15.600 l)
• consum lunar estimat:
15,6 m3/12 = 1,3 m3 = 1.300 l
Necesarul de apă pentru nevoile muncitorilor (altele decât cele de apă potabilă),
precum şi ale utilajelor (sistemele de răcire) se vor sigura prin intermediul unei cisterne
autopurtate, alimentate din cursurile de ape (râul Arieş) din imediata proximitate.
In concluzie, nu rezultă ape uzate, un management al acestora nefiind necesar.
Cu toate acestea se propune realizarea unui sistem de preluare a apelor din zona organizǎrii
de șantier, respectiv a carierei, rin canale de gardǎ, tuburi de canalizare (acolo unde este
nevoie, subtraversǎri) și rigole, ce vor converge cǎtre 2 poldere.
b. Soluția utilizǎrii polderelor
Utilizarea polderelor reprezintǎ soluții curent utilizate în zona obiectivelor
industriale, funcționalitatea acestora fiind demonstratǎ în cadrul unor lucrǎri de specialitate
consacrate.
Polderul I situat în zona carierei:
In cazul proiectului carierei Jidovina, se propune realizarea unui polder ce va
prelua apele pluviale provenite din spǎlarea perimetrului carierei. Acesta va fi realizat în
aval de platforma de exploatare a carierei, la aproximativ 50m de aceasta, apele urmând a fi
conduse prin intermediul unui canal meandrat cu structuri ce vor contribui la diminuarea
vitezei de curgere (amplasarea de bolovani, sǎritori, etc.).
Determinarea debitelor de ape pluviale se face conform STAS 1846/1990, pe
baza relaţiei:

Qp = m x S x Φ x i
unde,
m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul care ţine seama
de capacitatea de înmagazinare în timp şi de durata ploii de calcul "t";
m = 0,8 pentru t < 40 min.
S = aria bazinului de canalizare aferent secţiunii de calcul = 10 ha.
Φ = coeficient de scurgere aferent ariei S (conform STAS 1846 - 90) = 0,10
i = intensitatea ploii de calcul; i = 130 l/s conform STAS 9470-73
Qp = 0,80 x 10 x 0,10 x 130 = 104 l/s
Qp = 374,4 mc/h.
Apele pluviale care spală suprafaţa studiată au un debit de 374,4 mc/h şi pot
antrena suspensii anorganice solide, nepoluante din punct de vedere chimic (praf).
Dimensiunile propuse pentru realizarea polderului vor fi:
Lungime: 35m
Lǎțime: 22m
Adâncime max. 3m
Adâncime medie 1,8m
Volumul total rezultat va fi de 1386 mc
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Conformația polderului va urmǎri panta de amplasare, având zona de adâncime
maximǎ îndreptat spre amonte (umǎr sprijinit în versant).
Constructiv, polderul va fi dotat cu un sistem autoreglabil (prizǎ flotantǎ
racordatǎ la un tub flexibil) ce va permite descǎrcarea apelor din polder în proporție de 2/3
la un debit de 0,3 l/s (1,08 mc/h = 25,92 mc/zi).
Astfel volumul descǎrcabil din polder va fi de 831,6 mc, de descǎrcat în
aroximativ 770 de ore (32 de zile echivalent aprox. 1 lunǎ).
Volumul util al olderului va fi echivalentul a douǎ episoade consecutive de
maxime de precipitații calculate pe unitatea de surafațǎ studiatǎ.
Ținând cont de nivelul precipitațiilor din zonǎ, evaluate aproximativ 1150
mm/mp/an, valoarea medie echivalentǎ a precipitațiilor din zona amplasamentului va fi de
0,31 mc/zi.
Timpul de curgere evaluat se va calcula dupǎ formula:

Tsc = Qtot / VSC
unde,
TSC reprezintǎ timpul de scurgere
Qtot reprezintǎ volumul total al precipitațiilor colectate de pe amplasament
VSC reprezintǎ volumul de curgere pe unitatea de timp (mc/h)
Valoarea calculatǎ va fi:

Tsc = 2760 mc/h (precipitații totale anuale) / 1,08 mc/h = 2555,5 ore
= 106, 4 zile
Se observǎ astfel cǎ în cazul acestei soluții de gestiune propuse se asigurǎ o
curgere pe aproximativ 30% din perioada anului, a pârâului ce urmeazǎ a se scurge din
polder, pe versant.
Ținând însǎ cont de faptul cǎ regimul hidro-climatic al zonei imprimǎ pe o
perioadǎ de aproximativ 6 luni factorului de mediu apǎ starea solidǎ (gheațǎ), rezultǎ cǎ pe
perioada de caldǎ, se va asigura o curgere pe o perioadǎ de aproximativ 60% din timp
(curgere cvasi-permanentǎ).
In aceste condiții, polderul va fi în mǎsurǎ a prelua atât debitele pluviale
calculate pentru amplasamentul studiat, cât sǎ le și stocheze, respectiv sǎ le descarce treptat
în mediu, în cadrul unei curgeri cu regim cvasi-permanent, de relevanțǎ deosebitǎ în cadrul
amplasamentului.
Ținând cont de condițiile locale și de faptul cǎ nu se vor întreprinde mǎsuri de
impermeabilizare a cuvetei polderului, la care se adaugǎ fenomenele asociate de evaotranspirație (cu concursul nemijlocit al florei asociate) se estimeazǎ un regim de curgere
sensibil mai scǎzut, estimat la 50% din perioada în care apa rǎmâne în stare lichidǎ (lunile
calde, fǎrǎ îngheț).
Pentru episoadele excepționale, cu precipitații abundente (ploi torențiale) cǎzute
pe o unitate redusǎ de timp, în scoul evitǎrii unor revǎrsǎri necontrolate a apelor reținute în
cadrul polderului, se va realiza și un sistem de prea plin (amlasat în zona coronamentului)
ce va permite deversarea forțatǎ a apelor pluviale.
Riscul de rupere și revǎrsare a apelor din cadrul polderului este extrem de redus
datoritǎ forței hidraulice reduse stocate în cadrul acestuia, precum și de soluția constructivǎ
aleasǎ, cu adâncimea maximǎ (1,8m) situatǎ în amonte, rezultând o presiune hidraulicǎ
maximalǎ în zona de stabilitate și rezistențǎ maximǎ a polderului.
Polderul II situat în zona organizǎrii de șantier:
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Dimensiunile acestui polder vor fi mult mai modeste, fiind preconizatǎ
realizarea acestuia dupǎ o formǎ circularǎ, cu adâncimea maximǎ spre zona centralǎ, cu o
capacitate totalǎ de stocare de 25 mc. Caracteristicile funcționale ale acestui polder vor fi
asemǎnǎtoare Polderului nr. I, deversarea urmând a se face în același traseu al curgerii de
apǎ.
Traseul curgerilor de ape din zona carierei, va urmǎri traseul drumurilor de
acces, de-a lungul cǎrora se vor desfǎșura rigolele aferente.
Acolo unde va fi posibil, pe arcursul rigolelor se vor realiza în continuare mici
poldere ce vor contribui la auto-epurarea apelor din zona de implementare a proiectului și
evitarea deversǎrii acestora în cursul râului Arieș, având o încǎrcǎturǎ semnificativǎ de
suspensii.

Structura rigolelor de realizat de-a lungul traseelor drumurilor de acces în zona carierei
Se observǎ zonele de descǎrcare treptatǎ a acestora, zonele de acumulare sulimentarǎ, structuri de limitare a
vitezei de curgere dispuse în structura rigolelor

c. Argumente în privința utilizǎrii polderelor
In cele ce urmeazǎ vom detalia câteva aspecte de fundamentare ale soluției de
management propuse:
Zonele umede se regǎsesc de regulǎ în locuri joase, de luncă, de-a lungul
şesurilor, pe lângă râuri şi pâraie, în lunci.
Acolo unde apele se revarsă, apar lacuri şi bălţi, terenuri înmlăştinite şi
inundabile. Aceste habitate, cu vegetaţie abundentă, susţin o varietate mare de specii de
faună. De regulă, zonele umede sunt împânzite de vegetaţie acvatică, stufărişuri şi păpuriş.
Valoarea acestora este extrem de mare atât pentru autoepurarea apelor, datorită funcţiei
denitrificatoare, dar şi pentru conservarea unei bogate biodiversităţi. Pe lângă funcţiile
ecologice însemnate, zonele umede oferă o serie întreagă de produse secundare şi servicii
(în special funcţii de reglare a balanţei hidrice) cu o valoare deosebită în agricultură.
Cu valoare deosebitǎ în cadrul peisajului rǎmân și micro-habitatele de acest gen,
ce asigurǎ remisele instalǎrii unor comunitǎți aparte de florǎ și faunǎ ce contribuie la
creșterea indicilor de biodiversitate locali.
In zona studiatǎ, situatǎ pe culmea versantului de partea stângǎ a vǎii Arieșului,
lisesc astfel de sisteme de zone umede, proriu-zise, aǎrând doar limitate zone de bǎltire, cu
valoare ecosistemicǎ anulatǎ de presiunea pǎșunatului necontrolat (zonele sunt afectate prin
tasare, degradarea vegetației, distrugerea structurii ca urmare a utilizǎrii unora ca scǎldǎtori,
etc.).
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Re-crearea cel puțin a unui numǎr de douǎ astfel de zone umede (polder filtrant
în zona organizǎrii de șantier și polder deznisipator în zona carierei) considerăm că va
reprezenta o componentă valoroasă a perimetrului ce astfel va câştiga mult din punct de
vedere al structurii și funcțiilor ecologice, ce urmeazǎ a fi reflectate în mod obiectiv de
indicii de biodiversitate.
Funcţiile zonelor umede includ protecţia şi îmbunătăţirea calităţi apei, funcţia de
adăpost ca şi habitat pentru fauna sălbatică, funcţia estetică şi cea de producător biologic
primar. Valoarea zonelor umede este consideratǎ a fi foarte importantă pentru societate şi
pentru dezvoltarea unor practici alternative sustenabile legate de promovarea unor activitǎți
durabile, amintind aici dezvoltarea turismului (se are în vedere ca ulterior închiderii și
renaturǎrii carierei, zona sǎ capete și valențe turistice). Pe de altă parte gama largă de
beneficii generate de funcţiile pe care zonele umede le au, determină valoarea fiecărei zone
umede în parte, valoare care este greu de apreciat deoarece aceste diferite tipuri de zone
umede nu au aceleaşi funcţii, iar aceste funcţii nu se manifestă în mod unitar pe toată
suprafaţa sau pe tot timpul anului.
Funcţia de stocare a apei este similarǎ celei unui burete însǎ de aceastǎ datǎ,
natural capabil să înmagazineze o cantitate mare de apă în cazul unor inundaţii, apă pe care
o înapoiază circuitului în mod lent (rol de tampon hidric), limitând astfel aariția unor efecte
cu potențial catastrofal (curgeri de pe versanți, torenți, inundații etc.), această eliberare
lentă a apei diminueaza procesul erozional şi practic opreşte orice inundaţie provenită din
precipitaţii abundente. Totuşi, o zonă umeda de mici dimensiuni nu poate stoca o mare
cantitate de apă, dar dacă se păstrează în natură o mică reţea de mici zone umede, acesta
pot înmagazina la nevoie cantităţi enorme de apă, iar la nivel local, se poate gestiona cu
facilitate un set de mǎsuri orientate în direcția diminuǎrii (și chiar anulǎrii) impactului
asupra factorului de mediu apǎ. Acest aspect al funcţiilor zonelor umede oferă şi o
dimensiune economică a importanţei acestor zone, protejându-se peisajul, evitându-se
dezastrele şi pierderile de vieţi omeneşti, remedierea factorilor de mediu, re-echilibrarea
unor balanțe ecologice funcționale, etc.
Funcţia de filtrare a apei se realizează astfel: după ce apa este oprită de către
mlaştinile şi bălţile din zonele umede, apa vine în contact cu părţile vegetale din aceste
zone, în aşa fel încât sedimentele care vin odată cu apele se depun pe terenul pe care cresc
aceste specii vegetale higrofile. Nutrienţii din fertilizările aplicate sau din bălegar, din
gunoaiele organice menajere, se dizolva în apă şi în cea mai mare parte sunt absorbite de
rădăcinile plantelor şi/sau descompuse de către microorganismele care trăiesc în solurile
umede ale mlaştinilor. Alţi poluanţi rămân aglutinaţi de particulele de sol și sunt suuși
roceselor biochimice de degradare șichiar detoxificare. În cele mai multe din cazuri aceste
filtrări reduc mult din poluanţi şi „consumă” mult din nutrienţi, procese ce se desfǎșoarǎ și
sunt mijlocite în mediul hidric, astfel cǎ la momentul în care apa părăseşte zona umedă,
aceasta este în cea mai mare parte purificatǎ în mod natural. Unele tipuri de zone umede
funcționeazǎ într-atât de eficient ca şi filtru biologic pentru apă încât sunt utilizate ca
structuri cu destinație primarǎ pentru filtrarea apelor provenite din diferite surse.
O altă funcţie foarte importantă a zonelor umede este aceea de producător
biologic primar, acestea constituind ecosistemul cu cea mai mare producţie biologică din
lume; Zonele umede extinse ajung sǎ fie comparabile cu pădurile tropicale şi cu recifurile
de corali, atât din acest punct de vedere, cât şi din punctual de vedere al biodiversităţii şi
funcției suport pe care o oferă altor specii. Vegetaţia abundentă şi apele oferă habitate
pentru peşti dar şi pentru alte specii de faună. Speciile de floră acvatică se dezvoltă cel mai
bine în medii bogate în nutrienţi, acestea consumând nutrienţii, transportând energie pentru
celelalte verigi trofice cu care se află în legătură. Iată de ce această funcţie de producător
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biologic primar are şi ea o dimensiune economică finalizatǎ de exemplu prin capacitatea de
a susține faunǎ piscicolǎ.

Aplicații ale unor structuri de tipul polderelor
1.

2.

3.

Polder cu descǎrcare treptatǎ amenajat în zona
unui parcaj din cadrul unui parc tehnologic și
comercial – rol deznisipator, de reținere a unor
plutitori și a hidrocarburilor (uleiuri,
combustibili).
Poldere permanente și cu descǎrcare treptatǎ
amplasate în proximitatea unui obiectiv industrial
având rol de filtrare și epurare primarǎ;
Poldere de preluare a apelor din rigolele
autostrǎzilor cu rol de reținere a hidrocarburilor și
plutitorilor și filtrare/eurare primarǎ

Prognozarea impactului
Lucrările preconizate nu vor presupune crearea pe plan local a unui dezechilibru
în regimul apelor de suprafaţă şi/sau subterane, datorită lipsei unor cursuri de apă (cartate,
permanente).
Prezența apelor freatice rǎmâne doar prezumtivǎ, ținând cont de amlasamentul
carierei (culmea versantului stâng al vǎii Arieșului), respectiv geologia acestuia (rocǎ
graniticǎ: dacit, impermeabilǎ). Argumente în acest sens rezidǎ și din faptul cǎ din zona
întregului masiv studiat lisesc izvoarele, astfel curgerea apelor pluviale rǎmâne una de ti
suerficial, lumitatǎ la curgerile de suprafațǎ (rapide), respectiv la cele din volumul solului
(curgeri capilare).
Din punctul de vedere al echilibrelor ecologice, dacă se respectă setul minimal
de măsuri de protecţie a factorului de mediu apă, aceste lucrări nu vor afecta şi nu vor
induce consecinţe negative comunităţile acvatice din imediata proximitate (râul Arieș).
Nu se pune problema afectării unor reţele de utilităţi (apǎ potabilǎ și/sau
canalizare) prin executarea lucrărilor dat fiind faptul că astfel de reţele nu există în zona de
implementare.
În zona frontului de lucru, în timpul funcţionării utilajelor, pot apărea
accidental şi local emisii care ar putea polua difuz apele şi solul. Acestea sunt din categoria
pulberilor în suspensie sau a combustibililor, lubrifianţilor şi reziduurilor acestora, care pot
fi manevrate, depozitate sau deversate neglijent în timpul funcţionării utilajelor şi
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autovehiculelor pentru transportul materialelor. O altă sursă de poluare potențialǎ o
constituie produsele fecaloide ale personalului antrenat în lucrările de execuţie a
obiectivelor și care ar putea în mod accidental sǎ ajungǎ în mediu (rǎsturnarea toaletelor
ecologice, spargerea rezervoarelor de stocare a produselor fecaloide în timpul manipulǎrii
acestora, etc.).

Măsuri de diminuarea impactului
Impactul prognozat asupra componentei de mediu – apa – poate fi redus, dacă în
timpul activităţilor se respectă următoarele norme de ordin general:
- limitarea traseelor autovehiculelor şi utilizarea reţelei de căi de acces
existente pentru evitarea încărcării suplimentare a cursurilor de apă cu
particule în suspensie - evitarea traversărilor repetate prin albiile de pâraie
sau torenţi din zonă.
- reconstrucţia ecologică cât mai grabnică a spaţiilor afectate prin acoperire
(copertare) cu covor vegetal, ierbos în toate suprafeţele libere şi acolo unde
este posibil, plantarea de specii de arbori din flora spontană locală pentru
evitarea eroziunii solurilor şi încărcarea cursurilor de ape cu material în
suspensie;
- plantarea unor specii de arbori din flora spontană locală (în special arin
Alnus glutinosa, dar şi specii de salcie, răchită, plop sau frasin) pentru
stabilizarea terasamentelor.
- realizarea unor poldere cu umplere treptată (în trepte) pentru preluarea unor
debite maximale pentru diminuarea efectelor unor creşteri de debite ale
torenţilor şi reţinerea particulelor în suspensie de pe amlasamentul carierei,
respectiv a organizǎrii de șantier;
Dat fiind faptul că manoperele cu produse petroliere vor presupune un control
permanent al utilizării, nu se include posibilitatea de impurificare a cursului de apă.
Riscurile datorate deversării accidentale a resturilor de combustibili, lubrifianţi
şi reziduurile acestora, pot fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării
şantierului de lucru:
- atacarea în etape a obiectivelor cu concentrări minime de utilaje, materiale şi
forţă de muncă;
- amenajarea de platforme impermeabilizate pentru depozitarea temporară de
carburanţi şi depozitarea în butoaie a uleiului uzat;
- amenajarea de toalete ecologice cu fosă vidanjabilă, tratată chimic
impermeabilă, recuperabilă, pentru colectarea produselor fecaloide.

5.2. Aerul
Prognozarea impactului
Căile de transport utilizate sunt cele pre-existente:
- DN 75 Turda – Câmpeni
- Drum de hotar (pe o distanţă de aproximativ 450 m) ce urmează a fi consolidat.
Menţionăm că drumul comunal pre-existent ce urmează a fi consolidat, nu
traversează aşezări umane, el fiind utilizat în mod tradiţional pentru efectuarea unor lucrări
agricole sezoniere, fiind utilizat şi pentru exploatarea anterioară în cariera de pe limita
vestică a perimetrului ţintă.
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Pe amplasament vor fi menţinute drumuri tehnologice temporare a căror
configuraţie şi desfăşurare va fi stabilită în etapa de proiectare de detaliu (etapa de
autorizare).
Circulaţia pe căile de transport utilizate se va supune legislaţiei specifice în vigoare,
inclusiv în ceea ce priveşte încărcarea (sarcina maximă admisă), gabaritul şi viteza de
rulare.
Sursele de poluanţi atmosferici sunt în parte legați și de activitățile de transport
aferenţi obiectivului sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos.

Nr. Tipul sursei
crt.
1.
Surse de combustie de tip
motoare cu ardere internă
(punctiforme în zona frontului de
lucru):
- vehicule de mare putere cu
combustibil motorină;

Poluanţi emişi

Surse de poluanţi atmosferici
Faza în care acţionează

- pulberi
- oxizi de sulf
- monoxid de carbon
- oxizi de azot
- hidrocarburi
- aldehide
- acizi organici

- exploatare
- transport
- reconstrucţie ecologică

Descrierea surselor fixe de poluare potenţială a aerului în timpul
funcţionării obiectivului (etapa de exploatare)
Au fost luaţi în considerare parametrii de funcţionare ai unor utilaje utilizate
frecvent în lucrări similare, la care se poate face raportarea şi echivalarea în cazul utilizării
unor utilaje/echipamente asemănătoare.
Menţionăm de asemenea că diversitatea apărută în ultima perioadă în rândul
dotării companiilor de construcţii face extrem de dificilă evaluarea impactului produs de
motoarele cu ardere. Această evaluare este cu atât mai dificil a se realiza cu cât perioada de
activitate este îndelungată, fapt ca presupune schimbarea cel puţin parţială a unor elemente
din cadrul parcului de lucru.
Consumul mediu al utilajelor exploatate pe amplasament pe perioada unui an
Nr.
Consum
Utilajul
Evaluare nr. ore de lucru/12 luni
Crt.
mediu/oră
1.
Tractor U650M
5
4320
(sau echivalent)
2.
Buldozer S1500
10
480
3.
Excavator S1500
24
1440
6.
Autocamion (x3)
30
12960
Total consum carburanţi
19200
In condiţiile actuale în care se pune accentul pe diminuarea costurilor de
execuţie prin economii de carburant, calculele noastre pot fi interpretate ca maximale, dat
fiind faptul că acestea au făcut referire la echipamente şi utilaje de tehnicitate mai redusă,
cu un consum mediu de combustibili relativ ridicat.
Consumul mediu al utilajelor exploatate pe timpul lucrărilor este prezentat
sintetic în tabelul de mai jos.
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Cantitatea de gaze de eşapare emise în aer variază funcţie de tipul de utilaje
folosite şi timpul de funcţionare al acestora, gradul de uzură al motorului şi sarcina de lucru
în care se află.
Cantitatea medie de combustibil consumat pentru o oră de funcţionare a
utilajelor, la capacitatea medie de funcţionare, este estimată conform tabelului de mai sus,
rezultând o cantitate maximă de carburanţi consumaţi de 19200 litri pe durata de
exploatare.
Avându-se în vedere că emisiile medii rezultate din consumarea unui litru de
motorină sunt:
-NO...........25g
-SO...........5,6 g
-CO...........11g
-COV.........12,2 g
Rezultă că la cantitatea medie de combustibil (motorină) consumat pe oră, se
vor emite în atmosferă:
-NO...............11244 kg/12 luni
-SO................2518,6 kg/12 luni
-CO................4947,3 kg/12 luni
-COV..............5487
kg/12 luni
Datorita faptului ca emisiile gazelor de esapament în aer nu sunt limitate in
conformitate cu Ordinul 462/1993, nu se poate efectua o încadrare a valorilor evaluate în
prevederile acesteia.
Dată fiind extinderea mare a lucrărilor la unitatea de suprafaţă, cu concentrări
reduse de utilaje şi activităţi de transport relativ intense pe tronsoane de drum întinse,
afectarea cu noxe va fi mult atenuată.
Se poate concluziona că noxele eliberate în atmosferă rămân reduse, ele putând
fi preluate de procesele naturale de transformare/degradare, urmând a fi detoxificate local.

