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Introducere
Proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 fiind încadrat în Anexa nr. 2 pct. 13 lit. a.
Prezentul RIM este realizat în conformitate cu: îndrumarul APM Hunedoara
Ghidul metodologic: Proiecte pentru sisteme de management integrat al deșeurilor:
De asemenea, la elaborarea Raportului privind Impactul asupra Mediului s-a ținut cont de recomandările
Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului aprobat prin Ordinul
nr. 269/2020 și s-a luat în considerare prevederile îndrumarului transmis de către APM.
Prezentul studiu de mediu analizează proiectul în ansamblu, respectiv impactul asupra mediului datorat
lucrărilor de Închiderea Ecologică a Depozitului Neconform de Deșeuri din Municipiul Vulcan, Județul
Hunedoara.
Legislație europeană și națională relevantă:
- Directiva EIA 2011/92/EU, modificată prin Directiva 2014/52/EU
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de
evaluare a impactului asupra mediului Directiva SEA 2001/42/EC Directiva Habitate 92/43/EEC
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei
sălbatice, cu modificările și completările ulterioare
- OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară,
ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prim OM nr. 2387/2011
- OM nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță
comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
- Ordinul 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale
ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010.
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Capitolul 1. Informații generale
1.1. Informații despre titularul proiectului: numele și adresa companiei titularului, numele, telefonul și
faxul persoanei de contact;
Titularul Proiectului:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresă: Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28;
Tel: 0254-211.350; 0254-211.624, Mobil: 0724.306.150;
Fax: 0254-230030; E-mail: deseuri.hd@cjhunedoara.ro.
Numele persoanelor de contact:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA – Cristian CORUI,
Telefon: +40 724.306.150, 0254.211.350; 0254.211.624; 0725.404.418; 0730.113.900;
E-mail: deseurihd@gmail.com; Fax: 0254.230.030.
1.2. Informații despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului și al
raportului la acest studiu: numele și adresa (persoanei fizice sau juridice), numele, telefonul și faxul
persoanei de contact;
Autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului și al raportului la acest studiu:
AQUACON PROIECT S.R.L. SIBIU,
Str. Stefan Cel Mare Nr. 18, Jud. Sibiu
Tel: 0369/ 427061; E-mail: aquacon@gmail.com, Cod Poștal 55 02 83, CUI: 12553209
DAMIAN Ioan Viorel, AQUACON PROIECT S.R.L. SIBIU,
Telefon: 0369.427.061, e-mail: aquacon@gmail.com.
1.3. Denumirea proiectului;
„Studiu de Fezabilitate pentru Închiderea Ecologică a Depozitului Neconform de Deșeuri din
Municipiul Vulcan”
1.4.

Descrierea

proiectului

și

descrierea

etapelor

acestuia

(construcție,

funcționare,

demontare/dezafectare/închidere/postînchidere);
1.4.1. Prezentarea generală a proiectului
Localizarea geografică și administrativă a proiectului propus
Suprafața de teren ocupată de depozitul de deșeuri este situată în intravilanul municipiului Vulcan strada
Căprioara, FN, la o distanță de 2 km sud – vest de orașul Vulcan, aparținând domeniului public al municipiului,
este liber de sarcini și este înscris în Cartea funciară nr. 62104.
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Suprafața de teren ocupată de întreg amplasamentul destinat depozitului de deșeuri, este de 49.935 mp.
Suprafața actuală ocupată efectiv de depozitul de deșeuri neconform Vulcan este de 30.143 mp.
Obiectivul studiat se află în proximitatea altor depozite de zgura și cenușă ale centralei termoelectrice Paroșeni.
Depozitul neconform pentru deșeuri municipale Vulcan funcționează pe acest amplasament din anul 1973. În
acest an au fost realizate o serie de exproprierii din domeniul privat, terenurile aferente trecând în proprietatea
statului prin CET Paroșeni. O parte din suprafața expropriată astfel a fost prevăzută pentru înființarea
depozitului pentru deșeuri orășenești Vulcan, restul fiind utilizată pentru iazul de decantare a cenușilor
aparținând CET Paroșeni.
Anterior înființării depozitului pentru deșeuri orășenești Vulcan pe acest amplasament nu s-au desfășurat alte
activități poluante cu impact negativ asupra factorilor de mediu din zonă.
Accesul principal la depozitul neconform de deșeuri, se realizează din DN66A pe un drum de acces asfaltat în
proporție de 50%, iar restul până la depozit este pietruit. Drumul reprezintă, de asemenea, calea de acces către
iazul de decantare a cenușii aparținând CET Paroșeni.
Obiectivul are următoarele vecinătăți:
•

Nord: cursul de apă al râului Jiul de Vest, la cca. 3 km distanță

•

Nord – vest: CET Paroșeni, la cca. 1 km distanță

•

Nord-est: limita orașului Vulcan, la o distanță de cca. 2 km

•

Est: versanți împăduriți

•

Sud: cabana Căprișoara și versanții nordici împăduriți ai munților Vâlcan-Straja

•

Sud-vest: în imediata vecinătate pășuni și versanți împăduriți, iar la cca. 3 km distanță se află stațiunea

turistică Straja
•

Sud-est: depozitele de zgură și cenușă ale CTE Paroșeni la cca. 70 m distanță

•

Vest - mina Lupeni la cca. 2 km distanță

Topografic, suprafața de teren unde este amplasat depozitul de deșeuri este într-o zonă de terasă pe malul drept
al Jiului de Vest, la o altitudine de cca. 670 m, cu o ușoară înclinare spre nord și de la vest spre est, panta în
zonă fiind de 24%.
Cursuri de apă de suprafață din apropiere:
•

Râul Jiul de Vest – la cca. 3 km distanță spre nord

•

Pârâul Căprișoara – la cca. 0,5 km spre est

•

Pârâul Merișoara – la cca. 2,0 km spre est

•

Pârâul Baleia – la cca, 1,5 km spre vest.

Localități din apropiere:
•

Orașul Vulcan – cca. 2 km spre nord

•

Municipiul Petroșani – la cca. 12 km spre nord-est

•

Orașul Lupeni – la cca 2,5 km spre est.
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Obiective turistice din apropiere:
•

Cabana Căprișoara – la cca. 2 km spre sud

•

Stațiunea Straja – la cca. 3 km spre sud-vest.

Distanța la care se află depozitele de zgură și cenușă ale CTE Paroșeni față de amplasamentul
proiectului: Parcela pe care se dorește dezvoltarea investiției (CF 62104 Vulcan) este învecinată direct cu
parcela pe care este existent Depozit de zgura și cenușă Valea Căprișoara (CF 62085 Vulcan).
Colțul SE al depozitului sistematizat (proiectat) ser află la o distanță de aproximativ 70 m de zona de
depozitare.
Depozitul neconform pentru deșeuri municipale Vulcan este un depozit deschis, de clasa a II - a conform SR
13343:1996 – Prescripții generale de proiectare pentru depozitare controlata.
Depozitul a funcționat în baza Autorizației de mediu nr. HD-39 din 18.02.2010 revizia 4 din 05.07.2016.
Din anul 2016 s-a sistat depozitare la depozitul neconform pentru deșeuri municipale Vulcan. Ulterior s-au
realizat lucrările premergătoare închiderii definitive a depozitului de deșeuri, respectiv Etapa I –sistematizarea
deșeurilor sub forma de calota și acoperirea cu un strat de material inert (iunie - august 2017).
În anul 2019 pentru Depozitul Neconform de Deșeuri din Municipiul Vulcan a fost întocmit Bilanț de mediu
de nivel 1 și raport la Bilanț de mediu de nivel 1 de către societatea ARGIF PROIECT.
Pentru proiect s-a obținut avizul de gospodărire a apelor nr. emis de ABA Jiu.
1.4.2. Situația existentă în prezent:
Depozitul neconform pentru deșeuri municipale Vulcan funcționează pe acest amplasament din anul 1973. În
acest an au fost realizate o serie de exproprierii din domeniul privat, terenurile aferente trecând în proprietatea
statului prin CET Paroșeni. O parte din suprafața expropriată astfel a fost prevăzută pentru înființarea
depozitului pentru deșeuri orășenești Vulcan, restul fiind utilizată pentru iazul de decantare a cenușilor
aparținând CET Paroșeni.
Anterior înființării depozitului pentru deșeuri orășenești Vulcan pe acest amplasament nu s-au desfășurat alte
activități poluante cu impact negativ asupra factorilor de mediu din zonă.
Depozitarea de deșeuri pe depozitul neconform a fost sistată în anul 2016.
Depozitul este împrejmuit parțial pe o lungime de cca 250 m cu țăruși din lemn și plasă de polietilenă.
Există o rigolă perimetrală de pământ pe o lungime de 250 m pentru colectarea apelor de pe depozit (apă
pluvială amestecată cu levigat scurs din masa de deșeuri).
Există de asemenea două foraje de monitorizare ale calității apelor subterane, nefuncționale, la o adâncime de
15 m fiecare.
În anul 2017 s-au executat lucrări de sistematizare și taluzare a deșeurilor astfel încât depozitul să fie profilat
sub formă de calotă.
Depozitul de deșeuri este acoperit în întregime cu un strat de material inert de aproximativ 30 cm.
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1. Regimul Juridic:
Imobilul este situat în intravilanul municipiului aparține domeniului public al municipiului Vulcan, înscris în
CF nr. 62104 Vulcan, nr .cadastral 62104 . Terenul este liber de sarcini. Potrivit Actului Adițional nr. l la
Acordul de Asociere nr. 5744/27.04.2017-18854/08.05.2017 ,,alin.(3) - U.A.T.-Municipiul Vulcan în calitate
de proprietar al terenului, va pune la dispoziția liderului de proiect U.A.T.-Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean Hunedoara, terenul aferent depozitului de deșeuri. în scopul executării lucrărilor, precum și toate
documentațiile tehnice aferente”.
Imobilul nu este inclus în lista monumentelor naturii ori în zona de protecție a acestora.
2. Regimul Economic:
Folosința actuală: depozit neconform de deșeuri .
Potrivit regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului, imobilul face parte din unitatea teritorială de
referință nr.22.
3. Regimul Tehnic
Autorizarea construcțiilor / amenajărilor în interiorul zonelor de protecție sanitară se permite numai după
dezafectarea funcțională și/sau cu acordul Agenției de Protecția Mediului. Se dorește închiderea ecologică a
depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan.
Documentația faza SF va fi întocmită cu respectarea conținutului cadru prevăzut în anexa 4 la Hotărârea de
Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului (X[N]m, Y[E]m):
X=365436.216 Y=430826.976

X=365274.946 Y=430707.357

X=365359.374 Y=430867.606

X=365278.716 Y=430685.423

X=365348.900 Y=430873.144

X=365392.430 Y=430588.763

X=365310.340 Y=430893.533

X=365407.091 Y=430617.900

X=365254.766 Y=430821.413

X=365419.455 Y=430669.190

X=365248.708 Y=430813.551

X=365426.144 Y=430700.679

X=365243.670 Y=430807.293

X=365417.278 Y=430778.657

X=365261.048 Y=430788.206

X=365436.216 Y=430826.976

1.4.3. Situația propusă:
Pe scurt situația propusă constă în:
-Profilarea corpului depozitului de deșeuri;
-Realizarea straturilor sistemului de etanșare și finalizarea sistemului de colectare gaz de depozit;
-Realizarea sistemului de drenaj și de colectare a levigatului precum și a căminelor aferente acestuia;
-Realizarea sistemului de colectare a apelor de suprafață și anexele aferente (bazinul vidanjabil);
-Realizarea a patru puțuri de monitorizare a apei freatice;
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-Luarea măsurilor postînchidere;
Lucrările de pregătire:
Aceste lucrări vor consta în:
-îndepărtarea vegetației existente de pe o suprafață totală de aproximativ 25 mp;
-îndepărtarea deșeurilor din zonele de margine ale depozitului și din zona stâlpilor LEA;
-Umplerea cavităților de pe suprafața depozitului cu deșeurile îndepărtate;
-Nivelarea pantelor;
Depozitarea deșeurilor:
-Execuția unui dig de delimitare pentru prevenirea deplasării grămezii de deșeuri și pentru a preveni
pătrunderea apei contaminate în șanțurile de suprafață;
-Realizarea digurilor perimetrale din deșeuri inerte provenite din construcții;
-Mutarea, așezarea, profilarea și compactarea deșeurilor inclusiv a celor de la baza depozitului.
Instalarea acoperirii finale pe pantele uniformizate ale corpului actualului depozit:
-Distribuirea deșeurilor prin metoda straturilor subțiri;
-Acoperirea suprafeței depozitului cu un strat de 0,5 cm compactat;
-Instalarea marcatorilor de tasare;
-Recondiționarea terenului de construcție;
Colectarea levigatului:
-Se va realiza prin intermediul unei conducte cu o lungime de aproximativ 660 m;
-Realizarea căminului de colectare a levigatului cu un volum util de aprox. 10 mc.
Realizarea instalației de degazeificare a corpului depozitului:
-Aceasta va consta în execuția a 7 puțuri verticale de gaz care vor permite captarea gazului de depozit.
Montarea instalațiilor pentru monitorizarea în imediata apropiere a acestuia apei freatice:
-Se va monta o stație de monitorizare în imediata apropiere a depozitului, în partea de S a acestuia ,(în avalul
cursului apelor) și două stații în partea de N (zona scurgerilor).
Împrejmuirea cu gard:
-Se va împrejmui întregul depozit inclusiv instalația pentru extragerea gazului, cu gard din grilaj de oțel
prevăzut cu porți de intrare. Lungimea totală a împrejmuirii va fi de 775 m.
Realizarea sistemului de etanșare finală:
-Realizarea ferestrelor de migrare a gazului care să facă legătura între corpul depozitului și stratul de drenare
a gazului precum și a puțurilor de migrare acolo unde se impune;
-Realizarea câmpului de testare care va fi menținut până la realizarea analizelor necesare pentru verificarea
îndeplinirii cerințelor calitative al sistemului de etanșare după care va fi îndepărtat;
-Execuția stratului de etanșare și de drenare;
-Așternerea de material de umplere din soluri locale fără conținut de deșeuri;
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-Așternerea de sol vegetal cu o grosime de 0,15 m pe o suprafață de 34000 mp utilizându-se 5000 mc pământ;
-Montarea prismului de drenare la baza depozitului pe bermă și pe rampă;
-Montarea a 11 marcatori de tasare după realizarea etanșării suprafeței.
Sistemul final de colectare și evacuare a apei de suprafață:
-Execuția unui șanț de drenaj al apei pe rampă și pe berme care împreună cu prismul de drenare de la baza
depozitului colectează apă de suprafață din aria depozitului și asigură scurgerea din stratul de drenare
geosintetic.
-Montarea unei conducte cu o lungime de aproximativ 20 m pentru evacuarea apei din stratul de drenare;
-Dirijarea apei colectate spre bazinul de colectare vidanjabil care va fi dotat cu un senzor cu plutitor cu rol de
transmitere a nivelului apei.
-însămânțarea terenului cu iarbă și udarea terenului pe suprafața de 34000 mp.
Drumurile de acces:
Drumul de acces pe bermă și pe rampă va fi utilizat numai de vehiculele de întreținere și va fi acoperit cu un
strat din amestec de pietriș și nisip.
Drumul perimetral va fi balastat.
Organizarea de șantier:
Amplasamentul propus al organizării de șantier este în interiorul amplasamentului în partea de S a parcelei, și
va ocupa o suprafață aproximativă de 90 mp .Aceasta va avea acces din drumul de pământ existent.
în cadrul organizării de șantier se vor monta baracamente cu destinație administrativă, în scop de depozitare și
pentru organizarea atelierelor.
De asemenea vor fi prevăzute puncte de colectare selective a deșeurilor rezultate în etapa de execuție .
Organizarea de șantier va dispune de racord la utilitățile din zonă.
Execuția lucrărilor pentru refacerea amplasamentului în caz de accidente și/sau la încetarea activității, vor
consta în retragerea tuturor dispozitivelor, echipamentelor și utilajelor de pe amplasament. Drumurile și
spațiile utilizate în perioada de execuție a proiectului vor fi aduse la stadiul inițial.

