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1 Raportul scurt privind starea de sănătate în prezent 
 

1.1 Boli acute în Roşia Montană comparativ cu alte zone 
1.1.1 Boli respiratorii acute 

Grupul populaţional din Roşia Montană comparativ cu celelalte localităţi cu grupuri  
populaţionale mari luate în studiu au inregistrat valori semnificativ crescute ale Odds Ratio 
(OR) şi/sau ale Riscului Relativ (RR) în ceea ce priveşte afecţiunile respiratorii acute (pentru 
toate categoriile de boli respiratorii acute; a se vedea metodologia).  O tendinţă similară s-a 
observat şi în cazul localităţilor cu grupuri populaţionale mici, când din nou afecţiunile  
respiratorii acute (la toate categoriile de boli respiratorii acute) sunt semnificativ mai 
frecvente în Roşia Montană decât în localităţile susmenţionate. Există de asemenea unele 
particularităţi: 

A. OR şi/sau RR sunt mai mari la Roşia Montană comparativ cu unele 
localităţi cu grupuri populaţionale mici, dar în unele cazuri acest aspect 
apare numai ca o tendinţă nu neapărat semnificativă din punct de vedere 
statistic. 

B. În unele cazuri s-au evidenţiat riscuri mai mari pentru grupurile 
populaţionale mici comparativ cu populaţia din localitatea Roşia Montană, 
dar acest fapt este caracteristic câtorva dintre localităţi spre deosebire de 
majoritatea acestora, unde lucrurile stau invers, iar pe de altă parte 
tendinţa care apare este de fiecare dată nesemnificativă din punct de 
vedere statistic.   

C. În cazul a două localităţi, Bucium şi Certege, s-au observat valori ale OR şi 
RR pentru afecţiunile respiratorii acute (la toate categoriile de boli 
respiratorii acute) semnificativ crescute comparativ cu Roşia Montană. O 
situaţie similară se inregistrează în cazul populaţiei din oraşul Câmpeni, 
dar numai pentru unele boli acute, în timp ce pentru majoritatea acestor 
afecţiuni, conform descrierii de mai sus, riscurile sunt mai mari la grupul 
populaţional din localitatea Roşia Montană, cu menţiunea că pentru 
populaţia din Gura Rosiei, se observă un OR mai mare decât la Roşia 
Montană dar nesemnificativ din punct de vedere statistic.  

 
1.1.2 Boli digestive acute 

Dacă se compară grupul populaţional din localitatea Roşia Montană cu cele din restul 
localităţilor investigate (a se vedea metodologia) se constată o tendinţă similară cu cea 
prezentată în cazul bolilor respiratorii acute. Există o tendinţă privind dezvoltarea mai 
frecventă a afecţiunilor digestive acute în rândurile populaţiei din localitatea Roşia Montană, 
chiar dacă uneori semnificaţia statistică nu este suficient de puternică.   

 
1.1.3 Boli oculare acute 

Aceeasi tendinţă inregistrată pentru bolile respiratorii şi digestive acute la grupul  
populaţional din Roşia Montană, se descrie şi în cazul afecţiunilor oculare acute, 
inregistrăndu-se valori semnificativ crescute ale OR şi/sau RR pentru localitatea Roşia 
Montană. Există o excepţie care caracterizează locuitorii din Certege printr-o probabilitate 
crescuta de a dezvolta afecţiuni oculare acute faţă de cei din Roşia Montană, pattern similar 
celui descris în cazul bolilor respiratorii acute.  

 
1.1.4 Boli tegumentare acute 

Bolile tegumentare acute au inregistrat riscuri mai mari la grupul populaţional din 
localitatea Roşia Montană comparativ cu populaţiile rezidente în localităţile Abrud şi 
Câmpeni.  

 
1.1.5 Boli acute ale sistemului genito-urinar  

Bolile acute ale sistemului genito-urinar au inregistrat un comportament similar cu 
celelalte categorii de boli susmenţionate punctând riscuri mai crescute pentru localitatea 
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Roşia Montană comparativ cu restul localităţilor investigate. Au fost observate valori mai 
mari ale OR şi RR, pentru populaţia din Bucium comparativ cu cea din Roşia Montană fără a 
inregistra  semnificaţii puternice din punct de vedere statistic. 

 
1.2 Boli cronice în Roşia Montană comparativ cu alte zone 
1.2.1 Boli respiratori cronice 

S-au constatat riscuri  mai mari (aşa cum sunt caracterizate în metodologie) ale 
bolilor respiratorii cronice în rindurile populaţiei din localitatea Roşia Montană comparativ cu 
grupurile populaţionale din Abrud şi Câmpeni. O tendinţă similară s-a inregistrat în localităţile 
cu grupuri populaţionale mai mici. Există insă câteva excepţii în cazul unor localităţi precum: 
Certege, care inregistrază riscuri mai mari faţă de Roşia Montană (fără semnificaţie 
statistică); şi Bucium (doar pentru afecţiunilor respiratorii obstructive cronice din grupul 
bolilor respiratorii cronice), cand frecventele crescute sunt semnificative din punct de vedere 
statistic.  

 
1.2.2 Boli cardiovasculare cronice 

Pentru bolile cardiovasculare cronice (pentru toate categoriile menţionate în 
metodologie) în cele mai multe cazuri valorile OR şi RR sunt crescute semnificativ la grupul 
populaţional din Roşia Montană comparativ cu grupurile populaţionale din localităţile 
investigate, atât în cazul celor cu număr mare de locuitori cât şi în cazul celor cu număr mic 
de locuitori.   

Similar cu tendinţa descrisă în cazul bolilor acute şi a unor boli cronice grupul 
populaţional din localitatea Certege inregistrează riscuri crescute pentru toate categoriile de 
boli cardiovasculare comparativ cu grupul populaţional din Roşia Montană. O tendinţă 
similară s-a evidenţiat la populaţia din Bucium, insă numai pentru un grup de boli 
cardiovasculare cronice în timp ce pentru celelalte grupuri de boli cardiovasculare cronice 
riscurile sunt mai crescute pentru populaţia din Roşia Montană. 

 
1.2.3 Boli digestive cronice 

 Bolile digestive cronice au arătat existenţa unor riscuri, fie semnificative, fie 
nesemnificative, fie mai crescute în localitatea Roşia Montană faţă de localităţile investigate, 
fie mai crescute în celelalte localităţi investigate faţă de Roşia Montană. Ca urmare putem 
afirma că nu există un pattern specific al riscului cu privire la apariţia unor boli digestive 
cronice, în sensul situaţiei prezentate în cazul afecţiunilor acute sau cronice menţionate 
anterior.  

 
1.2.4 Boli hematologice cronice şi boli cronice ale organelor hematoformatoare  

Riscurile de a dezvolta boli hematologice cronice şi boli cronice ale organelor 
hematoformatoare au fost observate ca fiind mai mari la populaţia din localitatea Roşia 
Montană comparativ cu cea din Abrud, dar în majoritatea cazurilor riscurile au fost mai mici 
pentru populaţia din Roşia Montană faţa de populaţiile din celelalte localităţi investigate, 
inregistrând practic o tendinţă complet diferită faţă de situaţiile anterioare. Urmând acelasi 
pattern riscul de a dezvolta boli hematologice cronice şi boli cronice ale organelor 
hematoformatoare este semnificativ mai mare la populaţia din localitatea Roşia Montană faţă 
de populaţia din localitatea Certege (comportament complet diferit faţă de situaţiile anteriore 
specifice relatiei Roşia Montană vs. Certege).  

 
1.2.5 Boli tegumentare cronice  

Grupul populaţional din Roşia Montană inregistrează riscuri semnificativ crescute cu 
privire la apariţia bolilor tegumentare cronice faţă de populaţia din localitatea Abrud. 

 
1.2.6 Boli endocrine cronice 

Riscurile de apariţie a bolilor endocrine cronice ca şi în cazul diabetului zaharat sunt 
mai mari pentru populaţia localităţii Roşia Montană faţă de grupurile populaţionale din Abrud 
şi Câmpeni, pentru restul afecţiunilor observându-se o tendinţă similară cu cea a 
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îmbolnăvirilor digestive cronice, respectiv riscuri fie semnificative, fie nesemnificative, fie mai 
crescute în Roşia Montană faţă de localităţile investigate, fie mai crescute celelalte localităţi 
investigate faţă de Roşia Montană. Motiv pentru care, exceptand diabetul zaharat, nu se 
contureaza o tendinţă clară pentru acest grup de boli în termenii distribuţiei spaţiale. 

 
1.2.7 Boli cronice musculo-scheletale şi ale ţesutului conjunctiv  

Locuitorii din Roşia Montană prezinta riscuri mai crescute de apariţie a bolilor cronice 
musculo-scheletale şi ale ţesutului conjunctiv comparativ cu locuitorii celorlalte localităţi 
investigate. Un caz aparte este reprezentat de localităţile Bucium şi Certege unde riscurile 
au fost mai mari decât la Roşia Montană (care s-au remarcat prin acelasi comportament şi în 
câteva cazuri menţionate anterior). 

 
1.2.8 Boli cronice ale sistemului nervos 

În cazul acestor afecţiuni riscurile nu pot fi caracterizate riscurile în termenii 
distribuţiei spaţiale, nefiind observate după analiza datelor tendinţe sau situaţii specifice între 
localităţi. 

 
1.2.9 Boli cronice ale sistemului genito-urinar 

Bolile cronice ale aparatului genito-urinar au indicat riscuri mai mari pentru grupurile 
de populaţie din Roşia Montană comparativ cu restul localităţilor investigate, uneori fără 
semnificatie statistică, dar în cele mai multe cazuri punctănd semnificaţie statistică.  
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2 Introducere 
 
Comuna Roşia Montană este situată în partea central-vestica a României, în nord-

vestul judeţului Alba. Este amplasată integral în zona de munte pe versantul nord-vestic al 
Carpaţilor Meridionali, în Munţii Apuseni la o distanta de 80 Km faţă de Municipiul Alba Iulia, 
11 km. faţă de oraşul Abrud şi 15 Km. faţă de oraşul Câmpeni.  