Măsuri de diminuare a impactului
Pulberile antrenate în timpul funcţionării utilajelor în zona frontului de lucru se
disipează în atmosferă, nefiind vorba de trafic intens sau concentrare de utilaje (fronturile
de lucru admise vor fi mici).
De asemenea condiţiile de drum existente în zonă nu permit rularea cu viteze
mari şi astfel ridicarea unor cantităţi importante de praf care să afecteze factorii de mediu.
Pe timpul funcţionării nu există surse cu impact potenţial asupra factorului de
mediu aer, în consecinţă nu sunt necesare măsuri de diminuare a impactului.
Măsurile de diminuare a impactului pe timpul execuţiei sunt prezentate sintetic
în tabelul de mai jos.
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Măsuri propuse în vederea diminuării a impactului

Nr.
crt.
1

Funcţionare utilaje

2

Transport materiale

3

Parcări
servicii

4

Front de lucru

Tip activitate

şi

spaţii

Măsuri de reducere

de

Folosirea de utilaje periodic verificate tehnic, de
generaţie recentă, dotate cu sisteme catalitice de
reducere a poluanţilor
Trasee optime
Udarea drumului pe perioadele de uscăciune
Evitarea mirosurilor neplăcute prin:
- Amenajarea spaţiilor de depozitare a
deşeurilor;
- Organizarea colectării periodice şi transportul
la depozitele ecologice în vederea depozitării
definitive;
- Întreţinerea sistemului de colectare şi evacuare
a apelor pluviale din zonele de organizare de
şantier.
Udarea frontului de lucru pentru evitarea emisiei de
praf în atmosferă
Udarea perimetrului ce urmează a fi pușcat în vederea
evitării emisiei de praf în atmosferă și reținerea
(parțială) a gazelor rezultate din explozie
Oprirea motoarelor utilajelor în momentele de
așteptare

Aspecte privind zgomotul şi vibraţiile provocate de puşcările de carieră
Legislatia româna privind structura si continutul studiului de evaluare a
impactului asupra mediului prevede si analiza impactului potential datorat zgomotului si
vibratiilor generate ca urmare a activitatilor investitiei (Ordinul Ministrului Apelor si
Protectiei Mediului, nr. 863, Anexa 2.II, “Structura raportului la studiul de impact asupra
mediului”, a managementul categoriilor potentiale de impact generat de zgomot si vibratii
asupra lucratorilor si a locuitorilor din comunitatile învecinate, reprezinta un factor cheie în
proiectarea, planificarea si implementarea oricaror exploatari moderne, deoarece acestea
pot afecta sanatatea si capacitatea de munca a lucratorilor, precum si confortul locuitorilor
din asezarile umane apropiate, in cazul in care acestea exista in imediata proximitate si – în
situatiile în care se produc vibratii – integritatea fizica a unor constructii potential sensibile.
Acest aspect se analizeaza pentru a efectua o evaluare a impactului potential a zgomotului
si vibratiilor generate de activitatile obiectivului de investitii, precum si pentru identificarea
masurilor de atenuare a impactului, a celor mai bune practici de management si a celor mai
bune tehnici disponibile, în vederea atingerii urmatoarelor obiective
- minimizarea sau, acolo unde este posibil, eliminarea impactului generat de zgomote
si vibratii potential daunatoare sau de natura sa creeze disconfort asupra unor
receptori sensibili sau asupra unor constructii;
- asigurarea unor conditii de siguranta si igiena a muncii pentru toti lucratorii carierei,
în concordanta cu normele nationale si internationale de management al zgomotelor
si vibratiilor la locul de munca.
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Impactul asupra fortei de munca este în general, deja atenuat prin
implementarea unor programe de: protectie auditiva, utilizare a unor bariere acustice sau
ecranare si a altor dispozitive de limitare a zgomotului pentru sursele mecanice majore
(mobile si stationare) si prin utilizarea echipamentelor personale de protectie pentru
prevenirea pierderii auzului si a altor efecte asupra sanatatii. Impactul zgomotului si
vibratiilor ambientale pot sa varieze în limite largi, în functie de distanta la care se afla
zone locuite sau cladiri sensibile la zgomot si vibratii. În plus, perceptia unui impact de
natura sa genereze disconfort (adica, la un nivel la care zgomotele sau vibratiile pot
întrerupe cursul normal al unor activitati zilnice) este deosebit de subiectiva, variind în
limite largi, în functie de perceptia personala a fiecarui receptor.
Operaţia de derocare se face prin perforare şi împuşcare cu explozivi amplasaţi
în găuri de sondă. Găurile se vor realiza paralel cu frontul de exploatare şi vor fi amplasate
pe unul sau două rânduri.
Operaţia de derocare prin împuşcarea găurilor de sondă cu explozivi constituie o
sursă periodică şi de scurtă durată de gaze şi pulberi. Frecvenţa operaţiilor de împuşcare
este estimată la o frecvenţă de 1/lună, iar cantitatea de exploziv utilizată la o împuşcătură
va fi de circa 450 kg.
Substanţele explozive sunt compuşi chimici sau amestecul mai multor compuşi
chimici, care sub influenţa unui impuls exterior pot suferi transformări chimice rapide, cu
degajare de căldură, formare de gaze puternic încălzite, capabile să efectueze un lucru
mecanic.
În urma reacţiei explozive, rezultă următoarele emisii de poluanţi:

CANTITATE
DETONATĂ
450 kg

POLUANŢI PE
KG DETONAT
32 g/kg CO
24 g/kg NOx
0,7 g/kg COV
16 mg/kg H2S

POLUANŢI PT.
O DETONARE
14,4 kg CO
10,8 kg NOx
0,32 kg COV
7,2 kg H2S

DURATA/
FRECVENŢA
DETONĂRILOR
INSTANTANEU/
O DATĂ PE LUNĂ

Prezenţa acestora este resimţită exclusiv în zona frontului în care se execută
împuşcarea, iar sub acţiunea factorilor atmosferici, dispersia gazelor se realizează în câteva
minute.
Gazele rezultate vor fi însoţite de pulberi sedimentabile provenite din detonarea
materialelor explozive şi din dislocarea rocilor, depunerea acestora la sol fiind imediată.
In vederea minimizării impactului poluanţilor asupra factorului de mediu aer se
va proceda la stropirea fronturilor de lucru în etapele de forare/împuşcare, fiind astfel
reţinute emisiile de pulberi.
Graficul de eşalonare a puşcărilor este prezentat sintetic în tabelul de mai jos:

Luna
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
Cantitate
explozibil 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
(kg)
Cantitate
totală
450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3500 3950 4400 4850 5300
explozibil
(kg)
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Caracteristici generale ale zgomotului si vibratiilor asociate carierelor de
piatra
Sursele de impact prin zgomot si vibratii asociate carierelor de piatra vor
include:
utilizarea vehiculelor motorizate pentru transportul personalului, al
materialelor si utilajelor, spre si dinspre amplasamentul carierei;
- activitatile de foraj si puscare efectuate în zona de exploatare a
carierei, în scopul sprijinirii operatiunilor de derocare si excavare a
agregatelor;
- operarea utilajelor mobile si stationare din interiorul carierei, acestea
incluzând în mod tipic autocamioane de transport, excavatoare,
buldozere, încarcatoare, instalatii de foraj, concasoare de agregate,
sisteme de transport pe banda rulanta, generatoare de avarie; si
- operarea periodica a diverse semnale, alarme sau sirene de siguranta
(de exemplu, semnalele de marsarier ale vehiculelor, sirenele de
avertizare pre- si post-puscare).
Receptorii potentiali ai zgomotului si vibratiilor vor include în mod tipic
lucratorii carierei, populatia din afara limitelor amplasamentului carierei.
Masurile de diminuare implementate de regula pentru astfel de surse, în cadrul
celor mai multe exploatari de cariera importante, includ urmatoarele :
- stabilirea unei zone tampon sau a unor limite ale carierei fata de
amplasamentele zonelor locuite si ale receptorilor sensibili în
vederea maximizarii distantei dintre surse si receptori;
- un program cuprinzator de masuri de protectie auditiva si
împotriva vibratiilor la locul de munca elaborat în functie de
zgomotele si caracteristicile de vibratie specifice fiecarui tip de
activitate, în vederea protejarii sanatatii si capacitatii de munca ale
lucratorilor; si
- controlul tehnologic si managementul surselor de zgomot si
vibratii si implementarea unor programe de monitorizare si a unor
procese de corectie.

-

Sinteza categoriilor de impact potential generat de zgomot si vibratii,
masuri de atenuare si planuri de management aplicabile
- surse motorizate (de exemplu, transportul lucratorilor; circulatia
vehiculelor pe amplasamentul; transport/livrare de materiale si
utilaje, transport deseuri; transport de sol vegetal si roca; operarea
generatoarelor de avarie; operarea utilajelor grele, mobile sau fixe);
- alarme de marsarier sau sirene de avertizare; si evitarea în proiectul
exploatarii, a rampelor abrupte pe drumurile de transport si acces, în
limitele impuse prin diverse prevederi ale certificatului de urbanism;
- monitorizarea zgomotului si vibratiilor ambientale si initierea de
actiuni de corectare/prevenire acolo unde este necesar;
- minimizarea distantei de cadere pentru sistemele de transport pe
banda;
- captusirea antifonica a silozurilor de materiale;
- sisteme de amortizare a caderii în buncarele de colectare;
- ecranarea sau izolarea acustica a sistemelor de concasare;
- ecranarea sau izolarea acustica a sistemelor de transport pe banda;
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achizitionarea de camioane, buldozere si alte utilaje importante,
compatibile cu standardele Uniunii Europene, dotate pe cât posibil
cu motoare ecranate acustic si cu alte caracteristici tehnice menite sa
reduca amprenta sonora;
- planificarea/decalarea livrarilor importante în timpul orelor de zi;
- impunerea unor limitari de viteza pe drumurile de acces/transport
minier;
- utilizarea autobuzelor de transport al lucratorilor si a unei programari
juste pentru a minimiza traficul rutier;
- administrarea parcului de vehicule pentru a asigura utilizarea unui
numar minim de vehicule sau utilaje operationale;
Impact asupra fortei de munca generat de zgomot si vibratii ca urmare a operarii
utilajelor grele stationare si mobile, cu exceptia celor asociate operatiilor de puscare
zgomotului, utilizarea echipamentelor de protectie auditiva si implementarea unor
programe de instruire asociate:
- achizitionarea de utilaje cu specificatii tehnice compatibile cu
standardele europene actuale pentru protectia împotriva
zgomotului/vibratiilor;
- implementarea procedurilor de puscare controlata cu exploziv
nitramon;
- planificarea activitatilor de puscare în cariera în vederea limitarii
acestora la orele de zi si evitarea efectuarii acestora în conditii
meteorologice deosebit de nefavorabile;
- monitorizarea/masurarea regulata a impactului auditiv si vibrational
pentru toate activitatile de puscare si initierea, în functie de
necesitati, a unor masuri de ajustare a planurilor de puscare si a unor
actiuni de prevenire/corectare;
- administrarea parcului de vehicule pentru a asigura utilizarea unui
numar minim de vehicule sau utilaje operationale.
Trebuie subliniat faptul ca în cadrul activitatilor moderne de extractie din
cariera, se acorda o atentie speciala optimizarii operatiilor de puscare în vederea cresterii la
maximum a gradului de fragmentare a rocii din corpul de minereu exploatat, minimizând în
acelasi timp zgomotul si vibratiile neproductive, precum si antrenarea în atmosfera a
fragmentelor de roca. Necesitatea acestei optimizari este determinata de:
- necesitatea de a minimiza impactul potential generat de zgomot,
vibratii si particule în suspensie în interiorul si în afara zonei
concesionate carierei;
- consideratii de baza privind protectia muncii (pentru a minimiza
pericolele potentiale de accidente si alte pericole intrinseci legate de
lucrul cu explozibili);
- ratiuni de natura economica ale proiectului (pentru a mentine
costurile de puscare la o valoare minima compatibila însa cu o rata
de productie viabila).

-

Cadrul producerii zgomotului si vibratiilor si receptorii potentiali
Cadrul producerii zgomotului si vibratiilor pentru Cariera Jidovina implica o
topografie montana complexa, inclusa in Defileul Arieșului. Sursele existente sunt
reprezentate de traficul rutier drumurile nationale, pe drumurile judetene si comunale,
precum si de alte surse specifice localitatilor. Sursele legate de activitatile de cariera sunt
reprezentate de activitatile de forare si puscare, operarea utilajelor mobile si stationare,
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precum si utilizarea vehiculelor si a utilajelor grele. Receptorii includ lucratorii din cadrul
exploatarii, vizitatorii, locuitorii din zonele învecinate.
Receptorii umani pot fi clasificati în trei grupe, si anume:
- lucratorii din cadrul carierei, contractorii si alti vizitatori ai
amplasamentului;
- populatia localitatile din exteriorul limitelor zonei de protectie
industriala.
Personalul angajat în cadrul Proiectului si care îsi desfasoara activitatea în zona
de protectie industriala va fi în general, cel mai mult expus la actiunea nivelelor maxime de
zgomot si vibratii. Problemele legate de aceasta categorie de impact asupra locului de
munca vor constitui de aceea obiectul unor reglementari specifice si a aplicarii celor mai
bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de management, menite sa previna
pierderea capacitatii auditive sau alte efecte vatamatoare asupra sanatatii lucratorilor.
Impactul asupra populatiei din zonele învecinate Proiectului va fi în general cu
mult mai putin semnificativ decât cel asupra lucratorilor, datorita distantelor mult mai mari
fata de sursele specifice activitatilor, precum si atenuarii asigurate de barierele acustice
naturale si construite, influentei topografiei si a altor factori.

Zgomotul
Specialistii în acustica utilizeaza descriptori specifici si diferite unitati de
masura în evaluarea nivelele sonore si a impactului generat de zgomot. Zgomotul este de
obicei definit ca un sunet nedorit care interfereaza cu comunicarea verbala si cu perceptia
auditiva sau care poate afecta comportamentul uman. În anumite conditii, zgomotul poate
determina pierderea auzului, poate interfera cu activitatile umane si, pe diferite cai, poate
afecta sanatatea umana si bunastarea.
Decibelul (dB) este unitatea standard acceptata pentru masurarea nivelelor
sonore datorita faptului ca acesta poate fi asociat unor variatii mari în amplitudinea
presiunii sonore. Toatele nivelele de zgomot analizate în acest capitol sunt exprimate în
raport cu o valoare de referinta standard de 20 µP. Atunci când se descrie sunetul si efectul
acestuia asupra organismelor umane se utilizeaza de regula nivele sonore „ponderate A”
dB(A) pentru evalua raspunsul urechii umane. Termenul de „ponderat A” se refera la o
filtrare a semnalului sonor într-o maniera corespunzatoare caii prin care urechea umana
percepe sunetul. Nivelul de zgomot ponderat A se coreleaza bine cu evaluarile umane
asupra zgomotului fiind utilizat la nivel international timp de multi ani pentru masurarea si
evaluarea zgomotului industrial.
Desi scara ponderata A si masurarea energiei echivalente sunt utilizate în mod
obisnuit pentru cuantificarea limitelor raspunsului uman la evenimente individuale sau la
nivele sonore de ansamblu, gradul de disconfort sau a altor efecte de raspuns depind de
asemenea de mai multi alti factori de perceptie, incluzând:
- nivelul sonor ambiental (de fond);
- natura generala a conditiilor existente (zone rurale linistite fata de
zone urbane aglomerate);
- diferenta dintre magnitudinea nivelului evenimentului sonor si
conditiile ambientale;
- durata evenimentului sonor;
- anotimpul (probabilitatea de a se afla în interior sau în aer liber
si/sau de a avea ferestrele deschise sau închise);
- frecventa si repetitivitatea evenimentelor;
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-

perioada din zi când are loc evenimentul.

Vibratiile
Masurarea vibratiilor este în mod obisnuit interpretata în raport cu caracterul
daunator al acestora asupra constructiilor si utilajelor. Într-o cariera de piatra, activitatile de
forare si puscare reprezinta surse semnificative de vibratii care se adauga celor produse de
vehiculele de transport al materialului rezultat si de utilajele de concasare si sortare utilizate
în procesul de valorificare a rocii. Tehnicile de puscare au fost mult îmbunatatite în ultimii
ani din punct de vedere al concentrarii sau directionarii energiilor degajate din explozii
catre acele zone unde se urmareste fragmentarea rocii. Cu toate acestea, se estimeaza ca vor
ramâne unele vibratii care se vor propaga radiar dinspre zona în care s-a produs explozia.
Vibratiile sunt miscari oscilatorii care pot fi descrise din punct de vedere al
deplasarii, vitezei si acceleratiei. Pentru o podea aflata în vibratie, deplasarea este distanta
la care se misca un punct al podelei respective fata de pozitia de echilibru static. Prin viteza
se întelege valoarea momentana a vitezei unui punct al podelei, iar prin acceleratie, variatia
vitezei în functie de timp. Reactia oamenilor, a cladirilor si a utilajelor, este descrisa în mod
normal prin viteza la vârf a particulelor sau prin radacina patrata a vitezei medii. Viteza la
vârf a particulelor este definita ca maximul momentan al semnalului de vibratie, iar
radacina patrata medie a unui semnal, ca valoarea medie a radacinii patrate a amplitudinii
semnalului respectiv. Pentru surse cum ar fi camioanele sau alte vehicule motorizate,
nivelele vitezei la vârf a particulelor sunt în mod obisnuit, mult mai mari decât cele ale
radacinii patrate medii.
Peste anumite limite, vibratiile asociate unor miscari ondulatorii sau de rotatie
pot afecta performanta sau integritatea anumitor utilaje, sau pot afecta integritatea
constructiilor.
Limitele nivelelor de zgomot si vibratii aplicabile activitatilor carierei sunt
descrise în actele normative mentionate în paragrafele de mai jos. sunt stabilite pe baza
urmatoarelor reglementari:
- STAS 10009-88: Acustica urbana: Limite admisibile ale nivelului de
zgomot; acest standard se refera la limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul
urban, diferentiate pe zone si dotari functionale, pe categorii tehnice de strazi. Nivelele
admisibile ale zgomotului exterior (Leq) pentru strazi, masurate la marginea trotuarelor sau
a carosabilului, sunt stabilite în functie de categoria tehnica a strazii respective si sunt
asociate cu intensitatea traficului. Pentru categoria a III-a de strazi (colectoare), nivelul
echivalent de zgomot maxim admisibil este de 65 dB(A). Pentru strazile de categoria a II-a
(conectoare) s-a stabilit un nivel echivalent de zgomot admisibil de 70 dB(A).
Nivelul maxim admisibil de zgomot, Leq, la limita zonelor industriale din arii
urbane este de 65 dB(A). Locuintele pot fi construite pe strazi de diverse categorii tehnice
sau la limita unor zone cu diverse functionalitati, în masura în care zgomotul masurat la 2
m de fatada cladirii, nu depaseste 50 dB(A).
- Ordinul nr. 536/iulie 1997 al ministrului sanatatii stabileste limitele maxim
admisibile ale nivelelor de zgomot (Leq) în locuinte. Limitele pentru orele de zi (06.00 –
22.00) sunt de 50 dB(A), masurate la 2 m de fatada cladiri; pentru orele de noapte (22.00 –
06.00) limitele sunt stabilite la 40 dB(A) lânga cladiri, la 2 m de fatada.
Standardele privind vibratiile au fost stabilite si pentru a avea în vedere efectele
generate de trafic sau utilaje si induse asupra locuintelor, cladirilor de interes cultural si a
persoanelor aflate în aceste cladiri, dupa cum urmeaza:
- STAS 12025/1-94: Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra
cladirilor si partilor de cladiri (Metode de masurare): stabileste metode de masurare a
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vibratiilor generate de traficul rutier care, în urma propagarii prin structura caii rutiere sau
prin patul caii rutiere, actioneaza asupra cladirilor sau partilor din cladiri.
- Standardul român SR 12025/2-94: Acustica cladirilor. Efectele vibratiilor
asupra cladirilor si partilor de cladiri (Limite admisibile): stabileste limitele admisibile
pentru cladirile de locuit, cladirile social-culturale si persoanele aflate în interiorul
cladirilor care ar putea fi afectate de actiunea vibratiilor produse de agregate amplasate în
cladiri sau în exteriorul acestora si a vibratiilor produse de traficul rutier care, în urma
propagarii prin structura caii rutiere sau prin patul caii rutiere, actioneaza asupra cladirilor
sau partilor din cladiri.
Pâna în prezent, în România nu au fost emise standarde aplicabile vibratiilor
induse de activitatile de detonare.

Reglementari ale Uniunii Europene privind zgomotul si vibratiile
Uniunea Europeana a ajuns la un acord asupra mai multor directive care se
refera la zgomot si vibratii în zonele de lucru. Reglementarile europene sunt prezentate pe
scurt în cele ce urmeaza:
Directiva 2002/44/EC: referitoare la cerintele minime de sanatate si siguranta
privind expunerea muncitorilor la riscuri ce decurg din agenti fizici (vibratii), stabileste
valorile de expunere zilnica la vibratii, care declanseaza actiunea (adica valori de la care
trebuie puse în aplicare anumite proceduri de protectie), precum si valorile limita de
expunere zilnica (adica valori care nu trebuie depasite niciodata). Directiva stabileste ca
unice valori ale expunerii zilnice la vibratii, care declanseaza actiunea: 2,5 mm/s pentru
vibratia mânabrat si 0,5 mm/s pentru vibratia transmisa întregului corp; valorile limita sunt
de 5 mm/s si respectiv, de 1,15 mm/s.
Directiva 2003/10/EC – Zgomotul la locul de munca; publicata în Official
Journal of the EU no. L42, la 15 februarie 2003, p38-44: Aceasta directiva stabileste
cerintele minime privitoare la igiena si protectie pentru expunerea lucratorilor la riscuri
generate de actiunea zgomotului, incluzând urmatoarele:
- lucratorii vor beneficia de informare si instruire, precum si de un echipament
eficient de protectie auditiva pentru nivele de 80 dB(A);
- protectia auditiva va fi purtata obligatoriu în cazul expunerilor la nivele de 85
dB(A);
- pentru nivele de 85 dB(A), trebuie asigurate zone de protectie auditiva, acolo
unde acest lucru este fezabil si unde riscurile de expunere justifica acest lucru;
- toti lucratorii au dreptul de a solicita testarea capacitatii auditive;
- alternativele de înlocuire si control trebuie sa aiba prioritate în raport cu
echipamentul de protectie.
Directiva 2000/14/EC a Parlamentului si Consiliului Europei din 8 Mai
2000 privind alinierea legislatiei din statele membre referitoare la emisia de zgomot în
mediu generat de utilaje utilizate în exterior: Aceasta Directiva recunoaste dorinta
statelor membre de a controla emisiile de zgomot generate de utilajele care opereaza în
exterior fiind emisa pentru a se asigura ca cerintele privind reducerea acestor nivele sunt
aceleasi în toate tarile membre. Directiva înlocuieste legislatia precedenta care acoperea
fiecare tip de utilaj, continând prevederi pentru o abordare compatibila în toate statele
Uniunii Europene si în raport cu alte reglementari aplicabile masinilor si echipamentelor.
Actul legislativ se aplica unei tipologii largi de aparatura, incluzând multe dintre utilajelor
mobile destinate a fi utilizate în exterior, indiferent de sursa de putere folosita. În practica,
prevederile acopera cele mai multe dintre utilajele folosite în exterior si care sunt actionate
de motoare pe baza de motorina sau benzina sau sunt actionate electric. Exemple de astfel
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de utilaje sunt reprezentate de utilaje grele actionate de motoare diesel si folosite în
constructii sau exploatari miniere, precum si de generatoare actionate de motoare diesel.
Pâna în prezent, nu au fost elaborate standarde ale Uniunii Europene, aplicabile
în mod specific vibratiilor induse de activitatile de detonare. Cu toate acestea, dupa cum s-a
aratat anterior, va fi pus în aplicare un riguros program de monitorizare a acestui tip de
vibratii, prin care vor fi masurate valorile.