Descrierea lucrărilor propuse
OPTIUNEA 1 - Varianta 1, Închiderea finala
Lucrări:
Organizarea de șantier
Pentru execuția tuturor lucrărilor specificate în documentul de față, referitoare la închiderea depozitului
Vulcan, Antreprenorul trebuie să realizeze organizarea de șantier la cel târziu trei săptămâni de la semnarea
contractului.
Antreprenorul trebuie să asigure toate dispozitivele, uneltele și alte echipamente necesare efectuării lucrărilor
de construcție, conform contractului, în vederea organizării și dispunerea lor corespunzătoare, precum și toate
lucrările necesare.
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Instalațiile fixe, precum birourile, barăcile, atelierele, depozitele, barăcile Inginerului etc. trebuie aduse și
instalate pe șantier. Birourile trebuie să fie prevăzute cu încălzire, iluminat, telefon, fax și conexiunile
aferente..
Vor fi asigurate utilități pentru organizarea de șantier cu: electricitate, apă, servicii de telefonie, în mod
corespunzător.
Sistemele de evacuare și altele asemănătoare vor fi instalate în număr suficient.
Vor fi prevăzute, dacă este necesar, drumuri de acces către toate elementele organizării de șantier, spații
deschise de depozitare, îngrădiri și diverse căi de acces, inclusiv drumuri.
Se vor executa, dacă este necesar, lucrări de terasamente, inclusiv îndepărtarea vegetației.
Toate dotările, lucrările și instalațiile organizării de șantier (inclusiv drumurile pentru lucrările de construcții)
pentru toate articolele din lista de cantități, vor fi executate și întreținute de Antreprenor, pe toată durata
construcțiilor, conform contractului. Perioada de garanție și operațiile de întreținere sunt aplicabile pe toată
durata contractului. Antreprenorul va suporta costurile pentru întreținere și servicii (inclusiv taxele aferente) –
alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, telefonie.
La finalizarea măsurilor de construcții, toate dispozitivele, echipamentele și utilajele etc. vor fi evacuate de pe
șantier. Drumurile și spațiile folosite trebuie readuse la stadiul inițial. Consolidările pentru drumurile, pentru
construcții, pentru depozite și spațiile de lucru, precum și alte corpuri rămase în urma lucrărilor trebuie de
asemenea înlăturate.
Antreprenorul va suporta toate costurile pentru organizarea de șantier, pe care le va include în oferta sa.
Pregătirea zonei amplasamentului (zonei de depozitare a deșeurilor) și a zonelor de la marginea depozitului
Antreprenorul va îndepărta vegetația existentă cu tulpina de 10 cm diametru sau mai groasă (măsurată la 1m
deasupra solului) - inclusiv rădăcinile -, de pe o suprafață totală de circa25 m², înainte de profilarea suprafețelor
depozitului existent și de pe o suprafață de 5 m lățime de la marginile depozitului.
Stratul cu rădăcini, de 20 cm grosime, în medie, va fi îndepărtat și mutat în zona centrală a depozitului,
împrăștiat în straturi fine, pe o suprafață mare.
Îndepărtarea deșeurilor
Îndepărtarea deșeurilor din zonele de margine ale depozitului si din zona stâlpilor LEA, vor fi folosite pentru
realizarea legăturii dintre sistemul final de etanșare a suprafeței de pe terenul existent, și zonele pe care se vor
afla instalațiile. Deșeurile îndepărtate trebuie să umple cavitățile de pe suprafața depozitului.
Nivelarea pantelor depozitului la o înclinație de maximum 1 : 3.
Organizarea de șantier se va sistematiza în interiorul amplasamentului în partea de S a parcelei, pe o suprafață
aproximativă de 90 m. Aceasta va avea acces din drumul de pământ existent.

Depozitarea deșeurilor
La începerea evacuării deșeurilor, se va construi un dig de delimitare, la marginea superioară a pantei, pentru
a preveni eroziunea grămezii de deșeuri, (antrenarea materialelor ușoare de către vânt) și de asemenea pentru
a preveni pătrunderea apei contaminate în șanțurile de suprafață. Digurile perimetrale (taluzurile marginale)
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se vor realiza din deșeuri inerte provenite din construcții sau materiale minerale adecvate. Pantele exterioare
vor avea o înclinație de maximum 1:2,5. Pantele nivelate de sub taluzul a vor fi acoperite cu un strat provizoriu
din material inert, de grosime 0,5 m, imediat după realizarea lor. La instalarea primului strat al digului
perimetral trebuie avut în vedere că, ulterior, și acesta va fi acoperit cu un strat provizoriu din material inert,
de grosime 0,5 m. Baza exterioară a digului trebuie restabilită adecvat.
Deșeurile trebuie depozitate prin metoda aplicării straturilor subțiri. Acest tip de construcție reprezintă o
tehnologie agreată.
Deșeurile mutate trebuie descărcate la o distanță de circa 5 m de locul unde vor fi plasate. Așezarea, profilarea
și compactarea trebuie făcute imediat, cu compactoarele sau cu transportoarele cu role, fiind interzisă
producerea golurilor. Grosimea fiecărui strat va fi de maximum 0,3 m după compactare. Conform
reglementărilor românești, la depozitare, deșeurile trebuie să aibă un grad ridicat de compactare.
Nămolul sau alte deșeuri din materiale ușoare vor fi amestecate cu deșeuri uscate și solide, pentru a fi asigurată
stabilitatea necesară a grămezii de deșeuri. Și acestea se așază în strat subțire. Nu este permisă așezarea unui
strat mai gros (maximum 30 cm) de asemenea material în zona de depozitare.
Tehnologia umplerii cu deșeuri:
Pentru pregătirea legăturii ce urmează a fi realizate între etanșarea suprafeței și zonele adiacente, trebuie
înlăturate deșeurile de la baza depozitului. Materialul excavat trebuie depus în corpul depozitului.

Instalarea acoperirii finale pe pantele uniformizate ale corpului actualului depozit
Depunerea deșeurilor va începe după îndepărtarea deșeurilor de la margini și după uniformizarea pantelor
existente, inclusiv construirea digurilor perimetrale. Deșeurile trebuie distribuite și așezate prin metoda
straturilor subțiri, folosind un compactor; se va asigura o compactare optimă.
Acoperirea suprafeței depozitului cu un strat de 0,5 m de sol (compactat), ca acoperire intermediară.
Trebuie instalați marcatori de tasare în stratul de acoperire intermediară, pentru a monitoriza evoluția
procesului de tasare a corpului depozitului.
Recondiționarea terenului de construcție
După încheierea lucrărilor de conturare pentru realizarea conturului depozitului, materialul eliminat din zonele
exterioare ale depozitului va fi examinat împreună cu Inginerul. Dacă terenul de la baza pantei depozitului este
umed, și astfel, instabil, trebuie schimbat cu alt material. Pentru aceasta trebuie îndepărtat pământul până la o
adâncime de 1,0 m și evacuat conform cerințelor Inginerului. Se va livra după aceea sol stabil, compactat
(0/56), cu care se va umple profilul.

Colectarea levigatului din depozit
Lungimea totală a conductei este de cca. 660 m. Sunt necesare următoarele lucrări:
Lucrări de terasamente pentru realizarea șanțului (lățimea la bază= 0,5 m, adâncimea= 0,5 ... 0,8 m)
Furnizarea și punerea în operă a pietrișului 16/32
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Furnizarea și pozarea conductei pentru levigat PEHD, PE 80, da 315x28,6 mm, SDR 11
Furnizarea și punerea în operă a geotextilului, G ≥ 400 g/m2, GRK 5
Căminul de colectare a levigatului este o conductă cu pereți dubli din PEHD (monitorizarea pierderilor) cu
diametru de 2,5 m. Volumul util este de cca. 10 m3.
Furnizorul căminului trebuie să predea dirigintelui de șantier planșele și o analiză statică verificată înainte de
livrarea produsului. Trebuie asigurată flotabilitatea acestuia.
Groapa de construcție trebuie umplută în straturi compactate.

Instalația pentru gazul de depozit
Gazul de depozit și condensul
Gazul de depozit este generat din fracțiunile biodegradabile care fermentează în corpul depozitului, printr-un
proces complex biochimic de descompunere.
În principal, în urma metabolismului bacterian se produc metan, dioxid de carbon (gaze cu efect de seră) și
vapori de apă.
Gazul de depozit se degajă pe o perioadă îndelungată de timp, câțiva ani, fiind un proces care trece prin mai
multe etape.
Datorită componentelor principale, metan și dioxid de carbon și a urmelor unor elemente periculoase, emisiile
de gaz de depozit pot provoca daune ecologice:
•

risc de explozii/sau incendiu

•

vătămarea vegetației cultivate pe amplasamentul depozitului

•

degajarea mirosului neplăcut

•

emisii gazoase toxice și/sau nesănătoase

•

influențe nefavorabile asupra climei.

De aceea, se impune evacuarea sa.

Cantitatea de gaz de depozit
Cantitatea de gaz de depozit generată și colectată se poate determina în principal cunoscând compoziția
deșeurilor depozitate și conținutul de substanțe organice.

Estimarea cantității de gaz de depozit colectat
Dacă există destule puțuri de forare (care să acopere întreaga suprafață a depozitului), procentul actual de gaz
extractibil din volumul total generat va depinde în special de gradul de extindere și de etanșare al corpului
depozitului de deșeuri și de sistemul de puțuri folosit. În timpul perioadei de depozitare, se estimează
randamente de extracție de 40-60%. Localizarea puțurilor va fi stabilită astfel ca să se asigure o degazeificare
de protecție a întregii suprafețe.
Calitatea gazului de depozit
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În mod normal, compoziția gazului de depozit generat este următoarea:
Principalele componente sunt:
CH4

30 ... 55 Vol.-%

CO2

25 ... 40 Vol.-%

N2

5 ... 20 Vol.-%

O2

0 ... 0.6 Vol.-%

Conținutul urmelor de elemente depinde de deșeurile depozitate. Pot exista fluctuații, de aceea, nu se pot face
estimări.

Conceptul general
Etape de realizare
O astfel de instalație de degazeificare este necesară întrucât ea are misiunea de a reduce la minimum emisiile,
iar după instalare, protejează stratul superior și/sau sistemul de etanșare a depozitului.
Sistemul de colectare a gazului e format din puțuri pentru gaz, degazarea fiind de tip pasiv.
Realizarea instalației de degazeificare va demara în acord cu acoperirea finala a corpului vechiului depozit.
Puțurile depozitului vor fi extinse în mod gradat, în acord cu acoperirea finala a corpului vechiului depozit.
În contextul proiectării etanșării finale de suprafață a corpului depozitului, este prevăzut un strat de drenare a
gazului sub elementul de etanșare, care va compensa creșterea presiunii în cazul unei producții intense de gaz.

Generalități privind instalația
Degazeificarea corpului depozitului Vulcan se va realiza prin extragere cu puțuri verticale de gaz, care vor
permite captarea volumului de gaz.
Numărul total al puțurilor de gaz de foraje se va ridica la 7.

Descrierea tehnică a sistemului de colectare a gazului de depozit
Tehnici de forare
Antreprenorul va asigura furnizarea, punerea în funcțiune a instalației, tot ce ține de aprovizionare și întreținere
pe durata execuției puțurilor, demontarea și furnizarea echipamentelor complete de forare, precum și a
dispozitivelor și instrumentelor auxiliare necesare.
Observații privind tehnica de forare:
Forare prin utilizarea unui excavator prevăzut cu echipament de foraj, cu foreză de masă mare și cu tubulatură
de trecere pentru adâncirea puțului de foraj.
Traversarea conductelor cu tub mobil de protecție din oțel, în condițiile în care trebuie asigurat un diametru de
cel puțin DN 800 final al puțului pentru gazul de depozit. Tuburile de protecție vor fi instalate pe parcursul
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lucrărilor de construcție a puțurilor pentru gazul de depozit. Foreza trebuie să aibă o greutate de minimum 2
tone, pentru a se obține o putere suficientă de înaintare în foraj.
Trebuie asigurat accesul la punctele de legătură ale forajului:
În funcție de tehnica folosită de Antreprenor , acesta trebuie să construiască rampe de la berme la punctele de
legătură ale forajului, pentru a avea acces la instrumente, în timpul lucrărilor de construcții. Antreprenorul va
fi responsabil de asigurarea cu materiale și de evacuarea acestora. Aceste servicii nu vor decontate separat.

Execuția puțurilor de gaz de depozit
Din cauza tasărilor preconizate la depozit, puțurile vor fi prevăzute cu conducte cu cap telescopic, care trec
prin stratul de acoperire a suprafeței.
Caracteristici ale configurației:
Adaptarea puțurilor la cotele geografice locale și la tasările estimate pentru depozit
- Strat tampon sub stratul de balast – distanța de siguranță circa 2,00 m
- Distanța minimă dintre marginea superioară a patului de balast și marginea inferioară a sistemului
de etanșare a suprafeței în configurația finală a puțurilor 2,10 m
Specificații pentru puțuri:
-

diametrul puțului

DN 800

-

pat din balast, necarbonatat, granulație 16/32 mm

-

conductă filtrare PEHD

-

cap conductă PEHD (conductă solidă)

PEHD, PE80, DA 355 x 32,2mm, SDR 11
PEHD, PE80, DA 250 x 22,7 mm, SDR 11

Instalații pentru monitorizarea apei freatice
Generalități
Pentru supravegherea pe termen lung a modului în care deversarea de poluanți din afara depozitului
influențează apa freatică din depozit trebuie instalate stații de monitorizare a apei freatice în apropierea zonei
depozitului. O stație de monitorizare trebuie instalată în partea de sud (în avalul cursului apelor) și două stații
vor fi instalate în partea de nord (zona scurgerilor).

Montarea instalațiilor pentru sistemul de monitorizare a apei freatice
Stațiile de monitorizare a apei freatice trebuie să fie instalate după operațiuni de foraj în sistem uscat.
Extragerea miezului de forare se face simplu, prin împingerea sa printr-un tub auxiliar de 273 mm. Extensia
în sol se va realiza prin introducerea unei conducte din polietilenă PEHD da 63x3,6. La încheierea lucrării va
fi instalat peste tubul din polietilenă PEHD da 63x3,6 un tub de protecție de aproximativ 1,20 m lungime, din
oțel DN 100. Este minimum necesar pentru a putea realiza o legătură în sol de 0,80 m, care să fie fixată în
beton. Tubul din oțel va fi dotat cu un dop de capăt adecvat (dop SEBA). Lungimea conductei de legătură și a
conductei filtru sub nivelul solului depinde de terenul existent. Un hidrogeolog va face, în conformitate cu
cerințele Inginerului, aprecieri referitoare la rezultatele analizelor — evoluția situației și amploarea variațiilor.
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Forajele pentru monitorizare a apei freatice se vor executa etapizat:
- primul foraj executat va fi cel amplasat la limita de vest a depozitului de deșeuri (GWM 3), va avea caracter
de explorare și se va executa în sistem uscat până la adâncimea de aproximativ 15 m;
- pe baza datelor furnizate de primul foraj se va stabili adâncimea de execuție și definitivare a celorlalte trei
foraje de monitorizare, astfel încât să permită recoltarea corespunzătoare a probelor de apă în vederea analizării
acestora;
- se vor respecta toate procedurile de execuție ale forajelor hidrogeologice, conform prevederilor STAS1629/21996;
- din fiecare foraj de monitorizare se vor recolta periodic probe de apă, care vor fi analizate din punct de vedere
fizico-chimic și bacteriologic, conform legislației în vigoare; Legea 458 /2002 modificată și completată cu
Legea 311/2004 și O.G. 11/2010.

Împrejmuire cu gard
Întregul amplasament al depozitului Vulcan (zona propriu-zisă de depozitare și instalația pentru extragerea
gazului) trebuie împrejmuit cu gard din grilaj de oțel, de înălțime minimă de 1,80 m, cu protecție la cățărare.
Antreprenorul va asigura realizarea acestui gard, inclusiv toate lucrările de terasamente și de fundare necesare.
Gardul va avea porți de intrare. Acestea vor fi dispuse astfel:
Poartă cu două canaturi, care leagă zona depozitului de drumul public, lățime totală: 2 m. Poarta se va executa
din grilaj de oțel. Gardul și porțile vor fi din material galvanizat la cald.
Lungimea totală a împrejmuirii este de cca. 775 m.

Lucrări pregătitoare
Pentru realizarea sistemului de etanșare finală trebuie efectuate următoarele lucrări de defrișare a zonei:

Realizarea ferestrelor de migrare a gazului
Se vor realiza ferestre de migrare pentru trecerea gazului de 5 * 5 m care să facă legătura între corpul
depozitului (grămada de deșeuri) și stratul de 0,3 m grosime de drenare a gazului (pietriș 8/32).
Câmpul de testare
Funcționalitatea sistemului planificat de etanșare a suprafeței trebuie demonstrată prin realizarea unui câmp
de testare.
Obiectivele acestuia sunt:
verificarea fezabilității și a funcționalității lucrărilor planificate de construcție și a straturilor și elementelor
componente ale sistemului;
verificarea îndeplinirii cerințelor calitative, conform condițiilor amplasamentului;
alegerea utilajelor și a echipamentelor adecvate pentru construirea sistemului de etanșare, conform condițiilor
specifice ale amplasamentului.
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Antreprenorul trebuie să pregătească conceptul pentru câmpul de testare, care va fi evaluat și aprobat de către
Inginer/Angajator.
Câmpul de testare este alcătuit din următoarele straturi ale sistemului de etanșare nivelat:
-

Strat de egalizare din deșeuri din construcții: 0,5 m;

-

Geocompozit drenant pentru drenajul gazelor – Secudrain 131 CWD401131C;

-

Geocompozit bentonitic 6.000 g/m2 – Bentofix NSP6000;

-

Geocompozit drenant pentru drenajul apelor pluviale – Secudrain 131 CWD401131C;

-

Pământ de acoperire – 1,0m.

Straturile de etanșare ale câmpului de testare au scopul de a-l proteja de intemperii, prin măsuri adecvate. Ele
trebuie menținute până la realizarea analizelor necesare și obținerea unor rezultate reproductibile.
Câmpul de testare va fi îndepărtat complet. Responsabilitatea pentru materialul de testare îi revine
Antreprenorului, care se va îngriji de evacuarea lui.
Parametri de calitate geotehnici și geofizici
Montarea sistemului final de etanșare se va face în conformitate cu cerințele Planului de Asigurare a Calității.
Pentru implementarea normelor de calitate cerute, au fost stabilite următoarele cerințe de calitate pentru
lucrările de terasamente și pentru lucrările de montare.