 Principalii indicatori demografici pentru anii 2002-2004, releva faptul ca 
localitatea Roşia Montană  are o natalitate mai scazuta decat media pe Romania cat şi 
comparativ cu principalele localitati din zona: Abrud, Campeni şi Bistra. Durata medie de 
viata este cea mai scazuta în Roşia Montană fata de media pe tara şi celelate localitati mari 
din zona. Aceasi tendinta o are şi mortalitatea în peioada respectiva care este cea mai mare 
comparativ cu media pentru Romania şi pentru zona.   
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3 Date generale demografice 
 

3.1 Date generale demografice şi de sănătate în zona Roşia Montană 
comparativ cu judeţul Alba şi România 

Natalitatea, durata medie de viaţă prezentată per total şi respectiv pe sexe şi 
mortalitatea, în Roşia Montană comparativ cu ţara, judeţul Alba şi alte câteva localităţi din 
judeţul Alba  

 
Tabel 3-1. Născuţi vii la 1000 locuitori 

 
 2002 2003 2004 
Abrud 7.6 8.1 8.8 
Câmpeni 7.1 10.9 8.7 
Bistra 10.4 11 9.4 
Bucium 6.6 5.6 6.4 
Roşia Montană 9.2 7.6 6.9 
România 9.8 9.7 9.8 

  
 
Figura 3.1. Născuţi vii la 1000 de locuitori 
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În ceea ce priveşte natalitatea calculată la 1000 de locuitori, din Tabelul 3.1 şi Figura 

3.1 se observă că este mai scăzuta în Roşia Montană comparativ cu România cu menţiunea 
că în Roşia Montană, natalitatea la 1000 de locuitori a scăzut de la 9.2 în 2002 la 6.9 în 
2004 în timp ce la nivel de ţară acesta s-a păstrat în cadrul aceluiasi ordin de mărime. Dintre 
celelalte localităţi investigate, Buciumul are per ansamblul celor trei ani, natalitatea calculată 
la 1000 de locuitori mai scăzuta decât cea inregistrată în Roşia Montană cu menţiunea că în 
anul 2002, natalitatea calculată la 1000 de locuitori în localităţile Câmpeni şi Abrud a fost de 
asemenea mai scăzută decât în Roşia Montană, pattern care nu se regăseşte insă pentru 
ceilalţi ani reprezentaţi (2003, 2004).   
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Tabel 3-2. Durata medie de viaţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2004 
Abrud Bărbaţi 63 
 Femei 70 
 Ambele sexe 66.5 
Câmpeni Bărbaţi 65 
 Femei 71 
 Ambele sexe 68 
Bistra Bărbaţi 62 
 Femei 70 
 Ambele sexe 66 
Roşia Montană Bărbaţi 61 
 Femei 69 
 Ambele sexe 65 
Alba Iulia Bărbaţi 65 
 Femei 73 
 Ambele sexe 69 
România Bărbaţi 67.4 
 Femei 74.8 
 Ambele sexe 71.1 
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Figura 3.2. Durata medie de viaţă 
 

 
 
În Figura 3.2, se observă că durata medie de viaţă a populaţiei din Roşia Montană 

este mai mică decât cea de la nivelul ţării, judeţului Alba şi respectiv decât cea din două 
oraşe şi respectiv o comună din judeţul Alba (Abrud, Câmpeni şi Bistra), cu menţiunea că 
acelasi pattern se regăsesţe şi în cazul reprezentării pe cele două sexe. În acelasi timp se 
poate observa că atât per ansamblu, cât şi în cazul reprezentării pe cele două sexe, durata 
medie de viaţă la nivelul judeţului Alba în general şi a celor trei localităţi din judeţ menţionate 
este mai mică decât cea de la nivelul României. Mai mult, localităţile Abrud şi Bistra au per 
ansamblu şi în cazul reprezentării pe cele două sexe, o durată medie de viaţă mai mică 
decât judeţul Alba în general iar în ceea ce priveşte oraşul Câmpeni, per ansamblu şi în 
cazul femeilor durata medie de viaţă a populaţiei este mai mică decât în judeţul Alba, fiind 
egală cu cea de la nivelul judeţului Alba în cazul bărbaţilor. De menţionat că dintre cele trei 
localităţi din judeţul Alba şi făcând bineînţeles abstracţie de Roşia Montană, Bistra are cea 
mai mică durata medie de viaţă atât per ansamblu cât şi în reprezentarea pe cele două 
sexe. 
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Tabel 3-3. Decedaţi la 1000 locuitori 

 

 
 
Figura 3.3. Decedaţi la 1000 de locuitori 
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Din Tabelul 3.3 şi Figura 3.3, se observă că numărul de persoane decedate la 1000 

de locuitori este mai mare în Roşia Montană comparativ cu România în anul 2002, are 
acelasi ordin de mărime în anul 2003 şi este cu un ordin de mărime mai mic în anul 2004. În 
ceea ce priveşte celelalte localităţi reprezentate (Bucium, Bistra, Câmpeni, Abrud), se 
remarcă faptul că numărul de persoane decedate la 1000 de locuitori este mai mic 
comparativ cu Roşia Montană, pattern care se regăseşte în toţi cei trei ani reprezentaţi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2002 2003 2004 
Abrud 7.1 9.5 10.6 
Câmpeni 9.8 9.5 11 
Bistra 11.5 7.4 8.4 
Bucium 6.6 5.6 7.4 
Roşia Montană 14.3 12.5 11.5 
România 11.6 12.4 12.3 
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3.2 Prevalenţa unor boli semnificative în localitatea Roşia Montană comparativ cu 
judeţul Alba şi România 

 
Prevalenţa unor grupe de afecţiuni calculată la 100000 de locuitori prezentată 

comparativ la nivelul localităţii Roşia Montană şi respectiv la nivel de ţară şi de judeţ 
(Alba)  

Datele de sănătate utilizate la nivelul ţării şi judeţului Alba sunt raportări din anul 
2004 şi provin de pe situl Ministerului Sănătăţii. Datele din Roşia Montană provin din baza 
de date obţinută de la medicii de familie din zonă.  

 
Figura 3.4. Cardiopatie ischemică-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 
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Din Figura 3.4, se observă că în Roşia Montană prevalenţa calculată la 100000 de 

locuitori a cardiopatiei ischemice este mai mare comparativ cu prevalenţa afecţiunii la nivel 
de judeţ Alba şi respectiv la nivelul României cu menţiunea că la nivel de judeţ Alba 
prevalenţa calculată la 100000 de locuitori a acestei afecţiuni este mai mare decât cea de la 
nivelul ţării. 

 
Figura 3.5. Boli hipertensive-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 
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Din Figura 3.5, se observă că în Roşia Montană prevalenţa calculată la 100000 de 
locuitori a bolii hipertensive este mai mare comparativ cu prevalenţa afecţiunii la nivel de 
judeţ Alba şi respectiv la nivelul României cu menţiunea că la nivel de judeţ Alba prevalenţa 
calculată la 100000 de locuitori a acestei afecţiuni este apropiată ca ordin de mărime cu cea 
de la nivelul ţării. 

  
Figura 3.6. Diabet zaharat-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 
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Din Figura 3.6, se observă că în Roşia Montană prevalenţa calculată la 100000 de 

locuitori a diabetului zaharat este mai mică comparativ cu prevalenţa afecţiunii la nivel de 
judeţ Alba şi respectiv la nivelul României, cu menţiunea că la nivel de judeţ Alba prevalenţa 
calculată la 100000 de locuitori a acestei afecţiuni este mai mare comparativ cu cea de la 
nivelul ţării. 

 
Figura 3.7. Anemii-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 
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În ceea ce priveşte anemiile (feriprivă, nutriţionale, aplastice), din Figura 3.7 se 

observă că în Roşia Montană prevalenţa calculată la 100000 de locuitori a afecţiunii este 
mai mică comparativ cu prevalenţa calculată la 100000 de locuitori la nivelul României şi 
respectiv mai mare decât prevalenţa calculată la 100000 de locuitori la nivel de judeţ Alba.  



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Condiţii de referinţă pentru sănătate 
 

 
Secţiunea 3: Date generale demografice 

 Pagina 21 din 147 

Figura 3.8. Boli cerebrovasculare-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 
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Din Figura 3.8, se observă că în Roşia Montană prevalenţa calculată la 100000 de 

locuitori a bolilor cerebrovasculare este mult mai mare comparativ cu prevalenţa afecţiunii la 
nivel de judeţ Alba şi respectiv la nivelul României cu menţiunea că la nivel de judeţ Alba 
prevalenţa calculată la 100000 de locuitori a acestei afecţiuni este foarte apropiată ca ordin 
de mărime cu cea de la nivelul ţării. 

 
Figura 3.9. Boli pulmonare cronice-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 
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Din Figura 3.9, se observă că în Roşia Montană prevalenţa calculată la 100000 de 

locuitori a bolilor pulmonare cronice (bronşita cronică, emfizem, astm, bronşiectazie, alte boli 
pulmonare obstructive), este mult mai mare comparativ cu prevalenţa afecţiunilor la nivel de 
judeţ Alba şi respectiv la nivelul României cu menţiunea că la nivel de judeţ Alba prevalenţa 
calculată la 100000 de locuitori a acestei afecţiuni este apropiată ca ordin de mărime cu  cea 
de la nivelul ţării. 
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Figura 3.10. Ulcer gastric şi duodenal-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 
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Din Figura 3.10, se observă că în Roşia Montană prevalenţa calculată la 100000 de 

locuitori a ulcerului gastric şi duodenal, este mai mică comparativ cu prevalenţa afecţiunii la 
nivel de judeţ Alba şi respectiv la nivelul României, cu menţiunea că la nivel de judeţ Alba 
prevalenţa calculată la 100000 de locuitori a acestei afecţiuni este mai mare faţă de cea de 
la nivelul ţării. 

 
Figura 3.11. Ciroza-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 

 

 
În ceea ce priveşte ciroza, din Figura 3.11 se observă că în Roşia Montană 

prevalenţa acestei afecţiuni calculată la 100000 de locuitori, este mult mai mică comparativ 
cu prevalenţa afecţiunii la nivel de judeţ Alba şi respectiv la nivelul României, cu menţiunea 
că la nivel de judeţ Alba prevalenţa calculată la 100000 de locuitori a acestei afecţiuni este 
mai mică faţă de cea de la nivelul ţării. 
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Figura 3.12. Malformaţii cardiovasculare-număr de cazuri la 100 000 de locuitori 
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În ceea ce priveşte malformaţiile cardiovasculare, din Figura 3.12 se observă că în 

Roşia Montană prevalenţa acestei afecţiuni calculată la 100000 de locuitori, este mai mică 
comparativ cu prevalenţa afecţiunii la nivel de judeţ Alba şi respectiv la nivelul României, cu 
menţiunea că la nivel de judeţ Alba prevalenţa calculată la 100000 de locuitori a acestei 
afecţiuni este mai mică faţă de cea de la nivelul ţării. 
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4 Evaluarea unor indicatori specifici populaţiei din zona 
Roşia Montană pe baza unui chestionar aplicat unui 
eşantion reprezentativ pentru populaţia din aria de 
studiu 

 
4.1 Metodologia de lucru 

Aria de studiu a cuprins comuna Roşia Montană şi câteva dintre satele, comunele şi 
oraşele adiacente (Ignăteşti, Balmoşeşti, Vârtop, Gura Roşiei, Cărpiniş, Ţarina, Corna, Gura 
Cornei, Abrud, Câmpeni). Localitatea Roşia Montană face parte din comuna Roşia Montană, 
care are o suprafaţă de 42 km2 şi include alte 15 sate şi cătune. Localizarea este în partea 
central-vestică a României, în Munţii Metaliferi şi aparţine administrativ de judeţul Alba. 

 
4.1.1 Prezentarea mărimii grupurilor populaţionale din zonele investigate  

 
Datele referitoare la populaţia din localităţile incluse în studiu sunt extrase din 

recensământul efectuat de către Institutul Naţional de Statistică în Martie 2002. 
 

