
NORMATIV
de conţinut pentru memoriul tehnic necesar

emiterii acordului de mediu
 

I. Date generale
 
Denumirea obiectivului de investiţii
Activităţile  analizate  constau în  executarea unor  foraje  geotehnice necesare elaborarii 
studiului  geotehnic  pentru  fundamentarea  solutiilor  de  reactualizare  PUZ  –  Zona 
Industriala Rosia Montana pe un teren cu suprafaţa de 8160 m2, situat în extravilanul si 
intravilanul  comunei  Rosia  Montana,  judeţul  Alba  (Figura  1  –  Plan  topografic  cu 
localizarea forajelor).  

Amplasamentul obiectivului şi adresa
S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.,loc Rosia Montana str.Piata nr 
312, judeţul Alba. Locatia programului de foraje geotehnice pentru care  s-a solicitat 
acordul de mediu, conform Memoriului tehnic întocmit pentru obţinerea Certificatului de 
Urbanism, de către S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A., se afla pe 
terenul situat în comuna Rosia Montana, constituit din terenuri forestiere (100 m2), aflate 
în proprietatea Ocolului Silvic Câmpeni, Direcţia Silvică Alba, neproductiv (321 m2) şi 
fanat (7739 m2), aflată în proprietate particulară. Drumurile de acces în zona în care se 
vor  executa  forajele  geotehnice  constau  în  drumuri  de  acces  comunale  şi  drumuri 
miniere.
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Platforma Est_st Nord_st PROPRIETAR INTRA_EXT
R

FOLOSINTA
_Teren

SUPRAFETE FOLOSITE
PLATFORMA + DRUM (mp)

06DH-PS-73 354378 534407 VASINCA ELENA Intravilan Fn 100 + 135 = 235
06DH-PS-74 354343 534448 RMGC Intravilan Fn 100 
06DH-PS-75 354432 534452 VASINCA ELENA Intravilan Fn 100 + 210 = 310
06DH-PS-76 354285 534269 BISERICA GRECO-CATOLICA Intravilan Fn 100 + 138 = 238
06DH-PS-77 354195 534221 BISERICA GRECO-CATOLICA Intravilan Fn 100 + 66 = 166
06DH-PS-78 354171 534219 BISERICA GRECO-CATOLICA Intravilan Fn 100 + 75 = 175
06DH-PS-79 354161 534194 RMGC Intravilan Fn 100
06DH-PS-80 354090 534268 RMGC Intravilan Fn 100
06DH-PS-81 354079 534324 BISERICA GRECO-CATOLICA Intravilan Fn 100 + 120 = 220
06DH-PS-82 354015 534361 CONSILIUL LOCAL Intravilan N 100
06DH-PS-83 354122 534327 BISERICA GRECO-CATOLICA Intravilan Fn 100 + 150 = 250
06DH-PS-84 353930 534502 CONSILIUL LOCAL Intravilan N 100
06DH-PS-85 354250 534486 RMGC Intravilan Fn 100 + 270 = 370
06DH-PS-86 354419 534314 VASINCA ELENA Intravilan Fn 100
06DH-PS-87 354391 534167 BISERICA GRECO-CATOLICA Intravilan Fn 100 + 114 = 214
06DH-PS-88 354441 534056 BISERICA GRECO-CATOLICA Intravilan Fn 100 + 21 = 121
06DH-WD-01 356600 534581 RMGC Intravilan Fn 100 + 180 = 280
06DH-WD-04 356090 534219 RMGC Intravilan Fn 100 + 120 = 220 
06DH-WD-02 356435 533800 RMGC Intravilan N 100 + 21 = 121
06DH-WD-05 356127 533887 RMGC Intravilan Fn 100 + 225 = 325
06DH-WD-03 356202 533174 PASCA VIOREL Intravilan Fn 100 + 270 = 370
06DH-WD-06 354274 535187 RMGC Intravilan Fn 100
06DH-WD-07 354110 534750 RMGC Intravilan Fn 100 + 300 = 400
06DH-WD-08 354577 534663 RMGC Intravilan Fn 100 + 180 = 280
06DH-RD-05 353920 534740 RMGC Intravilan Fn 100 + 195 = 295
06DH-RD-06 354094 532645 RMGC Intravilan Fn 100 + 1740 = 1840
06DH-RD-07 354889 533979 DANDEA VALERIA Intravilan Fn 100 + 375 = 475
06DH-RD-08 355749 534429 ROMSILVA Intravilan N - forestier 100 
06DH-RD-09 354766 531560 RMGC Extravilan Fn 100 + 180 = 280
06DH-RD-10 356234 532665 RMGC Extravilan Fn 100 + 75 = 175
TOTAL  PLATFORME 30 X 100 Mp = 3000 Mp
TOTAL DRUMURI 3 m latime X 1720 m lungime = 5160 Mp
TOTAL GENERAL = 8160 Mp
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Proiectantul lucrărilor
S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A., judeţul Alba 