Cerințe generale privind lucrările de terasamente
Realizarea componentelor minerale ale sistemului de etanșare trebuie făcută în mai multe straturi, cu o
compactare optimă. Calitatea straturilor obținute, grosimea acestora etc. trebuie verificate de către Antreprenor
prin inspecție și de către Inginer, prin prelevarea de mostre.
Nu este permisă instalarea materialelor minerale înghețate.
Trebuie evitate prin măsuri tehnice specifice fisurarea cauzată de contracție și eroziune.
Lucrările de terasamente trebuie întrerupte atunci când condițiile meteorologice sunt nefavorabile pentru
obținerea parametrilor de calitate ceruți (de exemplu, în cazul averselor puternice). Lucrările vor fi reluate
când condițiile meteo s-au îmbunătățit și calitatea materialelor puse în operă este conformă standardelor
(suprafețe uscate etc.).
Graficul lucrărilor de construcții trebuie coordonat de Antreprenor, astfel încât să se asigure prevenirea
eroziunii imediate.
Zonele de contact dintre depozit și împrejurimi trebuie lucrate cu grijă — acolo unde e nevoie, cu utilaje mai
mici.
Realizarea în practică a nivelului și grosimii straturilor trebuie verificată prin măsurători topometrice, într-un
caroiaj de 20 x 20 m.
Cerințe generale privind materialele geocompozite
Montarea geocompozitelor trebuie confirmată calitativ pentru fiecare strat în parte. Toate secțiunile individuale
trebuie aprobate de către dirigintele de șantier.
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Nu este permisă trecerea directă peste geocompozite cu utilajele și echipamentele pentru construcții. Pentru
drumurile de acces, solul care acoperă geocompozitul nu trebuie să aibă o grosime mai mică de 0,80 m, pentru
utilajele pe roți și mai mică de 0,30 m pentru vehiculele pe șenile.
Producătorul materialelor geosintetice trebuie să lucreze permanent conform cerințelor pentru controlul
independent al calității în timpul fazelor de producție, în concordanță cu DIN 18200. Materialele geosintetice
trebuie manipulate profesional și depozitate pe șantier. Manipularea și depozitarea intermediară trebuie să fie
în concordanță cu instrucțiunile producătorului. Instrucțiunile producătorului privind manipularea, transportul
și depozitarea geocompozitelor trebuie furnizate dirigintelui de șantier, pentru aprobare.
Construirea stratului de drenaj pentru gazul de depozit
Stratul de drenaj pentru gaz trebuie să fie în concordanță cu Directiva română pentru deșeuri /1/ și constă dintrun strat de geocompozit drenant pentru drenajul gazelor – Secudrain 131 CWD401131C. Suprafața totală este
de aproximativ 28.000 m2.
Acolo unde migrarea gazului de depozit în stratul de drenare a gazului ar putea fi blocată de straturile mai
groase de material de contur, trebuie realizate puțuri de migrare (exfiltrare) între grămada de deșeuri și stratul
de drenare a gazului. În acest scop, trebuie complet îndepărtat materialul de contur, în segmente de 5x5 m.
Amplasarea puțurilor de migrare (ferestrele de migrare) va fi stabilită de dirigintele de șantier, în timpul
lucrărilor de construcții.
Execuția stratului de etanșare cu geocompozit bentonitic
Stratul mineral de etanșare se va realiza în conformitate cu legislația românească privind depozitarea
deșeurilor, fiind un strat din geocompozit bentonitic cu 6.000 g/m2 – Bentofix NSP6000. Suprafața totală este
de circa 28.000 mp.
Execuția stratului de drenare
Construirea stratului geosintetic de drenare trebuie realizata în linia pantei. Suprapunerile laterale trebuie sa
fie de minim 10 cm. Materialul de drenare trebuie sa fie sudat termic. Legăturile transversale trebuie realizate
cu o suprapunere de 20 cm minim, conform specificațiilor producătorului. Legăturile în cruce nu sunt permise.
Marginile suprapunerilor nu pot fi schimbate. Sub învelișul de acoperire nu trebuie sa pătrundă pământ.
Omisiunile sau zonele cu defecțiuni trebuie reparate corect. Suprafața totală este de circa 26.000 mp. Tipul de
material strat geosintetic de drenare = Secudrain 131 CWD401131C; kf≥1x10-3m/s.
Amplasarea materialul de umplere
Materialul de umplere, în grosime de 85 cm, se va realiza din soluri locale, ce nu conțin deșeuri, pietre sau alte
elemente ce pot afecta sistemul de etanșare. Lucrarea trebuie realizata în conformitate cu Directiva privind
depozitele de deșeuri din Romania. În total, aproximativ 28.000 m2 vor fi livrați si incorporați.
Execuția stratului de cultivare și a stratului din pământ vegetal
Stratul superior al sistemului final de etanșare este stratul de cultivare în grosime de 0,15 m pământ vegetal.
Suprafața totală este de 34000 m2. Se vor folosi cca. 5000 m3 pământ vegetal care va fi livrat și încorporat în
lucrări.
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Prismul de drenare
Umplutura din material grosier (prismul de drenare) care se montează la baza depozitului, pe bermă și pe rampă
acționează ca o legătură hidraulică. Filtrul geotextil se va fixa după fixarea geotextilului pentru protecție. Apa
se scurge din stratul de drenare prin prismul de drenare, și scurgerea hipodermică a stratului pentru cultivare
va fi deversată în șanțul pentru drenarea apei de suprafață, localizat la baza pantei.
Amplasarea geotextilului intre prismul de drenare si stratul de recultivare
Intre prismul de drenare si stratul de recultivare se va amplasa un geotextil permeabil pentru evitarea
revărsărilor. Lucrarea trebuie realizata în conformitate cu Directiva privind depozitele de deșeuri din Romania.
Marcatori pentru tasare
După finalizarea sistemului de etanșare, se vor monta 11 marcatori de tasare, după realizarea etanșării
suprafeței. Dispunerea acestor marcatori va fi stabilită de către dirigintele de șantier înainte de începerea
lucrărilor de construcție.

Sistem final de colectare și evacuare a apei de suprafață
Lucrări de terasamente
Este prevăzută execuția unui șanț de drenaj al apei pe rampă și pe berme. Acesta, împreună cu șanțul de la
baza depozitului, colectează apa de suprafață din aria depozitului și scurgerea hipodermică din stratul de
drenare geosintetic.
Apa colectată va fi dirijată spre bazinul de colectare, vidanjabil. În bazinul de colectare se va instala un senzor
cu plutitor cu rol de transmitere a nivelului apei. Cu ajutorului sistemului tip SCADA se va monitoriza în timp
real datele privind apele meteorice stocate.
Secțiunea transversală principală a șanțurilor indică următoarele dimensiuni
Lățimea bazei la nivelul finisării:

0,5 m

Înclinația pantei, pe ambele părți:

1:2

Adâncimea șanțului de la cota finală:

0,5 m adâncime standard.

Șanțurile sunt pavate cu:
-

strat de pietriș de grosime 0,2 m, din amestec de pietriș mărunt și piatră, cu un raport de granulație de
16/63 mm, la baza depozitului, pe rampă și pe berme;

în plus, două zone de rapid, între șanțurile de la platoul de deșeuri și șanțurile de la baza depozitului, realizate
din elemente prefabricate din beton. Toate analizele de verificate statică trebuie efectuate de către producătorul
elementelor prefabricate.
Se va monta o conductă DN 300, conform reglementărilor și standardelor românești. Zonele de intrare și ieșire
a conductei (rigole) de la baza șanțului trebuie să fie prevăzute cu hidroizolație prinsă în beton, pe o lungime
de 2 m.
Apa colectată va fi evacuată prin vidanjare. Bazinul de liniștire va fi prevăzut cu sistem de monitorizare a
nivelului.
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Montarea geotextilului de sub amestecul din pietriș/piatră și prismul de drenare
Sub amestecul din pietriș mărunt/piatră și prismul de drenare se va plasa material geotextil, pentru evitarea
sufuziunii, în conformitate cu actele normative românești privind depozitarea deșeurilor. Vor fi asigurați
4.800m2 de geotextil, material care va fi livrat și încorporat în lucrări.

Drumul de acces
Drumul de acces pe bermă și pe rampă va fi folosit numai de către vehiculele de întreținere și/sau pentru
monitorizare. Prin urmare, drumul va fi acoperit cu un strat de 0,2 m grosime, din amestec de pietriș cu nisip.
La nivelul solului, drumul trebuie să suporte o sarcină de 45 MN/m2.

Drumul perimetral
Drumul perimetral al depozitului, va fi un drum balastat ce va avea următoarea structura:
-Strat de forma din balast, cu grosime de 10 cm;
-Strat de fundație din piatra sparta poligranulara 0/90, grosime de 27 cm
-Strat de baza din piatra sparta poligranulara 0/70, grosime de 10 cm
-Viteza de proiectare este de 10 km/h.

Conductele de evacuare a apei
Generalități
Șanțul perimetral acoperit va trebui prevăzut cu o conductă DN 500 din beton armat. Este necesară montarea
unei conducte de evacuare pentru deversarea apei din stratul de drenare.
Instalarea și extinderea conductei de drenare
Lungimea totală a conductei este de cca. 20 m. Sunt necesare următoarele lucrări:
-

Lucrări de terasamente pentru realizarea șanțului (lățime la fund=0,5 m, adâncime= 0,5 m, pante 1:1)

-

Furnizarea și punerea în operă a pietrișului 16/32

-

Furnizarea și pozarea conductei pentru levigat PEHD, PE 80, da 315x28,6 mm, SDR 11

-

Furnizarea și montarea geotextilului, G ≥ 400 g/m2, GRK 5

-

Îmbinarea se va face prin sudare în oglindă, la cald, cu manșon de sudură.

-

Conducta de drenare va fi montată pe ambele părți, lângă instalația de colectare a gazului, pentru
deversarea apei de drenaj.

Amenajare peisagistică
Se va sădi iarbă pe porțiuni, cu udarea terenului, conform DIN 18918 pentru a garanta protejarea acoperirii
finale la eroziune. Se va folosi următorul amestec de iarbă:
Însămânțare cu udare, cu specii locale de vegetație, cu adaos de 150 g celuloză, 75 g îngrășământ NPK, 50 g
îngrășământ cu eliberarea controlată și 10 g polimer de absorbție neaditivat
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Suprafața totală pe care se va sădi iarbă este de cca 34000 m2.

VARIANTA APROBATĂ ESTE VARIANTA 1.
Lucrări de închidere a depozitului Vulcan propuse în varianta 1:
- profilarea corpului depozitului de deșeuri;
- realizarea straturilor sistemului de etanșare și finalizarea sistemului de colectare gaz de depozit,
conform prescripțiilor din Ordinul 757/2005 care transpune Directiva 1997-31-EC astfel:
- Geocompozit drenant pentru drenajul gazelor – Secudrain 131 CWD401131C; k≥1x10-4m/s;
- Geocompozit bentonitic 6.000 g/m2

– Bentofix NSP6000; d≥0,25, kf≤5x10-9m/s

- Geocompozit drenant pentru drenajul apelor pluviale – Secudrain 131 CWD401131C; kf≥1x10-3m/s;
- Sol pentru acoperire – 0,85m.
- Strat de cultivare -0,15
- Strat de gazon rezistent la coroziune;
- realizarea sistemului de drenaj și de colectare a levigatului, precum și a căminelor aferente acestuia și
a sistemului de colectare ape de suprafață (sistemul de drenaj al apelor de suprafață și anexele aferente: bazinul
vidanjabil);
- realizarea a patru puțuri de monitorizare a apei freatice;
- pregătirea măsurilor de urmărire postînchidere.
1.5. Durata etapei de funcționare;
Nu este cazul. Prin proiect se propun Lucrări de închidere a depozitului neconform Vulcan.
1.5.1. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei
necesare asigurării producției
Producția care se va realiza: Nu este cazul.
Resursele folosite în scopul producerii energiei: se vor utiliza agregate minerale (nisip, pietriș, piatră), sol
vegetal, sol local, apă.
1.6 Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului și indicarea motivelor alegerii
uneia dintre ele

✓

Alternativa "0" - fără proiect:

Nemodificarea situației actuale, neimplementarea proiectului, care ar consta în menținerea în situația actuală
a depozitului de deșeuri neconform, fără a se executa lucrări speciale de închidere, care va prezenta următoarele
dezavantaje:
- depozitul de deșeuri continuă să afecteze apele de suprafață și subterane prin emisii de levigat, care se
infiltrează și în zona limitrofă;

AQUACON PROIECT S.R.L. Str. Ștefan cel Mare nr. 18, Sibiu, Cod poștal: 550283,
Telefon: 0369/ 427.061; Fax: 0269/ 252.463; 216.463; e-mail: aquacon@gmail.com.

pag. 12

„Studiu de Fezabilitate pentru Închiderea Ecologică a Depozitului Neconform de Deşeuri din Municipiul Vulcan”

– Raport la Studiul de Evaluare a Impactului Asupra Mediului conform Anexa nr. 4 a Legii 292/2018 –

- zona depozitului este o sursă de deșeuri ușoare și pulberi contaminate, care se răspândesc în zona limitrofa
cu ajutorul vântului;
- suprafața neacoperită a depozitului este un focar de înmulțire și răspândire a germenilor patogeni sau paraziți,
precum și a vectorilor purtători ai acestora (păsări, șobolani, muște, țânțari etc.), fiind pusă, astfel, în pericol
sănătatea populației.
- scăderea valorii terenurilor din zona limitrofă depozitului;

✓

Alternativa 1 – implementarea proiectului, respectiv executarea lucrărilor specifice de închidere a

depozitului de deșeuri neconform:
Lucrări de închidere a depozitului Vulcan propuse în varianta 1 – avizată:
- profilarea corpului depozitului de deșeuri;
- realizarea straturilor sistemului de etanșare și finalizarea sistemului de colectare gaz de depozit,
conform prescripțiilor din Ordinul 757/2005 care transpune Directiva 1997-31-EC astfel:
- Geocompozit drenant pentru drenajul gazelor – Secudrain 131 CWD401131C; k≥1x10 - 4m/s;
- Geocompozit bentonitic 6.000 g/m2

– Bentofix NSP6000; d≥0,25, kf≤5x10 - 9m/s;

- Geocompozit drenant pentru drenajul apelor pluviale – Secudrain 131 CWD401131C; kf≥1x10 - 3m/s;
- Sol pentru acoperire – 0,85 m;
- Strat de cultivare – 0,15 m;
- Strat de gazon rezistent la coroziune;
- realizarea sistemului de drenaj și de colectare a levigatului, precum și a căminelor aferente acestuia și
a sistemului de colectare ape de suprafață (sistemul de drenaj al apelor de suprafață și anexele aferente: bazin
vidanjabil);
- realizarea a patru puțuri de monitorizare a apei freatice;
- pregătirea măsurilor de urmărire postînchidere;

✓

Alternativa 2 – implementarea proiectului, respectiv executarea lucrărilor specifice de închidere a

depozitului de deșeuri neconform:
Lucrări de închidere a depozitului Vulcan propuse în varianta 2:
- profilarea corpului depozitului de deșeuri;
- realizarea straturilor sistemului de etanșare și finalizarea sistemului de colectare gaz de depozit,
conform prescripțiilor din Ordinul 757/2005 care transpune Directiva 1997-31 - EC astfel:
- strat drenaj pentru gazul de depozit d≥0,30m, k≥1 x 10 – 4 m/s;
- strat de minerale, în 2 straturi, fiecare d≥0,25, kf≤5 x 10 – 9 m/s;
- geotextil de separare G ≥ 400 g/mp;
- strat de drenaj, nisip/pietriș, d ≥ 30cm, kf ≥ 1 x 10 – 3 m/s;
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- geotextil de separare G ≥ 400 g/mp;
- strat vegetal, nisip/pietriș cu conținut de argila, d ≥ 85 cm;
- strat superior de sol, d ≥ 15 cm;
- strat de gazon rezistent la coroziune.
- realizarea sistemului de drenaj și de colectare a levigatului, precum și a căminelor aferente acestuia
și a sistemului de colectare ape de suprafață (sistemul de drenaj al apelor de suprafață și anexele aferente: bazin
vidanjabil);
- realizarea a patru puțuri de monitorizare a apei freatice;
- pregătirea măsurilor de urmărire postînchidere.
1.7. Informații despre documentele/reglementările existente privind planificarea/amenajarea teritorială
în zona amplasamentului proiectului;
Conform Certificatului de Urbanism:
1. Regimul Juridic:
Imobilul este situat în intravilanul municipiului aparține domeniului public al municipiului Vulcan, înscris în
CF nr. 62104 Vulcan, nr .cadastral 62104. Terenul este liber de sarcini. Potrivit Actului Adițional nr. l la
Acordul de Asociere nr. 5744/27.04.2017-18854/08.05.2017 ,,alin.(3) - U.A.T. - Municipiul Vulcan în calitate
de proprietar al terenului, va pune la dispoziția liderului de proiect U.A.T. - Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean Hunedoara, terenul aferent depozitului de deșeuri. În scopul executării lucrărilor, precum și toate
documentațiile tehnice aferente”.
Imobilul nu este inclus în lista monumentelor naturii ori în zona de protecție a acestora.
2. Regimul Economic:
Folosința actuală: depozit neconform de deșeuri.
Potrivit regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului, imobilul face parte din unitatea teritorială de
referință nr. 22.
3. Regimul Tehnic
Autorizarea construcțiilor / amenajărilor în interiorul zonelor de protecție sanitară se permite numai după
dezafectarea funcțională și/sau cu acordul Agenției de Protecția Mediului. Se dorește închiderea ecologică a
depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan.
Documentația faza SF va fi întocmită cu respectarea conținutului cadru prevăzut în anexa 4 la Hotărârea de
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
1.8. Modalitățile propuse pentru conectare la infrastructura existentă.
Accesul principal la depozitul neconform de deșeuri, se realizează din DN66A pe un drum de acces asfaltat în
proporție de 50%, iar restul până la depozit este pietruit.
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Capitolul 2. Procese tehnologice
2.1. Procese tehnologice de producție:
2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor și echipamentelor necesare; alternative
avute în vedere
Nu este cazul.
2.1.2. Valorile limită atinse prin tehnicile propuse de titular și prin cele mai bune tehnici disponibile
Nu este cazul.
Impermeabilizarea bazei depozitului s-a proiectat în conformitate cu cerințele din Directiva 1999/31/EC,
preluate și în legislația națională prin HG 349/2005 și Ordinul MAPM 757/2004, folosind o bariera geologică
și una artificială.
Sistemele de colectare levigat și colectare gaz de depozit corespund celor mai bune practici la nivel mondial.
Închiderea în sine a depozitelor neconforme reprezintă o tehnică aplicabilă (BATNEC).
2.2. Activități de dezafectare
2.2.1. Echipamentele, instalațiile, utilajele, clădirile ce urmează a fi dezafectate: descriere; substanțe
conținute/stocate (inclusiv azbest și PCB); tehnologia de dezafectare aferentă; măsuri, echipamente și
condiții de protecție.
Indicarea operatorului/operatorilor care va proceda la preluarea, transportul și stocarea/eliminarea substanțelor
identificate.
Nu este cazul.