Masuri de atenuare a impactului generat de zgomot si vibratii
Date fiind:
1) natura amplasamentului zonei de protectie industriala a carierei ,
2) apropierea posibila a unor receptori expusi la actiunea zgomotului si
vibratiilor în cadrul comunitatilor umane învecinate,
3) nivelul semnificativ de zgomot asociat traficului pe drumurile afectate de
actvitatea carierei, si 4) influenta incerta a conditiilor atmosferice si a altor caracteristici
fundamentale ale zgomotului si vibratiilor, se recunoaste faptul ca ar putea exista anumite
depasiri ale limitelor admisibile în zonele în care centrele de activitate din cadrul carierei
(de exemplu excavarea in cariera) se gasesc în apropierea limitelor zonei industriale. Din
acest punct de vedere, în cadrul carierei Jidovina se vor aplica urmatoarele masuri:
- impunerea limitelor admisibile prevazute de reglementarile în vigoare ca
obiective specifice de monitorizare si performanta;
- selectarea si monitorizarea amplasamentelor receptoare reprezentative;
Masuri generale de atenuare a impactului
Masurile propuse pentru atenuarea impactului generat de zgomot si vibratii
asociate activitatii carierei de piatra constau dintr-o combinatie de:
- masuri ingineresti cum ar fi: implementarea tehnicilor de puscare moderne;
ajustarea intervalelor de buraj; reducerea amplitudinii exploziilor; reducerea numarului de
gauri de puscare; reglarea cantitatilor de explozibili; minimizarea proportiei de explozibili
puternici utilizati în combinatie cu agenti de puscare în vederea minimizarii impactului
provocat de socul aerian si a volumului de fragmente de roca antrenat în atmosfera;
- implementarea de controale institutionale cum ar fi stabilirea unor zone de
protectie acustica, instalarea de semne, stabilirea si impunerea unor viteze limita pentru
circulatia vehiculelor, utilizarea de echipament corespunzator pentru protectia personalului,
- implementarea de controale tehnice si procedurale corespunzatoare, cum ar fi
programe de întretinere preventiva pentru utilajele importante, în vederea mentinerii
emisiilor acustice în limitele operationale normale;

5.3. Solul
Surse de poluare a solului
Prin specificul său, proiectul analizat nu presupune apariţia unor surse de
poluare a solului.
În cursul exploatării, substanţele care ar putea polua local şi accidental solul
sunt combustibilii, lubrifianţii şi reziduurile acestora, care ar putea fi manevrate, depozitate
sau deversate neglijent în timpul funcţionării utilajelor şi autovehiculelor pentru transportul
materialelor. O altă sursă de poluare o constituie produsele fecaloide ale personalului
angrenat în lucrările de execuţie a obiectivelor.
Prin măsurile de protecţie a mediului considerate în mod special dată fiind
destinaţia de zone de protecţie naturală a terenurilor în cauză se vor lua toate măsurile de
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precauţie, conform normelor tehnice de securitate pentru evitarea scurgerii de carburanţi
sau lubrifianţi pe sol, respectiv prin instalarea unei toalete vidanjabile şi tratate chimic.
Prognozarea impactului
Prin executarea lucrărilor în faza de execuţie a obiectivului, se va produce o
afectare a suprafeţei bentice, care va determina modificarea proprietăţilor sale naturale, dar
fără a se înregistra o poluare a acestuia. Se va înregistra un impact care va modifica
proprietăţile pedologice, fizico-mecanice şi hidrofizice, strict pe suprafeţele afectate.
Prin natura lucrărilor declanşarea unor procese morfo-dinamice, cum ar fi:
alunecările de teren sau accentuarea eroziunii hidrice (săparea de ogaşe, viroage prin
scurgerea necontrolată a apei), rămân practic excluse.
Cu toate acestea temporar pot apărea fenomene de:
- de compactare şi tasare în perioada execuţiei prin circulaţia utilajelor;
- de eroziune superficială;
Accidental, în timpul execuţiei lucrărilor de investiţie, s-ar putea deversa pe
sol substanţe cu caracter poluant de tipul:
- combustibili, lubrifianţi şi reziduurile acestora, care pot fi depozitate şi
manevrate neglijent;
- produsele fecaloide ale muncitorilor antrenaţi la lucrările de execuţie;
Aceste riscuri pot fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării
şantierului de lucru.
• Impactul fizic asupra solului provocat de activitatea propusă
Impactul fizic asupra solului se va manifesta doar la faza de exploatare, în special în
fazele de excavare şi derocare ca urmare a decopertărilor dar şi pe parcursul efectuării
transporturilor. În calitatea şi în structura solului (căi de acces temporare) vor interveni
următoarele modificări inevitabile (dar recuperabile în timp):
-

modificarea proceselor pedogenetice prin întreruperea ciclurilor de viaţă ale
vegetaţiei, microfaunei şi mezofaunei;
modificarea proprietăţilor fizico-mecanice ale solului: textura, starea de afânare
(tasarea), coeziunea şi frecarea internă;
modificarea proprietăţilor hidrofizice, de aeraţie şi termice;
pierderile termice se vor limita la 2%.

Modificarea factorilor care favorizează apariţia eroziunilor
Realizarea şi funcţionarea obiectivului nu va modifica factorii care favorizează
apariţia eroziunilor.
•

Compactarea solurilor, tasarea solurilor, amestecarea straturilor de sol,
schimbarea densităţii solurilor
După cum s-a amintit şi în paragrafele precedente, pe parcursul desfăşurării
lucrărilor de punere în operă în structura solului vor interveni modificări ale proprietăţilor
fizico-mecanice ale solului. Având în vedere că săpăturile vor avea adâncimi relativ micice
vor fi re-umplute pe cale naturală (depunere aluvionară), nu se va produce o amestecare a
straturilor de sol.
•

Modificări în activitatea biologică a solurilor, a calităţii, vulnerabilităţii sau a
rezistenţei
Aşa cum s-a arătat în capitolele anterioare nu apar pierderi de suprafeţe prin
ocuparea cu construcţii sau instalaţii cu caracter permanent.
•
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Cu toate acestea sunt propuse o serie întreagă de lucrări de reconstrucţie
ecologică ce vor minimiza pierderile din biostrate şi vor prelua sarcina creată de
dezvoltarea investiţiei.

Modificări ale versanţilor
Prelevarea de rocă din carieră va duce la apariţia unor structuri verticale
parietale ce va duce la modificarea drastică a structurii solurilor.
•

In zona murală a carierei, instalarea solurilor va fi posibilă doar izolat în zonele
cu fisuri sau poliţe.
La baza carierei va apărea o surafaţă plană ce va permite formarea de soluri noi.
Intregul versant va fi decopertat de solul fertil vegetal ce urmează a se depozita
într-o stivă realizată în trepte şi acolo unde este cazul cu structuri antierozionale (cleionaje).

Măsuri de diminuare a impactului
Intregul perimetru va fi supus unui proces de reconstrucţie ecologică ce va viza
ameliorarea capacităţii de suport a habitatelor.
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu SOL se vor lua
următoarele măsuri:
• Umplerea şanţurilor provocate de traseele de exploatare se va face cu pământul
din stiva de sol vegetal în straturi subţiri, cu udarea şi compactarea cu maiul de
mână a fiecărui strat, sau cu compactoare vibro-mecanice, până la realizarea
unui strat de. După finalizarea lucrărilor suprafaţa terenului se va aduce la starea
iniţială.
• Se vor lua măsuri de reconstrucţie ecologică a unor perimetre afectate anterior
ce au suferit denudaţii prin exploatare, sau expuneri la acţiuni torenţiale.
• La nivelul lizierelor nou apărute se vor transloca arbori de dimensiuni reduse
din imediata proximitate pentru a se asigura o fixare naturală a stratelor.
• Se va modela zona murală a carierei astfel înât să se permită reţinerea locală de
sol şi instalarea vegetaţiei specifice.
• Se va modela zona plană a cariereai astfel încât să se permită instalarea unui
mozaic de habitate de zone umede intercalate între biomuri de tip xeric (rocă
denudată) şi zone acoperite de vegetaţie (ce sunt în măsură să reţină strate de sol
de peste 10 cm.
• Se vor face copertări cu sol vegetal în special în zona plană a carierei cu grosimi
de până la 1 m pentru a permite instalarea unei succesiuni naturale de vegetaţie
care să ducă în mod natural la re-apariţia formaţiunilor vegetale tipice de
pădure.

5.4. Geologia şi subsolul
Nu există în zona amplasamentului şi nici în vecinătatea imediată obiective
geologice valoroase protejate care să fi stat la fundamentarea vreunei decizii de desemnare
a unui statutului de protecţie specială.
Obiectul de protecţie al zonelor desemnate ca sit Natura 2000 fiind acela de
conservare a speciilor de floră/faună respectiv habitate naturale.
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5.5. Impactul prognozat asupra unor valori istorice
In perimetrul de exploatare şi în imediata vecinătate a acestuia nu au fost
semnalate situri de interes arheologic, istoric şi preistoric.
In cazul în care vor apărea pe parcursul exploatării caierei unele semne ale unor
posibile vestigii, perimetrul urmează a fi izolat şi întreaga activitate în imediata vecinătate a
acestuia va înceta. Vor fi informate autorităţiile şi instituţiile abilitate în vederea realizării
descărcării de sarcină arheologică, urmând a se stabili ulterior perimerele exploatabile.
5.6. Impactul transfrontieră prognozat
Obiectivele proiectate, prin dimensiunile reduse (perimetru afectat: 0,106 kmp)
nu produc impact transfrontieră, speciile migratoare nefiind afectate.
Zona de influenţă a proiectului se află în afara rutelor principale de migraţie
care străbat România. De asemenea, zona nu cuprinde locuri favorabile de hrănire a
păsărilor de apă în timpul migraţiei şi nici perimetre de iernare. Nu au fost identificate
perimetre cu valoare eco-cenotică, în măsură să adăpostească colonii semnificative de
lilieci.
Conform unor studii consacrate (Mătieş, 1986; Filipaşcu, 1973; Munteanu,
1985), a unor date existente (Harta migraţiei păsărilor – Societatea Ornitologică Română),
etc., zona se regăseşte în afara principalelor culoare de migraţie (de toamnă-iarnă, respectiv
de primăvară) a păsărilor din România.
Principalele rute de migraţie regionale sunt localizate pe la vestul Munţilor
Apuseni, pe a căror contur se deplasează pe direcţia nord-sud, de-a lungul Câmpiei de Vest,
respectiv e la estul Munților Apuseni străbătând Podișul și Câmpia Transilvaniei. In acest
caz, se observă situarea amplasamentului în afara culoarului.
Culoarele de migraţie ale păsărilor se suprapun cel puţin parţial pe culoarele
speciilor de chiroptere migratoare, astfel că se poate afirma despre această locaţie că se
găseşte în afara culoarelor principale de migraţie.
Astfel nu sunt de aşteptat aglomerări de exemplare de păsări şi lilieci în zona de
implementare a proiectului, ne-existând în acest sens apariţia unui risc potențial față de
seciile migratoare, inclusiv prin afectarea unor habitate ce servesc ca și cartiere de hrănire,
repaus, adăost, etc.

5.7. Biodiversitatea
Floră şi vegetaţie
In zona perimetrului de implementare a proiectului nu au fost întreprinse studii
faunistice sau floristice amănunțite.
Desemnarea zonei ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), respectiv
Arie de Conservare Specială (SCI) s-a făcut pe baza speciilor (habitatelor) potenţiale.
In conformitate cu propunerea elaborată de grupul de lucru constituit pentru
desemnarea siturilor Natura 2000 în România, a fost elaborată o hartă de relevanţă a
grupelor taxonomice ce urmează a fi ocrotite în cadrul Reţelei Natura 2000 constituită la
nivel naţional.

71
Hârtie reciclată

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
EIM 105/2008

Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

Harta de relevanţă a siturilor Natura 2000 în România pe grupe taxonomice
(după, The implementation of the EU Nature Conservation Legislation in
Romania", MMGA, Ameco, EVD project: PPA03/RM/7/5)
Astfel pentru zona de implementare a proiectului relevanţa primară pentru care
s-au desemnat situri în cadrul Reţelei Natura 2000 a fost conferită de speciile de mamifere,
respectiv avifaună.
Aspecte de detaliu asura speciilor și habitatelor criteriu sunt discutate în cadrul
anexelor, insistând aici doar asupra unor aspecte cu relevanță aparte.
Fauna de păsări (Avifauna)
In scopul evidenţierii relevanţei impactului potenţial al activităţilor ce urmează a se
desfăşura în cadrul cariere Ocoliş-Kemna s-a realizat o analiză a populaţiilor locale ale
speciilor criteriu.
Relevanţa proiectului (impactul potenţial produs asupra acestora) este prezentată
sintetic în tabelul de mai jos.
Nume Specie
Relevanţă
Comentariu
Alcedo atthis
Nu
Este o specie ce îşi desfăşoară întregul spectru
de secvenţe comportamentale de-a lungul
habitatelor ripariene, prezenţa speciei în zona de
implementare a proiectului fiind exclusă.
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Anthus campestris

Nu

Aquila chrysaetos

Nu

Bonasa bonasia

Nu

Bubo bubo

Nu

Caprimulgus
europaeus

Nu

Ciconia ciconia

Nu

Ciconia nigra

Nu

Cicus cyaneus

Nu

Specie asociată zonelor aride, deschise, cu
vegetaţie eremială rară, prezenţa speciei în zona
de implementare a proiectului fiind exclusă.
O pereche cuibăreşte la Cheile Turzii, respectiv
Cheile Văilșoarei, ambele locații situate la o
distanţă de peste 10 km în linie dreaptă.
Această este o specie de stâncării a cărei
teritoriu de vânătoare acoperă cu precădere zona
defileului Turzii, a localităţilor Petreştii de Jos şi
Cheia, respectiv valea Aiudului, rar fiind
observată în localităţile Mihai Viteazul,
Corneşti, Copăceni (zone mai aglomerate),r
espectiv în zona văii Arieșului (zonă
împădurită).
Specia apare în pădurile de conifere, mai rar în
pădurile de amestec. Habitatele favorabile
lipsesc din zona de implementare a proiectului
Specie semnalată de la Cheile Turzii. Este o
specie de pădure a cărei prezenţă rămâne incertă
în zonă, aşa cum reiese şi din formularul
standard Natura 2000 (P= probabil).
Specie prezentă în pădurile rare, livezi, etc.
prezenţa în zona de implementare a proiectului
fiind doar accidentală.
Specie ce cuibăreşte în zonele adiacente, în
special în mediul rural, cuiburi fiind semnalate
în Copăceni, Tureni, Turda, toate localităţiile
situate la peste 10 km în linie dreaptă. Cartierele
de hrănire sunt localizate în preajma lacurilor de
la Tureni, Cheiţa, şi în zonele inundabile ale
luncilor cursurilor de apă din zona odișului
Transilvaniei. Este rar observată în zona de
implementare a proiectului, prezenţa acesteia
fiind datorată unor indivizi eratici.
Deşi în zonă există habitate potenţiale
favorabile, prezenţa stressului asociat DN75
Turda-Câmpeni îndepărtează această specie, ce
preferă locuri de cuibărit şi hrănire retrase. De
altfel prezenţa speciei în cadrul sitului a fost
realizată pe baza estimării probabile a 1-2p
cuibăritoare.
Specie ce preferă zonele deschise, mlăştinoase,
terenuri arabile, mirişti, plantaţii tinere de
conifere, fiind cantonată în cadrul sitului în
perioada de iernare în zonele de pajişti, prezenţa
speciei în zona de implementare a proiectului
fiind exclusă.
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Circaetus galicus

Nu

Circus aeruginosus

Nu

Circus pygargus

Nu

Crex crex

Nu

Dendrocopos
leucotos

Nu

Dendrocopos medius

Da

Falco columbarius

Nu

Falco peregrinus

Nu

Ficedula albicollis

Da

Ficedula parva

Da

Lanius collurio

Da

Este o specie rară (prezenţa în cadrul sitului:12p) ce preferă zonele montane deschise, cu
versanţi lipsiţi de pădure, unde îşi poate găsi
hrana ce constă în special din şerpi şi şopârle,
prezenţa speciei în zona de implementare a
proiectului fiind exclusă.
Este o specie asociată zonelor umede,
stufărişurilor, prezenţa speciei în zonă fiind doar
în perioada de pasaj.
Specie de pasaj ce cuibăreşte în zona
mlaştinilor, a zonelor umede, fiind uneori
întâlnită în plantaţii de pini, prezenţa speciei în
zona de implementare a proiectului fiind
exclusă.
Este o specie asociată habitatelor eremiale
întinse, preferând fâneţele bogate şi agroecosistemele, prezenţa speciei în zona de
implementare a proiectului fiind exclusă.
Este o specie caracteristică habitatelor de
interior ale pădurii, fiind bioindicator al
prezenţei unor arborete bătrâne; evitând zonele
de lizieră, prezenţa speciei în zona de
implementare a proiectului este exclusă.
Specie destul de frecventă în zonă. Date fiind
însă secvenţele comportamentale particulare, un
impact potenţial asupra populaţiei locale ca
urmare a implemenării proiectului fiind puţin
probabil.
Specie semnalată de la Cheile Turzii. Prezenţa
în zona de implementare a proiectului rămâne
puţin probabilă.
Este o specie ce preferă zonele cu versanţi
stâncoşi unde şi cuibăreşte, prezenţa speciei în
zona de implementare a proiectului fiind
exclusă.
Specie destul de frecventă în zonă. Date fiind
însă secvenţele comportamentale particulare, un
impact potenţial asupra populaţiei locale ca
urmare a implemenării proiectului fiind puţin
probabil.
Specie destul de frecventă în zonă. Date fiind
însă secvenţele comportamentale particulare, un
impact potenţial asupra populaţiei locale ca
urmare a implemenării proiectului fiind puţin
probabil.
Specie destul de frecventă în zonă. Date fiind
însă secvenţele comportamentale particulare, un
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Lullula arborea

Nu

Pernis apivorus

Nu

Picus canus

Nu

impact potenţial asupra populaţiei locale ca
urmare a implemenării proiectului fiind puţin
probabil.
Specie semnalată de la Cheile Turzii. este o
specie caracteristică zonelor de interior ale
pădurii, evitând lizierele. Un impact potenţial
asupra populaţiei locale ca urmare a
implemenării proiectului fiind puţin probabil.
Specie semnalată de la Cheile Turzii. Date fiind
însă secvenţele comportamentale particulare, un
impact potenţial asupra populaţiei locale ca
urmare a implemenării proiectului fiind puţin
probabil.
Specie semnalată de la Cheile Turzii. Date fiind
însă secvenţele comportamentale particulare, un
impact potenţial asupra populaţiei locale ca
urmare a implemenării proiectului fiind puţin
probabil.

Din tabelul de mai sus se observă că speciile criteriu identificate pentru
propunerea de desemnare a sitului ROSPA0088 Munţii Trascău, lipsesc în general din zona
de desfăşurare a activităţilor propuse, eventualele efecte ale impactului generat fiind
improbabile.
Cu toate acestea este posibilă prezenţa speciei de sfâncioc mare în zonă, dată
fiind toleranţa mare a acestor specii faţă de factorii disturbanţi. Sunt frecvente cazurile de
semnalare ale unor perechi cuibăritoare în imediata vecinătate a unor căi de acces (drumuri)
cu trafic intens.
Impactul pe perioada de execuţie şi exploatare se va manifesta temporar şi local,
iniţial sub forma unui deranj pe o perioadă de aproximativ 12 luni ce se va suprapune însă
pe impactul anterior datorat exploatării unor cariere în imediata proximitate, respectiv
traficului existent de-a lungul drumului ce şerpuieşte în paralel cu Valea râului Arieş, dar şi
a activităţilor antropice curente de intensitate medie (practici agricole, trafic, exploatări în
cariere, etc.) din zonă.
In acest sens considerăm că deranjul va reprezenta un factor de stress nou,
suplimentar faţă de populaţiile de păsări, însă de intensitate şi amploare limitată care nu va
coduce spre o afectare ireversibilă a populaţiilor de specii de faună.
Rute de migraţie
Principalele rute de migraţie regionale sunt localizate pe la vestul Munţilor
Apuseni, pe a căror contur se deplasează pe direcţia nord-sud, de-a lungul culoarului
denumit Panono-Balcanic. De asemenea, culoarul de migraţie Transilvănean înconjoară pe
la este Munţii Apuseni şi urmează o direcţie în diagonală de-a lungul Câmpiei Transilvaniei
(vezi cap. 5.6. Impact transfrontieră prognozat).
Densități populaționale
Conform formularului standard de desemnare a sitului Natura 2000, densitățile
speciilor criteriu de păsări sunt prezentate sintetic în tabelele de mai jos:
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Nume Specie

Pop.
res.

Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila chrysaetos

11-12p

Bonasa bonasia

80-100p

Breed

Winter

Stage

Pop.

3-5p

D

15-20p

D
C

Cons.

B

Iso.

B

C

B

C

C
D

B

C

C

B

C

D
C

B

C

C
B

C
B

C
C

C

B

C

D
A

B

C

1800025000
p
8001000p

B

B

C

C

B

C

Lanius collurio

25003000

D

Lullula arborea (!)

45005000
(20002700)

C

B

C

Pernis apivorus
Picus canus

40-60p
380420p

B
D

B

C

Bubo bubo
Caprimulgus
europaeus
Ciconia ciconia

5-8p
30-50p

Ciconia nigra
Circaetus gallicus

1-2p
1-2p

500700i

30-40i

Circus
aeruginosus
10-20i

Circus cyaneus
Circus pygargus
Crex crex
Dendrocopos
leucotos
Dendrocopos
medius

30-40p
320360p
200600p

Falco columbarius
Falco peregrinus

2-3p

Ficedula albicollis

Ficedula parva

D

10-20i

D

15-25i

D

3-5i

50-80i

Notă (!): specia Lullula arborea este menționată de două ori în cadrul aceluiași
tabel cu privire la estimarea populației speciilor criteriu, însă cu cuantificări diferite în
propporție de peste 100%, apărând semne de întrebare asupra pertinenței evaluărilor
realizate în cadrul propunerilor de situri și în mod particular asupra estimărilor poulaționale
la nivelul sitului ROSPA0087 Munții Trascău.

76
Hârtie reciclată

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

EIM 105/2008

Nume Specie

Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila chrysaetos
Bonasa bonasia
Bubo bubo
Caprimulgus
europaeus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus

Nr.
ind.*

Densitate/sit
(raportare la ha)

Densitate
extrapolată la
nivelul
perimetrului
proiectului

5
20
12
100
8
50

0.0001
0.0003
0.0002
0.0017
0.0001

0.00000145
0.00000579
0.00000347
0.00002893
0.00000231

0.0009
0.0119
0.0000
0.0000
0.0000
0.0003
0.0007
0.0007

0.00001447
0.00020254
0.00000058
0.00000058
0.00000000
0.00000579
0.00001157
0.00001157

0.0061

0.00010416

0.0102
0.0001
0.0001

0.00017361
0.00000145
0.00000087

700
2
2

Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Crex crex
Dendrocopos
leucotos
Dendrocopos
medius

20
40
40
360
600

Calcul de
afectare

Probabilitate
de afectare

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

0
0
0
0
0
0

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

0
0
0
0
0
0
0
0

Da

1-2p

5
Nu
0
3
Nu
0
Ficedula albicollis
2500
Da
2-5p
0
0.4255
0.00723367
Ficedula parva
1000
0.0170
0.00028935
Da
2-5p
Lanius collurio
3000
0.0511
0.00086804
Da
2-6p
Lullula arborea
5000
0.0851
0.00144673
Nu
0
Pernis apivorus
60
0.0010
0.00001736
Nu
0
Picus canus
420
0.0071
0.00012153
Nu
0
Notă*: A fost considerată valoarea maximală a indivizilor estimați a fi prezenți la nivelul
sitului
In zona de implementare a proiectului a fost observat un număr redus al
speciilor criteriu de păsări, acestea fiind în afara habitatului optim.
De asemenea a mai fost evaluat imactul potențial, raportat la întreaga suprafață
a proiectului pe perioada de desfășurare a activităților asupra speciilor criteriu de păsări.
Conform evaluării se areciază că imactul va fi unul limitat asupra unui număr de 4 specii
(Dendrocopos medius, Ficedula parva, Lanius collurio și Ficedula albicollis).
Falco columbarius
Falco peregrinus

Pentru speciile criteriu ce au stat la baza desemnării ROSCI0253 Trascău nu
există estimări populaționale care să permită o raportare și o dimensionare a mărimii
impactului potențial.
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Fauna de vertebrate
Conform propunerii de desemnare a SCI, speciile criteriu de vertebrate sunt:

Nume Specie
Rhinolophus euryale
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Lynx lynx
Triturus vulgaris
ampelensis
Triturus cristatus
Bombina variegata

Population
resident
P
P
P
P
V
P

Population

Conservation

Isolation

C
C
B
C
C
B

B
B
B
B
B
B

B
C
C
C
C
A

C
C

C
B

B
B

C
C

a. Rhinolophus euryale - liliacul mediteranean cu nas-potcoavă
Este o specie care apare în peşteri, tunele, galerii miniere părăsite, eventual în
colonii mixte cu alte specii de Rhinolophidae.
Această specie apare menţionată conform Cărţii Roşii a vertebratelor din
România din 11 localităţi, lipsind din zona Câmpiei Transilvaniei și a Munților Apuseni.
Probabil menţionarea acestei specii din zona se datorează unor cercetări recente.
Efectivul acestei specii la nivel naţional este estimat la aproximativ 1500-2000
de indivizi, beneficiind astfel de statut de specie periclitată.
b. Rhinolophus hipposideros - liliacul mic cu nas potcoavă
Răspândit aproape în toată Europa centrală şi de sud. La noi, destul de comun
atât la şes, cât şi la munte, iarna şi vara prin peşteri, poduri de case, beciuri, firide,
clopotniţe. Trăieşte în colonii mai mult sau mai puţin numeroase sau dar câteodată pot fi
găsiţi şi indivizi izolaţi. Se hrăneşte cu diferite insecte, vânând mai ales imediat după
asfinţitul soarelui până aproape de miezul nopţii.
Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România specia este semnalată din
zona Cheilor Turzii.
Efectivul acestei specii la nivel naţional este estimat la aproximativ 10000 de
indivizi, beneficiind astfel de statut de specie vulnerabilă.
Amplasamentul propus se regăseşte la distanţă de aproximativ 2,5 km de
aşezările umane, astfel posibile adăposturi (poduri de case, şuri, turle, etc.) nu se regăsesc
pe amplasament.
De asemenea, nu există păduri bătrâne pe amplasament, unde să poată apărea
indivizi de arbori bătrâni, scorburoşi care să permită apariţia unor adăposturi potenţiale
favorabile. De asemenea lipsesc arbori izolaţi bătrâni, cu excepția unui număr de 4 sălcii
(Salix sp.) situate la limita unei prorietăți din zona sud-estică a perimetrului studiat.
c. Barbastella barbastellus
Este o specie răspândită în regiunile muntoase din centrul Europei, precum şi în
cele de stepă şi silvostepă din partea sud-estică. In România apare destul de rar în zona
pădurilor subcarpatice, semnalat în unele peşteri din Oltenia, Transilvania. Zboară destul de
iute pe deasupra grădinilor. Primăvara şi vara apare timpuriu, chiar pe timp de furtună şi
ploaie. Trăieşte mai mult izolat. Iarna stă suspendat printre crăpăturile stâncilor din peşteri,
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prin tunele sau pivniţe, în grupuri mici sau izolat; vara se ascunde prin scorburile copacilor
şi crăpăturile zidurilor.
Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România efectivul acestei specii la
nivel naţional este estimat la aproximativ 3500 de indivizi, beneficiind astfel de statut de
specie vulnerabilă.
Pe perioada lucrărilor de execuţie şi a funcţionării carierei specia nu va fi
afectată nici indirect prin deranjarea/destabilizarea habitatelor (cartiere de hrănire, de
reproducere, locuri de adăpost, etc.), nici direct prin afectarea unor indivizi ai speciei.