Beneficiarul lucrărilor/titularul proiectului/
S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A., judeţul Alba 

Valoarea estimativă a lucrărilor, din care: pentru protecţia mediului
Valoarea estimativă a lucrărilor 1 miliard;
 din care: pentru protecţia mediului- 100 milioane lei

Perioada de execuţie propusă- 1 an.

II. Date specifice proiectului
 
1. Oportunitatea investiţiei:
Scopul şi importanţa obiectivului de investiţii  ;  
Obiectivul programului de foraje geotehnice este furnizarea de date necesare elaborarii 
studiului  geotehnic  pentru  fundamentarea  solutiilor  de  reactualizare  PUZ  –  Zona 
Industriala Rosia Montana

Activităţile  analizate  în  prezentul  memoriu  tehnic  vor  consta  în  executarea  de  foraje 
geotehnice  pentru  a  evalua  parametrii  fizico-mecanici  de  fundare   a  principalelor 
obiective  miniere  proiectate  in  perimetrul  Licenţei  de  Exploatare   nr.  47/1999 Rosia 
Montana.  Programul  cuprinde  30  de  foraje  cu adâncimi  de  până  la  maximum 60 m, 
amplasate pe aliniamente orientate E-V. 

2. Descrierea proiectului

Activităţile  analizate  în  prezenta  fişă  tehnică  vor  consta  în  executarea  de  foraje 
geotehnice,  pentru  a  evalua  parametrii  fizico-mecanici  de  fundare   a  principalelor 
obiective  miniere  proiectate  in  perimetrul  Licenţei  de  Exploatare   nr.  47/1999 Rosia 
Montana.  Programul  cuprinde  30  de  foraje  cu adâncimi  de  până  la  maximum 60 m, 
amplasate pe aliniamente orientate E-V. 

Executarea forajelor geologice va include:

• activităţi pregătitoare;
• forarea propriu-zisă;
• testarea probelor de material forat;
• închiderea forajului şi refacerea terenului.
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Activităţile pregătitoare

Activităţile pregătitoare vor cuprinde următoarele lucrări:
• stabilirea amplasamentelor de forare conform planurilor de forare;
• materializarea in teren a punctelor si platformelor de foraj.
• materializarea in teren a accesului la platforma de foraj .
• marcarea drumurilor de acces existente care vor fi utilizate .
• amenajarea platformelor de forare.

STABILIREA AMPLASAMENTELOR DE FORARE CONFORM PLANURILOR DE FORARE  

• Localizarea amplasamentelor găurilor de forare a fost determinată de către specialisti 
angajati  ai  S.C.  ROSIA  MONTANA  GOLD  CORPORATION  S.A.,   pe  baza 
planurilor  de  forare  din  proiect,  utilizând  instrumente  moderne  de  stabilire  a 
coordonatelor.