Tabel 4-1. Nr. populaţiei din localităţile incluse în studiu 
 

 
 
 

4.1.2 Descrierea metodologiei de selecţie a localităţilor incluse în studiu  
 
 Identificarea localităţilor şi a subiecţilor incluşi în studiu a răspuns la următoarele 

cerinţe: 
- alegerea unor arii rezidenţiale situate la diferite distanţe de zona investigată 
- alegerea de locuinţe în interiorul sau cât mai aproape de aria/ariile 

rezidenţiale identificate 
- evitarea pe cât posibil a prezenţei unor artere de circulaţie importante 
- stabilirea caracteristicilor grupurilor populaţionale cu risc crescut din 

zona/zonele de studiu 

Nr. Crt. Localitate Nr. populaţiei 
1 Abrud 6190 

2 Balmosesti 103 

3 Campeni 5238 

4 Carpinis 417 

5 Corna 343 

6 Gura Cornei 266 

7 Gura Rosiei 104 

8 Ignatesti 98 

9 Rosia Montană 1369 

10 Ţarina 169 

11 Vârtop 157 
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4.1.3 Chestionarul  
 

Designul chestionarului a fost creat în AutoData Scannable Office. Într-o primă etapă 
s-a creat formularul tip în WordAutoData2000. Acesta a fost apoi scanat şi în secţiunea 
Template Maker a AutoData Scannable Office s-au identificat şi definit câmpurile care 
conţineau deja întrebarea şi respectiv cele care conţineau opţiunile de răspuns, conform 
posibilităţilor de răspuns (răspuns unic, răspunsuri multiple, posibilităţi de bifare a unui 
singur răspuns sau a mai multor variante de răspuns la aceeaşi întrebare). După 
completare, formularul urma să fie scanat cu ajutorul unui scanner Fujitju, în secţiunea Form 
Reader a AutoData Scannable Office efectuându-se verificarea citirii datelor. După scanare, 
datele sunt introduse într-o bază de date generată automat în programul Access. 

Chestionarul de evaluare a expunerii (vezi Anexe) cuprinde mai multe secţiuni. 
Secţiunea A cuprinde întrebări generale cu privire la vârsta, sexul, data şi locul naşterii 
subiectului, data completării chestionarului şi codul intervievatorului. Un alt set de întrebări 
se referă la locuinţele anterioare ale subiectului şi perioada de timp cât a locuit la adresele 
respective.  

Secţiunea B cuprinde întrebări referitoare la profesie şi locurile de muncă din prezent şi 
cele anterioare precum şi întrebări referitoare la perioadele cât a lucrat la respectivele locuri 
de muncă. Un alt set de întrebări din cadrul acestei secţiuni urmăreşte culegerea de 
informaţii în legătură cu expunerea de la locul de muncă (expunerea la metale grele – 
plumb, mercur, arsen, cadmiu şi cianuri precum şi despre intoxicaţiile cu aceste substanţe 
care au survenit pe parcursul perioadelor cât subiecţii au lucrat în condiţiile de expunere 
menţionate). 

Secţiunea L cuprinde întrebări privitoare la amplasarea locuinţei faţă de exploatarea 
minieră, haldele de steril sau iazul de decantare,  în amonte sau în aval faţă de un curs de 
apă, distanţa între locuinţa şi cel mai apropiat curs de apă, tipul de locuinţă (casă sau bloc 
de locuinţe), vechimea construcţiei, traficul în apropierea locuinţei, combustibilul utilizat 
pentru încălzirea locuinţei şi respectiv la bucătărie pentru gătit, sursele de zgomot, tipul 
sursei de apă utilizată pentru băut, gătit, stropirea plantelor şi pentru animale.    

Secţiunea I a chestionarului cuprinde întrebări legate de obiceiuri, practici şi atitudini: 
expunerea la soare, posibilităţi de petrecere a unor perioade de timp altundeva decât în 
zonă, posibilităţi de cultivare în zonă a legumelor şi fructelor, spălarea acestora înainte de a 
le găti şi respectiv de a le consuma, spălarea mâinilor înainte de a consuma sau prepara 
alimente, frecvenţa curăţării prafului din locuinţă folosind aspiratorul şi cârpa umedă. 

Secţiunea J a chestionarului cuprinde întrebări referitoare la fumatul activ (număr de 
ţigări fumate pe zi, tipul de ţigări – cu filtru sau fără filtru, perioada în ani cât a fumat 
cantitatea respectivă de ţigări) şi respectiv la fumatul pasiv (număr de persoane care 
fumează în locuinţă, număr de ţigări fumate pe zi, tipul de ţigări şi perioada de timp petrecută 
împreună cu subiectul în locuinţă). Un alt set de întrebări din cadrul acestei secţiuni culege 
informaţii despre consumul de alcool (ţuică, vin, bere, lichior) şi despre consumul de peşte 
provenit din râurile sau lacurile din zonă. 

Secţiunea K a chestionarului cuprinde întrebări despre indicatorii socio-economici – 
nivel de educaţie, încadrare în muncă, venit lunar, stare civilă şi respectiv naţionalitate. 
Administrarea chestionarului s-a efectuat individual pentru fiecare subiect în parte, de către 
un intervievator pregătit în prealabil în ceea ce priveşte modul de completare a 
chestionarului şi obiectivele/scopul studiului.  
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4.2 Analiza statistică a datelor   
Introducerea datelor pe calculator şi prelucrarea statistică a acestora s-a realizat prin 

urmărirea următorului protocol de lucru : 
• scanarea chestionarelor completate cu ajutorul unui scanner Fujitju, cu 

verificarea citirii datelor în secţiunea Form Reader a AutoData Scannable Office   
• introducerea după scanare a datelor într-o bază de date generată automat în 

programul Access 
• transferul bazelor de date în programul de prelucrare statistică şi grafică Stata 5.0 
• prelucrarea datelor pe baza unui program creat şi executat în Stata 5.0   
Managementul bazelor de date rezultate din informaţiile culese prin interviurile 

aplicate subiecţilor luaţi în studiu s-a realizat prin crearea şi operarea cu variabile continând 
date cu privire la potenţiale surse de poluare (de exemplu, tipul de încălzire al locuinţei – gaz 
/lemne; fumatul în locuinţă; etc.), factori demografici  (sex, vârstă), factori socio-economici 
(nivel de educaţie, venitul familiei, tip de locuinţă, etc).  
  

Media, deviaţia standard, valoarea minimă şi valoarea maximă pentru vârsta 
subiecţilor incluşi în studiu  
 

Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 
---------+----------------------------------------------------- 
vârstă   |     141    37.68794   12.57727         18         77   
 

  Distribuţia pe grupe de vârstă a subiecţilor investigati 
 
Vârstă (ani)|      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
      18-29 |         55       39.01       39.01 
      30-39 |         27       19.15       58.16 
      40-49 |         31       21.99       80.14 
      50-59 |         20       14.18       94.33 
        >60 |          8        5.67      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 Distribuţia pe sexe a subiecţilor investigati 
 
        sex |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          F |         55       39.01       39.01 
          M |         86       60.99      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Distribuţia pe grupe de vârstă  şi pe sexe a subiecţilor investigati 
 
Vârstă     | sex 
(ani)      |         F          M |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        17         38 |        55  
     30-39 |         9         18 |        27  
     40-49 |        14         17 |        31  
     50-59 |        12          8 |        20  
       >60 |         3          5 |         8  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        55         86 |       141  
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 Distribuţia procentuală pe grupe de vârstă şi pe sexe a subiecţilor investigati 
 
Vârstă     | sex 
(ani)      |         F          M |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        17         38 |        55  
           |     30.91      44.19 |     39.01  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         9         18 |        27  
           |     16.36      20.93 |     19.15  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |        14         17 |        31  
           |     25.45      19.77 |     21.99  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |        12          8 |        20  
           |     21.82       9.30 |     14.18  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         3          5 |         8  
           |      5.45       5.81 |      5.67  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        55         86 |       141  
           |    100.00     100.00 |    100.00  

 
 Localităţile de domiciliu ale subiecţilor investigati 
 
Localitate      |      Freq.     Percent        Cum. 
----------------+----------------------------------- 
          abrud |         34       24.11       24.11 
     balmosesti |          2        1.42       25.53 
        campeni |          1        0.71       26.24 
       carpeniş |         14        9.93       36.17 
          corna |          5        3.55       39.72 
    gura cornei |          2        1.42       41.13 
    gura rosiei |         25       17.73       58.87 
      ignatesti |          6        4.26       63.12 
  rosia montana |         47       33.33       96.45 
         tarina |          3        2.13       98.58 
         vartop |          2        1.42      100.00 
----------------+----------------------------------- 
          Total |        141      100.00 

 
 Distribuţia subiecţilor investigaţi pe localităţile actuale de domiciliu   
 
Resedinta   | 
curenta     |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
    Campeni |          3        2.13        2.13 
      Abrud |         41       29.08       31.21 
   Carpinis |         39       27.66       58.87 
    Roşia M |         58       41.13      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
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 Distribuţia subiecţilor investigaţi pe localităţile de domiciliu anterioare celor 
curente 

 
Resedinta   | 
anterioara  |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
    AlteJud |         17       17.71       17.71 
    Campeni |         22       22.92       40.62 
      Abrud |         17       17.71       58.33 
   Carpinis |         11       11.46       69.79 
    Roşia M |         29       30.21      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         96      100.00 
 
 
 Distribuţia procentuală a subiecţilor investigaţi pe grupe de vârstă, pe sexe şi 

pe localităţile actuale de domiciliu din cadrul ariei de studiu  
 
 
F   
Vârstă     | Resedinta curenta 
(ani)      |     Abrud   Carpinis    Roşia M |     Total 
-----------+---------------------------------+---------- 
     18-29 |         6          4          7 |        17  
           |     33.33      25.00      33.33 |     30.91  
-----------+---------------------------------+---------- 
     30-39 |         3          2          4 |         9  
           |     16.67      12.50      19.05 |     16.36  
-----------+---------------------------------+---------- 
     40-49 |         4          4          6 |        14  
           |     22.22      25.00      28.57 |     25.45  
-----------+---------------------------------+---------- 
     50-59 |         3          5          4 |        12  
           |     16.67      31.25      19.05 |     21.82  
-----------+---------------------------------+---------- 
       >60 |         2          1          0 |         3  
           |     11.11       6.25       0.00 |      5.45  
-----------+---------------------------------+---------- 
     Total |        18         16         21 |        55  
           |    100.00     100.00     100.00 |    100.00  
 
 
M   
Vârstă     | Resedinta curenta 
(ani)      |   Campeni      Abrud   Carpinis    Roşia M |     Total 
-----------+--------------------------------------------+---------- 
     18-29 |         1         11         10         16 |        38  
           |     33.33      47.83      43.48      43.24 |     44.19  
-----------+--------------------------------------------+---------- 
     30-39 |         1          5          5          7 |        18  
           |     33.33      21.74      21.74      18.92 |     20.93  
-----------+--------------------------------------------+---------- 
     40-49 |         0          4          2         11 |        17  
           |      0.00      17.39       8.70      29.73 |     19.77  
-----------+--------------------------------------------+---------- 
     50-59 |         1          2          3          2 |         8  
           |     33.33       8.70      13.04       5.41 |      9.30  
-----------+--------------------------------------------+---------- 
       >60 |         0          1          3          1 |         5  
           |      0.00       4.35      13.04       2.70 |      5.81  
-----------+--------------------------------------------+---------- 
     Total |         3         23         23         37 |        86  
           |    100.00     100.00     100.00     100.00 |    100.00  
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 Distribuţia procentuală a subiecţilor investigaţi pe grupe de vârstă, pe 
sexe şi pe localităţile de domiciliu anterioare celor curente din cadrul ariei de studiu şi din 
alte zone 