Arbori izolați (Salix sp.) identificați în zona sud-estică de imlementare a proiectului
In scopul identificării unei eventuale colonii de lilieci au fost atent investigate
crăpăturile, spațiile dintre trunchi și scoarță și scorburile acestor arbori, inclusiv podeaua
acestora (pentru găsirea dejecțiilor), fără însă a se putea identifica nici măcar indivizi
izolați. Cu toate acestea rămâne probabilă utilizarea acestor arbori ca locuri temporare de
adăpost, drept pentru care propunem menținerea acestora pe amplasament și crearea unui
erimetru de protecție cu rază de 5 m. In cazul în care exploatarea urmează a afecta acești
arbori (sau alții asemenea), propunem menținerea trunchiurilor pe amplasament, și
relocarea acestora în zonele de lizieră.
Exploatarea agregatelor de piatră se face dintr-un versant în care nu au putut fi
evidenţiate fisuri, crevase, caverne sau orice alte posibile locuri de adăpost al speciilor de
chiroptere, acestea preferând în mod deosebit zonele calcaroase, cu regim climatic mai
favorabil şi cu o reţea (inclusiv mediu subteran superficial) complexă ce se constituie în
nişe de adăpost.
In concluzie, exploatarea carierei este situată în afara habitatelor posibile ale
adăposturilor preferate de speciile de lilieci.
d. Canis lupus - lupul
Răspândire: Eurasia şi America de Nord. În trecut specia ocupa întreaga Europă,
în prezent există populaţii izolate şi reduse numeric în Italia şi Peninsula Iberică, Alpii
francezi şi Fenoscandia. Este răspândit în întreaga Rusie (cu excepţia unei zone largi din
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jurul Moscovei), ţările Baltice, nordul Ucrainei, estul Poloniei, Munţii Balcani, Slovacia şi
România. Populaţia din România variază în jurul cifrei de 2500 de exemplare, din care
aproximativ 700 (28%) sunt ucişi (conform cotelor de recoltă stabilite).
Preferă pădurile întinse, dar apare şi în locuri deschise. Este un prădător
nespecializat, se hrăneşte cu ierbivore copitate, sălbatice şi domestice, lagomorfe,
rozătoare, păsări şi ouă, amfibieni şi reptile, fructe şi cadavre. Teritoriul unei haite poate
varia de la 100 la 1000 km², animalele vânează în haite de pâna la 10 indivizi când se
hrănesc cu copitate, sau fiecare individ separat atunci când se hrănesc cu rozătoare.
Tendinţe: Datorită persecuţiei sistematice, specia s-a retras către zona
muntoasă, dispărând din regiunile de câmpie şi deal.
Din zona de imlementare a proiectului lipsesc semnalări ale unor haiticuri,
existând însă unele observații sporadice ale unor indivizi solitari.

Concluzii cu privire la fauna de vertebrate
In zona de implementare a proiectului efectele directe şi indirecte cu impact
potenţial asupra faunei de mamifere sunt limitate, rezumându-se în general la deranjul
potenţial creat pe perioada execuţiei, ce va fi însă resimţit local, nefiind în măsură a
destabiliza populaţiile ce fac obiectul protectiei, respectiv speciile criteriu ce au stat la baza
desemnării siturilor Natura 2000.
Habitatele speciilor în cauză urmează a fi afectate însă limitat din punct de
vedere spaţial (10 ha).
Fauna de nevertebrate
Literatura de specialitate şi experienţa formată în jurul implementării unor
proiecte similare, a demonstrat că impactul asupra faunei de nevertebrate rămâne
nesemnificativ. Acesta apare doar în cazul existenţei unor surse luminoase ce conţin şi
radiaţie în spectrul UV (becuri cu vapori de mercur), apărând în acest caz riscul unor
aglomerări a speciilor cu activitate nocturnă.
Astfel este evitată şi aglomerarea unor specii de chiroptere care să urmărească
speciile de insecte nocturne, fiind astfel minimizat impactul potenţial al instalaţiei asupra
faunei locale de chiroptere.
Acest impact poate fi înlăturat ca urmare a utilizării unor surse luminoase
lipseite de radiaţie UV (becuri clasice cu filament, sau becuri cu vapori de sodiu).

Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor de faună
Pentru proiectul de faţa au fost prevăzute următoarele măsuri de diminuare a
impactului:
- limitarea traseelor autovehiculelor şi utilizarea reţelei de căi de acces existente
pentru evitarea poluării cu particule în suspensie a habitatelor din imediata
proximitate, precum şi a diminuării deranjului unor specii;
- reconstrucţia ecologică cât mai grabnică a spaţiilor afectate prin acoperire
(copertare) cu covor vegetal, ierbos în toate suprafeţele libere şi acolo unde
este posibil, placarea taluzurilor cu stâncării sau alte structuri de încadrare în
peisaj care să favorizeze colonizarea unor specii de interes (specii de
herpetofaună, mamifere mici, etc.), ce rămân în afara oricărui impact
potenţial;
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-

utilizarea unor surse de iluminare lipsite de radiaţie UV ce nu atrag speciile
de insecte cu activitate nocturnă şi indirect speciile de chiroptere ce le
urmăresc;
- plantarea unor specii de arbori din flora spontană locală (în special arin Alnus
glutinosa, dar şi specii de salcie, răchită, plop sau frasin) pentru diversificarea
nişelor ecologice, favorizante pentru instalarea unor noi specii de faună;
- realizarea unor poldere de mici dimensiuni cu umplere treptată (în trepte)
pentru favorizarea unor specii de faună (în special amfibieni), având şi rol
de deznisipator;
Habitatul parietal
Prin punerea în operă a proiectului se vor creea, în timp, condiţiile staţionale
potenţiale, specifice menţinerii şi extinderii suprafeţelor similare habitatului Natura 2000:
8210: Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase care cuprinde
habitatele româneşti R6202, R6204, R6206, R6207, R6212, R6213, R6216, R6217, R6218,
R6222
In zona de implementare a proiectului nu au fost identificate habitate cu valoare
conservativă ridicată care să facă obiectul unor măsuri de conservare excepţionale.
In cele ce urmeaza vom descrie succint habitate care vor fi direct impactate de
proiectul de exploatare, altele decât cele ce au stat la baza declarării zonei naturale de
protecţie asa cum se arata in Donita, N., et col, Habitatele din Romania, Ed. Tehnica
Silvica, Bucuresti. 2005:
R8701
Comunităţi antropice din lungul căilor de comunicaţie cu Cephalaria
transsilvanica, Leonurus marrubiastrum, Nepeta cataria şi Marrubium vulgare
Corespondenţe:
NATURA 2000: –
EMERALD: –
CORINE: –
PAL.HAB: 87.2 Ruderal communities
EUNIS: –
Asociaţii vegetale: Dauco – Cephalarietum transsilvanicae M. et Ana; Maria
Coroi 1998, Convolvulo – Agropyretum repentis Felföldy 1943.
Răspândire: În lungul drumurilor şi al căilor ferate din toată ţara.
Suprafeţe: Ocupă fâşii relativ înguste dar pe lungimi de zeci sau sute de km, în
lungul căilor de comunicaţii, din toata tara.
Staţiuni:
Altitudine: de la nivelul mării până în zona montană;
Clima: T = 11,0–5,00C;
P = 450–1000 mm.
Relief: teren plan, taluzurile din lungul căilor de comunicaţii.
Roci: pietrişuri, nisipuri, materiale care au servit la construcţia drumurilor şi
terasamentului căilor ferate.
Structura: Majoritatea plantelor caracteristice acestor fitocenoze sunt înalte de
peste 50–60 cm şi realizează o acoperire de 70–80%. Speciile mai frecvent întâlnite sunt:
Artemisia vulgaris, Agropyron repens, Carduus acanthoides, Cirsium arvense, Conium
maculatum, Leonurus cardiaca, Verbena officinalis, Ballota nigra. Etajul inferior este mai
slab reprezentat, fiind alcătuit din speciile, Cynodon dactylon, Taraxacum officinale, Geum
urbanum, Glechoma hederacea, Capsella bursa pastoris, Cardaria draba.
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Valoare conservativă: redusă.
Compoziţie floristică:
Specii edificatoare: Cephalaria transsilvanica, Agropyron repens, Conium
maculatum. Specii caracteristice: Cephalaria transsilvanica, Cynodon dactylon Leonurus
cardiaca.
Alte specii importante: Convolvulus arvensis, Cardaria draba, Verbena
officinalis, Daucus carota.
Literatură selectivă: Coroi et Coroi 1998; Sanda, Popescu, Stancu 2001.
R8704
Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa
dura şi Plantago major
Corespondenţe:
NATURA 2000: –
EMERALD: –
CORINE: –
PAL.HAB: 87.2 Ruderal communities
EUNIS: –
Asociaţii vegetale: Lolio – Plantaginetum najoris (Linkola 1921) Berger 1950,
Sclerochloo – Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soó 1940.
Răspândire: Terenuri virane, margini de drum, cărări, în toată ţara.
Suprafeţe: 500–600 ha la nivel national.
Staţiuni:
Altitudine de la nivelul mării până la 500–600 m, în zona colinară si submontana;
Clima: T = 11–8,50C;
P = 500–800 mm;
Relief: terenuri plane, pante uşor înclinate cu expoziţie sudică, estică şi vestică.
Soluri: nisipoase şi luto-nisipoase bogate în substanţe organice în
descompunere, deficitare în umiditate în timpul verii.
Structura: Majoritatea plantelor componente sunt de talie mică, dar se pot separa
două straturi: cel superior este realizat de speciile: Lolium perenne, Lepidium ruderale,
Matricaria perforata.
Etajul inferior este alcătuit din specii repente sau cu tulpina foarte redusă cum
sunt: Amaranthus crispus, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. Valoare
conservativă: redusă.
Compoziţie floristică:
Specii edificatoare: Poa annua, Polygonum aviculare, Plantago major, Lolium
perenne.
Specii caracteristice: Plantago major, Polygonum aviculare.
Alte specii importante: Trifolium repens, Taraxacum officinale, Hordeum
murinum, Matricaria perforata.
Modificarea habitatelor ca urmare a implementării proiectului
Prin realizarea proiectului, urmează a fi impactate într-o primă fază, suprafeţe
de habitate însumând aproximativ 3 ha, fără afectare ireversibilă, ce vor face obiectul unor
măsuri de reconstrucţie ecologică şi de reconfigurare a habitatelor.
Indirect vor fi afectate suprafeţe de habitate în perioada de execuţie (organizări
de şantier, etc.) care însă vor face obiectul unor măsuri de reconstrucţie ecologică, acestea
urmând a fi reintegrate şi redate în circuitul natural, ca parte a responsabilităţi
beneficiarului faţă de factorii de mediu.
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Impactul asupra florei se va manifesta doar în perioada de construcție şi va fi
unul local, manifest iniţial pe o perioadă scurtă de timp de până la 12 luni.
Din măsurile de diminuare a impactului asupra florei şi vegetaţie enumerăm:
- limitarea şi stropirea cu apă a traseelor autovehiculelor şi utilizarea reţelei de
căi de acces existente pentru evitarea încărcării suplimentare cu particule în
suspensie şi încărcarea sistemelor foliare cu praf (evitarea ecranării fotoproceselor vitale);
- reconstrucţia ecologică cât mai grabnică spaţiilor afectate prin acoperire
(copertare) cu covor vegetal, ierbos în toate suprafeţele libere şi acolo unde
este posibil, plantarea de specii de arbori din flora spontană locală în scopul
refacerii unor habitate naturale;
- plantarea unor specii de arbori din flora spontană locală (în special arin
Alnus glutinosa, dar şi specii de salcie, răchită, plop sau frasin) pentru
stabilizarea malurilor atât în amonte de investiţii cât şi în aval.
- stabilizarea şi crearea premiselor pentru instalaea de asociaţii parietale şi
petrofile în zona murală a carierei.
Situaţia speciilor şi a habitatelor prioritare
Conform formularului standard de desemnare a sitului ROSCI0253 Trascău,
apare enumerat ca habitat prioritar 91H0*Vegetaţia forestieră panonică cu Quercus
pubescens.
Suprafaţa acestui habitat este estimată la nivelul sitului la 0,01% din suprafaţă,
echivalentul a aproximativ 5 ha.
In zona de implementare a proiectului, precum şi în imediata proximitate a
acestuia, acest tip de habitat lipseşte.
De asemenea mai este menţionată prezenţa speciei Callimorpha
quadripunctaria, specie prioritară pentru conservare.
Aceasta este o specie de fluture cu activitate nocturnă, care poate fi însă întâlnit
şi în perioadele crepusculare. Deranjat, zboară activ pe timpul zilei, prezenţa acestuia fiind
evidenţiată de coloritul său puternic contrastant.
Este o specie foarte comună în România ce apare din zonele de câmpie şi până
în zona montană superioară.
De asemenea la nivel european prezenţa acestei specii este foarte comună.
Includerea acestei specii în anexa Directivei Habitate se datorează încercării de protecţie a
unei subspecii endemice din Grecia (Insula Rhodos) C. q. rhodosensis, fiind propusă astfel
ca specie prioritară pentru conservare.
Specia se întâlneşte în zona pădurilor de foioase. Preferă habitatele mezofile,
lizierele pădurilor, poienile, desişurile de arbuşti, povârnişurile cu vegetaţie abundentă.
Specie monogoneutică (prezinta o singura generaţie pe an). Adulţii zboară în
decursul perioadei iulie-august. Se hrănesc pe inflorescenţele diferitelor specii de plante.
Iernează în stadiul de larvă. In primăvara următoare (aprilie-mai) omizile pot fi observate
pe patlagina (Plantago sp.), trifoi (Trifolium sp.), stejar (Quercus sp.), fag (Fagus
sylvatica), urzică (Urtica sp.) şi alte specii de plante, hrănindu-se cu frunzele acestora.
Larvele se împupează la suprafaţa solului.
Conform evaluării realizate la nivel naţional, această specie nu este periclitată,
populaţiile acesteia fiind bine reprezentate.
Harta distribuţiei la nivel naţional prezentată în figura de mai jos, prezintă
distribuţia probabilă a acestei specii pe baza suprapunerii datelor de colectare cu habitatele
potenţiale ale speciei.
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Distribuţia speciei Callimorpha quadripunctaria la nivel naţional
(după, Mihuţ, S., Dincă, V., E. (2006): "Important Areas for Butterflies - The
implementation of EU Nature Conservation Legislation in Romania", Final Report,
Bureau Waardenburg bv. & CFMCB)
Ţinând cont de răspândirea acestei specii la nivelul Românei, în baza art. 4(2)
din Directiva 92/43 Habitate, se poate solicita aplicarea mai flexibilă a prevederilor legate
de aplicarea criteriilor din Anexa III, pentru etapa a doua de evaluare a stgării de
conservare a speciilor ce fac obiectul protecţiei.
Proiectul de faţă nu va afecta direct habitate primare ale acestei specii, nefiind în
măsură a periclita populaţia acesteia la nivel naţional, regional sau local.
Considerăm astfel că proiectul propus nu va afecta direct şi nici indirect specii
sau habitate prioritare pentru conservare.
Implementarea proiectului presupune afectarea unor habitate în parte degradate,
secundare, cu vegetaţie ruderalizată, fără a fi afectate habitate într-un facies natural. In
perimetrul de implementare al proiectului nu au fost identificate habitate de interes
conservativ.
In conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi cu ghidul Natura2000:
Conservare în parteneriat, elaborat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, a fost
într-o primă fază analizată procedura schematică de abordare a planurilor şi proiectelor ce
afectează siturile Natura2000.
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Au fost urmăriţi paşii conformi, după cum urmează:
1. Planul sau proiectul sunt necesare sau au legătură directă cu conservarea
naturii? Răspuns: nu
2. Planul sau proiectul vor avea probabil un impact semnificativ asupra sitului.
Răspuns: nu. Motivaţie: lucrările se vor desfăşura pe 10 ha, afectând sub 1% din suprafaţa
Sitului de Importanţă Comunitară (SIC), respectiv a Ariei de Protecţie Specială
Avifaunistică, având astfel o influenţă punctiformă raportată la suprafaţă (vezi situația
prezentată sintetic în tabelul de mai jos).
Suprafața
Suprafața
Raport
Surafața
Raport
carierei (ha)
ROSCI 0253
procentual
ROSPA
procentual
10
50102
0,019%
58753
0,017%
In consecinţă, conform procedurii schematice de abordare a planurilor şi
proiectelor ce afectează siturile Natura2000, proiectul poate fi aprobat.

Evaluarea capacităţii de suport a habitatelor
Capacitatea de suport se referă la calitatea şi cantitatea hranei, adăpostului,
spaţiului, care determină numărul maxim de animale ce poate fi susţinut de un anumit
habitat. Acelaşi habitat poate avea capacitate de suport diferită pentru mai multe grupe de
insecte, peşti, amfibieni, reptile, păsări sau mamifere. De asemenea, capacitatea de suport,
se poate schimba de-a lungul unui sezon pentru populaţiile aceleaşi specii.
Alterarea capacităţii de suport a habitatului pentru o specie poate însemna
creşterea acesteia pentru alte specii. Prin urmare, fiecare porţiune dintr-un habitat
reprezintă un caz particular în care stabilirea capacităţii de suport trebuie să ţină seama de
particularităţile specifice ale terenului (modul de utilizare al acestuia, grupele de plante şi
animale, factorii fizico-geografici, dacă există obiective de conservare strictă, influenţa
factorului antropic) şi nu în ultimul rând de principiile unei dezvoltări durabile ale zonei.
Având în vedere aceste elemente, evaluarea capacităţii de suport a suprafeţelor
afectate se va face în funcţie de modul actual de utilizare a terenului (păşuni, fâneţe) prin
determinarea producţiei pajiştilor şi determinarea valorii pastorale a acestora şi compararea
lor cu valorile obţinute pentru alte zone similare din ţara noastră.
Metoda de lucru
Cunoaşterea vegetaţiei se impune ca o măsură de importanţă teoretică, în
vederea enunţării principiilor de bază în stabilirea capacităţii de suport a habitatelor,
respectiv practică, pentru evaluarea bonităţii diferitelor tipuri de habitate. Covorul vegetal
suferă o serie de modificări sub influenţa factorilor naturali şi antropici, iar în acest context
capacitatea de suport a componentei verzi, constituie punctul de plecare pentru menţinerea
stării de conservare a ecosistemelor, cât şi pentru aplicare tehnologiilor de reconstrucţie
ecologică.
În cercetarea vegetaţiei pajiştilor se folosesc următoarele metode:
 Metoda geobotanică-fitosociologică
 Metoda planimetrică
 Metoda dublului metru sau liniară
 Metoda gravimetrică
Acestea sunt metode ne permit să obţinem date pentru caracterizarea pajiştilor
din punct de vedere al compoziţiei floristice. Metoda utilizată de noi este cea
fitosociologică.
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Studierea pe teren a fitocenozelor
1. Etapa pregătitoare
Observaţiile şi datele culese în deplasările pe teren constituie baza tuturor
prelucrărilor şi interpretărilor, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai obiective şi de
valoare ştiinţifică
a.
Alegerea terenului de studiu se face în acest caz la
solicitarea beneficiarului. După delimitarea ariei de studiu, pe o hartă topografică
la scară mare se stabilesc suprafeţele ce urmează să fie străbătute.
b.
Consultarea bibliografiei este necesară pentru interpretarea
compoziţiei covorului vegetal în funcţie de condiţiile fizico-geografice ale zonei
cercetate. Este indicat să fie consultate şi unele lucrări de arheologie şi istorie
medie şi modernă, pentru a cunoaşte vechimea influenţei antropice în regiune
(Cristea, 1991).
c.
Fixarea aspectelor floristice şi de vegetaţie presupune, pe
de o parte cunoaşterea contribuţiilor anterioare la descifrarea compoziţiei
vegetaţiei din regiune, iar pe de altă parte revizuirea caracterelor morfologice şi
ecologice ale speciilor existente în regiune şi a celor posibil de întâlnit. Ultimul
inventar al cormoflorei ţării noastre cuprinde aproape 4000 de taxoni şi
infrataxoni de plante, motiv pentru care această fixare, este absolut necesară.
Consultarea lucrărilor referitoare la vegetaţie poate ajuta la alegerea suprafeţelor
de probă de analizat, a numărului acestora, precum şi la stabilirea perioadelor
optime de efectuare a acestor observaţii.
d.
Pregătirea materialelor şi aparaturii necesare:
• înregistrarea datelor: fişe şi caiet de teren, ustensile de scris,
aparat foto, laptop etc.
• orientare în teren: hartă topografică, busolă, GPS
• colectarea probelor de sol: pungi de plastic, sondă de sol
• pentru profile microclimatice: termometru de sol,
psihrometru, evaporimetru
• pentru identificarea şi colectarea materialului biologic:
herbar, lupă, determinator, daltă sau lingură pentru scos plantele, botanieră
• pentru determinări cantitative: dendrometru, clupă forestieră,
ramă metrică, ruletă