   STABILIREA ACCESULUI ÎN ZONA DE LUCRU  
Utilajul de forare, materialele, probele colectate şi personalul de lucru vor fi transportate 
la şi de la zona de lucru prin:

• drumuri de acces existente;
• drumurile de acces existente în zona exploatării miniere vor fi pentru asigurarea 

siguranţei transportului;
• se vor construi drumuri noi sau ramificaţii ale celor existente.

Nu este necesara construirea unor drumuri de acces laterale, deoarece foreza este una 
portabila  si  va  fi  dus  ape  brate  de  4  muncitori  cu  respectarea  normelor  de  protectia 
muncii. 

AMENAJAREA PLATFORMELOR DE FORARE   
Pentru amenajarea propriu-zisă a platformelor de forare vor fi necesare doar lucrari de 
nivelare, care se vor executa manual.
Realizarea platformelor  de forare  va necesita  afectarea temporară a  unei  suprafeţe  pe 
fiecare platformă de 100 mp. Platforma de forare va trebui să fie curăţată de vegetaţie şi 
nivelată.  Solul din primul orizont va fi  îndepărtat  şi stocat ordonat pe amplasamentul 
platformei de forare. 

Pentru amenajarea platformelor de forare se vor executa planuri specifice, care să ţină 
cont de profilul existent al zonei, în condiţii de maximă siguranţă în exploatare, costuri 
reduse de amenajare şi impact minim asupra mediului înconjurător.
În arealul  de interes reţeaua de drumuri de acces este în momentul de faţă destul de 
cuprinzătoare.

FORAREA PROPRIU-ZISA
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Pentru forare, societatea va utiliza o instalaţie de forare de tipul unei foreze portabile cu 
forare cu diamant pentru obtinerea de carote. 
Instalaţia de foraj va utiliza drept carburant motorina, care va fi stocată în rezervorul 
propriu al instalaţiei, fiind alimentată la platformele de forare dintr-un rezervor remorcat 
de  un  tractor.  În  timpul  forării,  pe  amplasamentul  forajului  se  vor  aduce  şi  alte 
echipamente  cum  ar  fi:  prăjini  de  forare,  lăzi  de  recoltare  a  probelor  etc.  Alte 
echipamente vor fi aduse pe amplasamentul forajului atunci când este necesar. Aceste 
echipamente vor fi stocate în zona de forare.
Pentru executarea forajelor se va utiliza un fluid de foraj pe baza de bentonită activată. 
Pentru  prepararea  şi  stocarea  fluidului  de  foraj  recirculat  se  va  utiliza  o  başă 
impermeabilă portabilă, care va preveni pierderile de fluid în mediu şi va asigura un grad 
de recirculare semnificativ.  În timpul forării,  volumul şi  principalele caracteristici  ale 
fluidului de forare vor fi urmărite, pentru a asigura condiţii optime de avansare a sapei de 
foraj.

III. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu
 
1. Protecţia calităţii apelor:
Activităţile de explorare prin foraje au efecte insinifiante asupra configuraţiei terenului, 
faţă  de  celelalte  activităţi  miniere  din  zonă.  Pentru  activitatea  de  foraj  se  utilizează 
drumuri de acces deja existente, fiind puţine cazurile în care au fost amenajate trasee noi 
de acces.
În imediata apropiere a zonelor de forare nu există cursuri de apă, de aceea impactul 
datorat  executării  forajelor  asupra  apelor  de  suprafaţă,  atât  în  timpul  lucrărilor 
pregătitoare, cât şi pe durată explorării este numai un impact indirect. 
Poluanţii(sub forma de suspensii de bentonita), care pot fi fluidul de foraj sau produse 
petroliere, pot ajunge în ape de suprafaţă, prin intermediul apelor meteorice, care spală 
aceşti produşi.
Poluarea apelor meteorice ar putea fi mai accentuată în cazul blocării scurgerii acestora, 
ceea ce ar duce la băltirea apei pe amplasament.
Printr-o gestiune necorespunzătoare a carburantilor pentru utilajele de foraj, carburantii ar 
putea fi împrăştiati pe sol, spălati de apele meteorice şi antrenati în apele de suprafaţă.
Exploatarea corespunzătoare a echipamentelor şi  intervenţiile rapide în caz de poluări 
accidentale cu produse petroliere vor putea evita poluarea apelor meteorice din zonele de 
forare.
Sursa potenţială de poluare a apelor subterane este numai fluidul de foraj (sub forma de 
particule in suspensie de bentonita), în cazul în care în procesul de forare se interceptează 
o pânză de apă subterană şi fluidul ar conţine produşi toxici.