 
 F   
Vârstă     | Resedinta anterioara 
(ani)      |   AlteJud    Campeni      Abrud   Carpinis    Roşia M |     

Total 
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
     18-29 |         3          5          2          1          2 |        

13  
           |     42.86      31.25      28.57      20.00      18.18 |     

28.26  
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
     30-39 |         1          4          1          0          1 |         

7  
           |     14.29      25.00      14.29       0.00       9.09 |     

15.22  
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
     40-49 |         1          3          3          2          4 |        

13  
           |     14.29      18.75      42.86      40.00      36.36 |     

28.26  
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
     50-59 |         2          3          0          2          4 |        

11  
           |     28.57      18.75       0.00      40.00      36.36 |     

23.91  
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
       >60 |         0          1          1          0          0 |         

2  
           |      0.00       6.25      14.29       0.00       0.00 |      

4.35  
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
     Total |         7         16          7          5         11 |        

46  
           |    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00 |    

100.00  
 
 
Vârstă     | Resedinta anterioara 
(ani)      |   AlteJud    Campeni      Abrud   Carpinis    Roşia M |     

Total 
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
     18-29 |         3          1          2          1         12 |        

19  
           |     30.00      16.67      20.00      16.67      66.67 |     

38.00  
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
     30-39 |         2          3          2          0          5 |        

12  
           |     20.00      50.00      20.00       0.00      27.78 |     

24.00  
-----------+-------------------------------------------------------+--------

-- 
     40-49 |         3          2          4          3          0 |        

12  
           |     30.00      33.33      40.00      50.00       0.00 |     

24.00  
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-----------+-------------------------------------------------------+--------
-- 

     50-59 |         1          0          2          1          1 |         
5  

           |     10.00       0.00      20.00      16.67       5.56 |     
10.00  

-----------+-------------------------------------------------------+--------
-- 

       >60 |         1          0          0          1          0 |         
2  

           |     10.00       0.00       0.00      16.67       0.00 |      
4.00  

-----------+-------------------------------------------------------+--------
-- 

     Total |        10          6         10          6         18 |        
50  

           |    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00 |    
100.00  

 
 
 Locurile actuale de muncă ale subiecţilor investigaţi 
 
Loc curent  | 
de munca    |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
     Altele |         60       42.55       42.55 
   ExplGold |         81       57.45      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Expunerea la locurile de muncă actuale ale subiecţilor investigaţi 
 
0=absenta expunerii 
1=prezenta expunerii 
Exp. la     | 
locul curent| 
de munca    |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         91       64.54       64.54 
          1 |         50       35.46      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Vechimea la locurile de muncă actuale pentru subiecţii investigaţi 
 
Vechime loc | 
curent de   | 
munca (ani) |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |         13        9.92        9.92 
          2 |         29       22.14       32.06 
          3 |          9        6.87       38.93 
          4 |         15       11.45       50.38 
          5 |          8        6.11       56.49 
          6 |         21       16.03       72.52 
          7 |          6        4.58       77.10 
          9 |          3        2.29       79.39 
         11 |          4        3.05       82.44 
         13 |          2        1.53       83.97 
         14 |          3        2.29       86.26 
         15 |          3        2.29       88.55 
         16 |          1        0.76       89.31 
         17 |          1        0.76       90.08 
         18 |          2        1.53       91.60 
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         20 |          2        1.53       93.13 
         21 |          2        1.53       94.66 
         23 |          1        0.76       95.42 
         27 |          1        0.76       96.18 
         28 |          1        0.76       96.95 
         29 |          1        0.76       97.71 
         30 |          1        0.76       98.47 
         31 |          2        1.53      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        131      100.00 

 
 
 Locurile de muncă anterioare celor curente ale subiecţilor investigaţi 
Loc anterior| 
de munca    |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
     Altele |        104       73.76       73.76 
   ExplGold |         37       26.24      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
Expunerea la locurile de muncă anterioare celor curente  ale subiecţilor investigaţi 
 
0=absenta expunerii 
1=prezenta expunerii 
 
Exp. la     | 
locul       | 
anterior de | 
munca       |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        115       81.56       81.56 
          1 |         26       18.44      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 Vechimea la locurile de muncă anterioare pentru subiecţii investigaţi 
 
Vechime loc | 
anterior de | 
munca(ani)  |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |          5        5.05        5.05 
          1 |         16       16.16       21.21 
          2 |         14       14.14       35.35 
          3 |          9        9.09       44.44 
          4 |          6        6.06       50.51 
          5 |          2        2.02       52.53 
          6 |          5        5.05       57.58 
          7 |          6        6.06       63.64 
          9 |          2        2.02       65.66 
         10 |          1        1.01       66.67 
         11 |          4        4.04       70.71 
         12 |          1        1.01       71.72 
         13 |          2        2.02       73.74 
         14 |          3        3.03       76.77 
         15 |          2        2.02       78.79 
         16 |          2        2.02       80.81 
         17 |          2        2.02       82.83 
         18 |          1        1.01       83.84 
         20 |          3        3.03       86.87 
         21 |          1        1.01       87.88 
         22 |          2        2.02       89.90 
         23 |          1        1.01       90.91 
         25 |          1        1.01       91.92 
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         26 |          1        1.01       92.93 
         27 |          1        1.01       93.94 
         30 |          1        1.01       94.95 
         32 |          2        2.02       96.97 
         33 |          1        1.01       97.98 
         36 |          1        1.01       98.99 
         38 |          1        1.01      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         99      100.00 
 
 Distribuţia pe grupe de vârstă şi pe sexe a subiecţilor investigaţi în cadrul 

locurilor de muncă curente 
F   
Vârstă     | Loc curent de munca 
(ani)      |    Altele   ExplGold |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        14          3 |        17  
           |     33.33      23.08 |     30.91  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         6          3 |         9  
           |     14.29      23.08 |     16.36  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |         9          5 |        14  
           |     21.43      38.46 |     25.45  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |        10          2 |        12  
           |     23.81      15.38 |     21.82  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         3          0 |         3  
           |      7.14       0.00 |      5.45  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        42         13 |        55  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
 
M   
Vârstă     | Loc curent de munca 
(ani)      |    Altele   ExplGold |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |         3         35 |        38  
           |     16.67      51.47 |     44.19  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         4         14 |        18  
           |     22.22      20.59 |     20.93  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |         2         15 |        17  
           |     11.11      22.06 |     19.77  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |         6          2 |         8  
           |     33.33       2.94 |      9.30  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         3          2 |         5  
           |     16.67       2.94 |      5.81  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        18         68 |        86  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
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 Distribuţia pe grupe de vârstă şi pe sexe a subiecţilor investigaţi în cadrul 
locurilor de muncă anterioare celor curente 

F   
Vârstă     | Loc anterior de munca 
(ani)      |    Altele   ExplGold |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        16          1 |        17  
           |     30.77      33.33 |     30.91  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         8          1 |         9  
           |     15.38      33.33 |     16.36  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |        14          0 |        14  
           |     26.92       0.00 |     25.45  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |        11          1 |        12  
           |     21.15      33.33 |     21.82  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         3          0 |         3  
           |      5.77       0.00 |      5.45  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        52          3 |        55  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
M   
Vârstă     | Loc anterior de munca 
(ani)      |    Altele   ExplGold |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        28         10 |        38  
           |     53.85      29.41 |     44.19  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |        10          8 |        18  
           |     19.23      23.53 |     20.93  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |         8          9 |        17  
           |     15.38      26.47 |     19.77  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |         4          4 |         8  
           |      7.69      11.76 |      9.30  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         2          3 |         5  
           |      3.85       8.82 |      5.81  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        52         34 |        86  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
 
 
 Distribuţia pe grupe de vârstă şi pe sexe a subiecţilor investigaţi în funcţie 

de expunerea la locurile curente de muncă  
F   
Vârstă     | Exp. la locul curent de munca 
(ani)      |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        16          1 |        17  
           |     32.65      16.67 |     30.91  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         7          2 |         9  
           |     14.29      33.33 |     16.36  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |        12          2 |        14  
           |     24.49      33.33 |     25.45  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |        11          1 |        12  
           |     22.45      16.67 |     21.82  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         3          0 |         3  
           |      6.12       0.00 |      5.45  
-----------+----------------------+---------- 
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     Total |        49          6 |        55  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
 
M   
Vârstă     | Exp. la locul curent de munca 
(ani)      |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        14         24 |        38  
           |     33.33      54.55 |     44.19  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         9          9 |        18  
           |     21.43      20.45 |     20.93  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |         9          8 |        17  
           |     21.43      18.18 |     19.77  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |         6          2 |         8  
           |     14.29       4.55 |      9.30  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         4          1 |         5  
           |      9.52       2.27 |      5.81  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        42         44 |        86  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
 
 
 Distribuţia pe grupe de vârstă şi pe sexe a subiecţilor investigaţi în funcţie de 

expunerea la locurile de muncă anterioare celor curente 
 
F   
Vârstă     | Exp. la locul anterior de munca 
(ani)      |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        16          1 |        17  
           |     30.77      33.33 |     30.91  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         8          1 |         9  
           |     15.38      33.33 |     16.36  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |        14          0 |        14  
           |     26.92       0.00 |     25.45  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |        11          1 |        12  
           |     21.15      33.33 |     21.82  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         3          0 |         3  
           |      5.77       0.00 |      5.45  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        52          3 |        55  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
 
 
M   
Vârstă     | Exp. la locul anterior de munca 
(ani)      |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        28         10 |        38  
           |     44.44      43.48 |     44.19  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |        14          4 |        18  
           |     22.22      17.39 |     20.93  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |        13          4 |        17  
           |     20.63      17.39 |     19.77  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |         5          3 |         8  
           |      7.94      13.04 |      9.30  
-----------+----------------------+---------- 
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       >60 |         3          2 |         5  
           |      4.76       8.70 |      5.81  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        63         23 |        86  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
 
 

4.2.1  Indicatori socio-economici 
 

Educaţia 
 
ultima      | 
scoala      |   
absolvita   |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
 scoala prim|          3        2.13        2.13 
 scoala gen.|         44       31.21       33.33 
lic./colegiu|         71       50.35       83.69 
 universit. |         23       16.31      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 Încadrare în muncă 
 
angajat     |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
cu norma  
intreaga    |         98       69.50       69.50 
fara norma  
intreaga    |          2        1.42       70.92 
neangajat>6L|          4        2.84       73.76 
 casnic     |         14        9.93       83.69 
pensionar   |         18       12.77       96.45 
student     |          3        2.13       98.58 
antreprenor |          2        1.42      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 Venitul lunar 
        
venitul  
lunar       |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
>5 mil.lei  |        123       87.23       87.23 
intre2-5 mil|         15       10.64       97.87 
intre1-2 mil|          3        2.13      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00  
 