2. Etapa efectuării releveurilor
Pentru studierea asociaţiilor vegetale cea mai utilizată metodă, este cea a
releveului fitosociologic, după modelul indicat de Braun-Blanquet şi Pavillard (1928).
Pentru realizarea releveului, regiunea studiată este parcursă astfel încât, să poată fi cuprinse
toate tipurile de staţiuni şi variantele lor, urmând anumite trasee şi itinerarii prestabilite.
La alegerea suprafeţelor de probă trebuie evitate porţiunile de ecoton.
Mărimea suprafeţei de probă este stabilită în funcţie de tipul de vegetaţie cercetat.
Matematic această mărime se stabileşte prin calcularea arealului minim (curba arealspecie). În prezent, mărimea suprafeţei de probă se poate stabilii din literatura de
specialitate conform datelor prezentate sintetic în tabelul de mai jos.
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Valorile minime pentru suprafeţele de probă în studiul diverselor grupări vegetale
Mărimea suprafeţei de probă (mp), după
Tipul de vegetaţie
şcoala clujeană
păduri
400-1000
tufărişuri
50-100
pajişti
25-100
mlaştini oligotrofe
9-25
mlaştini eutrofe
25-50
vegetaţie ruderală
6-25
vegetaţie segetală
25-100
stâncării
1-25
Toate datele adunate de pe aceste suprafeţe de probă se trec în fişa de teren sau
în carnetul de lucru. Pentru a nu omite unele aspecte s-au întocmit fişele model care
cuprind:
• data efectuării ridicării fitosociologice; datele referitoare la
aşezare şi toponimie;
• mărimea suprafeţei de probă
• altitudinea, expoziţia, înclinarea pantei
• date biometrice: înălţimea şi/sau diametrul
• gradul de închegare al coronamentului arborilor, şi/sau
acoperirea cu vegetaţie a terenului;
• grosimea lizierei, note cu privire la activităţile antropice din
zonă;
• indicele de abundenţă-domonanţă al fiecărei specii prezente,
după scara din tabelul 2:

%
75-100
50-75
25-50
10-25
1-10
0,1-1
0,001-0,1

Stabilirea valorii indicelui de abundenţă-dominanţă AD
media
Indicele AD
87,5
5
62,5
4
37,5
3
17,5
2
5
1
0,5
+
0,1
r

Metoda care ne permit să obţinem date pentru evaluarea capacităţii covorului
vegetal, în vederea stabilirii numărului de animale care poate fi susţinut de acesta este
calculul capacităţii de păşunat (Cp).
Capaciatea de păşunat (Cp) indică numărul de animale care pot fi hrănite pe
suprafaţa de 1 ha de păşune pe întreaga perioadă de păşunat (perioadă de vegetaţie) şi se
exprimă în UMV/ha. Relaţia de calcul pe baza căreia se stabileşte este: Cp=PC/Ni
(UMV/ha), în care Pc este producţia de iarbă consumabilă la ha, iar Ni este necesarul
individual de furaj pentru 1 UMV pe întreaga perioadă de păşunat.
Se consideră că necesarul zilnic de furaj pentru 1 UMV este de 50 kg m.v.
(masă verde). Există tabele orientative în care sunt calculate necesarul zilnic de masă verde
pe cap de animal la diferite specii şi categorii de animale. Numărul de animale din fiecare
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specie şi categorie, echivalent capacităţii de păşunat exprimată în UMV poate fi stabilit
prin utilizarea unor coeficienţi de transformare.
Deoarece pe parcursul perioadei de păşunare producţia păşunii nu se
repartizează uniform se recomandă diminuarea Cp rezultată din calcul cu cca. 30 %.
Capacitatea de păşunat poate fi stabilită şi indirect prin baza valorii pastorale
(Vp), modalitate utilizată şi de noi.
Bonitarea vegetaţiei
Elementele necesare caracterizării vegetaţiei sunt:
 valoarea pastorală
 gradul de acoperire a pajiştii cu muşuroaie sau pietre
 gradul de acoperire cu vegetaţie lemnoasă
Valoarea pastorală (Vp) este un indicator sintetic ce cuprinde principalele
elemente referitoare la compoziţia floristică, procentul de acoperire a fiecărei specii,
precum şi valoarea furajeră a speciilor componente.
Pentru calcularea valorii pastorale mai întâi s-au efectuat relevee floristice
(metoda fitosociologică), pe suprafeţe de cîte 25 m2. În lista floristică, pentru fiecare specie
s-a trecut gradul de acoperire în procente.
Prin înmulţirea indicelui specific de calitate (Is) al fiecărei specii în parte cu
procentul deacoperire realizat de aceasta, se obţine valoarea specifică speciei. La speciile
fără valoare furajeră se trece cifra 0, aceasta neparticipând la stabilirea valorii pastorale.
Prin însumarea acestor valori specifice ale tuturor speciilor şi împărţind suma obţinută cu
100, se obţine o cifră sintetică care reprezintă valoarea pastorală a habitatului de pajişte
respectiv. Această cifră este cuprinsă între 0,5-5.
În cazul în care gradul de acoperire al solului cu vegetaţie este mai mic de 100%
cifra sintetică obţinută se înmulţeşte cu procentul de acoperire.
Fiecare interval de valoare pastorală (0,5-5) prezintă un coeficient cuprins între
0,1-1. Acest coeficient se înmulţeşte cu 100, rezultând o notă de bonitare a habitatului de
pajişte analizat. Fiecărui punct de bonitare îi corespunde o încărcătură de 0,02 UMV/ha.
Dacă pajiştea nu are muşuroaie, pietre sau vegetaţie lemnoasă, calculele de
bonitare se limitează la aceste operaţii. Prezenţa acestor elemente în structura pajiştii
analizate diminuează valoarea pastorală. Astfel, se recurge la inmulţirea valorii pastorale cu
coeficienţii corespunzători gradului de acoperire cu muşuroaie, pietre, vegetaţie lemnoasă.
Dacă există şi muşuroaie şi pietre, se însumează procentul lor de acoperire şi se ia în
considerare coeficientul corespunzător totalului acoperirii.
Rezultate obţinute
În zona de implementare a proiectului a fost identificată următoarea asociaţie
vegetală şi habitat:
 Festuco rubrae – Agrostetum capillaris Horvat 1951. - R3803 Pajişti
sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca rubra Habitat Natura2000: 6520.
Fitocenozele prezintă o închegare bună, cu acoperire generală între 85-90%. Din
datele analizate reiese faptul că pajiştea are o notă de bonitare de 64, categoria de
pajişte bună, favorabilă care poate susţine 1,21-1,40 UMV/ha.
Concluzii cu privire la capacitatea de suport a habitatelor
Suprafaţa de habitat praticol afectat de punerea în operă a proiectului este de
1,26 ha, prin urmare, capacitatea de suport este 1-2 bovine.
In acest sens insistăm asupra evitării menţinerii unor efective consistente de
ovine şi/sau caprine, punându-se accentul pe cât posibil pe speciile de ierbivore mari
(cabaline şi bovine) ce menţin indici de biodiversitate asociaţi considerabil mai înalţi şi
având un impact mai redus asupra tasării solurilor şi a erodării acestora.
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In cazul în care nu se va putea asigura un păşunat durabil în zona țintă se
impune asumarea unor activităţi de cosire târzie, alternativă (suprafeţe cosite succesiv la 23 ani) în tablă de şah şi coridoare, pe parcele ce nu vor depăşi însă 1000 mp.

Evaluarea unor atribute asociate ecosistemelor
Pornind de la faptul că realizarea unui proiect de acest gen, atât în faza de
construcţie cât şi în faza de exploatare este în măsură a induce pe de o parte pierderi asupra
unor elemente ale cadrului natural, iar în fază ulterioară, prin măsurile de diminuare a
impactului şi reabilitare/reconstrucţie ecologică pot aduce câştiguri reflectate de valori
absolute ale indicilor de biodiversitate, s-a pornit de la o evaluare a stării iniţiale a
factorilor de mediu din zona.
In vederea compensării pierderilor cauzate biodiversităţii, s-a pornit de la ideea
implementării unor măsuri compensatorii îndreptate în direcţia creşterii capacităţii de
suport a habitatelor adiacente.
In acest sens au fost abordate următoarele aspecte a căror relevanţă a fost
identificată ca fiind maximă pentru proiectul de faţă, după cum urmează:
1. Fragmentarea
In timp ce activităţile legate realizare a carierei (fazele de
construcţie/exploatare) pot avea ca rezultat distrugerea locală a habitatelor naturale pe
suprafeţele țintă, respectiv drumuri de acces, în faza de închidere, degradarea habitatelor
încetează, impactul devenind neglijabil, traficul pe căile de acces fiind extrem de redus,
acestea tinzând a se reintegra în circuitul ecologic, căpătând alte valenţe, complementare
sistemelor existente.
In functie de intensitatea impactului şi de scara pe care intervine activitatea
antropică, multe cazuri de distrugere locala a habitatului sunt privite ca şi fragmentare de
habitat. Intreruperea unui tău cu un baraj, tăierea rasă într-o pădure matura sau construcţia
unui drum ce trece printr-o mlaştină sărată sunt câteva exemple de fragmentare de habitat
cu potenţiale efecte ce pot induce la scară locală sau chiar regională, o serie de
dezechilibre.
Aceasta fragmentare este principala cauză a dispariţiei speciilor stenobionte
extreme, ce depind exclusiv de un anumit habitat, şi constituie o amenintare serioasa asupra
diversitatii biologice în general. Consecinţele fragmentarii habitatelor includ urmatoarele
aspecte:
- amplificarea izolarii si mortalităţii speciilor;
- extinctia speciilor ce au nevoie de areal mare pentru hrănire şi supravieţuire;
- dispariţia speciilor de interior şi a speciilor stenobionte;
- diminuarea diversităţii genetice în rândul speciilor rare;
- creşterea abundenţei speciilor ruderale, euribionte.
La nivelul proiectelor legate de exploatarea carierelor, procesul de fragmentare
a habitatelor este manifest atât în faza de construcţie cât și în faza de exploatare, având
relevanţă doar pentru speciile cu capacitate locomotorie redusă sau a celor ce depind de
suprafeţe strict delimitate de habitate.
La nivelul suprafeţelor din zona țintă a fost realizată o schemă a valorii nivelelor
de fragmentare ale habitatelor.
S-a pornit astfel de la unitatea cartografică de bază, prin evaluarea stării actuale
a habitatelor din zonă, dimensiunile căilor de acces şi identificarea principalelor perimetre
de habitate continue de la nivelul locaţiei.
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In faza următoare s-a realizat harta conflictelor pentru a putea aprecia nivelul
impactului indus reflectat la nivelul habitatelor naturale de proiectul propus.
De asemenea, la nivel de peisaj, s-a realizat un model al fragmentării induse
datorită dezvoltării pe verticală a acestor structuri.
Astfel nu se poate identifica un nivel de fragmentare care să inducă un declin
populaţional pentru speciile cu valoare deosebită din zona țintă, ca urmare a izolării
populaţiei şi inducerii mortalităţii.
Obiectivul nu este în măsură a crea largi zone discontinue, separate de bariere
semnificative, păstrându-se în zonă suficiente zone de pasaj/erație. De asemenea trebuie
avută în vedere extinderea limitată a carierei, ritmul de lucru dezvoltat pe perioada a 20-30
de ani ce resupune păstrarea unor suprafețe naturale, respectiv reconstrucția ecologică ca
urmare a închiderii perimetrelor exploatate.
De asemenea nu au fost identificate populaţii (ex. carnivore mari, ierbivore
mari) strict asociate zonei țintă care să fie astfel afectate direct. Absenţa acestora din zona
de implementare a proiectului se datorează existenţei factorilor disturbanţi de origine
antropică asociaţi multiplelor activităţi desfăşurate pe suprafeţe întinse şi pe perioade lungi
de timp (exploatări anterioare de resurse naturale, activităţi pastorale, etc.). In consecinţă
este exclusă apariţia unor fenomene care să conducă la extincţia speciilor ce au nevoie de
areal mare pentru hrănire şi supravieţuire ca urmare a implementării acestui proiect.
In ceea ce privesc speciile de interior şi a speciilor stenobionte, strict asociate
unor habitate din zona țintă, acestea nu au putut fi puse în evidenţă. Din zonă lipsesc specii
endemice, sub-endemice, specii stenobionte, sau strict adaptate la condiţiile topo-climatice.
Prezenţa activităţilor antropice (în special păşunat) au dus la o puternică pauperizare a
habitatelor naturale, lipsind din zona de implemenatre a proiectului majoritatea speciilor
criteriu ce au stat la baza desemnării siturilor Natura2000.
Dată fiind funcţionarea căilor de acces ca şi coridoare de penetrare a speciilor
invazive, ruderale, euribionte, se vor reface din punct de vedere ecologic toate suprafeţele
afectate, inclusiv cele din preajma căilor de acces, prin aşezarea (astuparea) cu material
grosier (în zonele profunde), respectiv cu sol vegetal şi material mai fin (obţinut prin
cernere prin site cu ochiuri de 10-12mm). Stratele se vor compacta cu ajutorul plăcilor
mecanice vibrante, sau a maiului de mână ulterior udării acestora. Operaţia se va repeta
până la obţinerea unor suprafeţe cu planeitate adecvată, fiind evitată menţinerea unor zone
de băltire/şiroire.
Suprafeţele acoperite cu sol, vor fi copertate cu fân cosit târziu (iulie-august) din
imediata proximitate, în strate de 10-12 cm, ce va asigura o bună armare cu fibre vegetale a
stratelor de sol (evitarea proceselor erozive), un aport de materie organică ce va grăbi
procesele de pedogeneză şi un bun conţinut de seminţe ce va asigura o înierbare rapidă cu
specii de floră caracteristice.
Această metodă a devenit o măsură consacrată, extrem de eficientă, destinată
acţiunilor de protecţie a solurilor, ce asigură iniţierea unei succesiuni aproape de cea
naturală a vegetaţiei, recolonizarea cu specii din flora (dar şi din microfauna însoţitoare) şi
refacerea rapidă a terenurilor. Astfel timpul mediu de refacere (până la un stadiu foarte
apropiat cu cel natural local) a unor perimetre prin această metodă este cuprins între 18 şi
24 de luni.
Dezvoltarea speciilor ruderale, euribionte, invazive se va limita prin aplicarea
unor măsuri directe (cosire) dar de preferat prin menţinerea unor activităţi pastorale
tradiţionale, atent gestionate.
De asemenea în lungul căilor de acces, după stabilizarea acestora, respectiv a
covorului vegetal adiacent (după aproximativ 3 ani), în lipsa controlului prin păşunat se va
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proceda la cosiri în lungul acestora alternative (într-un an o parte a drumului, în celălat an
partea opusă a drumului), până la stabilizarea covorului vegetal.
Materialul vegetal rezultat din cosiri se va putea utiliza în vederea fixării şi
reabilitării unor suprafeţe degradate; materialul vegetal în exces, respectiv cel rezultat din
cosirea zonelor ruderalizate se va composta.
2. Simplificarea
Simplificarea habitatelor include dispariţia din acestea a unor componente cum
ar fi: arborii cazuţi sau a buştenilor (lemnul mort), dispariţia microhabitatelor (cum ar fi
sinuziile, bioskenele, cuiburile sau vizuinile) sau care au fost făcute de neutilizat de către
intervenţia antropică. In mod normal, alterarea structurii verticale a habitatului duce la
reducerea diversitatii speciilor în acele habitate care au extindere şi pe verticală (de tipul
habitatelor nemorale). Diversitatea structurala a habitatului oferă mai multe microhabitate
şi permite interacţiuni mult mai complexe între specii.
In zona de implementare a proiectului au fost identificate următoarele tipuri de
microhabitat:
- bolovănişuri şi stâncării;
- băltiri cu exces de umiditate (în special pe versantul cu expoziție sudică);
- microrelief dezvoltat în jurul unor aglomerări de stânci sau stânci izolate;
Propunem în acest sens ca la închiderea obiectivelor să se țină cont de realizarea
unei rețele adecvate de formațiuni de tipul microhabitatelor.
In acest sens menționăm faptul că zonele de bolovănișuri și stâncării vor putea fi
dezvoltate în zona parietală a teraselor de exloatare, băltirile în reajma olderelor urmând a
se pune accent pe realizarea formațiunilor de microrelief disparate în întreaga zonă. Astfel
plasarea unor stânci de dimensiuni mai mari de-a lungul căilor de acces vor asigura
formarea unor astfel de tipuri de microhabitate, marcând de asemenea vizibil traseul căilor
de acces (balizare naturală) şi contribuind la limitarea accesului autovehiculelor în afara
traseelor.
3. Degradarea
Degradarea habitatelor presupune o acţiune concertată şi concentrată a efectelor
induse de fragmentarea sau simplificarea structurii habitatului, dar în mod specific se refera
la înrăutăţirea stării de sănătate sau diminuarea integrităţii ecologice a acelui habitat initial.
Contaminarea cu substante chimice rezultata din apa sau aerul poluate constituie o cauză
semnificativă a degradării habitatelor, ce acţionează, implacabil, difuz.
Desi efectele toxice pot fi cele mai severe, poluanţii convenţionali, alături de
alte efecte negative, pot aparea cu o frecvenţă şi amploare ridicată. Ca exemplu, solurile
sunt degradate prin eroziune şi compactare, fenomene adeseori intalnite in zonele subalpine
şi alpine ca urmare a practicilor agricole abuzive (suprapăşunat). Lacurile, în special cele
din zonele subalpine şi alpine, sunt în mod particular expuse proceselor de eutrofizare şi
acidifiere. Râurile şi văile pot fi degradate ca urmare a îmbogăţirii cu nutrienţi, a creşterii
turbidităţii şi, în consecinţă, a depunerilor.
Apele subterane au o contribuţie particulară în cadrul menţinerii integrităţii
ecosistemelor şi pot fi degradate de activităţi ce duc la coborârea stratelor acvifere, asa cum
este compactarea unor versanţi.
Invazia speciilor alohtone poate duce la o degradare severă a sistemelor naturale
prin modificarea interactiunilor din cadrul sistemelor. Nu in ultimul rând trebuie mentionat
fenomenul de schimbare climatica ce duce la o crestere a temperaturilor si a expunerii la
radiatia UV-B ce are un potential de modificare a habitatelor la toate nivelele sale.
Proiectul de faţă nu este în măsură să contribuie la accelerarea proceselor
degradative, aşa cum s-a arătat mai sus, contribuţia în direcţia fragmentării şi a simplificării
rămânând lipsite de relevanţă. De asemenea în perioada de construcţie/montaj, cantităţile
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de noxe eliminate în atmosferă este foarte redusă, rezultând doar de la gazele de eşapament
evacuate de la utilajele implicate. In perioada de funcţionare emisile sunt practic nule.
Prin implementarea unor măsuri compensatorii, reglementarea unor activităţi,
etc., se poate spune că în ansamblu, prin asumarea unor responsabilităţi clare, coerente şi a
unei etici de administrare adecvate, întreaga zonă va înregistra beneficii substanţiale la
nivelul conservării patrimoniului natural.
4. Vulnerabilitatea la impact
Impactul activităţtilor cu potential degradativ asupra habitatelor depinde de
vulnerabilitatea acestora, precum şi de contribuţia relativă a impactului cumulativ şi
interactiv. Sensibilitatea habitatelor este determinată de rezistenţa acestora la schimbări
(capacitatea de a rezista degradărilor) şi vitalitate (capacitatea de a restabili condiţiile
originale). Habitatele rezistente sunt caracterizate de soluri stabile, fertile cu mişcari
moderate ale apei şi regimuri climatice moderate, lanţuri trofice funcţionale şi diverse,
conţinand indivizi şi/sau specii preadaptate la stress. Habitatele ce opun cea mai mare
rezistenţă sunt cele situate din punct de vedere topografic la altitudini mici sau cele situate
în proximitatea unor habitate din care lipsesc componentele de stress şi presiunea antropica,
ce conţin specii cu mobilitate şi capacitate de colonizare mare. In cazul habitatelor alpine şi
subalpine apare o ambivalenţa faţă de aceste principii, fragilitatea constand în amplasarea
topografica la altitudine mare, iar rezistenţa fiind datorata vecinătăţii cu biomuri
majoritatea în stare primara.
Speciile sunt de obicei mult mai vulnerabile faţă de impactul antropic atunci
când ele se regasesc în efective populaţionale reduse, distribuţie geografica îngusta, cerinţe
spaţiale extinse, specializare înaltă (stenobiontie), intoleranţă faţă de agenţi disturbanţi,
dimensiuni crescute, rata reproductivă redusă, etc.
Caracteristicile vulnerabilităţii habitatelor (a agentului de stress faţă de care
acestea sunt vulnerabile) sunt:
- inconsecvenţa managementului;
- oligotrofie (alterarea ciclurilor trofice prin extragerea de materie organică);
- sub-saturarea (invazie a unor specii);
- izolarea la nivel regional;
- scăderea suprafeţelor (cresterea efectului de margine);
- proximitatea faţă de zone de locuire.

Nr.
Atribut
crt.
Rezistenţa habitatului
1.
Stabilitate soluri
2.

3.

4.
5.

Fertilitate soluri

Mişcare apă

Regim climatic
Lanţ trofic funcţional

Observaţii
Datorită activităţilor curente se observă
o slabă stabilitate a solurilor
Moderată: oligotrofia altitudinală este
modificată de turn-over-ul accelerat de
activităţile pastorale
Zone de băltire şi stagnare a apei în
zone
degradate
(adăpători)
cu
modificări semnificative (acceleraţie) în
zone de curgeri torenţiale
Montan
Intrerupt de activităţile antropice
(exploatare resurse naturale, păşunat)

Relevanţă

----
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lanţ trofic divers
Specificitate floră/faună
Etaj de altitudine
Proximităţi
Presiune antropică
Mobilitatea specii
Capacitate de colonizare
specii
Vulnerabilitatea habitatului
13.
Inconsecvenţă
managerială
14.
Oligotrofie
15.
Sub-saturare
16.
Izolare regională
17.
Efect de margine
18.
Proximitate cu zone de
locuire
19.
Fragmentare locală
20.
Simplificare
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Nu
Nu
Da
Stare favorabilă
Prezentă
Redusă/Moderată
Redusă

Moderată
Da
Da
Nu
Nu
Parţial
Da (cursul râului Arieș, DN 75)
Da

Scor

--+
-+
-

+
+
+
5+
23-

In interpretarea atributelor se utilizează o scară pe 4 nivele, după cum urmează:
+++ semnificaţie pozitivă înaltă
++ semnificaţie pozitivă moderată
+ semnificaţie pozitivă limitată
- semnificaţie negativă limitată
-- semnificaţie negativă moderată
--- semnificaţie negativă mare
La nivelul perimetrului ţintă se observă dominanţa relevanţei negative asociate
atributelor prezente (scor -23) şi un factor de redresare destul de scăzut (+5).
Astfel, din punct de vedere al vulnerabilitatea la impact a sitului se poate
aprecia ca fiind dominantă (-82,1%), capacitatea de refacere a acestuia păstrându-se doar în
proporţie de 17,9%.
Interpretarea proporţionalităţii se face după diferenţa dintre valorile procentuale,
după cum urmează:
- proporţionalitate pozitivă – capacitate de regenerare pe cale naturală
accelerată;
- proporţionalitate nulă – capacitate de regenerare moderată;
- proporţionalitate negativă – capacitate de regenerare limitată, necesită
măsuri active în direcţia reconstrucţiei naturale.
Cu cât diferenţa pozitivă este mai însemnată cu atât nivelele de regenerare sunt
mai mari şi reciproca.
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In cazul de faţă se observă în mod obiectiv exprimată o vulnerabilitate
accentuată a habitatelor din zona țintă, fiind necesară implementarea unor măsuri active de
reabilitare/reconstrucţie ecologică, zona fiind astfe puternic degradată şi pauperizată din
punct de vedere al indicilor de biodiversitate.