Capitolul 3. Generarea deșeurilor, managementul deșeurilor, eliminarea și reciclarea
deșeurilor pe parcursul etapelor de construire și funcționare
3.1. Deșeuri acceptate la depozitare pe durata funcționării Depozitului Neconform de Deșeuri din
Municipiul Vulcan, Județul Hunedoara:
Lista de deșeuri acceptate la depozitare: deșeuri nepericuloase:
a) Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat:
20 01 01 hârtie și carton
20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine 20 01 10 îmbrăcăminte 20 01 11 textile
20 01 30 detergenți, alții decât cei specificați Ia 20 01 29*
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20 01 32 medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31*
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37*
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 41 deșeuri de la curățatul coșurilor
20 02 01 deșeuri biodegradabile
20 02 03 alte deșeuri nebiodegradabile
20 03 01 deșeuri municipale amestecate
20 03 02 deșeuri din piețe
20 03 03 deșeuri stradale
20 03 06 deșeuri de la curățarea canalizării
20 3 07 deșeuri voluminoase
b) Deșeuri din construcții și demolări
17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*;
17 09 04 amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09
02* și 17 09 03*;
c) Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor
uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial
19 08 01 - deșeuri reținute pe site;
19 08 02 - deșeuri de Ia deznisipatoare;
19 08 05 - nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești (se acceptă doar nămolurile tratate în prealabil în
stațiile de epurare);
19 12 12 - alte deșeuri (inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele
specificate la 19 12 11*
3.2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate
Prin H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile,
inclusiv deșeurile periculoase se stabilește obligativitatea pentru agenții economici și pentru alți generatori de
deșeuri, persoane fizice sau juridice, de a ține evidența gestiunii deșeurilor.
Lucrările propuse presupun producerea deșeurilor de construcții, inclusiv sol, în cantități greu de estimat cu
exactitate.
Deșeurile rezultate sunt reprezentate de:
▪

Materialul mineral, solul;

▪

Materialul metalic;

▪

Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere din activitatea de transport și ungerea utilajelor.

▪

Deșeurile menajere.
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Managementul deșeurilor
Principiile unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor vizează în special maximizarea randamentelor de
utilizare a energiei, indiferent de forma în care se află și minimizarea cantităților de reziduuri rezultate.
Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor urmărește pe cât posibil neutralizarea, reciclarea acestora și
minimizarea cantităților depozitate pe rampe. Aceste metode au în vedere utilizarea proceselor și a metodelor
care nu pun în pericol sănătatea populației și a mediului înconjurător, ca urmare a producerii și eliminării
deșeurilor specifice din industrie.
Prin H.G. nr. 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile,
inclusiv deșeurile periculoase se stabilește obligativitatea pentru agenții economici și pentru orice alți
generatori de deșeuri, persoane fizice sau juridice, de a ține evidența gestiunii deșeurilor.
Deșeurile amestecate de materiale de construcție și amestecurile metalice sunt deșeuri provenite de la surplusul
de materiale de construcții. Construcțiile vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât
cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minim.
Antreprenorul are obligația, conform H.G. nr. 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, să țină evidența lunară a producerii,
stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor. Pentru obiectivele
proiectate, tipurile de deșeuri rezultate din activitatea de construcții se încadrează în prevederile cuprinse în
HG 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv
deșeurile periculoase, codul 17 – Deșeuri din construcții și demolări. Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate,
global, după listele cantităților de lucrări.
Este dificil de făcut o evaluare cantitativă a acestor deșeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare
în evaluarea naturii și cantității de deșeuri.
Activitățile din șantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecției mediului, monitorizare ce va
cuprinde și gestiunea deșeurilor.
Modul de gospodărire a deșeurilor se prezintă în felul următor:
Deșeuri menajere – colectarea se va face pe baza de contract în pubele metalice amplasate în zone special
amenajate. Acestea vor fi transportate la depozitele de deșeuri autorizate sau la stațiile de transfer ale
localităților învecinate.
Vor fi păstrate evidente cu cantitățile predate în conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind
depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Deșeuri metalice – colectarea se va face pe suprafețe special amenajate și valorificate pe baza de contract cu
autoritățile specializate.
Vor fi păstrate evidente cu cantitățile valorificate în conformitate cu prevederile Legea nr. 211/2011 privind
regimul deșeurilor.
Deșeuri materiale de construcții – colectarea pe zone special amenajate și valorificare prin utilizarea la
umpluturi în cazul pământului.
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Deșeuri toxice și periculoase
În afara deșeurilor prevăzute în proiect, în șantier se vor acumula deșeuri specifice activității acestora. Se pot
acumula cantități de uleiuri de motor de la întreținerea utilajelor, piese metalice (piese ale utilajelor), anvelope
uzate etc.
Anvelopele uzate (cod. 16.01.03, conform HG 856/2002 - privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase) provenite de la utilajele mobile folosite
în timpul lucrărilor se vor valorifica pe plan local prin unități specializate și autorizate, conform HG. 170 din
12 februarie 2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate, publicată în M.O. nr. 160 din 24 februarie 2004,
cu modificările și completările ulterioare.
Uleiurile uzate (cod.13.02.04.*, conform HG 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase), ce vor proveni din activitatea de
întreținere și reparații a utilajelor din dotare, vor fi constituite din uleiuri uzate de motor, hidraulice și
transmisie.
Uleiurile vor fi colectate pe categorii în vase metalice inscripționate și apoi depozitate pe fiecare tip de ulei în
recipiente metalice închise ermetic cu capacitatea de 200 l, conform Hotărârea nr. 235/2007 privind gestionarea
uleiurilor uzate. Depozitarea acestora se va face temporar, în depozitul de carburanți și lubrifianți amenajat
provizoriu după care se vor preda agenților economici autorizați pentru colectarea și valorificarea acestora.
Acumulatorii uzați (cod.16.06.01.*, având proprietatea periculoasă H.5, conform Hg 856/2002 privind
Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase)
vor fi depozitați temporar în magazii închise și ulterior vor fi predați societăților care comercializează
acumulatori, conform reglementărilor în vigoare Hotărârea nr. 1132/2008 – privind regimul bateriilor și
acumulatorilor care conțin substanțe periculoase.
Utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse pe șantier în stare normală de funcționare având efectuate
reviziile tehnice și schimburile de ulei în ateliere specializate. La acestea se fac reparații minime în spațiile
amenajate din incinta șantierului doar în cazul, în care se defectează în timpul funcționării acestora pe parcursul
investiției.
Aceeași procedură se va aplica și pentru operațiile de întreținere și încărcare acumulatori etc.
Reaparițiile la Utilajele și mijloacele de transport vor fi executate doar în unități autorizate.
Deșeuri posibil a fi generate timpul construcției
În cazul în care vor apărea băltiri în timpul execuției, aceste ape pluviale impurificate vor fi preluate cu o
vidanjă și epurate în cea mai apropiată stație de epurare.
Deșeurile vegetale se vor composta pe amplasament în decursul procesului de închidere a depozitului.
3.3. Cantitățile și tipurile de deşeuri produse pe parcursul etapei de construire:
- deșeuri metalice cod 17.04.05 - 10 kg
- deșeuri de beton cod 17.01.01 – cca. 0,1 mc
- deșeuri de lemn cod 17.02.01 – cca. 0,1 mc
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- deșeuri de materiale plastice cod 17.02.03 – cca. 0,1 mc
- cabluri cod 17.04.11 , altele decât cele specificate la cod 17.04.10 – cca. 0,5 kg
- pământ, pietre cod 17.05.04 altele decât cele specificate la 17.05.03 – cca. 1 mc
- uleiuri minerale, clorurate, de motor, de transmisie și de ungere cod 13 02 04* - cca 10 l
- deșeuri vegetale-cod 020103 – cca. 1 mc
- anvelope scoase din uz-cod 160103 - 10 kg
- baterii cu plumb - cod 16 06 01* cca. - 100 kg
- deșeuri de hârtie-carton cod 20.01.01 – cca. 0,1 mc
- deșeuri de sticlă cod 20.01.02 – cca. 0,1 mc
- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01- cca 0,5 mc
- levigate din depozite de deșeuri – cod 190703 altele decât cele specificate la 19.07.02 – cca. 10 mc
Cantitățile și tipurile de deşeuri produse pe parcursul etapei de închidere / postînchidere
- 19 07 03 levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 ≈

10 mc.

3.4. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:
Specificul lucrărilor propuse nu presupune gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
în perioada de construcție și exploatare, exceptând deșeurile probabil a fi generate în perioada de construcție.
În cadrul proiectului se vor încheia contracte pentru eliminarea și reciclarea deșeurilor pe parcursul etapelor
de construire și funcționare.
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Capitolul 4. Impactul potențial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului și
măsuri de reducere a acestora:
Descrierea și analiza impactului potențial datorat atât perioadei de construcție, cât și perioadei de funcționare
a proiectului.
După caz, se descrie și se analizează impactul potențial datorat și perioadelor de închidere a activității, refacere
a mediului și postînchidere.
Se analizează orice impact semnificativ (direct, indirect, cumulativ, permanent, temporar, reversibil,
ireversibil, pozitiv sau negativ), cu indicarea metodelor de prognozare a impactului și de evaluare.
Se recomandă exprimarea cantitativă în ceea ce privește mărimea impactului pozitiv sau negativ asupra
mediului natural sau antropic.
Descrierea și analiza măsurilor de prevenire/evitare, reducere sau eliminare a impactului negativ. Aceste
măsuri se stabilesc pentru fiecare componentă de mediu.
Descrierea și analiza impactului transfrontieră.
Luând în considerare identificarea și inventarierea surselor de poluare constatăm că în ansamblu lucrările de
închidere propuse au impact pozitiv prin diminuarea impactului negativ asupra mediului a depozitului
neconform Vulcan.
4.1. Apa:
4.1.1. Condiții hidrogeologice ale amplasamentului
Ape subterane
Investiția se suprapune cu corpul de apă subterană ROJI01 / Câmpu lui Neag - Petrila (Depresiunea Petroșani).
Caracteristicile corpurilor de apă subterană
Caracterizarea geologică/hidrogeologică
Strate
Suprafață
Sub
Cod/nume
Tip
acoperitoare
2
(km )
presiune
(m)
1
2
3
4
5
ROJI01 /
Câmpu lui
Neag - Petrila
151
F
Mixt
0/variabilă
(Depresiunea
Petroșani)

Utilizare
a apei

Surse
poluare

Grad de
protecție
globală

Transfrontalier
/tara

6

7

8

9

PVU

Nu

PO

Tip predominant: P-poros; K-carstic; F-fisural. Sub presiune: Da/Nu/Mixt. Strate acoperitoare: grosimea
în metri a pachetului acoperitor. Utilizarea apei: PO-alimentari cu apă populație; IR - irigații; I - industrie; P
- piscicultura; Z – zootehnie; A- agricultura; AL- alte utilizări Surse de poluare: I-industriale; A-agricole; Maglomerări umane; Z- zootehnice. Transfrontalier: Da/Nu.
Starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă subteran ROJI01 – CAMPUL LUI NEAG-PETRILA:
Nr.
crt.
1

Cod/nume corp de apă subterană
ROJI01/Câmpu lui Neag – Petrila (Depresiunea Petroșani)

Stare
Stare
cantitativă calitativă
B

B

În urma analizei rezultatelor monitorizării calitative s-a constat faptul că nu s-au înregistrat depășiri ale
valorilor prag/standarde de calitate la nici unul din indicatorii determinați. Deci, corpul de apă ROJI01 se
consideră a fi în stare chimică bună.
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Corpul de apă subterană ROJI01 Câmpu lui Neag – Petrila - Depresiunea Petroșani
Corpul de apă subterană freatică și de adâncime din Depresiunea Petroșani este de tip fisural, fiind acumulat
în conglomerate, gresii, marne și argile șistoase, de vârstă burdigaliană, din alcătuirea bazinului sedimentar
Petroșani. Acest bazin prezintă o structură de sinclinal orientat pe direcția V-E, axul fiind situat la N de Jiul de
Vest (Jiul Românesc). La E de localitatea Vulcan, bazinul prezintă structura unui sinclinoriu. Anticlinalul
median (anticlinalul Slătinioarei) separă spre E două sinclinale de mai mică amploare: la N, sinclinalul
Petrila, iar la S, sinclinalul Sălătruc. Bazinul a fost afectat de numeroase falii longitudinale, dezvoltate pe
marginile sale. De asemenea, apar o serie de falii transversale, dintre care cele mai importante sunt cele din
zona Petrila.
Depozitele burdigaliene acvifere sunt parțial neacoperite, parțial acoperite de sol sau de diferite tipuri genetice
de depozite cuaternare (fluviale, aluviale, deluviale, coluviale, eluviale etc.). Infiltrația eficace este de 315 –
472,5 mm/an, gradul de protecție fiind puternic nesatisfăcător. Debitele izvoarelor oscilează între 0,14 și 6 l/s.
Alimentarea corpului se face din zona de ramă, fiind predominantă din apele de suprafață, la care se adaugă și
aportul din precipitații. Diagramele Piper, Schoeller și Stiff sunt executate după datele obținute din lucrările
PROSPECȚIUNI S.A. (Strusiewicz et al., 1983; Bandrabur et al., 2001).
Corpul de apă subterană ROJI01, cu dezvoltare în zonă dominant montană pentru care a fost întocmită harta
utilizării terenului (prin programul Corine Land Cover 2000), are suprafața acoperită într-o proporție mai mică
(45%) de suprafețe agricole.
În urma analizei rezultatelor monitorizării calitative s-a constat faptul că nu s-au înregistrat depășiri ale
valorilor prag/standarde de calitate la nici unul din indicatorii determinați. Deci, corpul de apă ROJI01 se
consideră a fi în stare chimică bună.
Pe corpul de apă ROJI01 nu se găsesc situri de importanță comunitară (SCI) Natura 2000.
Ape de suprafață:
Cursuri de apă de suprafață din apropiere:
•

Râul Jiul de Vest – la cca. 3 km distanță spre nord

•

Pârâul Căprișoara – la cca. 0,5 km spre est

•

Pârâul Merișoara – la cca. 2,0 km spre est

•

Pârâul Baleia – la cca, 1,5 km spre vest.