APE SUBTERANE  
Populaţia care trăieşte în zonele înalte, neafectate de activităţile de minerit, foloseşte apa 
din fântâni pentru băut şi alte nevoi casnice. Apa subterană se găseşte la adâncimi relativ 
mici,  formând frecvent izvoare. Exista o probabilitate minima de a fi  contaminate cu 
suspensii de roca unele izvoare  in cazul interceptarii  unor lucrari miniere vechi de catre 
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instalatia  de  foraj,  apele  acide  din  aceste  lucrari  pot  migra  prin  fisurile  rocilor 
determinind contaminarea  izvoarelor. 

2. Protecţia aerului:
 Din activitatea de forare propriu-zisă şi din activităţile conexe rezultă o serie de poluanţi 
atmosferici.  Activităţile care se constituie în surse de poluanţi atmosferici şi poluanţii 
asociaţi sunt:
Pregătirea platformei de forare – îndepărtarea vegetaţiei şi a solului superficial, eroziunea 
eoliană de pe grămezile de sol stocat. Sursele vor fi deschise, la nivelul solului, cu emisii 
nedirijate  (fugitive).  Poluanţi  caracteristici:  particule  de provenienţă  naturală,  poluanţi 
specifici gazelor de eşapament generate de funcţionarea utilajelor (oxizi de azot, oxizi de 
sulf, oxizi de carbon, particule, compuşi organici volatili). 
Forarea – forarea prin percuţie (sistem uscat) va conduce la evacuarea în atmosferă a 
particulelor minerale care nu sunt reţinute de sistemul pentru controlul emisiilor (ciclon). 
Particulele  pot  conţine  mici  cantităţi  de  metale  grele  (Pb,  Cu,  Zn),  în  concentraţii 
variabile în funcţie de minereul din aria respectivă. Sursa va fi o sursă dirijată prevăzută 
cu sistem pentru reducerea emisiilor.  Alături  de particule se vor fi  emit în atmosferă 
poluanţi caracteristici gazelor de eşapament generate de motorul (Diesel) instalaţiei de 
forare. Forarea cu diamant se va executa în sistem umed şi ca urmare, singurii poluanţi 
care se vor mite în timpul acestei activităţi vor fi cei caracteristici gazelor de eşapament.
Reabilitarea terenului după finalizarea forajului – împrăştierea şi nivelarea pământului. 
Sursele  vor  fi  deschise,  la  nivelul  solului,  cu  emisii  nedirijate  (fugitive).  Poluanţi 
caracteristici:  particule  de  provenienţă  naturală,  poluanţi  caracteristici  gazelor  de 
eşapament generate de funcţionarea utilajelor. 
Transportul  carotelor,  personalului,  motorinei  şi  apei –  surse  mobile  constituite  de 
vehiculele care vor fi utilizate pentru transport. Poluanţi caracteristici: poluanţi specifici 
gazelor de eşapament, particule antrenate de pe căile de acces.
Stocarea  şi  manevrarea  motorinei –  emisii  nedirijate  (fugitive)  de  compuşi  organici 
volatili (hidrocarburi din clasa  motorinelor).
Date  fiind  volumele  reduse  de  lucrări,  respectiv,  cantităţile  reduse  de  materiale 
manevrate, ratele de emisie a poluanţilor vor fi mici. Rate de emisie mai importante vor fi 
asociate funcţionării motorului instalaţiei de forare. 
Având în vedere distanţele faţă de receptorii sensibili, parametrii de emisie, funcţionarea 
discontinuă  a  surselor  şi  condiţiile  de  dispersie  caracteristice  zonei  se  apreciază  că 
impactul asupra calităţii aerului din zonele cu receptori sensibili va fi deosebit de redus.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
Conform specificatiilor tehnice instalatia de foraj produce un nivel de zgomot echivalent 
la postul de comanda de cca 88 dB.
• Cea mai apropiata locuinta se afla la 300 m de platforma de foraj.
Deci nivelul de zgomot propagat la 1,5 m de peretele locuintei va fi conform formulei:

• LLMD=88 + 20 log 1/100= 48  dB(A)
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Calculul nivelului de zgomot a fost făcut în situaţia cea mai defavorabilă, aceea în care 
toate sursele generatoare de zgomot sunt simultan în funcţiune.
Limitele maxime admisibile pe baza caruia se apreciaza poluarea sonora sunt impuse de 
STAS 10009-88 care  prevede valoarea  maxima de 88 dB(A) astfel  incat  sa  se  poata 
asigura valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior cladirii la cca. 1 
m de aceasta (conform STAS 6161/1-79).

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Lucrarile  executate  pe  amplasamentul  analizat  nu  vor  modifica  doza  radioactivitatii 
naturale a mediului in perimetrul analizat. 

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Datorită amenajărilor de drumuri şi platforme de forare, topografia locală a zonelor poate 
fi modificată.  Acest impact este mai redus în zonele mai plate şi mai accentuat în zonele 
cu pante mai accentuate. Nivelarea terenului poate avea ca efect modificări ale şanţurilor 
de drenare a suprafeţelor învecinate şi crearea unor condiţii posibile de eroziune a solului 
În cazul unora dintre amplasamentele platformelor de forare, terenul are pante accentuate, 
este lipsit de vegetaţie şi este acoperit cu steril de la exploatările anterioare de minereuri 
auro-argentifere. Aceste zone prezintă un potenţial  de alunecare în cazul efectuării unor 
lucrări de amenajare. Pentru protecţia personalului şi siguranţa echipamentelor, forajele 
proiectate a se realiza pe acest tip de sol se vor reamplasa, atât după criterii tehnologice, 
cât  şi  după criterii  ecologice.  Operaţiunile  de îndreptare şi  nivelare  a terenului vor fi 
minimizate  pe  cât  posibil.  Dimensiunile  suprafeţelor  necesare  pentru  realizarea 
platformelor de forare vor fi minime, printr-o bună organizare şi optimizare a activităţilor 
care se vor desfăşura.  Utilizarea drumurilor existente se va face cât mai mult posibil, 
evitându-se sau diminuându-se astfel impactul asupra solului.
Realizarea drumurilor de acces şi a platformelor de forare pot conduce la întreruperea 
căilor de drenare a apelor, cu formare de noi şanţuri, care pot da naştere la fenomene de 
eroziune a terenurilor înconjurătoare.  Ţinând cont ca media anuală a precipitaţiilor în 
perimetrul Bucium este relativ mare, iar forajele se vor executa pe unul dintre dealurile 
care  înconjoară localitatea ,pericolul  de eroziune  a  solului  de pe versanţi  este  relativ 
ridicat.
Alimentarea  vehiculelor  cu  carburanţi  trebuie  să  se  facă  în  locuri  special  amenajate, 
pentru a preveni scăpările accidentale de produse petroliere pe sol. De asemenea, stocarea 
şi manipularea carburantului utilizat pentru funcţionarea instalaţiei de forare se va face 
astfel încât să se prevină pierderile accidentale. În cazul în care se vor împrăştia pe sol 
unele produse cu caracter toxic – ca suport al vegetaţiei, trebuie intervenit cu mijloace şi 
dotări corespunzătoare, pentru a limita impactul negativ asupra solului, subsolului şi a 
vegetaţiei din zonă.
Împrăştierea  fluidului  de  foraj  direct  pe  sol,  poate  avea  consecinţe  negative  asupra 
vegetaţiei  de  pe  suprafaţa  afectată,prin  blocarea  procesului  de  fotosinteza  datorita 
depunerilo   de  particole  fien  de  bentonita  pe  suprafata  frunzelor.  Utilizarea 
corespunzătoare a basei cu care va fi dotată platforma de forare va diminua acest pericol 
potenţial asupra solului şi respectiv a vegetaţiei.