Măsuri de diminuare a impactului
Ca măsură specifică de diminuare a impactului asupra speciilor de faună din
zona țintă vor fi luate următoarele măsuri:
consolidarea căilor de acces se va realiza prin punerea în operă a
unui profil de drum convex, cu partea cea mai proeminentă spre
axa drumului, dezvoltarea pe înălţime urmând a se realiza pe 1012cm. Această structură va facilita scurgerea în lateral a apelor
pluviale de pe suprafaţa căilor de acces şi astfel evitarea erodării
acestora şi a băltirilor ce pot duce la acumularea de amfibieni,
expuşi incidentelor cauzate de trafic;
realizarea de poldere de mici dimensiuni cu rol de deznisipare,
respectiv de liniştire a forţei de scurgere a apelor pluviale, de
realizat de-a lungul căilor de acces la distanţe de aproximativ 3050m. Dezvoltarea polderelor se va realiza pe suprafeţe de până la
10 mp şi o adâncime maximă de 30 cm, fiind prevăzute cu zone de
scurgere difuze, în trepte orientate spre amonte, pentru a evita
apariţia unor fenomene erozive, la distanţe de 2-3m, faţă de căile
de acces, care să funcţioneze ca zone de acumulare (agregare) a
speciilor de amfibieni şi nunumai, în afara zonelor cu potenţial de
impact negativ (căui de acces).
întreţinerea atentă a căilor de acces astfel încât să fie evitată
formarea de băltiri.
utilizarea de surse luminoase de intensitate scăzută, cu vapori de
sodiu (din a cărei lungime de undă lipseşte radiaţia UV) pentru a se
evita atragerea insectelor şi implicit a speciilor de chiroptere care
vin în urmărirea acestora. In acest mod se reduce impactul
potenţial asupra speciilor de lilieci. De asemenea se vor evita surse
de iluminat puternice ce pot disturba migraţia sau eraţia de noapte
a unor specii.
şanţurile şi gropile de fundare vor fi prevăzute cu rampe din
pământ pentru a facilita escaladarea acestora de către eventuale
specii ce cad în acestea.
pe căile de acces se va rula cu viteză scăzută pentru a se evita
incidentele, ridicarea prafului, zgomotul, etc.
în perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.) căile de
acces se vor stropi.

5.8. Peisajul
Proiectul va imprima un impact vizual zonei, de tip contrastant, la nivel local,
limitat datorită retragerii faţă de axa principală de acces, respectiv a văii râului Arieş, cu
aproximativ 400 m (drum tehnologic preexistent), şi 350m linie dreaptă.
De asemenea dezvoltarea carierei se va realiza pe versantul opus văii Arieşului
şi deci a căii principale de acces, fiind astfel evitat un impact vizual important.
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In cadrul componentei de peisaj menţionăm şi potenţialul de poluare luminoasă
indusă de instalaţii.
Pentru a se evita un impact major în acest sens, toate sursele de iluminare vor fi
de tipul celor cu vapori de sodiu, a căror radiaţie este lipsită de componenta UV, care astfel
nu atrage speciile cu activitate nocturnă (insecte, amfibieni, etc.), evitându-se astfel
aglomerarea acestora în preajma surselor de lumină, unde în urma unor activităţi directe
sau indirecte ar putea fi omorâte.
Iluminatul pe timp de noapte al uvrajelor va fi făcut doar cu respectarea
regulamentelor privind semnalizarea unor astfel de obiective, şi cu condiţia utilizării unor
surse de iluminat cu vapori de sodiu ce nu au radiaţie UV care să afecteze unele populaţii
de faună cu activitate nocturnă.

5.9. Condiţii socio-economice
Realizarea investiţiei va contribui la sporirea premiselor dezvoltării ofertei de
servicii, contribuind la impulsionarea dezvoltării ramurilor industriei de construcţii din
zonă, prin utilizarea resurselor naturale locale.
Proiectul de faţă va asigura un număr de cel puţin 20 de locuri de muncă.
Angajarea membrilor comunităţii locale reprezintă un avantaj pentru titularul de proiect,
urmărindu-se astfel creşterea eficienţei şi randamentului muncii prin scăderea timpilor
datoraţi transportului personalului de la şi spre şantierele operaţionale.
Astfel acest proiect, prin crearea de locuri de muncă va contribui în mod direct
la o îmbunătăţire a condiţiilor socio-economice din zonă.
Existenţa unor minereuri valoroase de aur, argint şi cupru dar şi a numeroaselor
cariere, a exploatărilor forestiere dar şi a dezvoltării unor ramuri ale agriculturii în zona
Văii Arieşului, a făcut ca în acestă zonă să se concentreze populaţii umane importante, la
densităţi neobişnuite pentru localizarea altitudinală.

Densitatea populaţiei Munţilor Apuseni, comparativ cu alte zone muntoase din România.
Se observă o creştere semnificativă a densităţii populaţiei în zona Văii Arieşului,
Importanţa industrială a zonei a atras după sine nevoia dezvoltării unei
infrastructuri logistice deosebite, pornind de la asigurarea necesarului pentru traiul de zi cu
zi (dezvoltarea agriculturii şi în special a zootehniei ca nevoie particulară de asigurare de
proteine şi energie pentru pătura socială a muncitorilor) şi până la ramurile conexe ce au
susţinut exploatarea de minereuri, cu un accent aparte asupra exploatării forestiere ce a
asigurat materialele necesare.
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Astfel amintim explotarea direcţionată a unor specii valoroase cum sunt cele de
stejar (ce asigură o trăinicie sporită a structurilor de rezistenţă a minelor), fag (ce
furnizează lemn de foc cu o putere calorică ridicată), precum şi unele răşinoase, în special
brad dar şi molid (ce au asigurat cheresteaua în multiple domenii ale construcţiilor
supraterane atât industriale cât şi conexe, agricole, de transport, etc.).
S-a observat astfel un proces de cărpinizare sau de invadare a terenurilor
forestiere de către specii pioniere, cu o importanţă redusă, cum ar fi mesteacănul, salcia
căprească, plopul tremurător sau alunul. Urmare a dezvoltării fără precedent a ramurilor
industriale în paralel cu cele agricole, se poate spune fără putinţă de tăgadă că aeastă zonă
este una dintre cele mai impactate din România, biodiversitatea purtând o puternică
amprentă.

5.10. Condiţii culturale şi etnice
Obiectivul de investiţii nu va afecta condiţiile etnice din zonă, urmărind
revigorarea condiţiilor socio-economice locale, printr-o mai bună valorificare a resurselor
naturale şi creare a premiselor de încurajare a unor practici care să completeze oferta de
locuri de muncă.
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Cap. 6. Analiza alternativelor

6.1. Descrierea alternativelor
Soluţia tehnică adoptată pentru realizarea obiectivului a fost aleasă în urma unei
analize tehnico-economice, avându-se la bază următoarele criterii:
A. Menţinerea situaţiei existente:
- perpetuarea unor practici abuzive de exploatare a unor resurse naturale ca urmare a
unei limitate monitorizări a calităţii factorilor de mediu;
- menţinerea unor suprafeţe degradate;
- imposibilitatea utilizării unei surse valoroase de materiale de construcţii;
B. Realizarea unor alte proiecte extractive alternative
- alternativa cea mai utilizată la ora actuală constă în exploatarea unor resurse din
alte zone, în special din zona defileului văii Arieş prin deschiderea de noi fronturi
şi, fapt ce afectează în mod dramatic calitatea peisajului, grevează traficul rutier,
dată fiind structura tramei de acces în zonă.
C. Utilizarea de balastru din terase şi albii ca material alternativ
- exploatarea din terase reprezintă o soluţie de exploatare a unor resurse pe viitor,
odată cu clarificarea regimurilor de proprietate ale terenurilor şi dobândirea
drepturilor de exploatare prin comasarea unor proprietăţi, fără însă a reprezeta o
soluţie viabilă în zonă datorită cnformaţiei particulare a văilor;
- soluţia resupune costuri mai ridicate datorită lucrărilor de decopertare temporară,
depozitare a solului fertil şi re-copertare (reconstrucţie ecologică), la care se
adaugă transportul pe distanţe lungi şi foarte lungi, ce va duce la o aglomerare a
traficului rutier, afectarea infrastructurii datorită tonajului ridicat al camioanelor
de ransport şi al consumului de carburanţi cu afectarea factorului de mediu aer.
D. Identificarea unui alt perimetru de exploatare
- zona identifiată se regăseşte într-un perimetru cu o afectare unor exploatări
anterioare, respectiv a unor activităţi antropice agro-pastorale anterioare şi
tradiţionale.
Alternativele luate in considerare la defrisarea padurii sunt in corelatie directa cu
alternativele luate in considerare pentru realizarea proiectului minier. Nu au fost analizate
alternative de amplasament ale exploatării miniere propriu-zise deoarece locul de
amplasare a proiectului este practic dictat de geologia rezervei de minereu ţintă.
Alternativele posibile sunt urmatoarele:
A. Alternativa ”Zero” sau ”nici o acţiune” este prezentată ca element de referinţă faţă de
care se compară celelalte alternative pentru diferite elemente ale proiectului. Potrivit acestei
alternative Zero, proiectul nu s-ar realiza sub nici o formă, iar arboretele de pe
amplasamentul zonei ar ramane pe picior. In acest sens au fost observate situții isolate de
extragere abuzivă și exploatare necontrolată, selectivă a unor esențe, astfel că apare riscul
unei direcționări a arboretului către un facies degradat, tranzitoriu. Cu toate acestea, în
cazul unui management adecvat, situația s-ar îmbunătăți substanțial, însă izolarea
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masivului, face ca astfel de practice să se perpetueze în viitor, existând osibilitatea unei
afectări grave la care s-ar asocia efecte c ear putea deveni incontrolabile (scurgeri de
versanți, spălarea solului și așa superficial, etc.).
B. Alternativa alte industrii: agricultura, turismul, silvicultura si prelucrarea
lemnului, culesul florei în scopuri farmaceutice;
- deşi există un oarecare potenţial pentru aceste activităţi, ele nu pot susţine economic
regiunea şi o dezvoltare reală care să permită acumularea de fonduri care să fie investite în
protecţia mediului. Printre dificultatile cu care se confrunta dezvoltarea economica a zonei
se enumera demografia, infrastructura rutiera, calificarea populatiei precum si aspecte
financiare sau de mediu. Proiectul ar rezolva cel uțin parțial aceste aspecte locale, prin
creșterea și diversificarea ofertei de muncă.
C. Realizarea proiectului, ce va conduce la defrişarea unor perimetre de pădure și
exploatarea resurselor de dacit.
Tinând cont de gradul de împădurire a regiunii (în afara zonei proiectului
predomină terenurile împădurite), reducerea suprafeţei păduroase din zonă exprimată
procentual este mică.
Lucrările de împădurire, vor urma pas cu pas procesul de defrişare sau chiar îl
va anticipa acolo unde acest lucru va fi posibil.
Exploatarea forestieră va fi realizată cu respectarea normelor tehnice în vigoare,
se va desfăşura graduat şi va fi monitorizată permanent de factorii implicaţi în acest proces.
Această monitorizare a specialiştilor silvici nu se va încheia odată cu dezafectarea
şantierului de exploatare ci ea va continua până la realizarea stării de masiv.
Din punct de vedere al exploatării rezervelor de dacit, se vor furniza materiale
de construcție de înaltă calitate, necesare investițiilor de infrastructură, concentrarea
activităților de exploatare și permițând evitarea unor exploatări alternative, punctuale,
disipate de tipul balastierelor de mică capacitate existente la ora actuală de-a lungul
cursului văii Arieșului.

6.2. Alternative rivind tehnologia de exploatare
Având în vedere că dacitul este o rocă dură, singura modalitate de exploatare a
zăcământului este prin perforare-împuşcare cu explozivi, tehnologia de derocare cu
mijloace mecanice nefiind aplicabilă.
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Cap. 7. Analiza mărimii impactului
7.1. Analiza mărimii impactului
Estimarea indicilor de calitate ai mediului se face după scara de bonitate a acestora,
prezentată în tabelul următor:
Scara de bonitate a indicilor de calitate a mediului

Nota de
bonitate
1
10

Valoarea Ic

Efectele activităţii asupra mediului

2

3

Ic = 0

9

Ic = 0,0 - 0,25

8

Ic = 0,25 - 0,50

7

Ic = 0,50 - 1,0

6

Ic = -1,0

5

Ic = -1,0  -0,5

4

Ic = -0,5  -0,25

3

Ic = -0,25  -0,025

2

Ic = -0,025-0,0025

1

Ic = sub -0,0025

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mediu neafectat
Mediu afectat în limite admise
Nivel 1
Influenţe pozitive mari
Mediu afectat în limite admise
Nivel 2
Influenţe pozitive medii
Mediu afectat în limite admise
Nivel 3
Influenţe pozitive mici
Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 1
Efectele sunt negative
Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 2
Efectele sunt negative
Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 3
Efectele sunt negative
Mediul este degradat
Nivel 1
Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere
Mediul este degradat
Nivel 2
Efectele sunt nocive la durate medii de expunere
Mediul este degradat
Nivel 3
Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere

 Indicele de calitate pentru APĂ (Ic APĂ)
In prezent, referindu-ne la perimetrul vizat de proiect, sursele de apă nu sunt
utilizate şi nu există nici poluanţi.
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Investiţia nu va presupune preluarea din mediu a unor debite de apă.
In scopul limitării efectelor cu potențial de poluare a factorului de mediu apă, s-a
avut în vedere realizarea unor poldere cu descărcare treptată.
În aceste condiţii alocăm Ic APĂ = 0 - 0,25

 Indicele de calitate pentru AER (Ic AER)
Factorul de mediu aer nu va fi afectat decât foarte limitat în perioada de construcție,
prin mobiloizarea unui număr însemnat de utilaje ce urmează a fi folosite ppentru
decopertare.
Impactul asura factorului de mediu aer rămâne limitat pe perioada exploatării ca
urmare a măsurilor de diminuare la care se va face apel.
Alocăm Ic aer = 0 - 0,25
 Indicele de calitate pentru SOL, VEGETAŢIE ŞI FAUNĂ (Ic S,V,F)
Activităţile desfăşurate la faza de execuţie a obiectivului de investiţii vor afecta
factorii de mediu sol, subsol, vegetaţie şi faună, însă la finalizarea lucrărilor terenul va fi
adus la o stare ameliorată, asumându-se în compensare și măsuri de reîmpădurire și
revegetare a unor surafețe extinse ce urmează a fi renaturate.
În aceste condiţii, estimăm că realizarea obiectivului va avea efecte negative asupra
factorilor de mediu SOL, SUBSOL, VEGETAŢIE şi FAUNĂ, în perioada de construcție și
funcționare cel puțin parțial contrabalansate de măsurile de reconstrucție ecologică
asumate. Alocăm în acest sens Ic S,V,F = 0,5 - 1.
 Indicele de calitate AŞEZĂRI UMANE, (IC AŞ. UM.)
Realizarea investiţiei va creşte oferta locală de locuri de muncă.
În consecinţă, valoarea indicelui de calitate Ic AŞ. UM. se apreciază ca fiind egală cu 0,
întrucât realizarea obiectivului va avea efecte pozitive asupra factorului de mediu
AŞEZĂRI UMANE.

• Interpretarea rezultatelor pe factori de mediu
Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de calitate calculat pentru fiecare
factor de mediu se face utilizând Scara de bonitate a indicelui de calitate, atribuind
notele de bonitate corespunzătoare valorii fiecărui indice de calitate calculat.

Tabelul de bonitare pentru investiţia propusă

FACTOR DE MEDIU
APĂ

Ic
0 - 0,25

Nb
9

AER

0 - 0,25

9

SOL, VEGETAŢIE, FAUNĂ

0,5 - 1

7

0

10

AŞEZĂRI UMANE

Din analiza notelor de bonitate rezultă următoarele concluzii:
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 Factorii de mediu SOL, VEGETAŢIE şi FAUNĂ vor fi afectați în limite
admise, nivel 3;
 Factorul de mediu apă va fi afectat în limite admise nivel 1;
 Factorul de mediu aer va fi afectat în limite admise, nivel 1;
 Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE va fi influenţat pozitiv de funcţionarea
obiectivului.
• Calculul indicelui de poluare globală
Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, utilizând Metoda ilustrativă V.
Rojanski, cu ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiţi factorilor de
mediu se construieşte o diagramă. Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură
geometrică regulată înscrisă într-un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate.
Metoda de evaluare a impactului global, are la bază exprimarea cantitativă a stării
de poluare a mediului pe baza indicelui de poluarea globală I.P.G. Acest indice rezultă din
raportul dintre starea ideală Si şi starea reală Sr a mediului.
Metoda grafică, propusă de V. Rojanski, constă în determinarea indicelui de poluare
globală prin raportul dintre suprafaţa ce reprezintă starea ideală şi suprafaţa ce reprezintă
starea reală, adică:
I.P.G. = Si / Sr
unde:
Si = suprafaţa stării ideale a mediului;
Sr = suprafaţa stării reale a mediului;
Pentru I.P.G. = 1 - nu există poluare;
Pentru I.P.G. > 1 - există modificări de calitate a mediului.
Pe baza valorii I.P.G. s-a stabilit o scară privind calitatea mediului:
Scara privind calitatea mediului

Valoarea I.P.G.
I.P.G. = Si / Sr
I.P.G. = 1
I.P.G. = 1 – 2
I.P.G. = 2 – 3
I.P.G. = 3 – 4
I.P.G. = 4 – 6
I.P.G. > 6

Efectele activităţii asupra mediului înconjurător
− Mediul este natural, neafectat de activitatea umană
− Mediul este afectat de activitatea umană în limite
admisibile
− Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare
de disconfort formelor de viaţă
− Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă
− Mediul este afectat de activitatea umană devenind
periculos formelor de viaţă
− Mediul este degradat, impropriu formelor de viaţă

Pentru obiectivul studiat, relaţia grafică între notele de bonitate calculate pentru
factorii de mediu este o figură geometrică neregulată, a cărei suprafaţă este Sr = 144.
Rezultă că I.P.G. pe care îl va determina investiţia: de ameliorare a păşunii CălineştiCoca va fi:
I.P.G. = Si / Sr = 200 / 153
I.P.G. = 1,3
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Indicele de poluare globală I.P.G. are valoarea 1,3 ceea ce arată că exploatarea din
carieră se va încadra în limitele admisibile de afectare a mediului.
Aer
10
8
6
4

Sol
Vegetatie 10
Fauna

2
8

6

4

2

2

4

6

8

10

Asezari
Umane

2
4
6
8
10

Apa

DIAGRAMA ROJANSKI
cu referire la proiectul de exploatare a carierei

Pentru proiectul de faţă nu au fost identificate alternative de amplasament, sau
tehnologice care să prezinte o valoare a impactului semnificativ mai redusă faţă de mediu.
Proiectul rămâne viabil din punct de vedere economic doar într-o abordare de
ansamblu.
In ceea ce privesc conceptele ce stau la baza conservării naturii şi a principiilor
dezvoltării durabile, trebuie subliniat faptul că zona rămâne una relativ puternic impactată
ca urmare a unor exploatări şi utilizări anterioare.
Alternativa "0" de abandonare a proiectului, va duce la perpetuarea unor practici
abuzive şi necontrolate pe termen scurt şi mediu, refacerea ecologică a zonei şi reinstalarea
succesiunii naturale, întârziind a apărea datorită menţinerii unor factori perturbatori.
De asemenea este de menţionat şi impactul social pozitiv al acestui proiect, cu
acţiune directă (crearea de locuri de muncă), respectiv indirectă (îmbunătăţirea şi
modernizarea infrastructurii şi a ofertei de utilităţi) manifestată în special în direcţia creării
premiselor ce stau la baza dezvoltării practicilor turistice (utilizarea resurselor naturale şi a
materialelor locale pentru construcţii).
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Cap. 8. Monitorizarea mediului
Din punct de vedere al managementului biodiversităţii se va realiza un inventar
cantitativ şi calitativ al unor grupe cheie. In acest sens propunem realizarea unor inventare
pentru speciile criteriu ce au fundamentat desemnarea sitului Natura 2000 (SCI) avifaună şi
specii de lilieci, precum şi a speciilor de plante şi a stării habitatelor, ce urmează a fi
comparate cu datele existente cu referire la perimetrul în cauză. Sistemul de monitorizare a
mediului va fi reglementat prin documentaţia ce va sta la baza Acordului de mediu şi a
autorizaţiei de mediu.
Prin obiectivele sale proiectul propus necesită monitorizarea mediului, atât în
faza de execuţie, pentru a nu apărea fenomene de eroziune sau poluare accidentală cu
combustibili sau uleiuri ca urmare a nerespectării măsurilor prevăzute, cât mai cu seamă în
perioada de funcţionare pentru a se identifica eventualele efecte negative induse mediului,
cu privire specială asupra habitatelor ripariene pentru care se impune realizarea unui Plan
de monitorizare adecvat.
Din punct de vedere al managementului biodiversităţii se va realiza un inventar
cantitativ şi calitativ al unor grupe cheie, urmând schemele de monitorizare consacrate,
pentru compararea efectelor investiţiei. In acest sens propunem realizarea unor inventare
pentru speciile cheie, ce urmează a fi comparate cu datele existente cu referire la perimetrul
în cauză pre- şi post proiect.
Eventualele efecte negative vor fi evidenţiate propunându-se măsuri de diminuare
a impactului şi evaluarea acestora până la conformarea la cerinţele ecologice specifice.
Se propune realizarea unui Plan de monitorizare pe perioada de execuţie a
lucrărilor (12 luni) urmat de un Plan de supraveghere ecologică pe perioada de 36 de luni. In
cazul în care în perioada de supraveghere nu se vor identifica elemente susceptibile de a
genera impacte negative asupra speciilor de interes, programul de supraveghere se va reduce
la un sistem de observaţii sumare.

8.1. Propunere unui protocol pentru monitorizarea vegetaţiei
Utilizarea metodei suprafeţelor de probă permanente a fost şi este recomandată
de majoritatea ecologilor, deoarece prezintă avantajul efectuării studiilor comparative.
Suprafeţele de probă permanente pătrate sunt recomandate pentru
monitorizarea comunităţilor de plante unde nu există evident un gradient de vegetaţie
cauzat de factorii ambientali (factorii ecologici şi/sau antropo-zoogeni). Unde gradienţii de
vegetaţie sunt evidenţii este recomandată metoda transectelor de vegetaţie permanente de-a
lungul desfăşurării programului de monitoring (recomandarea acestor metode este făcută de
UNESCO Programul Om şi Biosferă MAB).
Protocolul de monitorizare al fitodiversităţii, prezentat în continuare, este bazat
pe utilizarea suprafeţelor de probă permanente, de formă pătrată, de diferite mărimi, în
funcţie de tipul de vegetaţie analizat.
Celelalte variabile legate de comportamentul speciilor sau funcţiile
ecosistemului, precum periodicitatea înfloririi, suprafaţa fotosintetică, potenţialul
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reproductiv (ex: numărul tulpinilor florifere, data înfloririi, cantitatea de seminţe,
viabilitatea seminţelor, densitatea anuală a puieţilor, respectiv a plantulelor) vor fi
monitorizate, prin intermediul speciilor cheie.
În cadrul programului de monitoring propunem utilizarea următoarele suprafeţe
de probă în zonele ripariene:
• Suprafeţe de probă permanente de formă pătrată de 1 ha (100 x 100
m) pentru monitorizarea vegetaţiei arborescente
• Suprafeţe de probă permanente de formă pătrată de 0,025 ha (20 x 20
m) pentru monitorizarea vegetaţiei arbustive şi subarbustive
• Suprafeţe de probă permanente de 5 x 5 m pentru monitorizarea
vegetaţiei arbustive şi/sau praticole
• Suprafeţe de probă permanente de 1 x 1 m pentru monitorizarea
vegetaţiei praticole
• Transecte permanente de 10 m lungime şi 1 m lăţime
• Transecte permanente de 5 m lungime şi 1 m lăţime.