4.1.2. Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
În perioada de execuție a lucrărilor de închidere a lucrărilor, potențialele surse suplimentare de poluare
pentru factorul de mediu apă sunt:
- depozitul neconform Vulcan prin influența sa zonală
- pierderile accidentale de carburanți de la utilajele folosite.
- pierderi accidentale de materiale folosite în execuția lucrărilor (pământ, beton, piatră, țevi PVC, fier);
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- gestiune neconformă a deșeurilor generate în această etapă de către personalul implicat în închiderea
depozitului neconform, deșeurile colectate și stocate necorespunzător putând fi antrenate de vânt sau apă de
precipitații în cursul de apă natural din zonă.
Evacuarea apelor uzate menajere se va face în toalete ecologice.
În perioada de post-închidere:
- levigatul va fi colectat printr-un sistem descris cap. descrierea lucrărilor și descărcat într-un cămin de
colectare a levigatului cu un volum util este de cca. 10 m3 pentru a fi transportat către cea mai apropiată stație
de epurare în vederea epurării.
4.1.3. Prognozarea poluării apei
Calitatea apelor de suprafață și subterane este influențată de prezența depozitului neconform.
Efluenții tehnologici erau și sunt reprezentați prin levigat. Acesta rezultat ca urmare a procesului de fermentare
a deșeurilor.
Levigatul se formează atunci când apa din precipitații (ploaie sau zăpadă) sau chiar apa din deșeuri pătrunde
prin corpul depozitului și ajunge în straturile de la baza acestuia.
Trecând prin deșeuri, levigatul transporta o mare varietate de substanțe chimice organice și anorganice spre
partea inferioara a depozitului.
Cantitatea de levigat rezultata ca urmare a funcționarii depozitului de deșeuri este variabila, fiind dependentă
de:
- regimul climatic al zonei în care este amplasat depozitul (cantitatea distribuția precipitațiilor, regimul termic
și evapotranspirația).
• în zona studiata valoarea precipitațiilor anuale este de 693,7 mm, precipitațiile cele mai mari se
înregistrează în lunile iunie – iulie, iar cele mai mici în perioada ianuarie -februarie;
• cele mai mici temperaturi medii lunare se înregistrează în lunile ianuarie - februarie,
• iar cele mai mari în lunile iulie - august;
• evapotranspirația reala este de 563 mm.
- suprafața depozitului. În funcție de tehnologia și strategia de depozitare atât cantitatea cât și calitatea
levigatului variază foarte mult.
- compoziția și calitatea deșeurilor depozitate. Un procent mare de material biodegradabil în compoziția
deșeului menajer depozitat determina o încărcare organica mai pronunțată a levigatului. De asemenea, prezența
metalelor sau a altor tipuri de deșeuri influențează
compoziția acestuia.
- vârsta depozitului; acest parametru are influență atât asupra cantității cât și a calității levigatului. Din acest
punct de vedere depozitul poate fi considerat matur, având cca. 43 de ani de exploatare.
În prezent Depozitul de deșeuri orășenești Vulcan nu este dotat cu sistem e colectare de levigatului. Pana în
prezent nu s-a realizat analiza compoziției fizico-chimice a levigatului.
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Din literatura de specialitate rezulta ca exista o legătură strânsă între compoziția levigatului, compoziția gazelor
de fermentare, cantitățile acestora și faza de descompunere a deșeurilor.
Stabilizarea deșeului depozitat are loc în timp, ea putând sa dureze 20-25 de ani. În cazul depozitului de deșeuri
Vulcan se poate considera, ținând cont de vechimea depozitului (cca. 43 ani) că mare parte din deșeurile
depozitate sunt stabilizate.
În diferitele faze ale descompunerii deșeului menajer au loc transformări care conduc la formarea de levigat
cu diferite caracteristici, respectiv la formarea de gaze de fermentare, în special CO2 și CH4.
Depozitul neconform pentru deșeuri municipale Vulcan nu era și nu este prevăzut în prezent cu sistem de
canalizare a apelor pluviale.
Apa Subterană:
În zona depozitului neconform pentru deșeuri municipale Vulcan au fost realizate 3 foraje de monitorizare. În
prezent acestea nu mai sunt funcționale.
Calitatea apei subterane poate fi modificată prin infiltrarea levigatului către pânza freatică deoarece baza
depozitului de deșeuri municipale Vulcan nu este etanșată, nu sunt prevăzute drenuri de captare a levigatului
și ca urmare calitatea apei subterana poate fi afectată.
Gradul de afectare a calității apelor subterane a fost studiat la în Bilanțul de mediu de nivel 1 din 2019 (BM),
pus la dispoziție de beneficiar:
Valorile determinate pentru anumiți indicatori chimici au fost comparate cu limitele de calitate impuse de
Ordinul 621/2014 privind aprobarea Valorile prag pentru corpurile de apa subterana din România,
corespunzătoare corpului de apa subterana de care aparține zona în cauză, respectiv ROJI01 – Depresiune
Petroșani. Din BM rezultă că apa subterană din zona depozitului neconform pentru deșeuri Vulcan este
contaminată cu amoniu, înregistrându-se depășiri semnificative ale limitei de calitate impuse de Ordinul
621/2014, pentru corpul de apa ROJI01 – Depresiune Petroșani.
Apreciem că impactul asupra apelor subterane va scădea treptat după execuția lucrărilor de închidere a
depozitului. Gradul de poluare asupra apelor subterane va fi urmărit prin forajele de monitorizare a apei
freatice prevăzute.
Apa de suprafață:
Gradul de influenta al depozitului de deșeuri asupra calității apei de suprafață se poate stabili doar prin
realizarea de analize fizico-chimice ale apei din cursul de apă cel mai apropiat - pârâul Căprișoara, afluent al
Jiului de Vest.
Rapoartele de analiză realizate în cadrul BM pe probele de apă din pârâul Căprișoara pentru anii 2015 și 2016,
au evidențiat depășiri ale parametrilor amoniu, azotați și consum chimic de oxigen în raport cu valorile
specifice pentru bazinul hidrografic Jiu.
Rezultatele probelor apelor de suprafață reprezintă un impact cumulat al depozitului neconform Vulcan cu alte
surse de poluare depozitele de cenușă ale CET Paroșeni, de exemplu) care ar putea sa aducă prejudicii apelor
de suprafață.
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Apreciem că impactul asupra apelor de suprafață va scădea treptat după execuția lucrărilor de închidere a
depozitului. Gradul de poluare asupra apelor subterane va fi urmărit prin programul de monitorizare a
depozitului stabilit.
4.1.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra apei:
-

Colectarea levigatului din depozit:

Lungimea totală a conductei este de cca. 660 m. Sunt necesare următoarele lucrări:
a) Lucrări de terasamente pentru realizarea șanțului (lățimea la bază= 0,5 m, adâncimea= 0,5 ... 0,8 m)
b) Furnizarea și punerea în operă a pietrișului 16/32
c) Furnizarea și pozarea conductei pentru levigat PEHD, PE 80, da 315x28,6 mm, SDR 11
d) Furnizarea și punerea în operă a geotextilului, G ≥ 400 g/m2, GRK 5
Căminul de colectare a levigatului este o conductă cu pereți dubli din PEHD (monitorizarea pierderilor) cu
diametru de 2,5 m. Volumul util este de cca. 10 m3.
Pentru evitarea poluării apelor, alimentarea cu carburanți și lubrifianți a utilajelor, precum și reparațiile

-

curente ale acestora, se vor efectua numai în locuri special amenajate, cu personal calificat.
Se va acorda atenție permanent la modul de evacuare a apelor pluviale din perimetrul organizării de

șantier.
-

În caz de scurgere accidentală, din diferite motive, se va urmări procedura specifică prevăzută pentru

înlăturarea deșeurilor și a efectelor negative;
-

Se vor respecta toate măsurile prevăzute în avizele, autorizațiile și dispozițiile A.P.M. și ale S.G.A.;

-

Utilajele folosite vor corespunde normelor europene de funcționare;

-

După terminarea activității, se va avea în vedere executarea și a altor lucrări specifice de refacere a

mediului:
• dezafectarea construcțiilor din zona organizării de șantier;
• retragerea utilajelor, echipamentelor și a altor construcții cu caracter temporar necesare organizării și
desfășurării corespunzătoare a activității;
• transportarea și depozitarea corespunzătoare a deșeurilor.
Depozitarea tuturor tipurilor de deșeuri se va face corespunzător conform legislației în vigoare pentru a
diminua la maxim orice posibilitate de afectare a surselor de apă.
Utilajele și mijloacele auto utilizate, se vor spăla la nevoie doar în stații de spălare autorizate.
Se va asigura în cadrul organizării de șantier un stoc permanent de produse absorbante a produselor petroliere.
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4.1.5. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.
În perioada de execuție a lucrărilor de închidere a lucrărilor, evacuarea apelor uzate menajere se va face în
toalete ecologice.
În perioada de post-închidere:
Levigatul eventual generat va fi colectat cu ajutorul sistemului de colectare și descărcat într-un bazin etanș cu
volum util de 10 m3. Conținutul bazinului va fi vidanjat pe baza de comandă și transmis la cea mai aproape
stație de epurare.
Apele pluviale convențional curate, căzute pe amplasament vor fi dirijate către rigola perimetrală și descărcate
intermediar într-un bazin vidanjabil.
4.2. Aer
4.2.1. Condiții de clima și meteorologie pe amplasament / zonă
În ansamblu, teritoriul Depresiunea Petroșani se încadrează în sectorul cu climă continental moderată. În cadrul
regimului climatic general, pentru Depresiunea Petroșani se interferează și unele nuanțe climatice locale.
Dirijarea circulației maselor de aer fiind predominant vest-nord-vestică, în această parte a țării noastre,
orientarea NE-SV a depresiunii influențează circulația locală, generând curenți pe această direcție condiționați
de delimitarea masivelor montane înconjurătoare.
Clima depresiunii este în general similară cu cea a munților joși. Se instalează astfel un calm atmosferic o
foarte mare parte din an care conduce la apariția accentuată a ceții și inversiunilor termice.
Un parametru important îl reprezintă temperatura aerului care la stația meteorologică Petroșani a înregistrat
valori minime absolute de -29,0oC la 28.01.1954, mai mică decât la stația meteo Parâng, situată cu cca. 1000
m mai sus, unde nu s-au depășit -24,0oC.
Evoluția variației temperaturilor medii lunare multianuale și a valoarea medii multianuală care caracterizează
și perimetrul studiat , la stația meteo Petroșani (607 m) și stația meteo Parâng (1585 m), se prezintă în cele de
mai jos:
Tabel 1 - Temperatura medie lunara multianuală și anuală
Nr.
crt.

Stația
meteo

1.
2.

Petroșani
Parâng

I
-4,5
-5,8

II
-2,3
-4,8

III
2,2
-2,3

IV
7,1
1,9

Lunile
anului
V
VI
VII
11,6 15,0 16,7
7,1 10,4 12,4

Anual
VIII
15,9
12,3

IX
12,1
9,1

X
7,4
5,1

XI
2,4
-0,9

XII
-2,0
-3,7

6,8
3,4

Temperaturile scăzute, numărul de zile senine (cca. 80 pe an), nebulozitatea medie ridicată (5,5 – 6,0 zecimi
în iulie-august și peste 7 zecimi în noiembrie-februarie) fac ca umezeala relativă a aerului să fie ridicată (70 –
80%).
Precipitațiile atmosferice din cuprinsul depresiunii sunt mult mai reduse decât cele ale unităților montane
apropiate.
În tabelul care urmează am prezentat cantitățile medii lunare și anuale multianuale de precipitații, măsurate la
stațiile meteo Petroșani și Parâng:
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Tabel 2 - Precipitațiile medii lunare și anuale multianuale
Nr.
crt.

Stația
meteo

1.
2.

Petroșani
Parâng

I
II
III
37,1 34,9 41,8
61,9 49,9 58,7

IV
V
51,6 80,3
107,0 93,8

Lunile
anului
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
106,4 87,2 61,8 54,7 52,2 44,4 41,3
124,2 118,9 64,6 66,4 84,1 66,4 56,5

Anual
693,7
951,5

Dinamica atmosferei (vânturi) reprezintă mișcarea maselor de aer pe diferite direcții, dintr-o zona cu presiune
mare spre altă zona cu presiune mai mică, datorită repartizării neuniforme pe suprafața terestră a presiunii
atmosferice.
În acest sens, ca urmare a particularităților geomorfologice locale, măsurătorile efectuate la stația
meteorologică Petroșani, arată că vânturile cu frecvență mai mare bat din direcțiile sud și sud vest, cu o
frecvență de 9.6%. Ponderea calmului atmosferic este în jur de 64%.
Viteza medie a vântului variază între 2,0 m/s și 2,2 m/s din direcțiile nord și nord-vest. Viteza maximă a
vântului depășește 11m/s dar într-un număr mediu de zile restrâns dintr-un an.
Evapotranspirația reală și potențială înregistrată la cele doua stații meteo amintite și mai sus sunt prezentate
în tabelul de mai jos:
Tabel 3 - Evapotranspirația reala și potențială, excedentul și deficitul de ap lunar și anual:
Nr. crt.

Stație meteo

1.
2.

Petroșani
Parâng

3.
4

Petroșani
Parâng

Evapotranspirația potențială medie lunară și anuală
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
An
0 0 12 43 79 101 114 99 67 38 10 0
563
0 0 0 20 64 86 100 91 62 36 0
0
459
Evapotranspirația reală medie lunară și anuală
0 0 12 43 80 102 113 100 67 34 1
0
540
0 0 0 20 64 86 100 91 62 36 0
0
459

4.2.2. Sursele de poluanți pentru aer, poluanți;
Surse de poluanți generați în faza de implementare a proiectului:
- emisii de gaze de depozit generate în timpul mutării deșeurilor în amplasament;
- activitatea de șantier propriu-zisă din perioada de execuție;
- funcționarea utilajelor, mijloacelor de transport din dotare;
- transportul materialelor și a personalului.
Surse de poluanți generați în faza de post-închidere a depozitului
- emisii de gaze de depozit
4.2.3. Prognozarea poluării aerului
Poluanții potențial a fi generați:
- pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate ca urmare a excavării și deplasării mijloacelor de excavare și
transport;
- emisii de noxe provenite de la gazele de eșapament ale utilajelor și mijloacelor de transport;
- emisii de compuși organici volatili rezultate din stocarea și manipularea combustibililor;
- mirosuri;
- gaze de depozit cu compoziția:
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CH4

30 ... 55 Vol.-%

CO2

25 ... 40 Vol.-%

N2

5 ... 20 Vol.-%

O2

0 ... 0.6 Vol.-%

Conținutul urmelor de elemente depinde de deșeurile depozitate. Pot exista fluctuații, de aceea, nu se pot face
estimări.
Cantitatea de gaz de depozit
Cantitatea de gaz de depozit generată și colectată se poate determina în principal cunoscând compoziția
deșeurilor depozitate și conținutul de substanțe organice.
Estimarea cantității de gaz de depozit colectat
Dacă există destule puțuri de forare (care să acopere întreaga suprafață a depozitului), procentul actual de gaz
extractibil din volumul total generat va depinde în special de gradul de extindere și de etanșare al corpului
depozitului de deșeuri și de sistemul de puțuri folosit. În timpul perioadei de depozitare, se estimează
randamente de extracție de 40-60%.
Localizarea puțurilor va fi stabilită astfel ca să se asigure o degazeificare de protecție a întregii suprafețe.
Anexăm documentul „Estimarea cantității de gaz de depozit” pentru a evidenția cantitățile gaz de depozit a fi
produse în amplasament.
Activitatea utilajelor cuprinde, în principal, decaparea și depozitarea pământului vegetal, săpături și umpluturi,
în șanțul săpat se realizează patul de pozare din nisip, faze tehnologice în urma cărora se generează emisii de
praf. Aria principală de emisie a poluanților rezultați din activitatea utilajelor și mijloacelor de transport se
consideră axa lucrării extinsă lateral, pe ambele părți, cu câte o fâșie de 10 m lățime ceea ce conduce la o
suprafață de cca. 30 m lățime, respectiv 15 m de o parte și de cealaltă a axului drumului.
Apreciem că impactul asupra aerului va scădea treptat după execuția lucrărilor de închidere a depozitului.
4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului
- Executarea lucrărilor de închidere a depozitului neconform;
- Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în cea ce privește nivelul de monoxid de carbon
și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament, care vor fi puse în funcțiune numai după remedierea
eventualelor defecțiuni. De asemenea acestea vor corespunde normelor europene de zgomot și funcționare;
- Reducerea emisiilor de praf la manipularea – transportul materialelor, prin stropiri în perioadele secetoase a
materialelor și căilor de acces;
- Utilizarea utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic;
- Utilizarea de combustibili, corespunzători prevederilor Ordonanței de urgență nr. 80/2018 pentru stabilirea
condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare
și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
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- Limitarea vitezei de transport.
4.2.5. Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.
Instalația pentru gazul de depozit
Gazul de depozit și condensul
Gazul de depozit este generat din fracțiunile biodegradabile care fermentează în corpul depozitului, printr-un
proces complex biochimic de descompunere.
În principal, în urma metabolismului bacterian se produc metan, dioxid de carbon (gaze cu efect de seră) și
vapori de apă.
Gazul de depozit se degajă pe o perioadă îndelungată de timp, câțiva ani, fiind un proces care trece prin mai
multe etape.

Figura 1 - Detaliu constructiv fereastra de aerare cu filtrare biologica pentru degazeificare pasiva a depozitului de
deșeuri

Datorită componentelor principale, metan și dioxid de carbon și a urmelor unor elemente periculoase, emisiile
de gaz de depozit pot provoca daune ecologice:
-

risc de explozii/sau incendiu;

-

vătămarea vegetației cultivate pe amplasamentul depozitului;

-

degajarea mirosului neplăcut;

-

emisii gazoase toxice și/sau nesănătoase;

-

influențe nefavorabile asupra climei.