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 Activităţile specifice antropice desfăşurate în aria exploatărilor miniere au prejudiciat 
semificativ  condiţiile  fizice/chimice/bioliogice de formare a  solurilor,  excepţie  făcând 
zonele de pe culmile care înconjoară perimetrul minier.
Alte surse de contaminare, dar cu extindere limitată, provin de la manipularea neglijentă 
a combustibililor şi lubrifianţilor, de la echipamentele defecte cu scurgeri, precum şi de la 
depozitările incorecte de astfel de materiale. 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
La  alegerea  traseelor  către  amplasamentele  platformelor  de  forare,  va  trebui  să  se 
stabilească optimul atât din punct de vedere tehnic – al accesului la platformă, cât şi pe 
criterii  ecologice  –  protejarea  copacilor  valoroşi.  În  ceea  ce  priveşte  fauna,  datorită 
activităţilor care se vor desfăşura în arealele menţionate, cu generare de zgomot şi noxe 
gazoase,  se aşteaptă  ca animalele  sălbatice  să  fie  îndepărtate  pe o perioadă limitată. 
Impactul acesta nu este semificativ, deoarece zonele în care se vor efectua forajele sunt 
amplasate fie în zone apropiate de aşezările umane, fie în perimetre în care se exploatează 
minereuri în carieră deschisă, adică în zone în care fauna este slab reprezentată.
În caz de poluări accidentale cu produse petroliere sau cu fluid de foraj, pe lângă efectele 
negative asupra solului, vegetaţia din zonă va fi de asemenea afectată.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Terenurile  utilizate  pentru  forajele  geotehnice  nu  sunt  în  apropierea  unor  locuinţe. 
Utilajele de forare nu vor putea să aibă un impact negativ asupra locuitorilor din zonă 
datorită poluării fonice. 
Dacă  în  urma  determinărilor  din  teren  se  va  stabili  ca  zgomotul  datorat  funcţionării 
instalaţiei de forare şi a traficului suplimentar pe care îl implică realizarea programului de 
forare depăşeşte valorile maxime admise pentru zonele protejate, se vor lua măsuri care 
pot costa din mutarea amplasamentului său din planificarea forării numai într-un schimb, 
evitându-se perioada de noapte.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
Din activitatea de explorare geologică prin forare, ce se va desfăşura temporar, nu vor 
rezulta  deşeuri  tehnologice.  Fluidul  de  foraj  recirculat  va  fi  stocat  într-o  başă 
impermeabilă mobilă. 
Probele recoltate din forajul cu diamant vor fi colectate in cutii de carote. 
Avându-se în vedere numărul redus de persoane care vor desfăşura activităţile prezentate 
anterior, se apreciază că va rezulta o cantitate de deşeuri menajere nesemnificativă, care 
vor fi stocate in saci de polietilena  si depozitati la halda orasului Abrud.     

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase:

Singurele substante care au regim de substante toxice sau periculoase sunt produsele 
petroliere utilizate de catre utilajele care vor executa programul de foraj.

• SCHIMBUL DE ULEI   
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• Schimbul de ulei se executa tot planificat la atelierele mecanice, unde exista in dotare 
aspiratoare de ulei pentru baia de ulei a motoarelor cu combustie interna, iar uleiul ars 
este depozitat in butoaie de tabla de 200 litri pentru combustibil lichid.

• Utilajele  sunt  dotate  cu  dispozitive  de  recuperare  si  eliminare  a  uleiului  ars.  Cu 
ajutorul unei tavi de scurgere uleiul este recuperat in containere.

• Containerele cu ulei  ars sunt depozitate pe o platforma betonata situata in incinta 
atelierul mecanic din cariera miniera « Coranda » Certeju de sus.