 
 Starea civilă 
 
sunteti     |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
singur      |          6        4.26        4.26 
singur şi  
locuiti  
cu parintii |         26       18.44       22.70 
casatorit   |         99       70.21       92.91 
divortat    |          4        2.84       95.74 
vaduv       |          6        4.26      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
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Naţionalitatea 
 
nationalit. |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
romana      |        138       97.87       97.87 
maghiara    |          3        2.13      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 

â 
 

4.2.2 Condiţii de expunere la poluanţii din factorii de mediu 
 

L1. Distanta între locuinţa şi exploatarile miniere (limita perimetrului)  
         L1 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
sub 500 m   |         19       13.48       13.48 
500 m-1 km  |         27       19.15       32.62 
1 km-5 km   |         42       29.79       62.41 
5 km-10 km  |         32       22.70       85.11 
peste 5 km  |         21       14.89      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
Distanţa între locuinţă şi haldele de steril de la exploatările miniere existente  
 
         L2 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
sub 500 m   |         27       19.15       19.15 
500 m-1 km  |         16       11.35       30.50 
1 km-5 km   |         46       32.62       63.12 
5 km-10 km  |         33       23.40       86.52 
peste 5 km  |         19       13.48      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Distanţa între locuinţă şi iazul de decantare al exploatărilor miniere existente 
 
         L3 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
sub 500 m   |          6        4.26        4.26 
500 m-1 km  |          2        1.42        5.67 
1 km-5 km   |         56       39.72       45.39 
5 km-10 km  |         43       30.50       75.89 
peste 5 km  |         34       24.11      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
  Prezenţa de bariere geografice sau obstacole de dimensiuni mari (culme 

muntoasă, deal, construcţii de dimensiuni mari) între locuinţă  şi exploatările miniere/ haldele 
de steril / iazul de decantare 

 
         L4 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         58       41.13       41.13 
         Da |         83       58.87      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
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 Distanţa între locuinţa dumneavoastră şi cel mai apropiat curs de apă 
permanent (râu, pârâu, izvor) 

 
         L6 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
sub 500 m   |        119       84.40       84.40 
500 m-1 km  |          9        6.38       90.78 
1 km-5 km   |          9        6.38       97.16 
5 km-10 km  |          4        2.84      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
  
 

4.2.3  Informaţii privind locuinţa 
L7. Locuinţa este situata: 
1  amonte de cursul de apa permanent (rau, parau, izvor) 
2  aval de cursul de apa permanent (rau, parau, izvor) 
 
         L7 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |         58       41.13       41.13 
          2 |         83       58.87      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Cursul de apă permanent (râul, pârâul, izvorul) traversează perimetrul vreunei 

exploatări miniere    
 
         L8 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         45       33.09       33.09 
    Nu stiu |          1        0.74       33.82 
         Da |         90       66.18      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        136      100.00 
 
 
 Când a fost construită locuinţa 
 
1  cu mai mult de 30 ani în urma 
2  între 10 - 30 ani în urma 
3  cu mai puţin de 10 ani în urma 
 
         L9 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |         82       58.16       58.16 
          2 |         55       39.01       97.16 
          3 |          4        2.84      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Tipul de locuinţă 
 
1  Casa detasata (izolata) de orice alta casa 
2  Bloc de locuinte 
 
        L10 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |        110       78.01       78.01 
          2 |         31       21.99      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
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 Amplasarea resedinţă  
 
1  despartita de strada prin spatiu verde 
2  despartita de strada prin alt spatiu (ex. teren viran) 
3  la strada 
 
        L11 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |         46       32.62       32.62 
          2 |         32       22.70       55.32 
          3 |         63       44.68      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
  
 
 Calea de acces spre locuinţă  
 
1  Drum regional de legatura (sosea) 
2  Strada principala 
3  Strada laterala (secundara) 
4  Poteca / drum izolat 
 
        L12 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |         40       28.37       28.37 
          2 |         40       28.37       56.74 
          3 |         51       36.17       92.91 
          4 |         10        7.09      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Cât de des circulă autovehiculele pe strada pe care locuiţi 

 
1  niciodata 
2  rareori 
3  frecvent 
4  constant (de regula)  
 
        L13 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |          6        4.26        4.26 
          2 |         46       32.62       36.88 
          3 |         77       54.61       91.49 
          4 |         12        8.51      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Aproximativ câte autoturisme circulă pe strada pe care locuiţi / calea de acces 

spre locuinţă  
 
0  absenta raspunsului la intrebare 
1  mai puţin de un vehicul pe minut 
2  mai mult de un vehicul pe minut 
 
        L14 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |          4        2.84        2.84 
          1 |         76       53.90       56.74 
          2 |         61       43.26      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
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 În locuinţă folosiţi încălzire pe bază de: 
 
        L15 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
    lemne   |        139       98.58       98.58 
electricit. |          2        1.42      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
  
 
 Surse (mijloace) alternative/ suplimentare de încălzire în locuinţă 
 
        L16 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |        125       88.65       88.65 
         Da |         16       11.35      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Sursele (mijloace) alternative / suplimentare de încălzire din locuinţă sunt: 
 
Lemne  
Cărbuni  
Motorină 
Păcură  
Electricitate  
Gaze  
Încălzire centrală  
 
        L17 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
  Nu utiliz.|        123       87.23       87.23 
       gaze |         10        7.09       94.33 
       lemn |          4        2.84       97.16 
electicitate|          4        2.84      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Surse (combustibili) utilizaţi la bucătărie 
 
Lemne  
Cărbuni  
Motorină  
Păcură  
Electricitate  
Gaze  
    L18      |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
       lemn |         62       43.97       43.97 
 electricit |          1        0.71       44.68 
        gaze|         78       55.32      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
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 Nr. de ore pe zi cât se încălzeşte locuinţa  
 
        L19 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |          2        1.42        1.42 
          3 |          2        1.42        2.84 
          4 |          7        4.96        7.80 
          5 |         30       21.28       29.08 
          6 |         20       14.18       43.26 
          7 |          9        6.38       49.65 
          8 |         10        7.09       56.74 
          9 |          2        1.42       58.16 
         10 |         16       11.35       69.50 
         12 |         27       19.15       88.65 
         20 |          1        0.71       89.36 
         24 |         15       10.64      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 
 Surse de zgomot provenite de la exploatările miniere  
 
        L20 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |        101       71.63       71.63 
         Da |         40       28.37      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Care sunt sursele de zgomot?  
 
1  traficul greu (camioane mari, basculante) de la exploatările miniere 

(răspuns 0 - negativ sau 1- afirmativ) 
2  utilaje de la exploatările miniere (răspuns 0 - negativ sau 1- afirmativ) 
altele, specificaţi (răspuns 0 - negativ sau 1- afirmativ) 
        L21 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
    nu sunt |        105       74.47       74.47 
          1 |          6        4.26       89.36 
          2 |         15       10.64       85.11 
     1 şi 2 |         15       10.64      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
altele, specificaţi 
               L21c |      Freq.     Percent        Cum. 
--------------------+----------------------------------- 
           EXPLOZII |          3       60.00       60.00 
  PROCES TEHNOLOGIC |          1       20.00       80.00 
VAGONETI DE MINEREU |          1       20.00      100.00 
--------------------+----------------------------------- 
              Total |          5      100.00 
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4.2.4  Informaţii privind expunerea ocupaţională, comunală a subiecţilor 
incluşi în studiu la poluanţi 
 
 Lucraţi în prezent în vreuna din următoarele industrii: 
 
industria extractivă neferoasă (minerit)  
turnătorie neferoase  
industria chimică  
industria sticlei  
industria tipografică  
benzinării  
vopsitorie  
zugrăvit  
producţia de baterii  (acumulatori) 
industria textilă  
viticultură  
prelucrarea tutunului  
termoficare (fochist)  
 
        L22 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
        Nu  |         60       42.55       42.55 
   minerit  |         79       56.03       98.58 
 vopsitorie |          1        0.71       99.29 
în. textila |          1        0.71      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 De cât timp lucraţi în condiţiile specificate? 
 
0  absenţa răspunsului la întrebare 
1  mai puţin de trei ani 
2  peste trei ani 
 
        L23 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         59       41.84       41.84 
          1 |         37       26.24       68.09 
          2 |         45       31.91      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Aţi lucrat în trecut în vreuna din următoarele industrii: 
 
industria extractiva neferoasa (minerit)  
turnatorie neferoase  
industria chimica  
industria sticlei  
industria tipografica  
benzinarii  
vopsitorie  
zugravit  
productia de baterii  (acumulatori)  
industria textila  
viticultura  
prelucrarea tutunului  
termoficare (fochist)  
 
        L24   |      Freq.     Percent        Cum. 
------------  +----------------------------------- 
        Nu    |         83       58.87       58.87 
    minerit   |         46       32.62       91.49 
minerit,termof|          1        0.71       92.20 
ind. chimica  |          5        3.55       95.74 
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ind.tipograf. |          1        0.71       96.45 
   vopsitorie |          1        0.71       97.16 
ind. textila  |          4        2.84      100.00 
------------  +----------------------------------- 
      Total   |        141      100.00 
 
 
 Cultivaţi vegetale (grâu, porumb, cartofi, legume, fructe)?                
          
        L25 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         53       37.59       37.59 
         Da |         88       62.41      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Distanţa între exploatările miniere / haldele de steril / iazul de decantare  
şi terenurile de cultură 
  0  absenţa răspunsului la întrebare 
        L26 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         53       37.59       37.59 
sub 500 m   |         12        8.51       46.10 
500 m-1 km  |          8        5.67       51.77 
1 km-5 km   |         37       26.24       78.01 
5 km-10 km  |         17       12.06       90.07 
peste 5 km  |         14        9.93      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Plante cultivate 
 
porumb  
cartofi  
radacinoase  
grau  
legume  
fructe  
        L27                  |      Freq.     Percent        Cum. 
------------                 +----------------------------------- 
Nu cultiva plante            |         53       37.59       37.59 
     fructe                  |          5        3.55       40.43 
     legume                  |          2        1.42       42.5 
radacin,leg.                 |          1        0.71       43.26 
radacin,leg.,fruc.           |          4        2.84       46.10 
cartofi                      |         10        7.09       53.19 
   cartofi,legume            |          1        0.71       53.90 
cartofi,leg.,fruc.           |          4        2.84       56.74 
 cartofi,radacin.            |          1        0.71       57.45 
cartofi,radac.,fruc.         |          5        3.55       60.99 
cartofi,radac.,leg.          |          5        3.55       64.54 
cartofi,radac.,leg.,fr.      |         40       28.37       92.91 
   cartofi,radac.,grau       |          3        2.13       95.04 
cartofi,radac.,grau,fruc     |          5        3.55       98.58 
cartofi,radac.,grau,leg.,fruc|          2        1.42      100.00 
------------                 +----------------------------------------------

----      Total                        |        141      100.00 
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 Apa cu care sunt udate culturile provine din: 
 
1  fântână  
2  curs de apă permanent care nu traversează perimetrul unei exploatări 

miniere  
3  curs de apă permanent care traversează perimetrul unei exploatări 

miniere, aval de exploatare  
4  curs de apă permanent care traversează perimetrul unei exploatări 

miniere, amonte de exploatare  
 
        L28      |      Freq.     Percent        Cum. 
------------     +----------------------------------- 
 nu uda culturile|         75       53.19       53.19 
          4      |          1        0.71       53.90 
          3      |          2        1.42       55.32 
          2      |         45       31.91       87.23 
          1      |         18       12.77      100.00 
------------     +----------------------------------- 
      Total      |        141      100.00 
 
 Aţi folosit / folosiţi îngrăşăminte chimice şi / sau substanţe chimice la culturi  
 
        L29 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         78       92.86       92.86 
    Nu stiu |          2        2.38       95.24 
         Da |          4        4.76      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         84      100.00 
 
 Daca DA, care sunt acestea? (specificaţi) 
 
 
                                   L30  |      Freq.     Percent        Cum. 
----------------------------------------+----------------------------------- 
                       AZOTAT DE SODIU  |          2       66.67       66.67 
                               AZOTAŢI  |          1       33.33      100.00 
----------------------------------------+----------------------------------- 
                                   Total|          3      100.00 
 
 
 Obisnuiţi să creşteţi animale?  
 