De aceea, se impune evacuarea sa prin intermediul sistemului bazat pe ferestre de aerare cu filtrare biologica
pentru degazeificare pasiva a depozitului de deșeuri.
Emisiile în aer ale depozitului:
Cantitatea de deșeuri depozitate în depozitul de deșeuri Vulcan, rezultată din calculele efectuate pe baza
supravegherii topografice, este de aprox. 240.000 m3.
Luând în considerație ca nu s-a făcut colectare selective se poate presupune în mod rezonabil cantitatea de
deșeu biodegradabil ca fiind de cca. 84.000 mc.
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Durata de exploatare a depozitului a fost de 43 de ani, rezultând o cantitate medie de deșeu biodegradabil de
cca. 2000 mc/an, rezulta ca în acest moment cantitatea de deșeu gazogenerator este de cca. 60000 mc, generarea
de gaz fiind pe curba de scădere a graficului.
Cantitatea totală de gaz generat de către depozit este cuprinsă între 88.000 și 100.000 m³, producția specifica
fiind de cca. 0.18 mc/tona deșeu.
Pentru anul 2021, ținând cont ca închiderea temporara a fost efectuata în anul 2016 cantitatea anuala de gaz
produs va fi de cca. 6000 mc. Având în vedere o pierdere de 50%, cantitatea de gaz colectată este de 3000 mc,
respectiv 0.342 m³ / h. Presupunând un conținut de metan de 35%, cantitatea de metan colectată va fi de 0.119
m³ / h.
Aceasta este cantitatea maximă de gaz care va fi generată în primul an după închidere, cantitatea urmând să
scadă, atingând pragul "0" după aproximativ 30 de ani.
Luând în considerare cele prezentate mai sus, în conformitate cu Normativul 757/2004, gazul generat de
depozitul de deșeuri municipale Vulcan, se încadrează la categoria ,,gaz slab”, Soluția de degazare fiind
degazarea pasivă.
4.3. Sol și Subsol
4.3.1. Caracterizarea subsolului și a solurilor dominante de pe amplasamentul proiectului
Solul Depresiunii Petroșani se încadrează în grupa solurilor automorfe și hidromorfe, din care cele mai
răspândite sunt cele silvestre podzolite brune și brune gălbui.
4.3.2. Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;
Sursele potențiale de poluare a sol, subsol și ape freatice specifice execuției lucrărilor de închidere pot fi
grupate după cum urmează:
Surse de poluare a solului și subsolului în etapa de execuție a lucrărilor de închidere
- depozitul neconform Vulcan prin influența sa zonală (apele reziduale scurse la suprafață, deșeurile împrăștiate
de vânt sau intenționat);
- poluarea accidentală a solului prin manipularea produselor petroliere;
- poluarea solului prin utilizarea utilajelor și mijloacelor de transport defecte ce pot determina scurgeri;
- manipularea neglijentă a produselor petroliere de către personalul ce deservește utilajele și mijloacele de
transport utilizate;
- depozitarea uleiurilor uzate în recipienți necorespunzători sau depozitarea acestora în alte locuri decât
depozitul provizoriu de carburanți și lubrifianți, existând astfel pericolul de scurgere sau răsturnare;
- depozitarea necorespunzătoare pe sol a acumulatorilor uzați;
- nerespectarea graficelor de întreținere și reparații a utilajelor și mijloacelor de transport.
Surse de poluare a solului și subsolului în etapa de post-închidere
Singurele activități care se vor mai desfășura pe amplasament sunt cele de inspecție periodică a integrității
sistemului de impermeabilizare și a gradului de tasare, de întreținere a sistemului de colectare a levigatului și
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a sistemului de colectare a apelor pluviale. Singura potențială sursă de poluare a solului este reprezentată de
gestionarea neconformă a deșeurilor rezultate în urma decolmatării canalelor de colectare a apelor pluviale.
4.3.3. Prognozarea poluării Solului și subsolului
Apele din precipitații ce cad pe taluzurile exterioare se scurg liber pe pante naturale putând contamina solurile
din imediata vecinătatea a depozitului.
În prezent, zona din imediata apropiere a depozitului se menține curata, având în vedere ca deșeurile au fost
sistematizate și acoperite cu un strat de material inert, eliminându-se posibilitatea împrăștierii deșeurilor în
zonele din vecinătate.
Având în vedere faptul ca Autorizația de mediu nr. HD-39 din 18.02.2010 revizia 4 din 05.07.2016 nu prevede
monitorizarea calității solului din proximitatea depozitului de deșeuri, nu s-au prelevat probe de sol în vederea
determinării calității acestuia.
BM de nivel 1 întocmit în 2019, pus la dispoziție de beneficiar, menționează analiza a 4 probe de sol prelevate
din vecinătatea amplasamentului depozitului de deșeuri cu ocazia realizării bilanțului de mediu nivel 2 întocmit
în 2005.
Punctele de prelevare ale probelor de sol au fost:
- Proba de sol 1 – de la marginea estică a perimetrului depozitului (pășune);
- Proba de sol 2 – în aval de depozit;
- Proba de sol 3 – marginea estică a perimetrului depozitului (spre drumul de acces);
- Proba de sol 4 – amonte de rampă, pe direcția iazurilor de decantare a cenușii aparținând CET Petroșani.
În urma analizei celor 4 probe de sol au fost identificate:
- depășiri față de limitele impuse de Ordinul 756/1997 apar cu predilecție pentru parametrii: Prag de alertă
pentru: plumb, cadmiu, zinc.
Dacă valorile înregistrate în probele 3 și 4 își au originea mai ales în traficul susținut ani de zile pe drumul
comun de acces la depozit și zona iazurilor de decantare Paroșeni, în schimb în restul probelor se datorează
deșeurilor depozitate în cadrul depozitului de-a lungul anilor.
- Valorile peste limită la dioxine și furani; datorate arderilor necontrolate de pe depozit (materialele plastice,
în prezența clorului, la temperaturi mult sub 8000C).
Apreciem că impactul asupra apelor solului va scădea treptat după execuția lucrărilor de închidere a
depozitului. Gradul de poluare asupra apelor subterane va fi urmărit prin programul de monitorizare a
depozitului stabilit.
4.3.4. Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.
Întreaga investiție este dezvoltată în scopul diminuării impactului negativ asupra solului și a subsolului a
depozitului neconform Vulcan.
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Figura 2 – Secțiune transversală TIP – Acoperire finală

4.3.5. Instalații pentru monitorizarea apei freatice
Generalități
Pentru supravegherea pe termen lung a modului în care deversarea de poluanți din afara depozitului
influențează apa freatică din depozit trebuie instalate stații de monitorizare a apei freatice în apropierea zonei
depozitului. O stație de monitorizare trebuie instalată în partea de sud (în avalul cursului apelor) și două stații
vor fi instalate în partea de nord (zona scurgerilor).
Montarea instalațiilor pentru sistemul de monitorizare a apei freatice
Stațiile de monitorizare a apei freatice trebuie să fie instalate după operațiuni de foraj în sistem uscat.
Extragerea miezului de forare se face simplu, prin împingerea sa printr-un tub auxiliar de 273 mm. Extensia
în sol se va realiza prin introducerea unei conducte din polietilenă PEHD da 63x3,6. La încheierea lucrării va
fi instalat peste tubul din polietilenă PEHD da 63x3,6 un tub de protecție de aproximativ 1,20 m lungime, din
oțel DN 100. Este minimum necesar pentru a putea realiza o legătură în sol de 0,80 m, care să fie fixată în
beton. Tubul din oțel va fi dotat cu un dop de capăt adecvat (dop SEBA). Lungimea conductei de legătură și a
conductei filtru sub nivelul solului depinde de terenul existent.
4.4. Biodiversitatea:
4.4.1. Localizarea proiectului fata de ariile protejate de interes național și comunitar
Proiectul nu intersectează zone de protecție specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările
și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea
Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.
În ceea ce privește vecinătatea cu arii naturale protejate menționam ca depozitul neconform pentru deșeuri
municipale Vulcan se află la distanțe de 7-13 km de siturile naturale din rețeaua Natura 2000, după cum
urmează:
−

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest – 7 km sud;
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ROSCI0236 Strei Hațeg – 8 km nord-vest;

−

ROSPA0045 – Grădiștea Muncelului – Cioclovina 9 km nord;

−

ROSCI0087 – Grădiștea Muncelului – Cioclovina 13 km nord – est.

4.4.2. Informații despre flora / fauna de pe amplasament
Zona este predominant caracterizată de specii de plante și arbuști, ruderale și zone lipsite de vegetație.
Vegetația și fauna naturală specifică zonei fiind afectată semnificativ de influența depozitului neconform.
4.4.3. Impactul prognozat
Impactul prognozat în faza de execuție a lucrărilor de închidere:
Lucrările de închidere propus a fi executate vor avea un impact neglijabil asupra biodiversității.
Impactul prognozat în faza post-închidere:
Lucrările vor avea un impact pozitiv asupra vegetației pe amplasament prin reducerea impactului depozitului
neconform Vulcan.
4.4.4. Masuri de diminuare a impactului
- împrejmuirea zonei cu gard și limitarea accesului pe amplasament;
- realizarea unei perdele vegetale de protecție;
- colectarea și epurarea apelor uzate;
- verificarea periodică și întreținerea sistemului de colectare a biogazului;
- gestionarea conformă a deșeurilor pe amplasament;
- impermeabilizare, acoperire cu un strat de sol fertil și însămânțarea covorului vegetal.

Concluzii:
-

Lucrările proiectate a fi construite și apoi exploatate nu modifică suprafața zonelor protejate;

-

Realizarea investiției prevăzute prin proiect nu va avea impact semnificativ direct asupra

speciilor/habitatelor de interes conservativ;
-

Impactele identificate sunt nesemnificative și nu au ca rezultat modificarea statutului de

conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ;
-

Pentru eliminarea oricăror impacte accidentale care sunt posibil să apară în perioada de execuție,

respectiv operare, a obiectivelor proiectului se impune respectarea măsurilor identificate în prezentul
raport;
-

În caz de poluare accidentală, impactul va fi limitat la nivelul amplasamentului afectat. Conform

Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, amplasamentul va dispune în permanență de
utilaje, mijloace, materiale și personal necesar pentru acționarea în caz de poluare accidentală, în vederea
limitării la maxim a impactului.
4.5. Peisajul:
Proiectul nu este realizat în zone cu peisaje cu semnificație istorică, culturală și arheologică.
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Proiectul prin caracterul său aduce o îmbunătățire considerabilă a peisajului.
4.6. Populație și sănătate umană:
Distanța față de așezările umane:
- Orașul Vulcan – cca. 2 km spre nord;
- Municipiul Petroșani – la cca. 12 km spre nord-est;
- Orașul Lupeni – la cca 2,5 km spre est.
4.6.1. Sursele potențiale de poluare pentru populație și sănătate umană
În perioada anterioară construcție sursele specifice execuției lucrărilor de închidere pot fi grupate după
cum urmează:
- depozitul neconform Vulcan prin influența sa zonală:
Exploatarea depozitului de deșeuri Vulcan s-a făcut neorganizat, fără să se ia nici o măsură de protecție a
mediului sau a sănătății populației, ceea ce a pus în pericol:
• sănătatea oamenilor care transportau deșeurile la depozit;
• sănătatea oamenilor nevoiași care adunau de pe depozit diferite materiale recuperabile;
• sănătatea oamenilor care locuiesc în apropiere.
Influența depozitului asupra sănătății oamenilor se repercutează în următoarele moduri:
• “căutătorii de deșeuri” recuperabile au fost expuși în permanență riscului de îmbolnăvire prin inhalarea
gazelor de fermentare sau se pot infecta în urma contactului direct cu deșeurile;
• autoaprinderile care se produceau generau, mai ales în perioada călduroasă a anului, o poluare prin fum și
mirosuri dezagreabile pentru populația care locuiește în apropiere;
• indirect, prin poluarea cu levigat a pânzei freatice, care reprezintă sursa de alimentare cu apa potabila a
locuitorilor din zona.
Aceste riscuri au fost eliminate parțial prin sistarea depozitării în iulie 2016 și lucrările premergătoare
închiderii (sistematizarea deșeurilor și acoperirea cu un strat de material inert) realizate în anul 2017.
În perioada de post-închidere impactul potențial asupra mediului uman poate avea efecte negative și pozitive:
- depozitul neconform Vulcan prin influența sa zonală:
• indirect, prin poluarea cu levigat a pânzei freatice, care reprezintă sursa de alimentare cu apă potabilă
a locuitorilor din zonă.
Prin lucrările de închidere care vor urma se vor reduce substanțial riscurile pentru sănătatea populației din
zona, iar impactul asupra mediului va fi cuantificat prin rezultatele programului de monitorizare propus.
4.6.2. Impact prognozat asupra așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Impactul proiectului asupra populația și sănătății umane la nivelul zonei va fi unul pozitiv prin:
-

îmbunătățirea condițiilor de viață a populației ca urmare a respectării cerințelor privind

depozitarea deșeurilor
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emisiilor atmosferice din depozitul ecologic, colectarea și epurarea apelor de infiltrații, stoparea

depozitării necontrolate a deșeurilor în spații neamenajate);
-

îmbunătățirea stării de sănătate a populației;

-

îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonă prin crearea de locuri de

muncă;
-

creșterea atractivității turistice a zonelor cu potențial turistic și promovarea unui turism durabil

prin acoperirea cu servicii de salubrizare la nivelul întregului județ și stoparea depozitării necontrolate a
deșeurilor.
4.6.3. Măsuri pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:
- închiderea Ecologică a Depozitului Neconform de Deșeuri din Municipiul Vulcan
- se evită afectarea așezărilor umane prin producerea de zgomot peste limitele admise de legislația în vigoare.
- se va impune un program de lucru corespunzător pentru executantul lucrărilor de construcție.
4.7. Patrimoniu cultural:
În zona propusă pentru investiție nu sunt valori ale patrimoniului cultural, nici elemente culturale sau etnice
care să fie afectate și să necesite protecție.
4.8. Bunuri materiale
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv prin reducerea influenței negative a depozitului
neconform Vulcan.
4.9. Schimbări climatice
În cadrul acestui capitol se va face analiza naturii și amplorii emisiilor de gaze cu efect de seră și
vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice se vor, respectiv analiza impacturile relevante pentru
adaptare. (a se vedea cap. 3 din prezentul document).
Schimbările climatice sunt atribuite în mod direct sau indirect unor activități antropice, care prin emisiile
generate pot altera compoziția atmosferei la nivel global și care se adaugă variabilității naturale a climatului
observat în cursul unor perioade comparabile respectiv cu apariția unor fenomene meteorologice mai puternice
(vânturi puternice, precipitații abundente/lipsa precipitațiilor, temperaturi extreme, modificări ale nivelului de
umiditate).
Cauza principală a acestor schimbări climatice a fost asociată cu creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră,
respectiv:
• gaze cu efect direct de seră: CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarburi (HFC-uri), perfluorocarburi (PFC-uri), SF6
și NF3;
• gaze cu efect indirect de seră: CO, NOx, Compuși Organici Volatili Non-Metan (NMVOC) și SO2.
Schimbările climatice au devenit o provocare globală care presupune o abordare responsabilă, întreprinderea
de acțiuni concrete la nivel internațional, regional, național și local. O abordare realistă a acestui fenomen
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necesită cooperarea tuturor factorilor naționali și internaționali în vederea identificării căilor de acțiune optime,
a instrumentelor necesare stopării creșterii temperaturii globale.
În ultimii ani, Uniunea Europeană a dezvoltat mecanisme de prevenire și combatere a dezastrelor naturale și a
celor antropice, evaluând astfel riscurile asociate acestora și urmărind reducerea, pe cât posibil, a impactului
negativ produs asupra societății. Acțiunile de prevenire trebuie să fie corelate cu acțiunile de pregătire și
răspuns la dezastre, prin încurajarea unui schimb de informații între nivelurile administrative din interiorul
unui stat, dar și între statele membre, pentru a folosi eficient resursele și a evita dublarea eforturilor.
Fenomenele extreme legate de variabilitatea și schimbarea climatică stau la originea unor tipuri de dezastre
naturale, cum sunt inundațiile, alunecările de teren, seceta, uragane violente, cutremure puternice etc.
4.9.1. Natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră
Emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul deșeurilor sunt reprezentate în principal de gazul metan rezultat
din descompunerea anaerobă a deșeurilor solide eliminate prin depozitele de deșeuri și tratarea apelor uzate.
De asemenea, dioxidul de carbon se generează prin depozitarea deșeurilor solide și incinerarea deșeurilor.
Cantități reduse de protoxid de azot sunt emise din tratarea apelor uzate.
Aceasta se poate realiza doar într-un context general, care presupune reducerea cantităților de deșeuri generate,
reutilizarea și reciclarea avansată. O măsură punctuală o poate reprezintă optimizarea distanțelor de transport
de la locul de generare la punctul de eliminare a deșeurilor.
Pentru adaptarea la schimbările climatice trebuie avute în vedere:
− măsuri de reducere a riscului ca proiectul să fie afectat de schimbări climatice (de exemplu accesarea unor
instrumente de asigurare);
− măsuri care previn apariția unor riscuri (de exemplu alegerea locației proiectului astfel încât expunerea
acestuia la anumite riscuri induse de schimbările climatice să fie minimă);
− măsuri care permit operarea în cadrul obiectivului și în situația apariției unor constrângeri induse de
schimbările climatice (de exemplu instalații cu utilizare eficientă a energiei, din surse proprii, epurarea
eficientă a apelor uzate, pentru a putea fi reutilizate).
Totodată, prin transportul deșeurilor de la locul generării către locul prelucrării/depozitării/eliminării se
generează, în mod indirect, emisii de GES.
Măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice trebuie să fie sincronizate și combinate, cât mai eficient
posibil, cu măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Rămân deschise pentru viitor, în drumul către economia circulară, opțiuni de gestionare a deșeurilor care să
excludă depozitarea.
Proiectul de închidere reprezintă o tehnică aplicabilă (BATNEC).
4.9.2. Vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice
Pentru proiect nu pot fi identificate vulnerabilități la schimbările climatice în special datorita materialelor
utilizate în construcția sistemului de impermeabilizare a depozitului neconform. Materialele geosintetice de
impermeabilizare sunt rezistente la razele UV și aspectul esențial este ca acestea nu sunt supuse acțiunii directe
ele, fiind acoperite cu stratul de stratul de acoperire din pământ.
AQUACON PROIECT S.R.L. Str. Ștefan cel Mare nr. 18, Sibiu, Cod poștal: 550283,
Telefon: 0369/ 427.061; Fax: 0269/ 252.463; 216.463; e-mail: aquacon@gmail.com.

pag. 35

„Studiu de Fezabilitate pentru Închiderea Ecologică a Depozitului Neconform de Deşeuri din Municipiul Vulcan”

– Raport la Studiul de Evaluare a Impactului Asupra Mediului conform Anexa nr. 4 a Legii 292/2018 –

4.9.3. Cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul schimbărilor
climatice:
Nu este cazul.
4.10. Zgomot și vibrații/căldură/lumina/radiații
4.10.1. Sursele de zgomot și de vibrații;
Sursele potențiale de zgomot sunt datorate funcționării utilajelor în perioada de execuție a lucrărilor a de
închidere.
Procesele tehnologice de execuție implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. Aceste utilaje
reprezintă tot atâtea surse de zgomot.
Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite și numărul acestora întrun anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot și distanțele la care acestea
se înregistrează.
Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcție, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin
activitatea în punctele de lucru, constituie surse de vibrații.
4.10.2. Măsuri de reducere a zgomotului
Pentru diminuarea zgomotului și vibrațiilor se vor lua următoarele măsuri:
- Întreținerea utilajelor de lucru pentru funcționarea la parametrii proiectați;
- Conducere preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puțin zgomot decât frecventele
schimbări de accelerație și frână);
- Operatorul trebuie să folosească măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului. Aceasta poate include
o mentenanță adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creșterea zgomotului, o
planificare adecvată a activității stației, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.
4.11. Terenuri (de exemplu, ocuparea terenurilor),
Ocuparea terenurilor
Proiectul propune închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri situat în intravilanul municipiului
Vulcan în baza Acordului de asociere nr. 5744/27.04.2017 și respectiv nr.18854/08.05.2017 încheiat între UAT
Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și UAT Municipiul Vulcan.
Suprafață totală ocupată de întreg amplasamentul depozitului de deșeuri este de 49.935 mp, iar suprafața
ocupată efectiv de acesta este de 30.143 mp.
Cantitatea totală de deșeuri depozitată la închidere este de cca. 762.000 t.
4.12. Impactul cumulat al proiectului
Proiectul este situat la o distanță de aproximativ 70 m se află depozitele de zgură și cenușă ale CTE Paroșeni.
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Capitolul 5. Analiza alternativelor
✓

Alternativa "0" - fără proiect:

Nemodificarea situației actuale, neimplementarea proiectului, care ar consta în menținerea în situația actuală
a depozitului de deșeuri neconform, fără a se executa lucrări speciale de închidere, care va prezenta următoarele
dezavantaje:
- depozitul de deșeuri continuă să afecteze apele de suprafață și subterane prin emisii de levigat, care se
infiltrează și în zona limitrofă;
- zona depozitului este o sursă de deșeuri ușoare și pulberi contaminate, care se răspândesc în zona limitrofa
cu ajutorul vântului;
- suprafața neacoperită a depozitului este un focar de înmulțire și răspândire a germenilor patogeni sau paraziți,
precum și a vectorilor purtători ai acestora (păsări, șobolani, muște, țânțari etc.), fiind pusă, astfel, în pericol
sănătatea populației;
- scăderea valorii terenurilor din zona limitrofă depozitului.