• Uleiul  ars  urmeaza  a  fi  predat  periodic  distribuitorilor  de  ulei(O.M.V.)  care  ne 
aprovizioneaza, aceasta fiind o conditie impusa de S.C.GENFOR SRL, ditribuitorilor 
de lubrifianti care sunt interesati sa ne aprovizioneze, tinand cont ca avem un consum 
de ulei care este atractiv pentru toti distribuitorii de lubrifianti.

• In cazul rarelor defectiuni accidentale la punctele de lucru, defectiuni care au condus 
la pierderi de combustibil, lubrifiant sau ulei hidraulic pana in momentul depistarii 
defectiunii, aceste scurgeri sunt curatate imediat prin inlaturarea solului contaminat, 
care  este  incarcat  in  saci  de  plastic  ecologici  caren  sunt  transportati  la  cea  mai 
apropiata groapa de gunoi al unui oras din apropiere.

ALTE SUBSTANTE FOLOSITE - ADITIVI FORAJ.

-O.M.V. Lipthex.(gresare, lubrifierea rulmentilor, alte piese si componente mecanice)
-Fuchs Centak.(lubrifierea filetelor si a tevilor de foraj)
-Bentonita pt. Foraj.(folosita pentru prevenirea si stoparea pierderii circulatiei cu apa in 
gaura de foraj.
-Poly-Plus Liquid. (spuma poliuretanica folosit la inchiderea gaurilor de foraj)
-GYP-CEMENT 30 (pentru completarea/astuparea fisurilor in roca)

TERMENI DE FURNIZARE/LIVRARE A MOTORINEI

• Intre S.C. GENFOR S.R.L si S.C. STANDARD OIL S.R.L  exista un contract ferm 
de aprovizionare cu motorina la depozitele consumatorului. 

• S.C. STANDARD OIL S.R.L  este un distribuitor en gross de motorina autorizat in 
acest sens, livrand clientilor sai, produse cu calitate certificata si garantata de SNP 
PETROM SA, care-i   pune la  dipozitie  autocisternele  proprii(autorizate  de ADR) 
pentru efectuarea transporturilor.

• Depozitele S.C. GENFOR S.R.L  sunt situate in Cariera Miniera - Rosia Montana, si 
Cariera  Miniera  Coranda  din  Comuna  Certeju  de  Sus,  situate  la  o  distanta 
considerabila de gospodariile din localitatile din apropiere.

• Descarcarea produselor petroliere din autocisternele SNP PETROM SA, se face sub 
supravegherea  directa  a  personalului  calificat  in  acest  sens,  pus  la  dispozitie  de 
furnizor,  direct  in  rezervoarele  S.C.  GENFOR  S.R.L,  prin  intermediul  furtunelor 
inchise  etans.  Pentru  a  preveni  eventualele  scurgeri  accidentale  de  produs 
petrolier(motorina), cisternele sunt prevazute cu vas recuperator.
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• Mentionam  ca  rezervoarele  de  combustibil  sunt  amplasate  in  conformitate  cu 
normativele  in  vigoare  pentru  depozitele  de  combustibil,  respectiv  sunt 
semiingropate,  cu un spatiu de siguranta din material absorbant pentru depistarea 
oricaror scurgeri de combustibil, iar in partea superioara sunt prevazute cu o supapa 
de siguranta (gura de aerisire),  pentru evitarea suprapresiunii  din rezervor.  Pentru 
siguranta  acestor  rezervoare  societatea  S.C.  GENFOR  S.R.L   asigura  paza 
permanenta. 

ALIMENTAREA IN TEREN A UTILAJELOR

• Alimentarea  forezelor  la  punctele  de  lucru,  se  utilizeaza  butoaie  din  tabla  pentru 
combustibil lichid cu o capacitate de 204 l fiecare. Butoaiele sunt umplute la pompa 
de alimentare prin contorizare din depozitul principal, si sunt deplasate la foreze cu 
ajutorul unei platforme special amenajata pentru transportul butoaielor, evitandu-se 
deteriorarea acestora. 