        L31 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         95       67.38       67.38 
         Da |         46       32.62      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 

 
 La ce distanţă de exploatările miniere / haldele de steril / iazul de decantare 

creşteţi (pasc) animalele? 
 
0  absenţa răspunsului la întrebare 
         L32 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         97       68.79       68.79 
sub 500 m   |         10        7.09       75.89 
500 m-1 km  |          6        4.26       80.14 
1 km-5 km   |         17       12.06       92.20 
5 km-10 km  |          1        0.71       92.91 
peste 5 km  |         10        7.09      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
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 Sursa de apă a animalelor din gospodărie este: 
 
1  fântână  
2  curs de apă permanent care nu traversează perimetrul unei exploatări 

miniere  
3  curs de apă permanent care traversează perimetrul unei exploatări 

miniere, aval de exploatare  
4  curs de apă permanent care traversează perimetrul unei exploatări 

miniere, amonte de exploatare  
 
        L33 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
abs.raspuns |         98       69.50       69.50 
          4 |          1        0.71       70.21 
          2 |         37       26.24       96.45 
          1 |          2        1.42       97.87 
     1 şi 2 |          3        2.13      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 Sursa de alimentare cu apă a locuinţei  
Apa din fântână  
Reţea de apă oraşenească  
 
 
        L35 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
       retea|         78       55.32       55.32 
     fantana|         60       42.55       97.87 
      ambele|          3        2.13      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Dacă folosiţi apa din fântână, unde este situată aceasta? 
 
în curtea dumneavoastră  
la vecini  
la stradă (fântână publică)  
  
 
        L36 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
abs.raspuns |         94       66.67       66.67 
      vecini|         25       17.73       84.40 
    în curte|         22       15.60      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 
 Dacă folosiţi apa din fântână, ce adâncime are aceasta?   
 
     L37(m) |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          2 |          6      100.00      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |          6      100.00 
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  Dacă folosiţi apa din fântână, la ce distanţă faţă de locuinţă este situată 
aceasta (m)? 

 
      L38(m)|      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          5 |          2        6.25        6.25 
         10 |          3        9.38       15.62 
         20 |          1        3.12       18.75 
         30 |          3        9.38       28.12 
         50 |          1        3.12       31.25 
         60 |          1        3.12       34.38 
        100 |          4       12.50       46.88 
        150 |          1        3.12       50.00 
        200 |          1        3.12       53.12 
        300 |          4       12.50       65.62 
        600 |          4       12.50       78.12 
        700 |          1        3.12       81.25 
        800 |          2        6.25       87.50 
        900 |          4       12.50      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         32      100.00 
 
 
 Dacă folosiţi apa din fântână, când a fost construită aceasta? 
 
0  absenţa răspunsului la întrebare 
1  cu mai mult de 30 ani în urmă 
2  între 10 - 30 ani în urmă 
3  cu mai puţin de 10 ani în urmă 
 
        L39 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        134       95.04       95.04 
          1 |          4        2.84       97.87 
          2 |          2        1.42       99.29 
          3 |          1        0.71      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 

 
4.2.5  Obiceiuri. Practici. Atitudini  

 
 Câte ore obişnuiţi să staţi la soare vara, într-o zi obişnuită din săptămână? 

(Nr. de ore) 
 
        I1a |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |          3        2.24        2.24 
          1 |         13        9.70       11.94 
          2 |         15       11.19       23.13 
          3 |          8        5.97       29.10 
          4 |         13        9.70       38.81 
          5 |         15       11.19       50.00 
          6 |         13        9.70       59.70 
          7 |          4        2.99       62.69 
          8 |         19       14.18       76.87 
          9 |          1        0.75       77.61 
         10 |         19       14.18       91.79 
         12 |         11        8.21      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        134      100.00 
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  Câte ore obişnuiţi să staţi la soare vara, la sfârşit de săptămână? (Nr. de ore) 
 
        I1b |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |         11        8.03        8.03 
          2 |          9        6.57       14.60 
          3 |         12        8.76       23.36 
          4 |         18       13.14       36.50 
          5 |         24       17.52       54.01 
          6 |         10        7.30       61.31 
          7 |          5        3.65       64.96 
          8 |         18       13.14       78.10 
          9 |          4        2.92       81.02 
         10 |         16       11.68       92.70 
         11 |          1        0.73       93.43 
         12 |          9        6.57      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        137      100.00 
 
 
 Aveţi o piele sensibilă care se arde uşor?   
 
         I2 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         68       48.23       48.23 
    Nu stiu |          2        1.42       49.65 
         Da |         71       50.35      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Vă rugăm să specificaţi cât timp, în medie în decursul unui an, petreceţi pe 

perioada concediilor/la sfârşit de săptămână, altundeva decât în zona în care locuiţi ( 
nr.zile/săpt.):  

 
        I3a |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 
          1 |          5       14.29       14.29 
          2 |          3        8.57       22.86 
          3 |          2        5.71       28.57 
          4 |          1        2.86       31.43 
          5 |          1        2.86       34.29 
          6 |          2        5.71       40.00 
          7 |         21       60.00      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         35      100.00 
 
 
 Nr. săptămâni/lună    
 
        I3b |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |         32       66.67       66.67 
          2 |         11       22.92       89.58 
          3 |          5       10.42      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         48      100.00 
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 Nr. luni/an 
 
        I3c |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |         34       91.89       91.89 
          2 |          2        5.41       97.30 
          4 |          1        2.70      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         37      100.00 
 
 
 Cultivaţi legume, fructe în zonă?  
 
         I4 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         51       36.17       36.17 
         Da |         90       63.83      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Obişnuit, unde cultivaţi legume, fructe?   
 
0  Absenţa răspunsului la întrebare 
1  Departe de zona cu trafic auto 
2  În vecinătatea exploatării miniere 
3  În vecinătatea haldelor de steril 
         I5 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         78       55.32       55.32 
          1 |         14        9.93       65.25 
          2 |         39       27.66       92.91 
          3 |         10        7.09      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Cât de des consumaţi legume, fructe cultivate în zonă?  
 
0  absenţa răspunsului la întrebare 
1  mai rar 
2  lunar 
3  săptămânal 
4  zilnic 
 
         I6 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         53       37.59       37.59 
          1 |         12        8.51       46.10 
          2 |          5        3.55       49.65 
          3 |         33       23.40       73.05 
          4 |         38       26.95      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Spalaţi bine legumele, fructele cultivate în zonă?  
 
         I7 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         12       13.48       13.48 
         Da |         77       86.52      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         89      100.00 
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 Vă spalaţi pe mâini de fiecare dată înainte de a prepara sau consuma 
alimente? 

 
         I8 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         24       17.02       17.02 
    Nu stiu |          1        0.71       17.73 
         Da |        116       82.27      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Pentru a face curat în locuinţă, cât de des folosiţi aspiratorul? 
 
0  absenţa răspunsului la întrebare 
1  zilnic  
2  săptămânal  
3  lunar 
3  rar 
4  niciodată 
 
         I9 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |          2        1.42        1.42 
          1 |         35       24.82       26.24 
          2 |         78       55.32       81.56 
          3 |          2        1.42       82.98 
          4 |          1        0.71       83.69 
          5 |         23       16.31      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 
 Pentru a face curat în locuinţă, cât de des curăţaţi cu cârpa udă? 
0  absenţa răspunsului la întrebare 
1  zilnic  
2  săptămânal  
3  lunar 
3  rar 
4  niciodată 
 
        I10 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |          1        0.71        0.71 
          1 |         61       43.26       43.97 
          2 |         74       52.48       96.45 
          3 |          1        0.71       97.16 
          4 |          4        2.84      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 

 
 

4.2.6  Fumatul 
 
 Aţi fumat cel puţin 100 de ţigări în cursul întregii vieţi? 
          J1 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         58       41.13       41.13 
         Da |         83       58.87      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
-> sex=        F   
Vârstă     | J1 
(ani)      |         Nu        Da |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
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     18-29 |         7         10 |        17  
           |     20.59      47.62 |     30.91  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         7          2 |         9  
           |     20.59       9.52 |     16.36  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |         8          6 |        14  
           |     23.53      28.57 |     25.45  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |        10          2 |        12  
           |     29.41       9.52 |     21.82  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         2          1 |         3  
           |      5.88       4.76 |      5.45  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        34         21 |        55  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
-> sex=        M   
Vârstă     | J1 
(ani)      |         Nu        Da |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
     18-29 |        14         24 |        38  
           |     58.33      38.71 |     44.19  
-----------+----------------------+---------- 
     30-39 |         4         14 |        18  
           |     16.67      22.58 |     20.93  
-----------+----------------------+---------- 
     40-49 |         2         15 |        17  
           |      8.33      24.19 |     19.77  
-----------+----------------------+---------- 
     50-59 |         2          6 |         8  
           |      8.33       9.68 |      9.30  
-----------+----------------------+---------- 
       >60 |         2          3 |         5  
           |      8.33       4.84 |      5.81  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |        24         62 |        86  
           |    100.00     100.00 |    100.00  
 
 
 
 Cam ce vârstă aveaţi când aţi început să fumaţi în mod regulat (ex. cel puţin 

una pe zi)?  
 
         J2 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         12 |          1        1.20        1.20 
         13 |          1        1.20        2.41 
         14 |          4        4.82        7.23 
         15 |          9       10.84       18.07 
         16 |          4        4.82       22.89 
         17 |          5        6.02       28.92 
         18 |         19       22.89       51.81 
         19 |          5        6.02       57.83 
         20 |         15       18.07       75.90 
         21 |          9       10.84       86.75 
         22 |          2        2.41       89.16 
         23 |          3        3.61       92.77 
         24 |          3        3.61       96.39 
         30 |          1        1.20       97.59 
         39 |          1        1.20       98.80 
         40 |          1        1.20      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         83      100.00 
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 Dacă nu mai fumaţi în prezent, ce vârstă aveaţi când aţi renunţat la fumatul în 
mod regulat?  