✓

Alternativa 1 – implementarea proiectului, respectiv executarea lucrărilor specifice de închidere a

depozitului de deșeuri neconform:
Lucrări de închidere a depozitului Vulcan propuse în varianta 1:
- profilarea corpului depozitului de deșeuri;
- realizarea straturilor sistemului de etanșare și finalizarea sistemului de colectare gaz de depozit,
conform prescripțiilor din Ordinul 757/2005 care transpune Directiva 1997-31-EC astfel:
- Geocompozit drenant pentru drenajul gazelor – Secudrain 131 CWD401131C; k≥1x10-4m/s;
- Geocompozit bentonitic 6.000 g/m2

– Bentofix NSP6000; d≥0,25, kf≤5x10-9m/s;

- Geocompozit drenant pentru drenajul apelor pluviale – Secudrain 131 CWD401131C; kf≥1x10-3m/s;
- Sol pentru acoperire – 0,85m;
- Strat de cultivare – 0,15;
- Strat de gazon rezistent la coroziune;
- realizarea sistemului de drenaj și de colectare a levigatului, precum și a căminelor aferente acestuia
și a sistemului de colectare ape de suprafață (sistemul de drenaj al apelor de suprafață și anexele aferente: bazin
vidanjabil);
- realizarea a patru puțuri de monitorizare a apei freatice;
- pregătirea măsurilor de urmărire postînchidere;
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✓

Alternativa 2 – implementarea proiectului, respectiv executarea lucrărilor specifice de închidere a

depozitului de deșeuri neconform:
Lucrări de închidere a depozitului Vulcan propuse în varianta 2:
- profilarea corpului depozitului de deșeuri;
- realizarea straturilor sistemului de etanșare și finalizarea sistemului de colectare gaz de depozit,
conform prescripțiilor din Ordinul 757/2005 care transpune Directiva 1997-31-EC astfel:
- strat drenaj pentru gazul de depozit d≥0,30m,k≥1x10-4m/s;
- strat de minerale, în 2 straturi, fiecare d≥0,25, kf≤5x10-9m/s;
- geotextil de separare G ≥400 g/mp;
- strat de drenaj, nisip/pietriș, d≥30cm, kf≥1x10-3m/s;
- geotextil de separare G≥400 g/mp;
- strat vegetal, nisip/pietriș cu conținut de argila, d≥85 cm;
- strat superior de sol, d≥15 cm;
- strat de gazon rezistent la coroziune;
- realizarea sistemului de drenaj și de colectare a levigatului, precum și a căminelor aferente acestuia
și a sistemului de colectare ape de suprafață (sistemul de drenaj al apelor de suprafață și anexele aferente: bazin
vidanjabil);
- realizarea a patru puțuri de monitorizare a apei freatice;
- pregătirea măsurilor de urmărire postînchidere.
Compararea efectelor alternativelor propuse asupra mediului:
Având în vedere că singurele deosebiri între Ambele variante tehnice propuse pentru închiderea depozitului
neconform (Alternativa 1 și Alternativa 2) îndeplinesc cerințele legislative în vigoare pentru închiderea
depozitelor neconforme și reprezintă cele mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Capitolul 6. Monitorizarea
Pentru prevenirea, reducerea și înlăturarea efectelor negative accidentale rezultate ca urmare a lucrărilor de
reabilitare, unitatea va dispune de un plan de prevenire a poluărilor accidentale în care personalul de deservire
și cel de întreținere are atribuții bine stabilite.
Personalul muncitor este obligat să participe la instructajul de protecția muncii care se efectuează de către
conducătorii proceselor de muncă și să-și însușească normele de protecția muncii corespunzătoare activității
pe care o desfășoară.
Șeful de șantier este răspunzător pentru respectarea programului și tehnicilor de exploatare a instalațiilor.
Se va ține, în permanență, legătura cu S.G.A. pentru situația când sunt prognoze hidrometeorologice
nefavorabile. Pentru prevenirea, reducerea și înlăturarea efectelor disfuncționalităților accidentale în perioada
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de executare a lucrărilor de execuție, unitatea va respecta Planul de informare, alarmare și intervenție care se
va elabora pentru acest Punct de lucru, în care personalul de deservire și cel de întreținere vor avea atribuții
bine stabilite, ținându-se cont de Planul de intervenții emis la nivel de unitate teritorial – administrativă.
6.1. Monitorizare post-închidere
Pentru depozitele neconforme, conform normativului tehnic aprobat prin Ordinul nr. 757/2004 al Ministerului
Mediului și Gospodăririi Apelor este obligatoriu să se efectueze monitorizarea post - închidere, pe o perioadă
stabilită de către autoritatea de mediu competentă (minim 30 de ani). Această perioadă poate fi prelungită dacă
în cursul derulării programului de monitorizare se constată că depozitele nu sunt încă stabile și pot prezenta
riscuri pentru factorii de mediu și sănătate umană.
În proiectul de închidere se va stabili (de comun acord cu autoritatea de mediu) numărul de puțuri necesar
realizării monitorizării.
Monitorizarea post-închidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4 a Hotărârii
de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, și anume:
Date meteorologice:
•

cantitatea de precipitații - zilnic, dar și ca valori lunare medii;

•

temperatura minimă, maximă la ora 15,00 - medie lunară;

•

evapotranspirația - zilnic, dar și ca valori lunare medii;

•

umiditatea atmosferică, la ora 15,00 - medie lunară;

Protecția apei subterane:
•

nivelul apei subterane - la 6 luni (dacă există variații se poate mării frecvența măsurării);

•

compoziția apei subterane;

Topografia depozitului:
•

comportarea la tasare a depozitului și urmărirea nivelului - citire anuală.

Verificarea sistemului de impermeabilizare
•

Se urmărește dacă apar exfiltrații prin stratul de etanșare realizat pe suprafața depozitului. Se
urmărește, de asemenea, dacă apar izvorâri pe taluzele depozitului. Dacă apar asemenea fenomene se
iau măsuri de oprire a exfiltrațiilor și de remediere a straturilor de etanșare - la 6 luni;

Verificare dacă apar deformații ale sistemelor de etanșare
•

În caz de necesitate se intervine pentru refacerea pantelor pe sistemul de închidere - la 6 luni;

•

controlarea stării stratului vegetal de pe suprafața depozitului și de pe taluz - la 6 luni;

•

controlarea stării rigolelor de colectare ape pluviale - la 6 luni;

•

verificarea stării conductelor de colectare gaz și a instalației - la 6 luni;

•

urmărirea stării corpului depozitului - la 6 luni.

Deținătorul depozitului este obligat să anunțe în mod operativ autoritățile competente pentru protecția mediului
producerea de efecte semnificative negative asupra mediului, relevate prin procedurile de control, și să respecte
decizia autorităților teritoriale pentru protecția mediului privind măsurile de remediere impuse pe perioada
post-închidere.
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Rezultatele activității de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul de funcționare pe toată durata
programului și închiderea acestuia conform prevederilor legale în vigoare.
6.1.1. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.
Instalații pentru monitorizarea apei freatice
Generalități; Pentru supravegherea pe termen lung a modului în care deversarea de poluanți din afara
depozitului influențează apa freatică din depozit trebuie instalate stații de monitorizare a apei freatice în
apropierea zonei depozitului. O stație de monitorizare trebuie instalată în partea de sud (în avalul cursului
apelor) și două stații vor fi instalate în partea de nord (zona scurgerilor).
Prin STUDIU HIDROGEOLOGIC Privind realizarea puțurilor de monitorizare a freaticului din zona de
influență a Depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan, pentru investiție, au fost propuse 4 puțuri
de monitorizare a apei freatice.
Coordonate
Stereo70 ale
puțurilor de
monitorizare a
freaticului
propuse:

GWM 1

GWM 2

GWM 3

GWM 4

X=365435.585
Y=430826.635

X=365328.389
Y=430875.185

X=365260.438
Y=430824.185

X=365392.313
Y=430589.491

Studiul Hidrogeologic a fost expertizat și pentru studiu s-a primit Referatul de expertiza hidrogeologică nr.
959/2020 întocmit de INHGA.

Marcatori pentru tasare
După finalizarea sistemului de etanșare, se vor monta 11 marcatori de tasare, după realizarea etanșării
suprafeței. Dispunerea acestor marcatori va fi stabilită de către dirigintele de șantier înainte de începerea
lucrărilor de construcție.
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Figura 3 – Detaliu Reper de măsurare a tasări finale

Pentru controlul emisiilor în aer a fost propus degazeificarea corpului depozitului Vulcan prin extragere cu
puțuri verticale de gaz, care vor permite captarea volumului de gaz. (Figura - Detaliu constructiv fereastra de
aerare cu filtrare biologica pentru degazeificare pasiva a depozitului de deșeuri). Numărul total al puțurilor
de gaz de foraje prevăzut este de 7.

Capitolul 7. Situații de risc:
7.1. Evaluarea factorilor de risc asupra mediului
Studiul prognozează posibilul impact al obiectivului urmărit, caută modalitățile de reducere și prezintă
prognoze și opțiuni ale factorilor de decizie. Sunt căutate răspunsuri la întrebările:
• Poate funcționa în condiții de siguranță, fără riscul major de accidente sau efecte asupra sănătății pe
termen lung?
• Va intra amplasarea proiectului în conflict cu destinația terenului din împrejurimi sau va exclude
dezvoltările viitoare din zonă?
• Ce resurse umane va necesita sau va înlocui și ce efecte sociale poate avea asupra comunității?
• Ce pagube accidentale poate provoca valorilor naționale, cum sunt pădurile, zonele turistice, istorice
sau culturale?
Analiza de până acum ne permite să dăm următoarele răspunsuri pentru întrebările de mai sus:
-

Obiectivul nu intră sub incidența Directivei SEVESO, deci nu prezintă riscul unor accidente majore;

-

Efectul social este pozitiv;
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Activitatea nu va avea un impact negativ asupra valorilor naționale.

Termenul de „securitate” (siguranță în funcționare) s-a utilizat preferențial în strategiile de prevenire a
accidentelor de munca. Acesta s-a extins și în domeniul securității proceselor. “Securitatea” sau “prevenirea
pierderilor” este prevenirea accidentelor prin utilizarea metodelor adecvate de identificare a hazardurilor și de
eliminare a acestora înainte de producerea accidentelor. “Hazardul” se identifică cu orice situație cu potențial
de producere a unui accident.
“Riscul” este probabilitatea ca hazardul existent să se transforme într-un accident. Astfel riscul se definește
sub forma unor pierderi probabile anuale de producție sau accidente umane ca rezultat a unor evenimente
tehnice neprevăzute.
R=FxC
Unde:
- R: riscul, pierderi (t/an) sau accidente umane;
- F: frecvența, probabilitatea (nr. evenimentelor/an);
- C: consecința, gravitatea, pierderea medie (t/eveniment).
7.2. Identificarea riscurilor
Incendiu/ Explozie:
Sursele de aprindere
Principalele surse de aprindere sunt:
- autoaprindere datorită condițiilor naturale (concentrații gaz de depozit, compactare necorespunzătoare,
temperatură exterioară ridicată, deşeuri cu proprietăți de autoaprindere);
- factorul uman (manipulare substanțe inflamabile, intervenții asupra utilajelor, fumat).
Măsuri de siguranță:
- eliminarea oricărei surse cu potențial de aprindere;
- compactarea corespunzătoare a deșeurilor;
- respectarea tehnologiei;
- verificarea periodică și întreținerea sistemului de colectare a biogazului (sunt montate plăcuțe de avertizare
privind pericolul de explozie și de incendiu);
- actualizarea de câte ori este necesar a Planului de intervenție în caz de incendii și a Planului de intervenție în
caz de poluări accidentale, precum și dispunerea în permanență de utilaje, mijloace, materiale și personal
necesar pentru acționarea în vederea limitării consecințelor.
Estimarea frecvenței - mică, datorită unei exploatări corespunzătoare a depozitului.
Estimarea consecințelor - mari pentru mediul înconjurător.
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Posibile scurgeri accidentale:
Principalele surse sunt:
- evacuări necontrolate de levigat ca urmare a deteriorării sistemului de impermeabilizare a depozitului, a
taluzurilor sau platformelor, a sistemului de drenare și colectare a levigatului, depășirea nivelului maxim de
stocare a levigatului în bazinul de stocare ca urmare a nefuncționării sistemului de pompare levigat,
întreruperea accidentală a funcționării stației de epurare;
- ape uzate menajere;
- pierderi accidentale de produse petroliere și substanțe chimice pe sol.
Măsuri de siguranță
- desfășurarea corectă a activităților de monitorizare a depozitului și a factorilor de mediu, conform
prevederilor autorizației de mediu;
- respectarea Regulamentului de exploatare al depozitului;
- testarea și verificarea periodică a rezervoarelor de stocare levigat, bazin de stocare ape uzate menajere;
- prevenirea evacuării accidentale de produse petroliere (verificarea stării tehnice a autovehiculelor și utilajelor,
alimentarea acestora cu carburanți doar în zona special amenajată, verificarea etanșeității cuvelor de retenție
ale rezervoarelor de combustibil).
Estimarea frecvenței - mică, datorită unei exploatări corespunzătoare a instalației.
Estimarea consecințelor - medii pentru mediul înconjurător.
Posibil risc biologic:
Principalele surse sunt:
- deșeurile ușoare și suspensiile contaminate cu microorganisme antrenate de vânt pe terenurile înconjurătoare;
- suspensiile antrenate de levigat;
- contaminarea vehiculelor care transportă deșeuri;
- atragerea și înmulțirea speciilor care constituie vectorii agenților patogeni: păsări, insecte, șobolani.
Măsuri de siguranță
- măsuri de protecție a muncii, specifice domeniului de salubritate.
Estimarea frecvenței - mică, datorită supravegherii și exploatării corespunzătoare a depozitului, respectarea
măsurilor de protecție a muncii.
Estimarea consecințelor - mari pentru factorul uman.
Expunerea la dezastre naturale:
Cutremure - nu trebuie omisă mai ales în cazul apariției unui cutremur de mare magnitudine. Nu este exclus
ca într-o astfel de situație pe lângă deteriorarea sistemului de impermeabilizare, să se producă și deteriorarea
lucrărilor de terasamente (distrugerea taluzurilor sau platformelor) și implicit distrugerea impermeabilizării pe
porțiuni mai ample de suprafață, chiar dacă acestea, atât în proiectare cât și în construcție, au fost concepute
pe baza normelor de siguranță la cutremur.
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Precipitații foarte abundente- scurgeri accidentale de levigat din bazinul de stocare a levigatului
Estimarea frecvenței: foarte mică.
Estimarea consecințelor: mari.
Conform diagramei de mai sus, în aceste condiții, riscul este mic.
Implementarea proiectului propus și implicit extinderea capacității depozitului de deșeuri nu va determina o
creștere a cantităților de substanțe periculoase utilizate (dezinfectanți, produse pentru igienizare) care să
impună încadrarea obiectivului în Directiva SEVESO.
7.3. Cuantificarea riscului
Se iau în considerație frecvența aproximată de manifestare a hazardului și gravitatea în cazul producerii
accidentului. Conform celor trei situații menționate mai sus, riscul este mic.