8.2. Etapa pregătitoare
Observaţiile şi datele culese în deplasările pe teren constituie baza tuturor
prelucrărilor şi interpretărilor, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai obiective şi de
valoare ştiinţifică
e.
Alegerea terenului de studiu se face în acest caz la
solicitarea beneficiarului. După delimitarea ariei de studiu, pe o hartă topografică
la scară mare se stabilesc suprafeţele ce urmează să fie străbătute.
f.
Consultarea bibliografiei este necesară pentru interpretarea
compoziţiei covorului vegetal în funcţie de condiţiile fizico-geografice ale zonei
cercetate. Este indicat să fie consultate şi unele lucrări de arheologie şi istorie
medie şi modernă, pentru a cunoaşte vechimea influenţei antropice în regiune
(Cristea, 1991).
g.
Fixarea aspectelor floristice şi de vegetaţie presupune, pe
de o parte cunoaşterea contribuţiilor anterioare la descifrarea compoziţiei
vegetaţiei din regiune, iar pe de altă parte revizuirea caracterelor morfologice şi
ecologice ale speciilor existente în regiune şi a celor posibil de întâlnit. Ultimul
inventar al cormoflorei ţării noastre cuprinde aproape 4000 de taxoni şi
infrataxoni de plante, motiv pentru care această fixare, este absolut necesară.
Consultarea lucrărilor referitoare la vegetaţie poate ajuta la alegerea suprafeţelor
de probă de analizat, a numărului acestora, precum şi la stabilirea perioadelor
optime de efectuare a acestor observaţii.
h.
Pregătirea materialelor şi echipamentului necesar:
• înregistrarea datelor: fişe şi caiet de teren, ustensile de scris,
aparat foto, laptop etc.
• orientare în teren: hartă topografică, busolă, GPS
• colectarea probelor de sol: pungi de plastic, sondă de sol
• pentru profile microclimatice: termometru de sol,
psihrometru, evaporimetru
• pentru identificarea şi colectarea materialului biologic:
herbar, lupă, determinator, daltă sau lingură pentru scos plantele, botanieră
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• pentru determinări cantitative: dendrometru, clupă forestieră,
ramă metrică, ruletă
8.3. Stabilirea pe teren a suprafeţelor de probă permanente (studiul în
staţionar)
Deoarece aceste suprafeţe trebuie vizitate şi analizate periodic, pentru
amplasarea acestora va ţine cont de desfăşurarea celorlalte activităţi, precum şi de
posibilitatea desfăşurării proceselor de inventariere şi monitorizare într-un mod cât mai
facil şi sistematic. O atenţie deosebită se va acorda amplasării acestor suprafeţe de probă în
cazul în care ele trebuie relevate de pe amplasamentele pe care se monitorizează şi
vegetaţia din alte strate (cazul păturii erbacee). De asemenea dacă suprafeţele de probă
(eşantioanele) fac parte din suprafeţe de probă mai mari, se va evita amplasarea acestora pe
colţuri, pentru a evita efectul de muchie.
Numărul minim de suprafeţe quadrate (eşantioane): Depinde în general de
resursele disponibile, de prelucrările statistice ulterioare şi de numărul speciilor existente.
Stabilirea numărului minim de suprafeţe de probă se va face în urma unui studiu pilot în
care se va nota numărul de specii existent în 20 de quadrate de 1 m x 1 m. Numărul de
specii şi numărul de quadrate vor servi la alcătuirea curbei areal-specie. Punctul de
inflexiune al curbei va corespunde cu numărul minim de quadrate necesare monitoringului.

Etapa efectuării releveurilor
Pentru studierea asociaţiilor vegetale cea mai utilizată metodă, este cea a
releveului fitosociologic, după modelul indicat de Braun-Blanquet şi Pavillard (1928).
Pentru realizarea releveului, regiunea studiată este parcursă astfel încât, să poată fi cuprinse
toate tipurile de staţiuni şi variantele lor, urmând anumite trasee şi itinerarii prestabilite. La
alegerea suprafeţelor de probă trebuie evitate porţiunile de ecoton. Mărimea suprafeţei de
probă este stabilită în funcţie de tipul de vegetaţie cercetat. Matematic această mărime se
stabileşte prin calcularea arealului minim (curba areal-specie). În prezent, mărimea
suprafeţei de probă se poate stabilii din literatura de specialitate conform tabelului de mai
jos:
Valorile minime pentru suprafeţele de probă în studiul diverselor grupări vegetale
Tipul de vegetaţie
Mărimea suprafeţei de probă (mp),
după şcoala clujeană
păduri
400-1000
tufărişuri
50-100
pajişti
25-100
mlaştini oligotrofe
9-25
mlaştini eutrofe
25-50
vegetaţie ruderală
6-25
vegetaţie segetală
25-100
stâncării
1-25
Toate datele adunate de pe aceste suprafeţe de probă se trec în fişa de teren (vezi model
anexă) sau în carnetul de lucru. Pentru a nu omite unele aspecte s-au întocmit fişele model care
cuprind:
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•
•
•
•
•
•
•

data efectuării ridicării fitosociologice; datele referitoare la aşezare şi
toponimie;
mărimea suprafeţei de probă
altitudinea, expoziţia, înclinarea pantei
date biometrice: înălţimea şi/sau diametrul
gradul de închegare al coronamentului arborilor, şi/sau acoperirea cu vegetaţie a
terenului;
grosimea lizierei, note cu privire la activităţile antropice din zonă;
indicele de abundenţă-domonanţă al fiecărei specii prezente, după scara din
tabelul de mai jos:
Stabilirea valorii indicelui de abundenţă-dominanţă AD

%
75-100
50-75
25-50
10-25
1-10
0,1-1
0,01-0,1

media
87,5
62,5
37,5
17,5
5
0,5
0,05

Indicele AD
5
4
3
2
1
+
r

8.4. Proiecţii orizontale, profile şi transecte de vegetaţie
Realizarea acestora evidenţiază structura spaţială a fitocenozelor, relaţiile dintre populaţiile
de plante, în plan orizontal şi vertical, eşalonarea pe verticală a diferitelor fitocenoze în funcţie
de dinamica factorului orografic.
a.)
Proiecţiile orizontale se realizează grafic pe teren, în cadrul suprafeţei considerată ca
tip pentru o anumită asociaţie vegetală. În cazul pajiştilor se utilizează rama metrică.
Cu ajutorul unor semne prestabilite se reprezintă grafic la scară mare proiecţia
părţilor active pentru fiecare fitopopulaţie în parte.
b.)
Profilele de vegetaţie (proiecţii verticale) se realizează în vederea stabilirii
succesiunii pe orizontală şi dispunerii pe verticală a componentelor unei fitocenoze,
afinităţilor microspaţiale şi asupra frecvenţei de apariţie a indivizilor. Pentru
realizarea acestor profile se procedează astfel:
• Se stabilesc şi se delimitează, în mod aleator, unităţi de lungime în cadrul
fitocenozelor (ce pot sau nu să corespundă suprafeţelor de probă), care sunt de
obicei de 1 m lungime pentru pajişti şi de 20-100 m lungime pentru păduri;
• Se notează distanţa, pe orizontală, faţă de punctul de origine la care apare
fiecare individ, precum şi înălţimea la care se ridică partea sa activă sau vârful
vegetativ;
• Rezultatele acestor operaţii se pot transpune într-o schemă direct pe teren, însă
de cele mai multe ori datele se prelucrează în laborator, unde după un sistem de
două coordonate pe care se marchează unităţile de lungime, respectiv de
înălţime. Semnele utilizate pot fi unele convenţionale sau unele care să redea
habitusul speciei de reprezentat.
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Transectele de vegetaţie (secţiuni de vegetaţie) se schiţează pe teren după
parcurgerea unui itinerar, în care se succed mai multe grupări vegetale cu localizare
dependentă de factorii edafo-climatici locali şi/sau de cei antropo-zoogeni. Totodată,
pe harta topografică se notează (în funcţie de altitudine) punctele de contact între
fitocenozele a două asociaţii ori între două stadii de evoluţie ale aceleaşi asociaţii.
Etapa următoare se desfăşoară în laborator unde se conturează o secţiune prin
unitatea de relief analizată ori prin succesiunea de unităţi orografice diferite,
înscriindu-se prin semne convenţionale locul ocupat de indivizii fiecărei asociaţii.
Transectul trebuie să respecte lungimea şi înclinaţia pantei, după cum reiese şi după
vizualizarea hărţii în care sunt reprezentate curbele de nivel.

8.5. Habitate
Inventarierea habitatelor rămâne o acţiune de o relevanţă primordială pentru
realizarea programele de monitorizare şi gestiune a biodiversităţii.
Acţiunea de inventariere a habitatelor nu rămâne o simplă înşiruire, ci datorită
atributelor asociate această acţiune va parcurge unele etape sau va presupune atingerea unor
obiective specifice cum ar fi:
1. Identificarea priorităţilor de conservare din cadrul perimetrului ţintă;
2. Inglobarea unor date ştiinţifice şi faptice locale rezultate în urma unor
cercetări;
3. Dezvoltarea unei strategii de conservare;
4. Determinarea condiţiilor specifice în relaţie cu indicatorii locali;
5. Fundamentarea deciziilor de monitorizare (ce? unde? cum? cât?);
6. Colectarea datelor;
7. Utilizarea unor resurse ajutătoare (imagini, hărţi, scheme, etc.);
8. Transpunerea într-un format care să permită abordări interdisciplinare (de
preferinţă GIS).
Dată fiind întinderea spaţială a proiectului pe o suprafaţă vastă, la care se adauă
necesitatea coroborării şi prelungirii unor măsuri în cadrul unor habitate adiacente, sunt
propuse următorii paşi de evaluare:
1. Identificarea principalelor tipuri majore de habitate ripariene
(nemorale/eremiale);
In această etapă, pe baza unor imagini actuale (aerofotograme, imagini
satelitare, fotografii de perspectivă, etc.) se vor identifica principalele componente ale
matricii locale.
Biomurile nemorale (pădurile). Pentru o reflectare obiectivă care să faciliteze
procesul de luare a deciziilor şi să se suprapună pe sistemul legislativ în măsură să
fundamenteze implementarea unor acţiuni, s-a acceptat definireapădurii ca acea suprafaţă
acoperită de vegetaţie lemnoasă, a cărei înălţime este de minimum 4 m, respectiv suprafaţă
totală de minimum 0,1 ha.
Biomurile eremiale (pajiştile). In această categorie au fost incluse perimetrele
acoperite de vegetaţie ierboasă, având o suprafaţă minimă de 0,01 ha.
Ca şi componente secundare, au mai fost defnite şi următoarele componente:
a. Antropic: zone de locuire, funcţiuni industriale active, reţele de comunicaţii
terestre, suprafeţe arabile.
b. Neproductiv: zone degradate ca urmare a unor activităţi antropice.
c. Biomuri ripariene: zone cu dezvoltare liniară, de-a lungul unor cursuri de apă
inclusiv cu curgere temporară/torenţială.
d. Stâncării şi grohotişuri: zone denudate total/parţial de vegetaţie ca urmare a
unor condiţii ecologice ce nu sunt direct legate de factorul antropic.
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Rezultatul interpretării principalelor tipuri de habitate va fi o hartă a funcţiunilor
terenului (land-cover map).
In vederea unei detalieri aprofundate a acestei hărţi primare, se va trece la
realizarea unei hărţi a principalelor tipuri de habitate, definite conform manualelor uzuale
de interpretare a habitatelor.
In baza corespondenţelor existente între tipurile fundamentale de pădure,
staţiunile forestiere cu habitatele Natura 2000 se va întocmi o hartă a habitatelor forestiere
conform nomenclaturii Natura 2000.
Pentru habitatele eremiale, respectiv cele de stâncărie şi ripariene, se va trece la
etapa identificării asociaţiilor vegetale prin metoda releveelor botanice. Prin extrapolare se
va putea realiza harta habitatelor eremiale în baza criteriilor stabilite pentru desemnarea
habitatelor Natura 2000, acolo unde acestea apar.
In această fază se va putea realiza o hartă primară a habitatelor naturale având
corespondenţe cu nomenclatorul pentru definirea habitatelor Natura 2000.
2. Identificarea de detaliu a habitatelor
Pentru habitatele în stare naturală şi seminaturală, în baza speciilor criteriu
definite de manualele de interpretare a habitatelor, se va putea trece la realizarea nei hărţi
de detaliu a habitatelor cu relevanţă aparte conform descrierilor şi a nomenclatoarelor
pentru habitatele Natura 2000.
Delimitarea habitatelor rămâne o sarcină dificilă dat fiind faptul că de cele mai
multe ori nu există o demarcare netă, clară între acestea, putând să apară zone sau benzi de
lărgimi diverse ale unor zone de ecoton ce prezintă caracteristici comune habitatelor
adiacente.
Cele mai utilizate metodologii de cartare a habitatelor sunt:
a. Decelarea vizuală a omogenităţi făcându-se apel la aerofotograme, imagini
satelitare şi diverse alte tehnici de teledetecţie (Remote Sensing & Imagery).
b. Identificarea omogenităţii covorului vegetal, prin metode de analiză a
asociaţiilor vegetale, făcându-se apel şi la metode statistice, prin care să se certifice
încadrarea în tipurile de habitate prestabilite, în baza unor criterii bine determinate.
Există şi posibilitatea îmbinării celor două metodologii prin analiza de detaliu al
unor habitate şi extrapolarea ulterioară a informaţiei în baza unor imagini de ansamblu
asupra perimetrului ţintă.
Alegerea metodologiilor se face în baza limitărilor de ordin uman/material,
respectiv de timp.
Obiectivele monitoringului reflectate în măsurile de management trebuie să
ofere următoarele informaţii:
a. Suprafaţa habitatelor definite conform crteriilor de identificare;
b. Localizarea habitatelor în matricea de mediu luată în studiu;
c. Distribuţia potenţială a habitatelor în condiţii naturale (primare);
d. Diversitatea speciilor asociate (constelaţia de specii);
e. Distribuţia speciilor cu relevanţă particulară în cadrul habitatelor.
Pentru fiecare tip de habitat identificat se va face şi o analiză asupra:
a. fragmentării
b. reprezentativităţii
c. integrităţii
d. capacităţii de suport
e. valorii ecosistemice definite prin indicii de biodiversitate asociaţi
Rezultatul acestei etape va duce la realizarea unui plan cartografic al relevanţei
ecosistemice a habitatelor din zona vizată de proiect.
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Acest instrument reprezintă o sursă vitală de informaţie pentru gestiune,
deoarece reflectă degradarea, pierderea, sau dimpotrivă refacerea unor habitate, oferind
argumente justificate obiectiv pentru deciziile luate.
3. Identificarea microhabitatelor
In cadrul habitatelor majore se va trece la realizarea unei analize a structurii si
morfologiei microhabitatelor (zone de stâncărie, bălţi temporare, lemn mort, sinuzii, etc.)
pentru care se vor întocmi spectrele de asociere şi harta de distribuţie a acestora în cadrul
perimetrului.
In cadrul acestei etape se va face apel şi la metoda de analiză a cvadratelor de
probă.
4. Realizarea hărţii conflictelor
Ca urmare a suprapunerii planului cartografic al relevanţei ecosistemice a
habitatelor din zona vizată de proiect, cu planul de dezvoltare finală a obiectivelor
industriale, va rezulta harta conflictelor, ce va evidenţia punctele în care vor apărea
suprapuneri între cele două extreme ale strategiei de management teritorial.
Punctele în cauză vor face obiectul unor măsuri de management activ în vederea
minimizării impactului asupra elementelor cu valoare bio-ecocenotică.

8.6. Protocoale pentru monitorizarea speciilor de faună
Dat fiind faptul că la ora actuală încă nu există pus la punct un sistem de
indicatori acceptat la nivel internaţional care să reflecte conceptul de dezvoltare durabilă,
cuantificarea acţiunilor menite a fundamenta deciziile strategice în acest sens rămâne
relativă. Cu toate acestea este clar definită necesitatea păstrării unui anumit echilibru ale
componentelor economic, socio-cultural şi de mediu ce reflectă acest concept. Relaţiile de
stabilit dintre aceste componente rămâne însă a fi stabilită la nivelul guvernelor în baza
politicilor specifice ce sunt fundamentate pe monitoring, inclusiv monitoringul
biodiversităţii.
Astfel, cu referinţă la componenta de mediu, evaluarea stării factorilor este de
neconceput în lipsa unui sistem de monitorizare obiectiv. In ultima perioadă, datorită unor
limitări de ordin tehnic, dar nu numai, monitoringul biodiversităţii a devenit o componentă
esenţială a evaluării de mediu.
Monitoringul speciilor de nevertebrate
Monitoringul nevertebratelor afectează în cea mai mare măsură speciile de
insecte, date fiind atributele asociate acestora. La speciile de insecte se adaugă Araneele,
acoperind în mod satisfăcător cerinţele monitoringului speciilor de nevertebrate terestre.
Astfel, monitorizarea speciilor de insecte terestre, sarcina devine cu atât mai
dificilă cu cât cel puţin la nivelul României nu există studii complete, de o suficientă
complexitate care să permită accesarea unor metodologii eficiente de evaluare şi gestiune a
mediului.
Insectele, prin numărul lor covârşitor de specii şi indivizi, valoarea lor
bioindicatoare de netăgăduit, implicarea esenţială în ciclurile trofice şi geo-chimice, rămân
o componentă fără de care monitoringul de mediu rămâne situat la un nivel declarativ.
Pentru monitorizarea insectelor exisă puse la punct o serie întreagă de
metodologii şi protocoale prin care se pot trage concluzii pertinente asupra stării mediului,
privind eficacitatea unor măsuri manageriale, etc.
Dezvoltarea unor planuri eficiente de gestiune, presupune parcurgerea a trei
etape principale:
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1. Alcătuirea listelor de specii;
2. Realizarea modelelor generale de distribuţie a speciilor în relaţie cu factorii
de mediu;
3. Realizarea unor modelări predictive asupra căilor potenţiale de evoluţie a
unor atribute legate de populaţiile ţintă (densitate, vitalitate, etc.).
Concluziile trebuie să fie însoţite de o justificare statistică extrem de complexă
ce face apel la existenţa unor baze de date pertinente şi a unui sistem de monitorizare
complex..
Date fiind realităţile biogeografice şi ecologice ale României, ale zonei de
implementare a proiectului minier în special se impun a se aborda o serie întreagă de
acţiuni.
In primul rând dat fiind faptul că la nivel regional, respectiv naţional nu există o
bază de referinţă privind biodiversitatea, având ca punct de pornire inventare coplete ale
unor biomuri, se impune demararea unor studii martor, pe suprafeţe restrânse (de ordinul a
zeci de metri pătraţi) unde să fie demarate aşa numitele inventare totale, vizând cele mai
relevante grupe taxonomice.
Odată stabiliţi termenii martor de comparaţie se poate verifica care din modelele
statistice de evaluare a indicilor de biodiversitate (α, Margalef, Berger-Parker, 1D'Simpson', Shannon, etc.) reflectă în modul cel mai fidel realitatea obiectivă, şi de
asemenea care dintre metodologiile de evaluare rapidă (rapid assessment) îşi demonstrează
eficienţa.
De asemenea trebuie definite pentru fiecare dintre speciile cu relevanţă aparte,
care sunt nivelele limită de alertă (exprimate în procentual în relaţie cu nivelele
populaţionale), care să declanşeze lanţul unor măsuri dedicate de restaurare, nivelele
optime, nivelele maximale, etc.
Avantajele unei astfel de abodări constau în:
1. Realizarea unei baze de referinţă pentru evaluarea impactului regional (în special
ca rezultat al efectului GAP indus de suprafaţa mare a zonei ce urmează a fi impactate);
2. Un standard de calibrare şi dezvoltare a metodelor de evaluare a eficienţei
măsurilor de gestiune a bio-diversităţii;
3. Realizarea unui sistem de referinţă naţional care ă reflecte în mod obiectiv
impactul, evoluţia şi recuerarea sistemelor bio-ecocenotice de la nivelul erimetrului afectat
de proiect;
4. O interfaţă deschisă către mediul academic în vederea promovării unor programe
de colaborare.
In ceea ce priveşte alegerea setului de specii cu valoare indicatoare, se va ţine seama
de următoaree atribute asociate, după cum urmează:
1. Sistem taxonomic cunoscut, lipsit de dubii de încadrare, facilitate de identificare cu
maximum de acurateţe a taxonilor;
2. Istorie naturală bine cunoscută;
3. Monitorizare şi manipulare facilă;
4. Răspândire suficient de largă a grupei taxonomice, cel uţin la nivel naţional;
5. Plasticitate ecologică suficient de mare;
6. Receptivitate şi reactivitate suficient de mare faţă de fatorii perturbatori;
7. Posibilitatea realizării unor studii statistice;
8. Relevanţă economică;

8.7. Metode de monitorizare
Ţinând cont de specificul proiectului, este propusă realizarea unui sistem de
monitorizare a speciilor de nevertebrate astfel încât să fie atinse obectivele propuse în
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scopul fundamentării deciziilor de diminuare a impactului şi monitorizarea factorilor de
mediu, etc.
In acest sens, pentru fauna de nevertebrate propunem următoarele
metodologii/tehnici:

a. Realizarea unui inventar al faunei de nevertebrate
Această acţiune este una din cele mai des întâlnite tehnici de monitorizare a
biodiversităţii. Cu toate lista în sine nu aduce o informaţie suficientă în ceea ce privesc
atributele ecologice ale unui perimetru ţintă, oferă unele indicii asupra stării factorilor de
mediu, facilitând realizarea unor comparaţii primare cu alte zone.
In acest sens, pe baza protocoalelor de inventaere a faunei de neverterate, prin
intermediul unei baze de date computerizate se va întocmi o listă a speciilor de nevertebrate
ce va putea fi utilizată atât în ordine sistematică cât şi în ordine alfabetică a taxonilor.
In acest scop se va face apel la o gamă largă de tehnici de
observare/colectare/capturare, pe perioade temporare, sezoniere şi circadiene cât mai
diverse pentru a surprinde o parte cât mai largă a spectrului de specii.
Conform practicii generale în acest sens se va porni de la lista speciilor
potenţiale (posibil prezente în erimetrul de inestigare) ce se va întocmi pe baza ucrărilor
publicate, a unor date de colectare indirecte, a extrapolării informaţiei cu referire la
structura şi constelaţia specifică a habitatelor.
Pornind de la această listă primară, vor fi adăugate speciile noi întâlnite şi
confirmate cele prezente în mod cert. Pentru speciile ce înă nu au fost întâlnite, eforturile
de investigare vor fi concentrate în direcţia habitatelor optime, caracteristice acestora.
In cazul speciilor de neverterate, în baza listei sistematice a plantelor
identificate în zona de studiu, se poate realiza o listă a speciilor potenţiale asociate acestora
(în special a celor fitofage).
Identificarea taxonilor se va face până la nivel de specie, dat fiind că informaţia
asupra taxonilor supraspecifici nu prezintă relevanţă (cel puţin pentru situaţia de faţă).
Astfel în lista de specii vor fi incluse doar indivizii identificaţi în mod cert până la nivel de
specie.

b. Monitorizarea în transecte paralele (simultane)
Pentru unele specii de nevertebrate cu valoare bioindicatoare (în special fluturide-zi) se poate realiza monitoringul în transecte paralele sau simultane. Această metodă va
presupune identificarea speciilor, cu marcarea eventualelor specii cu relevanţă aparte.
Realizarea de transecte paralele este mentă a identifica elemente de detaliu de la
nivelul unor habitate (identificarea microhabitatelor, biomurilor, etc.), respectiv preferinţa
unor specii faţă de atribute asociate habitatului ţintă (identificarea optimului speciei). Astfel
în cadrul unui tip habitat se vor marca o serie de linii paralele ce vor fi străbătute în cadrul
unei unităţi de timp prestabilite, urmând ca rezultatele să fie interpretate statistic. Se poate
realiza astfel o evaluare comparativă la nivelul zonelor de ecoton, centrale, marginale, etc.
In cazul transectelor simultane, se vor alege două habitate (distincte, similare
sau identice) în interiorul cărora se vor stabili trasee similare de parcurs, în cadrul unei
unităţi de timp prestabilite, urmând ca în mod simultan să se realizeze observaţile ce
urmează apoi a fi comparate.
c. Monitorizarea prin intermediul ratei de întâlnire
Această metodă reprezintă una dintre cele mai simple (elementare) modalităţi de
evaluare a abundenţei unei specii.
111
Hârtie reciclată

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
EIM 105/2008

Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

Date fiind însă caracteristicile asociate speciilor de nevertebrate, această metdă
prezintă relevanţă doar entru grupe restrânse, aşa cum sunt de exemplu fluturii-de-zi.
Cu toate acestea calitatea şi cantitatea informaţiei este deosebită în raport cu
efortul depus, fiind posibilă realizarea unor evaluări comparative a unor specii cu relevanţă
deosebită.

d. Realizarea curbei descoperirii de specii
Caracterizaea habitatelor şi asocierea indicilor de biodversitate rămâne una din
sarcinile primare ale monitoringului biodiversităţii. Astfel realizarea curbei descoperirii de
specii ne oferă date preţioase asupra nivelelor de biodiversitate.
Se cunoaşte faptul că numărul de specii creşte direct proporţional cu efortul
(timpul dedicat) studierii unui habitat anume.
Astfel, devine dificil a se compara indicii de biodiversitate ai unor habitate
pentru care au fost alocate perioade diferite de timp.
In acest sens, se va nota ata (ora) pentru fiecare specie nou identificată în
suprafaţa investigată.
Pe un sistem de axe se va rerezenta pe pe abscisă numărul de specii, iar pe
ordonată unitatea de timp (zile, ore). Curba rezultată va prezenta o tendinţă de liniarizare,
marcând astfel momentul la care continuarea eforturilor de inventariere a speciilor îşi
pierde din relevanţă.
Aplicaţiile statistice asociate acestei metode (exprimare logaritmică sau
exponenţială), marchează în mod distinct această relaţi şi timpul ce este suficient a se aloca
fiecărui tip de habitat în parte.
Astfel numărul de specii identioficate în fiecare perioadă de timp de exemplu zi)
poate fi exprimată în log10; acolo unde linia de regresie intersectează axa x este relevat
numărul probabil de specii asociate habitatului respectiv.
Această metodă are o relevanţă particulară în cadrul sistemelor de monitorzare
rapidă (Rapid Assessment), prin care sunt evaluate numărul probabil de specii asociate unui
habitat prin identificarea repetată în intervale de timp scurte - de exemplu 30 de minute;
inventarierea se opreşte în etapa de 30 de minute în care nu a mai fost identificată o specie
nouă. Această metodă se pretează în special pentru perimetre cu suprafeţe restrânse.

e. Realizarea inventarelor de specii în unităţi de timp
Această metodă reprezintă o abordare extrem de valoroasă, prin faptul că se
apropie de acurateţea metodelor transectului, respectiv a observaţiilor în staţionar, însă
timpul dedicat acestei metode rămâne cu mult mai redus.
Metoda se bazează pe aptul că speciile comune sunt cele care sunt primele
observate într-un habitat, continuând a fi identificate pe parcursul etapelor succesive de
monitorizare.
Astfel, se împarte un interval orar de 60 de minute, în 6 etape de câte 10 minute.
Pentru fiecare etapă de 10 minute se notează speciile observate. Odată o specie marcată,
aceasta nu va mai fi luată în considerare în intervalele următoare de timp. Pentru fiecare
etapă, speciile identificate sunt bonitate pe o scară de la 6 la 0. Cele oservate în primul
interval de 10 minute sunt notate cu 6, speciile oservate în următorul interval sunt notate cu
5,... iar cele observate în ultimul interval sunt notate cu 0.
In acest mod sunt evidenţiate speciile cu prezenţa cea mai comună, respectiv cea
mai rară în habitate, fără însă a se putea face o referire şi la abundenţa acestora.
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f. Inregistrarea absenţei speciilor
In mod ironic, absenţa speciilor este mult mai dificil de documentat, însă
relevanţa ecologică a acestei informaţii este cu totul aparte.
In acest sens se face apel la calculul statistic prin care este evaluat numărul total
de observaţii (No) prin care specia în cauză să fie identificată:
No =

ln(nivel a)
ln(1-P)

unde P reprezintă probabilitatea de a găsi specia în cauză în urma unei
observaţii de teren, iar nivelul a reprezintă riscul ca specia să fie prezentă însă aceasta să
rămână prezentă în habitat, fiind considerată însă (prin absenţa acesteia) ca extinctă. Astfel
nivelul a = 0 apare atunci când suntem convinşi că specia este extinctă.
Probabilitatea de identificare poate fi evaluată prin compararea speciei în
habitatele în care apare în mod curent, prin examinarea probabilităţii de identificare a
acesteia.