 
         J3 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         20 |          1        6.25        6.25 
         23 |          1        6.25       12.50 
         24 |          1        6.25       18.75 
         25 |          2       12.50       31.25 
         28 |          1        6.25       37.50 
         29 |          1        6.25       43.75 
         34 |          2       12.50       56.25 
         35 |          3       18.75       75.00 
         41 |          1        6.25       81.25 
         43 |          1        6.25       87.50 
         44 |          1        6.25       93.75 
         49 |          1        6.25      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         16      100.00 
 
 
 Se fumează sau s-a fumat în locuinţa dumneavoastră?  
 
         J5 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         57       40.43       40.43 

         Da |         84       59.57      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 

4.2.7  Consum de alcool 
 
 Consumaţi alcool ? 
 
         J7 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         Nu |         93       65.96       65.96 
         Da |         48       34.04      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
 
 Cât de des consumaţi o porţie de peşte (150 g), provenit din lacurile sau 

râurile din zonă? 
 
1. una sau mai multe mese pe zi 
2. 2-6 mese/sapt. 
3. 1 masă/sapt. 
4. 2 mese/luna 
5. 1 masă/luna 
6. o masă la fiecare două luni 
7. mai puţin de 6 mese pe an 
8. nici o masă 
 
         J8 |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          2 |          3        2.13        2.13 
          3 |          4        2.84        4.96 
          4 |          6        4.26        9.22 
          5 |          7        4.96       14.18 
          6 |          4        2.84       17.02 
          7 |         18       12.77       29.79 
          8 |         99       70.21      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        141      100.00 
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4.3 Rezultatele studiului de chestionar 
4.3.1 Descrierea populaţiei de studiu 

 
Studiul a inclus un număr de 141 adulţi cu vârste cuprinse între 18 şi 77 de ani cu o 

medie şi deviaţie standard de 37.7 ± 12.6 ani. Distribuţia pe grupe de vârstă a fost de: 39 % 
între 18 şi 29 ani; 19 % între 30 şi 39 ani; 22 % între 40 şi 49 ani; 14 % între 50 şi 59 ani şi 6 
% peste 60 ani.  

Distribuţia subiecţilor participanţi pe grupe de sex este de: 39 % femei şi 61 % 
bărbaţi. Analiza distribuţiei populaţiei pe grupe de vârstă şi sex arată o preponderenţă a 
sexului masculin în grupele de vârstă mai tinere şi o preponderenţă a sexului feminin în 
grupele de vârstă mai înaintată, cu excepţia ultimei grupe de vârstă peste 60 de ani, 
diferenţele nefiind semnificative statistic. 

Populaţia care a participat la studiul de chestionar are domiciliul actual în zona Abrud 
– 29 %, zona Cărpeniş – 28 % şi respectiv zona Roşia Montană – 41 %, cu excepţia a trei 
subiecţi care locuiesc în zona Câmpeni. Perioada de când locuiesc la domiciliul actual 
variază de la mai puţin de un an până la 67 de ani, cu o medie şi deviaţie standard de 21 ± 
15.5 de ani. Nu există diferenţe semnificative în funcţie de zona de domiciliu a mediei 
perioadei de domiciliu la adresa actuală. Un procent de 69 % din subiecţi locuiesc la 
domiciliul actual de peste 10 ani şi un procent mic de 7 % locuiesc la adresa prezentă de un 
an sau mai puţin. Un număr de 96 de subiecţi au avut domicilii anterioare celui în care 
locuiesc în prezent. Dintre aceştia, 18 % au locuit anterior prezentului domiciliu în alte 
judeţe, 23 % în zona Câmpeni, 18 % în zona Abrud, 12 % în zona Cărpeniş şi 30 % în zona 
Roşia Montană.  

Analiza distribuţiei populaţiei de studiu pe grupe de sex în funcţie de zona de 
domiciliu indică o scădere a procentului de femei din zona Abrud (44 %) la Cărpeniş (41 %), 
înregistrând cea mai mică valoare în zona Roşia Montană  (36 %). In ce priveşte populaţia 
de sex masculin, situaţia este inversată, procentul subiecţilor crescând de la 56 % în Abrud, 
la 59 % în Cărpeniş şi 64 % în Roşia Montană. Diferenţele observate nu sunt semnificative 
statistic. 

Distribuţia subiecţilor de sex feminin pe grupe de vârstă în funcţie de zona de 
domiciliu arată o preponderenţă a adulţilor cu vârsta între 18 şi 49 ani în zona Roşia 
Montană, între 50-59 ani în Cărpeniş şi la categoriile de extreme de vârstă (18-29 ani şi 
respectiv peste 60 ani) în zona Abrud. Pentru subiecţii de sex masculin, distribuţia este 
diferită şi anume, grupa de vârstă de 40-49 ani este preponderenta în zona Roşia Montană, 
grupele de vârstă mai înaintate (50-59 ani, >60 ani) în zona Cărpeniş şi grupele de vârstă 
cele mai tinere (18-29 ani, 30-39 ani) în zona Abrud.  

Din totalul de 141 subiecţi luaţi în studiu, un procent de 57.5 % lucrează în prezent la 
societatea comercială Roşia Montană Gold Corporation SA (RMGC) şi alte exploatări 
miniere din zona Roşia Montană. La aceştia, vechimea la locul de muncă a variat între un an 
şi 23 de ani, cu o medie şi variaţie standard de 4.8 ± 4.4 ani. De asemenea, un procent de 
33 % au avut locul de muncă anterior tot în cadrul acestor societăţi economice. Dintre cei 
care în prezent nu lucrează în societăţi economice de exploatare minieră, 17 % au avut locul 
de muncă anterior în cadrul societăţii RMGC sau alte exploatări miniere din zonă. Pentru 
locul de muncă anterior în cadrul societăţii RMGC sau alte exploatări miniere din zonă s-a 
înregistrat o vechime la locul de muncă ce a variat între un an şi 38 de ani, cu o medie şi 
variaţie standard de 9.3 ± 10.5 ani.  

În ce priveşte ocupaţiile cu potenţiala expunere la poluanţi iritanţi, metale (Pb, Cd, 
As, Hg) şi cianuri, un procent de 35.5 % dintre subiecţi au în prezent şi un procent de 18.4 % 
au avut anterior aceste tipuri de ocupaţii. Din numărul total de subiecţi participanţi în studiul 
de chestionar, un procent de 43.3 % lucrează şi/sau au lucrat anterior în ocupaţii cu 
potenţială expunere la poluanţii investigaţi, în medie o perioadă de 6.3 ± 9.9 ani. 

Descrierea indicatorilor socio-economici care caracterizează populaţia luată în studiu 
cuprinde: nivelul de educaţie (ultima şcoală absolvită), încadrare în muncă în sistemul de 
stat sau privat, venitul lunar al familiei, starea civilă 
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(necăsătorit/căsătorit/divorţat/separat/văduv) şi naţionalitatea. Rezultatele analizei 
informaţiilor culese pe baza chestionarului arată că aproximativ jumătate din populaţia 
studiată a absolvit liceul/colegiu, 31 % au absolvit doar şcoala generală şi un procent de 16 
%  au absolvit o universitate. Un număr de trei subiecţi au doar şcoala primară. În ce 
priveşte încadrarea în muncă, 69.5 % dintre adulţii luaţi în studiu sunt încadraţi cu normă 
întreagă în sistemul de stat sau privat. Un procent de 22.7 % sunt pensionaţi sau casnici/e şi 
2.8 % sunt şomeri de mai mult de 6 luni. Aproximativ 5 % dintre subiecţi sunt antreprenori, 
studenţi sau angajaţi fără normă întreagă.  

Venitul lunar pe familie este într-un procent de 87 % de peste 5 milioane lei. 
Aproximativ 11 % din subiecţi au un venit lunar în familie între 2 şi 5 milioane lei şi doar 3 
subiecţi au dat informaţii cu privire la venitul lunar pe familie ca fiind între 1 şi 2 milioane lei. 
Analizarea stării civile a subiecţilor investigaţi arată că un procent de 70.2 % dintre aceştia 
sunt căsătoriţi, 18.4 % sunt singuri şi locuiesc cu părinţii, 4.3 % sunt necăsătoriţi şi locuiesc 
singuri, 4.3 % sunt văduvi şi aproximativ 2.8 % sunt divorţaţi. În ce priveşte naţionalitatea, 
aproximativ 98 % s-au declarat de naţionalitate română şi un procent de 2 % de naţionalitate 
maghiară. 

 
4.3.2 Evaluarea expunerii pe baza informaţiilor din chestionar 

 
Prin intermediul chestionarului s-au cules informaţii privind condiţiile de amplasare a 

locuinţei faţă de exploatările miniere, haldele de steril, iaz de decantare şi existenţa de 
bariere naturale între locuinţă şi acestea. S-a investigat de asemenea prezenţa unor surse 
alternative de poluare a mediului cum ar fi tipul de încălzire al locuinţelor şi traficul rutier din 
zonă. 

Astfel, aproximativ 1/3 din populaţia luată în studiu are locuinţa amplasată la mai 
puţin de 1km faţă de perimetrul exploatărilor miniere situate în zona de studiu. Un procent de 
30 % locuiesc la o distanţă între 1 şi 5 km faţă de exploatări, 23 % între 5 şi 10 km şi 
aproximativ 15 % la peste 5 km . Distribuţia procentuală a populaţiei studiate în relaţie cu 
distanţa locuinţei faţă de haldele de steril de la exploatările miniere existente în zonă este 
similară cu cea prezentată anterior. În ce priveşte distanţa între locuinţă şi iazul de 
decantare al exploatărilor miniere, un procent mult mai mic de subiecţi se situează la o 
distanţă sub un km faţă de acestea (5.7 %), majoritatea încadrându-se în distanţa 1 – 10 km 
(39.7 % între 1-5 km, 30.5 % între 5-10 km). Aproape ¼ din populaţia aflată în studiul de 
chestionar (24.1 %) locuieşte la o distanţă mai mare de 5 km faţă de iazul de decantare al 
exploatărilor miniere din zonă. În aproximativ 30 % din cazuri, subiecţii au declarat că există 
surse de zgomot provenite de la exploatările miniere. Circa 60 % din cei intervievaţi au 
plasate între locuinţă şi exploatările miniere bariere naturale constituite din relief (culme 
muntoasă, deal).  

Un procent de 78 % din populaţia de studiu locuieşte în casă şi doar un procent de 
22 % locuieşte în bloc. Aproape toţi subiecţii utilizează încălzirea locuinţei pe baza arderii 
lemnelor (98.6 %). Suplimentar utilizează gaze sau lemne pentru încălzirea locuinţei un 
procent de 10 % dintre subiecţii investigaţi. Mai mult de jumătate din populaţia de studiu (55 
%) folosesc gazele ca şi combustibil pentru bucătărie, 30.5 % gaze şi lemn şi 13.5 % numai 
lemn. Aproximativ ½ din subiecţii participanţi în studiu îşi încălzesc locuinţa între 5 şi 8 ore 
pe zi, 30 % 10-12 ore pe zi şi 11% încălzesc locuinţa 24 de ore pe zi. 

Locuinţa este amplasată în 45 % din cazuri la stradă, aproximativ 60 % dintre 
subiecţi având locuinţa situată pe un drum regional sau stradă principală. Traficul rutier este 
frecvent pe strada pe care locuiesc subiecţii la 55 % dintre aceştia.  