   

Alimentarea propriu-zisa a forezelor, se face  astfel:

• in butoaiele aflate pe platformele speciale se introduce pe de o parte, un furtun prin 
care se va pompa aer cu presiunea de la compresorul tractorului, iar pe cealalta parte 
un furtun, prin care motorina ajunge direct in rezervorul instalatiei de foraj.  Acest 
proces  de  scurta  durata  limiteaza  pierderile  ce  ar  fi  avut  loc  prin  manipularea 
butoaielor de 204 litri, precum si eventualele devarsari accidentale. 

• Mentionam inca o data ca butoaiele nu parasesc platforma de transport, ele nu sunt 
manipulate pe durata alimentarii,  iar la sfarsitul schimburilor sunt predate paznicilor.

• Paznicii  S.C.  GENFOR S.R.L,  au  la  dispozitie  un  registru  ce  cuprinde  procesele 
verbale de predare – primire, dintre schimburi, in care sunt mentionate cantitatile de 
combustibili,  uleiuri,  etc.  aflate  la  punctul  de  paza,  registrul  in  care  se  specifica 
eventualele  scurgeri  din  recipiente.Dupa  cum se  poate  verifica,  nu  s-au  constatat 
scurgeri sau pierderi de aceasta natura.

• Pentru verificarea veridicitatii  inscrisurilor in aceste registre, S.C. GENFOR S.R.L 
dispune un alt document de control numit ``Rapoartele zilnice de foraj`` in care sunt 
evidentiate pe langa activitatea zilnica a utilajului si aprovizionarile cu combustibil, 
uleiuri si a altor materiale, dar si cantitatile ramase de pe un schimb pe altul.

• Aceste cantitati sunt trecute dupa cum am mentionat anterior in ``Registru de procese 
verbale de predare primire ale paznicilor. 

• Sondorii sunt obligati prin fisa postului sa semnaleze in scris in Raportul zilnic de 
foraj orice pierdere de combustibil, ulei sau alte substante ce ar putea avea un impact 
negativ asupra mediului.
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IV. Lucrări de refacere/restaurare a amplasamentului

Închiderea forajului şi refacerea terenului

La încheierea lucrărilor, găurile de foraj sunt parţial cimentate.  La încheierea unei lucrări, 
forajul se borneaza si se  inscripţioneaza cu numărul de cod al forajului Fiecare locaţie va 
fi marcată prin marcaje  care vor conţine codurile numerice ale poziţiei respective.
În cazul unor poluări accidentale (fluid de foraj, ulei, motorină etc.) terenul va fi curăţat 
înainte de închiderea găurilor de foraj.
Materialele folosite pentru amenajarea platformelor de foraj vor fi îndepărtate şi stocate 
în zone prestabilite şi acceptate. 
Platforma se curata si se planteaza samanta de iarba. După încheierea lucrărilor se vor 
recondiţiona  toate  zonele  afectate  la  condiţiile  existente  anterior,amplasamentul  fiind 
pregatit pentru instalarea starii de masiv. Durata executării unui foraj, va depinde esenţial 
de lucrările de amenajare a platformei de forare, dar nu va depăşi o saptamana
 
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Respectînd actuala tehnologie de expolrare, limita perimetrului aprobat prin licenţa de 
exploatare, reglementările în vigoare referitoare la protecţia mediului,  impactul asupra 
calitatii  factorilor  de  mediu  va  fi  nesemnificativ.  Periodic    în  vederea  monitorizării 
riscurilor  care  pot  determina  degradarea  calităţii  facorilor  de  mediu  vor  fi  executate 
testari  calitative  (fizico-chimice)ale  tutror  cursurilor  de  apa,  izvoarelor  si  fintinilor 
riverane preimetrului de explorare.

Întocmit  
S.C. AGRARO CONSULT S.R.L.
Ing. CORNEL MANEA 

Consultant de protecţia mediului – 
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