8.8. Tehnici de monitorizare
a. Sistemul de colectare prin "cosire" cu fileul entomologic
Pentru colectarea unor specii de nevertebrate (în special insecte) colectarea cu
fileul entomologic rămâne una din metodele clasice.
In acest sens în suprafeţele de probă, cu ajutorul unui fileu entomologic se
parcurge o distanţă dată, vegetaţia ierboasă fiind "cosită" printr-un număr fix de mişcari (de
exemplu 20 de cosiri la un transect de 25 de metri).
Insectele colectate în fileul entomologic sunt apoi transferate într-un borcan cu
alcool, urmând apoi a fi triate şi prelucrate în laborator.

b. Sistemul de monitorizare cu capcane Barber
Utilizarea capcanelor Barber reprezintă una dintre cele mai curente metode de
inventariere a faunei de nevertebrate (dar nu numai) terestre (edafice), permiţând realizarea
unor observaţii ecologice complexe în special în zona habitatelor ripariene.
c. Monitoringul cantitativ
Prin intermediul acestei metodologii grupurile ţintă sunt cele de macronevertebrate (în special insecte) terestre, edafice. Studiile în acest sens au scos în evidenţă
valoare bioindicatoare a speciilor de Carabide (Coleoptera: Carabidae), Stafilinide
(Coleoptera: Staphylinidae), dar şi a Araneelor (Arahnida: Araneea), Colembolelor
(Colembola), furnicilor (Hymenoptera: Formicidae).
Modalitatea de amplasare este prezentată în Anexa I. Amplasarea capcanelor
Barber se realizează in diverse modele (randomizat, grupat, transecte, etc.).
Pentru studiile statistice, capcanele Barber nu se amorsează cu momeli, iar
lichidul de conservare este de preferat a nu avea nici un fel de proprietăţi
atractante/repelente. In acest fel, captura se bazează pe probabilitate.
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d. Monitoringul calitativ
Această metodă este utilizată pentru întocmirea listelor de specii, a inventarelor
faunistice, dar şi pentru realizarea unor studii comparative de genul inventarelorrapide
(Rapid Biodiversity Assessment).
Faţă de metoda prezentată anterior, capcanele Barber sunt amorsate cu momeli,
pentru a atrage cât mai multe dintre speciile ţintă, şi pe cât posibil de pe suprafeţe cât mai
mari.
Avantajul acestei metode constă în utilizarea unui număr redus de capcane
Barber, fapt ce uşurează mult activitatea de triere, determinare, prelucrare a materialului.
Amplasarea capcanelor Barber amorsate cu momeli se realizează de asemenea
randomizat, grupat sau în transecte, existând şi posibilitatea de a amplasa în anumite zone
capcane izolate.
8.9. Schema propusă pentru monitorizarea biodiversităţii
Monitorizarea speciilor se va face pe cât posibil într-o manieră superpozată
sistemului de monitorizare a habitatelor, respectiv a florei şi vegetaţiei, în scopul
identificării relaţiilor fiziologice ce stau la baza funcţionării sistemelor ecologice.
Datele de monitorizare a nevertebratelor a florei, vegetaţiei şi habitatelor vor fi
completate cu date asupra faunei de vertebrate punându-se accent pe speciile criteriu
Natura2000.
Observaţiile asupra speciilor de vertebrate, datorită constrângerilor de ordin
administrativ, tehnic dar şi etic se vor limita la observaţii de teren fără a fi necesară
colectarea de material.

8.10. Relevanţa pentru Proiect:
Schema de monitorizare trebuie să răspundă unui set de cerinţe specifice de maxim
interes pentru investitor, din zona de implementare a proiectului, şi anume:
1. Care sunt indicii de biodiversitate (pre- post-proiect)?
2. Care sunt habitatele cu valoare deosebită (economică, ecologică, ştiinţifică)?
3. Care este capacitatea de suport a habitatelor supuse impactului?
4. Care este capacitatea de suport a habitatelor ce urmează a prelua sarcina ecologică?
5. Care sunt măsurile de gestiune pentru facilitarea preluării sarcinii ecologice de
către habitatele adiacente?
6. Este preluată în mod satisfăcător presiunea ecologică de către habitate în scopul
evitării unei stări de colaps ecologic?
7. Sunt funcţionale din punct de vedere ecologic habitatele gestionate (autoreglare)?
8. Care este responsabilitatea faţă de mediu a proponentului? sau Cât trebuie
reconstruit?
9. Care este dimensiunea (ecologică, economică şi ştiinţifică) a arealului re-construit?
Este cel puţin superpozabil cu starea iniţială?
10. Sunt întrunite condiţiile pentru a se declara reuşita procesului de re-construcţie?

8.11. Protocoalele de monitorizare propuse sunt prezentate în Anexă.
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Cap. 9. Situaţii de risc

9.1. Riscuri naturale
Pe timpul realizării investiţiei, pentru evitarea eventualelor riscuri naturale la
care pot fi supuşi muncitorii, se vor respecta normele de protecţia muncii detaliate în cadrul
cap. 2.8. şi se va ţine cont de avertizările de vreme nefavorabilă ce ar putea duce la scurgeri
periculoase de pe versanţi.
Evaluarea riscului din punct de vedere al protecţiei mediului presupune calculul
probabilităţii pentru un ecosistem de a primi o doză de poluant (concentraţie) sau de a fi în
contact cu el.
Evaluarea riscului implică o estimare incluzând identificarea pericolelor,
mărimea efectelor şi probabilitatea unei manifestări. Pentru a stabili riscul produceri unui
incident potenţial este necesar a se analiza şi coordona trei categorii de factori
interdependenţi:
− sursa de pericol (poluarea);
− vectorii de transfer;
− ţinta (sursa protejată).
Sursa de pericol sau sursa de poluare se caracterizează prin:
− natura poluanţilor şi cantitatea evacuată în mediu;
− caracteristicile fizice, chimice, biologice ale poluanţilor (densitate, solubilitate în
apă, volatilitatea, biodegrabilitatea).
Vectorii de transfer sunt:
− aerul;
− apa (subterană şi de suprafaţă);
− solul (ca suprafaţă de contact);
− biodiversitatea.
Ţinta (sursa protejată): factorii de mediu şi sănătatea umană.
Riscul şi probabilitatea apariţiei unui efect negativ într-o perioadă de tip specifică
este descrisă astfel:
Risc = Pericol x Expunere
Calcularea/cuantificarea riscului se poate baza pe un sistem simplu de clasifi-care,
unde probabilitatea şi gravitatea unui eveniment sunt clasificate descrescător, atribuindu-lise un punctaj.
Clasificarea probabilităţii
3 – mare
2 – medie

Clasificarea gravităţii
3 - majoră
2 - medie
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1 – mică
0,5 - foarte mică

1 - uşoară
0 - nulă

Riscul se calculează prin înmulţirea factorului de probabilitate cu cel de gravitate.
Conform situației analizate în cadrul documentației au fost relevate urmǎtoarele
aspecte legate de riscurile potențiale ce ar putea amenința factorii de mediu, dupǎ cum
urmeazǎ:
-

aer: nu existǎ surse staționare de poluare, funcționarea utilajelor se încadreazǎ în parametrii
de emisie;
Probabilitate de apariție a noxelor/mirosurilor
0,5 X 0 = 0
apǎ: nu sunt utilizate ape, în consecință nu există risc potențial de poluare a apei pe
amplasament. In plus s-au propus măsuri de limitare a eventualelor disfuncționalități prin
realizarea unor poldere
-

sol: riscurile legate de factorul de mediu sol sunt legate de apariția unor eroziuni sau
alunecări de terenuri, însă măsurile tehnologice și inginerești reduc acest risc considerabil.

0,5 X (0)1 = (0)0,5
-

biodiversitate: asupra speciilor și habitatelor criteriu ce au stat la baza desemnǎrii siturilor
de interes conservativ nu a putut fi pus în evidențǎ un eventual impact potențial atât în faza
de construcție cât și în faza de funcționare.
0,5 X 0 = 0
Din rezultatele evaluării riscului se pot desprinde următoarele concluzii:

 Funcţionarea obiectivului va prezenta un grad scăzut de risc asupra aerului,
apei, solului şi subsolului spre valoare nulă, inclusiv asupra factorului de mediu
biodiversitate.

8.4. Accidente potenţiale şi măsuri de prevenire a accidentelor
Pe timpul realizării investiţiei nu există riscul unor accidente potenţiale, dacă
sunt respectate toate normele tehnice de execuţie a lucrărilor, cât şi cele de protecţia muncii
prezentate în capitolul 2.8.
Riscul de incendiu este practic inexistent, în eventualitatea apariţiei unui
asemenea fenomen, extinderea acestuia fiind limitat de căile de acces existente, respectiv
de caracteristicile hidro-pedologice.
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Cap. 10. Descrierea dificultăţilor
Nu s-au întâmpinat dificultăţi de ordin tehnic sau practic în vederea realizării
investiţiei propuse, pe parcursul efectuării evaluării impactului asupra mediului.
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Cap. 11. Rezumat fără caracter tehnic

Investiţia propusă de exploatarea în carieră este cuprinsă parţial în perimetrul de
protecţie al din aria Sitului de Conservare Specială SCI ROSCI0254Trascău respectiv a
Ariei de Conservare Specială Avifaunistică Munţii Trascăului ROSPA00874, incluse în
reţeaua naţională Natura 2000.
Investiţia presupune lucrări de derocare, excavare, depozitare temporară, separare
primară, transport şi refacere ecologică, ce presupun afectări limitate ale faunei, florei,
habitatelor naturale şi peisajului.
Habitatele ce urmează a fi impactate vor fi supuse unor măsuri de
reconstrucţie/reabilitare ecologică, în scopul diminuării impactului asupra speciilor de
faună, în direcţia sporirii ofertei de nişe ecologice, etc., cum ar fi: protecţia albiei pentru
asigurarea unei curgeri naturale şi ne-afectate, cu zone de poldere, tranşee filrante şi
bazinete cu adâncimi divers conformate cu funcţie filtrantă (deznisipatoare).
Investiţia aduce în primul rând beneficii de ordin economic cu afectarea limitată
spaţial (aroximativ 10 ha) şi temporar iniţial (12 luni – etapa de construcție) a factorilor de
mediu, fără însă a se crea dezechilibre majore ireversibile.
Factorii de mediu aer şi apă sunt impactaţi în limite admisibile şi la nivele reduse;
Factorul de mediu SOL:
Va fi impactat local şi pe o perioadă scurtă de timp în etapa de exploatare prin
menţinerea unor căi de acces.
Factorul de mediu APĂ:
Va fi impactat local şi pe o perioadă scurtă de timp în etapa de exploatare.
Măsurile de diminuare a impactului propuse reprezintă soluţii eficiente pentru
reducerea impactului asupra factorului de mediu apă, impactul urmând a se
manifesta local.
Factorul de mediu AER:
Va fi impactat local şi pe o perioadă scurtă de timp în etapa de exploatare. Cu
toate acestea impactul generat nu este considerat a fi unul major în măsură să
creeze disfuncţionalităţi la nivel local sau regional şi care astfel să impună luarea
unor măsuri de diminuare a impactului sau a unor norme de protecţia muncii altele
decât cele uzuale.
Factorul de mediu BIODIVERSITATE:
Impactul asupra biodiversităţii se va manifesta pe perioada exploatare, acesta
rămânând unul local şi limitat în timp (maxim 12 luni/obiectiv). Speciile ce fac
obiectul desemnării sitului de interes conservativ propuse a fi incluse în reţeaua
Natura 2000, în majoritatea acestora nu vor fi afectate direct sau indirect (prin
afectarea habitatelor caracteristice).
Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE:

4

Acest sit apare ca ROSPA0087 în HG1284/2007, iar în OM 776/2007, apare ca ROSPA0088Munții Trascău

118
Hârtie reciclată

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
EIM 105/2008

Deschidere şi exploatare cariera de piatră Jidovina, loc. Ocoliş, jud. Alba

Realizarea investiţiei va avea un efect pozitiv asupra populaţiei locale, direct, prin
crearea de locuri de muncă (minim 20), creându-se şi premisele dezvoltării unor
practici eco-turistice prin asigurarea unei infrastructuri şi de utilităţi, răspunzânduse astfel dezideratelor strategice de dezvoltare durabilă, contribuind la creşterea
nivelului de trai şi a dezvoltării socio-economice.
Pentru evaluarea impactului global asupra mediului s-a încercat estimarea efectelor
activităţii prin cuantificarea datelor.
In aceste condiţii, propunem analizarea documentaţiei în vederea eliberării
acordului de mediu.
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Cap. 12 Raportarea la aspectele de risc potenţial identificate prin Adresa
1799/12.05.2009 a APM Alba

Prin Adresa nr. 1799/12.05.2009, Agenţia de Protecţie a Mediului Alba a
evidenţiat o serie întreagă de aspecte de risc potenţial legate de exploatarea în carieră a
dacitului din perimetrul Ocoliș-Jidovina, propusă de SC Kemna Materiale de Construcții
SRL.
In acest sens, în cadrul matricii de mai jos, au fost preluate în întregime
aspectele exprimate, faţă de care s-a realizat în mod succint o analiză cu trimitere la pagina
din contextul documentului, după cum urmează:

Problema identificată
Informații generale: titularul
proiectului, descrierea proiectului
și a etapelor
Modul de încadrare a acestuia;
informații privind capacitatea de
producție
Folosința actuală și cea planificată
a terenurilor atât a
amplasamentului cât și a zonelor
adiacente acestuia
Alternative studiate inclusiv
alternativa 0 și justificarea alegerii
variantei propuse
Descrierea proiectului
procese tehnologice, echipamente
și instalații necesare, modul de
asigurare al utilităților
alternative avute în vedere
condiții hidrogeologice ale
amplasamentului
identificarea și evaluarea
corespunzătoare a impactului
asupra factorilor de mediu datorat
efectului cumulativ al
proiectelor/activităților similare
desfășurate în zona
amplasamentului
identificarea și caracterizarea
tuturor surselor de poluanți
atmosferici: staționare, mobile,
dirijate, nedirijate, punctuale,
liniare, de suprafață, de volum,
elaborându-se un inventar complet
al emisiilor specifice obiectivului

Măsură/discuţie

pg.

Cap. 1 Informații generale

3

Secțiunea. 1.4. Descrierea proiectului

4

Secțiunea 1.11.2., Anexe – Activități cu impact asupra mediului din
etapa pre-proiect
Secțiunea 2.3. Geografie și aspecte de biogeografie

20-34

Secțiunea 3.2. Analiza privind tehnologia de exploatare a granitului
Cap. 6. Analiza alternativelor

45
97-98

Secțiunea 1.5. Etapele proiectului
Cap. 3 Procese tehnologice

5-14
44-46

Secțiunea 3.2. Analiza privind tehnologia de exploatare a granitului
Cap. 6. Analiza alternativelor
Secțiunea 5.1. Apa – subsecțiunea a. Aspecte generale

45
97-98
51

Secțiunea 1.11.2.

20-34

Secțiunea 5.2. Aerul

58-68
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soluții tehnice pentru controlul
poluării factorilor de mediu
descrierea și analiza impactului
potențial datorat atât perioadei de
construcție cât și perioadei de
funcționare a obiectivului
descrierea și analiza măsurilor de
prevenire/evitare, reducere sau
eliminare a impactului negativ;
stabilirea masurilor pentru fiecare
componenta de mediu
managementul deșeurilor –
gestionarea și eliminarea/
valorificarea lor situații de risc:
riscul producerii unor poluări
accidentale; plan de prevenire și
combatere a poluării accidentale;
lista punctelor critice
monitorizarea – plan de
monitorizare a mediului,
periodicitate și parametrii
alte aspecte relevante
Rezumatul fără caracter tehnic
conf. Anexei 2, pct. 9 OM
863/2002
Informații privind ariile naturale
de interes comunitar, suprafața
structura peisajului, tipuri de
habitate și speciile ce pot fi
afectate prin implementarea
proiectului
descrierea tipului de habitat
statutul de conservare a speciilor
și habitatelor
date privind structura și dinamica
speciilor posibil afectate
prezentarea obiectivelor de
conservare ale SCI Trascău și SPA
Munții Trascăului în cazul în care
au fost stabilite prin planuri de
management sau regulamente de
funcționare
prezentarea stării actuale de
conservare a acestora, inclusiv
evoluții/schimbări care se pot
produce în viitor
alte aspecte relevante pentru situri
utilizarea terenului necesar pentru
execuția proiectului
serviciile suplimentare solicitate
de implementarea proiectului și
impactul derivat asupra siturilor
impacte negative derivate
evaluarea impactului cumulat
asupra siturilor
prezentarea unei estimări privind
amploarea/ mărimea efectelor
cumulate identificate și
semnificația acestora

Subsecțiunea Măsuri de diminuare a impactului din cadrul
subsecțiunii 5.2. Aerul
Cap. 5. Impactul potențial

52-96

Subsecțiunea Măsuri de diminuare a impactului din cadrul
subsecțiunilor 5.1. Apa, 5.2. Aerul, 5.3. Solul, 5.7. Biodiversitatea

53-55,
58, 60,
67-68,
80-81

Cap. 4. Deșeuri
Subsecțiunea b. Soluția utilizării polderelor din cadrul secțiunii 5.1.
Apa

47-51

Cap. 8. Monitorizarea mediului

103-114

Nu este cazul
Cap. 11. Rezumat fără caracter tehnic

118-119

Cap. 5.7. Biodiversitatea
Anexe

71-96

Anexe. Harta land-cover-ului în format GIS
Anexe
Anexe
Anexe – vezi formularul standard
Nu este cazul.
Nu au fost elaborate până în prezent planuri de management sau
regulamente secifice de funcționare a siturilor în cauză
Cap. 5.7. Biodiversitate; Anexe

71-96

Nu este cazul
Anexe. Harta conflictelor în format GIS
Nu este cazul
Cap. 5. Impactul prognozat
Cap. 5.7. Biodiversitatea

52-96
71-96

Cap. 5.7. Biodiversitatea
Secțiunea 1.11.2., Anexe – Activități cu impact asupra mediului din
etapa pre-proiect

71-96
20-34
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măsuri de reducere a impactului
pentru fiecare specie/ habitat
afectate de proiect
prezentarea monitorizării
măsurilor de reducere a impactului
procentul din suprafața ce va fi
pierdută
procentul din suprafața de hrănire/
reproduceree ale speciilor
fragmentarea habitatelor
durata sau persistența fragmentării

durata sau persistența perturbării
speciilor
densitatea poulației (nr.
indivizi/suprafață)
scara de timp pentru înlocuirea
speciilor/ habitatelor afectate de
implementarea proiectului

modificări legate de resurse de ape
și calitatea acesteia, indicatori
chimici cheie sau alte resurse
naturale ce pot determina
modificarea funcțiilor ecologice
ale siturilor
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Cap. 5.7. Biodiversitatea; subsecțiunea Măsuri de diminuare a
impactului
Cap. 8 Monitorizarea

103-114

0,019% din ROSCI0273 Trascău
0,017% ROSPA Munții Trascăului
Vezi subsecțiunea Evaluarea caacității de suport a habitatelor din ca.
5.7. Biodiversitatea
Vezi subsecțiunea Evaluarea unor atribute asociate ecosistemelor – 1.
Fragmentarea
Fragmentarea rămâne un fenomen limitat, fără a conduce la
întreruperea unor căi de erație/migrație datorită dezvoltării limitate
spațio-temorar a activităților, a ritmului de exploatare, a desfășurării în
etape a proceselor de exploatare, urmate de măsuri de
reconstrucție/reabilitare ecologică.
Ritmul de exploatare este redus, existând un program de 8 ore/zi
lucrătoare, mai redus pe perioadele reci.
Persistența fragmentării este apreciată pentru fiecare etapă de
exploatare la 2-5 ani.
Proiectul urmează a se desfășura pe o perioadă de 20-30 de ani,
urmând ca în etapa de închidere, perturbarea să dispară în aproximativ
2-5 ani, odată cu refacerea mediului și redobândirea funcțiilor
ecosistemice locale.
Nesemnificativ
(Re)Colonizarea speciilor se va face în perioada (sezonul) imediat
următoare încetării activității (post-etape; post-operare), urmând ca
refacerea unor habitate să fie asumată în cadrul unor măsuri de
reconstrucție ecologică (post-etape; post-operare) fiind favorizate
succesiunile de vegetație ce vor conduce spre faciesuri naturale
valoroase. Timpul estimat este de 2-5 ani entru instalarea succesiunilor
de vegetație.
De pe amplasamentul studiat lipsesc curgerile de ape permanente sau
acumulǎrile de ape cu caracter permanent sau prelungit (bǎlți),
respectiv zone umede cu valoare ecosistemicǎ aparte.
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