Nivele de Risc și Securitate
S-au considerat nivelurile de risc peste 4 ca fiind inacceptabile. Nivelul 7 de risc reprezintă nivelul critic,
dincolo de această limită siguranța tinde către zero. Normativele din majoritatea țărilor nu permit atingerea
stadiului critic. Se stabilesc pentru indicatorii de risc limite maxime admisibile sub forma de valori pentru cei
măsurabili și sub formă de interdicții pentru ceilalți. Analiza riscului și efectului indică pentru această activitate
– RISC MIC și nivel de securitate MARE. Nivele de Risc și Securitate – 3, acceptabil.
7.4. Măsuri pentru limitarea riscurilor
Măsurile generale pentru limitarea riscului în obiectiv pornesc de la reguli simple în ideea că o neglijență
minoră poate duce la declanșarea unui accident cu consecințe extrem de grave asupra angajaților, comunității
din localitățile învecinate și mediului. Se consideră că probabilitatea de manifestare a riscului este minimizată
prin măsurile stricte impuse la nivelul organizației: Securitatea obiectivului este strict asigurată prin:
✓ este restricționat accesul în incintă;
✓ paza obiectivului este asigurată de personalul angajat, în scopul prevenirii producerii unor accidente
ca urmare a intrării persoanelor străine pe amplasament;
✓ rețelele electrice vor fi periodic verificate și întreținute de către societăți autorizate.
✓ căile de evacuare și acces sunt permanent menținute libere;
✓ realizarea în permanență, conform autorizației integrate de mediu a automonitorizării tehnologice a
depozitului, automonitorizării calității factorilor de mediu și a monitorizării stării de calitate a factorilor de
mediu;
✓ respectarea Regulamentului de funcționare al depozitului;
✓ respectarea unui management corespunzător al deșeurilor proprii generate pe amplasament;
Instalațiile vor fi periodic verificate, ca și echipamentele de întreținere și intervenție;
✓ se păstrează permanent legătura cu echipele externe de intervenție, în special corpul de pompieri;
✓ întreținerea și verificarea permanentă a stării de disponibilitate a echipamentelor de intervenție în caz
de incendiu (panouri PSI, extinctoare, lopeți, găleți, nisip etc.);
În caz de accident se iau următoarele măsuri:
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✓ În caz de accident minor se realizează intervenția locală cu resurse proprii și sunt informate autoritățile
locale interesate. Intervenția se face de către personalul instruit din unitate, responsabilitățile fiecăruia fiind
bine definite.
✓ În caz de autosesizare a unui accident, transmiterea informației autorităților competente se realizează
telefonic de către persoana responsabilă cu siguranța, protecția mediului, muncii și PSI în unitate.
În privința pregătirii angajaților se fac următoarele precizări:
✓ Pregătirea angajaților se face în primul rând la angajare și se urmărește în primul rând expunerea
situației prezente în organizație privind pericolul producerii unor accidente grave ca urmare a unor neglijențe
minore;
✓ După angajare, se face instruirea periodică a acestora, după o programă bine stabilită, urmărindu-se în
special formarea deprinderilor în manipularea echipamentului de intervenție în caz de accident și participarea
la exercițiile de simulare;
✓ Alarmarea serviciilor de intervenție din exterior se face după caz, de către persoana responsabilă cu
siguranța, protecția mediului și PSI în unitate, iar activitățile de combatere în scopul minimizării efectelor se
desfășoară în colaborare cu echipele externe de intervenție.

Capitolul 8. Descrierea dificultăților
Nu s-au înregistrat greutăți la realizarea studiului. Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului Asupra
Mediului s-a bazat pe informațiile culese în urma vizitei pe amplasamentul depozitului, precum și pe cele
furnizate de titularul proiectului și pe documentele puse la dispoziție de către acesta.

Capitolul 9. Rezumat fără caracter tehnic
9.1. Informații generale
Denumirea proiectului:
„Studiu de Fezabilitate pentru Închiderea Ecologică a Depozitului Neconform de Deșeuri din Municipiul
Vulcan”
Beneficiar:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresa amplasamentului:
Depozitul pentru deșeuri orășenești Vulcan este situat pe strada Căprioara, FN, la o distanță de 2 km sud – vest
de orașul Vulcan.
Accesul principal la depozitul neconform de deșeuri, se realizează din DN66A pe un drum de acces asfaltat în
proporție de 50%, iar restul până la depozit este pietruit.
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Reprezentantul Beneficiarului:
– Cristian CORUI – CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Telefon: +40 724.306.150, 0254.211.350; 0254.211.624; 0725.404.418; 0730.113.900;
E-mail: deseurihd@gmail.com; Fax: 0254.230.030.
Clasa Depozitului:

b - depozit pentru deșeuri nepericuloase.

An punere în funcțiune a depozitului:

1973

An sistare activitate:

2016

Construcții și dotări:
Suprafața de teren ocupată de depozitul de deșeuri este situată în intravilanul municipiului Vulcan strada
Căprioara, FN, la o distanță de 2 km sud – vest de orașul Vulcan, aparținând domeniului public al municipiului,
este liber de sarcini și este înscris în Cartea funciară nr. 62104.
Suprafața de teren ocupată de întreg amplasamentul destinat depozitului de deșeuri, este de 49.935 mp.
Suprafața actuală ocupată efectiv de depozitul de deșeuri neconform Vulcan este de 30.143 mp.
Situația existentă pe amplasament:
Depozitul neconform pentru deșeuri municipale Vulcan funcționează pe acest amplasament din anul 1973.
Depozitul a funcționat în baza Autorizației de mediu nr. HD-39 din 18.02.2010 revizia 4 din 05.07.2016.
Din anul 2016 s-a sistat depozitare la depozitul neconform pentru deșeuri municipale Vulcan. Ulterior s-au
realizat lucrările premergătoare închiderii definitive a depozitului de deșeuri, respectiv Etapa I –sistematizarea
deșeurilor sub forma de calota și acoperirea cu un strat de material inert (iunie - august 2017).
În anul 2019 pentru Depozitul Neconform de Deșeuri din Municipiul Vulcan a fost întocmit Bilanț de mediu
de nivel 1 și raport la Bilanț de mediu de nivel 1 de către societatea ARGIF PROIECT.
Pentru proiect s-a obținut aviz de gospodărire a apelor emis de ABA Jiu.
Lista de deșeuri acceptate la depozitare: deșeuri nepericuloase:
a) Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat:
b) Deșeuri din construcții și demolări
c) Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor
uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial.
Capacitatea totală depozitată:

cca. 762.000 t

Durata perioadei de monitorizare post- închidere:
În funcție de stabilitatea depozitului, dar nu mai puțin de 30 de ani.
Situația propusă:
Prin proiect se propun lucrări de închidere a depozitului neconform Vulcan conform celor mai bune tehnici
disponibile pentru depozitele de deșeuri prevăzute de H.G. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și O.M.
757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor:
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Lucrări de închidere a depozitului Vulcan propuse în varianta 1 – avizată:
- profilarea corpului depozitului de deșeuri;
- realizarea straturilor sistemului de etanșare și finalizarea sistemului de colectare gaz de depozit,
conform prescripțiilor din Ordinul 757/2005 care transpune Directiva 1997-31-EC astfel:
- Geocompozit drenant pentru drenajul gazelor – Secudrain 131 CWD401131C; k≥1x10 - 4m/s;
- Geocompozit bentonitic 6.000 g/m2

– Bentofix NSP6000; d≥0,25, kf≤5x10 - 9m/s;

- Geocompozit drenant pentru drenajul apelor pluviale – Secudrain 131 CWD401131C; kf≥1x10 - 3m/s;
- Sol pentru acoperire – 0,85 m;
- Strat de cultivare – 0,15 m;
- Strat de gazon rezistent la coroziune;
- realizarea sistemului de drenaj și de colectare a levigatului, precum și a căminelor aferente acestuia și
a sistemului de colectare ape de suprafață (sistemul de drenaj al apelor de suprafață și anexele aferente: bazin
vidanjabil);
- realizarea a patru puțuri de monitorizare a apei freatice;
- pregătirea măsurilor de urmărire postînchidere.
Monitorizarea post-închidere:
Perioada de urmărire post -închidere este de minim 30 ani și poate fi prelungită dacă se constată că depozitul
nu este încă stabil și prezintă un risc potențial pentru factorii de mediu.
Se vor monitoriza următoarele:
- Date meteorologice;
- Calitatea apei subterane;
- Topografia depozitului;
- Verificarea sistemului de impermeabilizare;
- Verificare dacă apar deformații ale sistemelor de etanșare.
9.3. Deșeuri
Principalele tipuri de deșeuri care vor fi generate:
Cantitățile și tipurile de deşeuri produse pe parcursul etapei de construire:
- deșeuri metalice cod 17.04.05 – 10 kg
- deșeuri de beton cod 17.01.01 – cca. 0,1 mc
- deșeuri de lemn cod 17.02.01 – cca. 0,1 mc
- deșeuri de materiale plastice cod 17.02.03 – cca. 0,1 mc
- cabluri cod 17.04.11 , altele decât cele specificate la cod 17.04.10 – cca. 0,5 kg
- pământ, pietre cod 17.05.04 altele decât cele specificate la 17.05.03 – cca. 1 mc
- uleiuri minerale, clorurate, de motor, de transmisie și de ungere cod 13 02 04* – cca 10 l
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- deșeuri vegetale-cod 020103 – cca. 1 mc
- anvelope scoase din uz-cod 160103 – 10 kg
- baterii cu plumb - cod 16 06 01* cca. – 100 kg
- deșeuri de hârtie-carton cod 20.01.01 – cca. 0,1 mc
- deșeuri de sticlă cod 20.01.02 – cca. 0,1 mc
- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01- cca 0,5 mc
- levigate din depozite de deșeuri – cod 190703 altele decât cele specificate la 19.07.02 – cca. 10 mc
Cantitățile și tipurile de deşeuri produse pe parcursul etapei de închidere / postînchidere
- 19 07 03 levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 ≈

10 mc.

9.4. Apa
Alimentarea cu apă
Nu este cazul alimentării cu apă.
Evacuarea apelor uzate
Categoriile de ape uzate evacuate sunt următoarele:
- Ape uzate menajere – vor fi folosite toalete ecologice
- Levigat – va fi colectat prin sistemul propus de colectare a levigatului și va fi descărcat în bazinul vidanjabil
propus, în vederea epurării în cea mai apropiată stație de epurare.
Concluzie - impactul asupra apelor de suprafață și subterane va scădea treptat după execuția lucrărilor
de închidere a depozitului. Gradul de poluare asupra apelor subterane va fi urmărit prin programul de
monitorizare a depozitului stabilit.
9.5. Aerul
Surse de poluanți generați în faza de implementare a proiectului
- emisii de gaze de depozit generate în timpul mutării deșeurilor în amplasament
- activitatea de șantier propriu-zisă din perioada de execuție
- funcționarea utilajelor, mijloacelor de transport din dotare
- transportul materialelor și a personalului
Surse de poluanți generați în faza de post-închidere a depozitului
- emisii de gaze de depozit
Concluzie - impactul asupra aerului va scădea treptat după execuția lucrărilor de închidere a
depozitului.
9.6. Solul și subsolul

Surse de poluare a solului și subsolului
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Etapa de execuție a lucrărilor de închidere
- depozitul neconform Vulcan prin influența sa zonală (apele reziduale scurse la suprafață, deșeurile
împrăștiate de vânt sau intenționat);
- poluarea accidentală a solului prin manipularea produselor petroliere;
- poluarea solului prin utilizarea utilajelor și mijloacelor de transport defecte ce pot determina scurgeri;
- manipularea neglijentă a produselor petroliere de către personalul ce deservește utilajele și mijloacele
de transport utilizate;
- depozitarea uleiurilor uzate în recipienți necorespunzători sau depozitarea acestora în alte locuri decât
depozitul provizoriu de carburanți și lubrifianți, existând astfel pericolul de scurgere sau răsturnare;
- depozitarea necorespunzătoare pe sol a acumulatorilor uzați;
- nerespectarea graficelor de întreținere și reparații a utilajelor și mijloacelor de transport.
În etapa de post-închidere a depozitului singurele activități care se vor mai desfășura pe amplasament
sunt cele de inspecție periodică a integrității sistemului de impermeabilizare și a gradului de tasare, de
întreținere a sistemului de colectare a levigatului și a sistemului de colectare a apelor pluviale. Singura
potențială sursă de poluare a solului este reprezentată de gestionarea neconformă a deșeurilor rezultate în
urma decolmatării canalelor de colectare a apelor pluviale.
9.7. Biodiversitatea

Lucrările proiectate a fi construite și apoi exploatate nu modifică suprafața zonelor protejate;
Realizarea investiției prevăzute prin proiect nu va avea impact semnificativ direct asupra
speciilor/habitatelor de interes conservativ;
Impactele identificate sunt nesemnificative și nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al
speciilor/habitatelor de interes conservativ;
Pentru eliminarea oricăror impacte accidentale care sunt posibil să apară în perioada de execuție, respectiv
operare, a obiectivelor proiectului se impune respectarea măsurilor identificate în prezentul raport;
În caz de poluare accidentală, impactul va fi limitat la nivelul amplasamentului afectat. Conform Planului
de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, amplasamentul va dispune în permanență de utilaje,
mijloace, materiale și personal necesar pentru acționarea în caz de poluare accidentală, în vederea limitării
la maxim a impactului.
9.8. Populația și sănătatea umană

Impactul proiectului asupra populația și sănătății umane la nivelul zonei va fi unul pozitiv prin:
-

îmbunătățirea condițiilor de viață a populației ca urmare a respectării cerințelor privind

depozitarea deșeurilor
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emisiilor atmosferice din depozitul ecologic, colectarea și epurarea apelor de infiltrații, stoparea

depozitării necontrolate a deșeurilor în spații neamenajate);
-

îmbunătățirea stării de sănătate a populației;

-

îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonă prin crearea de locuri de

muncă;
-

creșterea atractivității turistice a zonelor cu potențial turistic și promovarea unui turism durabil

prin acoperirea cu servicii de salubrizare la nivelul întregului județ și stoparea depozitării necontrolate a
deșeurilor.
9.9. Situații de Risc
Pentru depozit au fost identificate si evaluate următoarele riscuri:
- Incendiu/ Explozie
- Posibile scurgeri accidentale
- Posibil risc biologic
- Expunerea la dezastre naturale
Analiza riscului și efectului indică pentru această activitate ca fiind încadrată în categoria de risc: RISC MIC
și nivel de securitate: MARE.
9.10. Concluzii Finale
Proiectul propus se realizează conform celor mai bune tehnici disponibile pentru depozitele de deșeuri
prevăzute de H.G. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și O.M. 757/2004 pentru aprobarea Normativului
tehnic privind depozitarea deșeurilor.
Impactul este nesemnificativ asupra factorului de mediu „APA” prin măsurile de diminuare a impactului.
Impactul asupra factorului de mediu „AER” se poate aprecia ca fiind nesemnificativ, în condițiile respectării
măsurilor de reducere a impactului menționate în acest studiu.
Impactul prognozat asupra factorului de mediu „SOL” este nesemnificativ datorită dotărilor și măsurilor de
siguranță luate.
Prin aplicarea măsurilor de reducere a impactului, nu există pericolul de distrugere a mediului natural și a
biodiversității din zonă.
Închiderea depozitului, nu va avea efecte negative asupra peisajului din zonă.
Pentru prevenirea, reducerea și înlăturarea efectelor negative generate de existența depozitului neconform se
va realiza monitorizarea activității depozitului conform legislației în vigoare.
Astfel, în condițiile respectării proiectului și a normelor tehnice de exploatare, alături de măsurile de
reducere a poluării asupra factorilor de mediu, impactul se apreciază ca fiind în limite admisibile.
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Capitolul 10. Documente anexate
- Certificat de urbanism
- Decizia etapei de încadrare
- Avizul de gospodărire a apelor
- Autorizația de mediu, Nr. HD – 39/18.02.2010, revizuită 4 la 05.07.2016
- Estimarea cantității de levigat generat
- Estimarea cantității de gaz de depozit
- Certificat de atestare Studii pentru Protecția mediului

11. Listă de Referințe
Pentru sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în raport:
1. Autorizația de mediu, Nr. HD – 39/18.02.2010, revizuită 4 la 05.07.2016;
2. Caiet De Sarcini, Tema De Proiectare: Întocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: "Închiderea
ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan”;
3. Studiu geotehnic și hidrogeotehnic „Închiderea Depozitului Neconform De Deșeuri Municipale Clasa
B, Din Municipiul Vulcan”, Județul Hunedoara;
4. Bilanț De Mediu Nivel 1 Și Raport - Depozit Neconform Pentru Deșeuri Municipale Vulcan, Județul
Hunedoara, 2019, Elaborate: Argif Proiect;
5. Planul național de gestiune a deșeurilor;
6. Raport de mediu pentru PNGD;
7. Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
8. Plan de management al bazinului Hidrografic Jiu;
9. Raport privind calitatea aerului în județul Hunedoara;
10. Raport Județean privind starea mediului - județul Hunedoara;
11. Memoriul de Prezentare conform Anexa nr. 5E a Legii 292/2018;
12. JASPERS Ghiduri sectoriale pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului Proiecte pentru sisteme de
management integrat al deșeurilor;
13. Ghid privind inventarul emisiilor atmosferice poluante, publicat de Agenția Europeană de Mediu,
ediția octombrie 2019, https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eeaguidebook- 2019;
14. ORDIN nr. 269 din 20 februarie 2020, privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte ANEXA nr. 1 GHID GENERAL aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului

AQUACON PROIECT S.R.L. Str. Ștefan cel Mare nr. 18, Sibiu, Cod poștal: 550283,
Telefon: 0369/ 427.061; Fax: 0269/ 252.463; 216.463; e-mail: aquacon@gmail.com.
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LEGENDA:
1. stalp gard teava patrata 40x40mm, otel galvanizat
2. panou gard bordurat TIP METRO 1800x2500mm
3. colier metalic fixare plasa sudata cu prindere suruburi cu cap rotund
4. capac cauciuc pentru protectie stalp ( 40x40x3mm)

colier metalic fixare panou plasa sudata
stalp metalic 40x40mm
granitura cauciuc

LEGENDA:
1. stalp gard teava patrata 40x40mm, otel galvanizat
2. panou gard bordurat TIP METRO, 1800x2500mm
3. colier metalic fixare plasa sudata cu prindere suruburi cu cap rotund
4. capac cauciuc pentru protectie stalp
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