Majoritatea subiecţilor au locuinţa situată la mai puţin de 500 m faţă de cel mai 
apropiat curs de apă (84.4 %), iar din aceştia, aproximativ 60 % au locuinţa localizată în aval 
de cursul de apă. În 2/3 din cazuri, cursul de apă, în apropierea căruia este localizată 
locuinţa subiecţilor, traversează perimetrul vreunei exploatări miniere. Un procent de 62 % 
din populaţia de studiu cultivă vegetale şi aproximativ 32 % udă culturile cu apă provenită 
din cursuri de apă care traversează perimetrul exploatărilor miniere din zonă.  
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Din populaţia participantă la studiu, un procent de 55 % au ca sursă de alimentare cu 
apă a locuinţei sistemul de distribuţie centralizat prin reţea, iar 42.5 % folosesc apa din 
fântâna situată în propria curte sau la vecini. 31 % din subiecţii studiaţi care folosesc apa din 
fântână, au fântâna situată sub 50 m faţă de casă, 19 % între 50-150 m şi 50 % între 200 şi 
900 m.  

 
4.3.3 Evaluarea obiceiurilor şi practicilor pe baza informaţiilor din chestionar 

 
În jur de 30 % din populaţia de studiu obişnuieşte să stea la soare vara într-o zi 

obişnuită din săptămână sub 3 ore, în timp ce 30 % obişnuiesc să stea la soare 4-6 ore. Un 
procent de 14 % stă la soare 8 ore pe zi vara în cursul săptămânii şi tot un procent de 14 % 
stă la soare 10 ore pe zi vara. Expunerea la soare pe timp de vară la sfârşit de săptămână 
este asemănătoare cu cea prezentată anterior. Jumătate din subiecţii intervievaţi au declarat 
că prezintă o piele sensibilă care se arde uşor. În jur de 25 % din subiecţi îşi petrec pe 
perioada concediilor sau la sfârşit de săptămână aproximativ 1 lună pe an în alte 
localităţi/staţiuni în afara zonei de domiciliu. 

Din totalul populaţiei de studiu, în jur de 60 % cultivă legume/fructe în zonă şi un 
procent de aprox. 35 % subiecţi cultivă legume /fructe în vecinătatea exploatărilor miniere 
sau a haldelor de steril. Un procent de 27 % din lotul studiat consumă zilnic din legumele 
cultivate în zonă şi un procent de 23 % consumă săptămânal, restul de subiecţi, fie consumă 
lunar sau mai rar, fie nu consumă vegetale cultivate în zona de domiciliu. Dintre cei care 
cultivă şi consumă legume/fructe cultivate în zonă, 86.5 % obişnuiesc să le spele bine 
înainte de gătire/consumare. Din totalitatea lotului investigat, 83 % se spală pe mâini de 
fiecare dată înainte de a prepara sau consuma alimente. 

Cu privire la frecvenţa şi modalităţile folosite pentru curaţenia locuinţei, un procent de 
80 % din populaţia de studiu foloseşte aspiratorul zilnic sau săptămânal pentru a face curat, 
în timp ce 16 % nu au folosit niciodată aspiratorul. În jur de 96 % din subiecţi folosesc cârpa 
udă zilnic sau săptămânal pentru a face curat în locuinţă şi un procent de aprox. 3 % nu au 
folosit niciodată acest mijloc de curăţenie.  

Analiza informaţiilor obţinute prin intermediul chestionarului cu privire la obiceiul 
fumatului în rândul adulţilor luaţi în studiu, arată că 59% fumează sau au fumat cel puţin 100 
ţigări în cursul întregii vieţi. Procentul de fumători fiind semnificativ mai mare la bărbaţi (72 
%) decât la femei (38 %). Distribuţia populaţiei de studiu în funcţie de fumat pe grupe de 
vârstă, nu indică o asociaţie semnificativă cu vârsta la nici una din grupele de sex, 
observându-se totuşi un trend crescător al procentului de fumători de la vârsta de 18 ani 
spre  50 ani după care urmează un trend descrescător. Un procent de 58 % dintre cei care 
fumează sau au fumat au început să fumeze regulat (cel puţin o ţigară pe zi) între vârsta de 
18 şi 21 ani. Din totalul subiecţilor care au fumat cel puţin 100 de ţigări în cursul întregii vieţi, 
19.3 % nu mai fumează în prezent.  

Un procent de aprox. 60 % din populaţia investigată este expusă pasiv la fum de 
ţigară prin fumatul în locuinţă a altor persoane. Cumulat, numărul de ani de expunere activă 
la fum de ţigară este în medie de 4.8 ± 8.4 ani şi maxim de 31 ani la femei şi în medie de 
11.5 ± 11.7 ani şi maxim 50 ani la bărbaţi. Numărul de ţigări fumate pe zi în medie pe toată 
perioada cât au fumat este de 4.3 ± 7.0 la femei şi de  11.5 ± 11.7 la bărbaţi. Cumulat, 
numărul de ani de expunere pasivă la fum de ţigară este în medie de 12.2 ± 13.3 ani şi 
maxim de 47 ani la femei şi în medie de 8.2 ± 12.0 ani şi maxim 56 ani la bărbaţi. Numărul 
de ţigări care s-a fumat în locuinţă pe zi în medie pe toată perioada cât au fost expuşi pasiv 
la fum de ţigară este de 13.1 ± 12.3 la femei şi de 7.2 ± 9.9 la bărbaţi. Un procent de 40 % 
din totalul subiecţilor investigaţi sunt atât fumători activi cât şi pasivi, în timp ce câte 
aproximativ 20 % sunt fie numai fumători pasivi, fie numai activi, fie nu sunt expuşi deloc la 
fum de ţigară.  

În ce priveşte consumul de alcool, un procent de 34 % dintre subiecţi consumă 
alcool. Analiza statistică a corelaţiei dintre consumul de alcool şi sex indică o corelaţie 
puternic semnificativă statistic cu un procent mult mai ridicat al consumului de alcool în 
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rândul bărbaţilor (45 %) comparativ cu femeile (16 %). Distribuţia pe grupe de vârstă a 
consumului de alcool nu pune în evidenţă o asociaţie semnificativă statistic. Cu toate 
acestea, se observă un trend descrescător al procentului de consumatori cu înaintarea în 
vârstă în cazul femeilor şi un trend crescător cu înaintarea în vârstă în rândul bărbaţilor. Cu 
privire la tipul şi cantitatea de alcool consumată, s-a observat că în medie se consumă 500 
ml bere/zi, 100 ml vin /zi şi 130 ml ţuică/zi. 

Consumul de peşte provenit din lacurile şi râurile din zonă a fost evaluat prin 
frecvenţa consumului unei porţii de 150 g. Un procent de 70 % au răspuns că nu consumă 
deloc peşte, iar un procent de 13 % consumă mai puţin de 6 mese pe an. Aprox. 12 % dintre 
subiecţii investigaţi consumă o masă la două luni sau 1-2 mese pe lună şi 5 % dintre subiecţi 
consumă peşte săptămânal de la 1 masă până la 6 mese pe săptămână.  
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5 Studiu de morbiditate 
5.1 Descrierea zonei studiate 

Aria de studiu a cuprins comuna Roşia Montană şi câteva dintre satele, comunele şi 
orasele adiacente (vezi lista de mai jos). Localitatea Roşia montana face parte din cadrul 
comunei Roşia Montană, care are o suprafaţă de 42 km2 şi include alte 15 sate şi cătune. 
Localizarea este în partea central-vestica a României, în Munţii Metaliferi şi aparţine 
administrativ judeţului Alba. 

 
Tabel 5-1. Lista oraşelor şi satelor cuprinse în studiu 
1 Abrud 
2 Balmoşeşti 
3 Bistra 
4 Blideşti 
5 Bonceşti 
6 Bucium 
7 Câmpeni 
8 Cărpiniş 
9 Corna 
10 Curături 
11 Dăroaia 
12 Faţa Abrudului 
13 Gura Cornei 
14 Gura Roşiei 
15 Gura Sohodol 
16 Ignăteşti 
17 Iacobeşti 
18 Roşia Montană 
19 Ţarina 
20 Vadu Moţilor 
21 Valea Bistrii 
22 Valea Caselor 
23 Vârtop 
24 Borleşti 
25 Boţeşti 
26 Certege 
27 Ciuruleasa 
28 Dealu Bistrii 
29 Dealu Capşei 
30 Floreşti 
31 Furduieşti 
32 Horea 
33 Lazuri 
34 Lupşa 
35 Mihăieşti 
36 Musca 
37 Poduri 
38 Poiana Vadului 
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39 Ponorel 
40 Scărişoara 
41 Sohodol 
42 Vârsi 
43 Vidra 

 
Datele referitoare la populaţia din Roşia Montană au fost culese din recensământul 

efectuat de Institutul Naţional de Statistică în martie 2002. 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Condiţii de referinţă pentru sănătate 
 

 
Secţiunea 5: Studiu de morbiditate 

 Pagina 57 din 147 

5.1.1 Descrierea populaţiei din zona studiată 
Tabel 5-2. Descrierea populaţiei din zona studiată 

 
 

 
 
 

Localitatea Populaţia.
1 Abrud 6190 
2 Balmoşeşti 103 
3 Bistra 1955 
4 Blideşti 33 
5 Bonceşti 151 
6 Bucium 115 
7 Câmpeni 5238 
8 Cărpiniş 417 
9 Corna 343 
10 Curături 197 
11 Dăroaia 481 
12 Faţa Abrudului 150 
13 Gura Cornei 266 
14 Gura Roşiei 104 
15 Gura Sohodol 222 
16 Ignăteşti 98 
17 Iacobeşti 56 
18 Roşia Montană 1369 
19 Ţarina 169 
20 Vadu Moţilor 203 
21 Valea Bistrii 376 
22 Valea Caselor 113 
23 Vârtop 157 
24 Borleşti 100 
25 Boţeşti 139 
26 Certege 73 
27 Ciuruleasa 551 
28 Dealu Bistrii 113 
29 Dealu Capşei 263 
30 Floreşti 173 
31 Furduieşti 155 
32 Horea 344 
33 Lazuri 302 
34 Lupşa 754 
35 Mihăieşti 197 
36 Musca 661 
37 Poduri 130 
38 Poiana Vadului 213 
39 Ponorel 56 
40 Scărişoara 743 
41 Sohodol 236 
42 Vârsi 184 
43 Vidra 51 
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5.1.2 Descrierea metodelor de selectie a subiectilor luati în studiu (morbiditati) 
Subiecţii inclusi în studiu au fost persoane din toate grupele de vârstă, de ambele 

sexe din aria de studiu care s-au prezentat la medicul de familie pentru o problemă de 
sănătate în intervalul 1 ianuarie 2001 – 31 august 2005. Datele de morbiditate au fost culese 
de la toţi medicii de familie din aria de studiu (vezi codurile prezentate mai jos). Datele 
culese au fost cele înregistrate în registrul de consultaţie în intervalul 1 ianuarie 2001 – 31 
august 2005. 

 
Tabel 5-3. Coduri pentru morbiditate (ICD 10): 

   
Tumori maligne declarate sau presupuse primare, cu localizări specifice, cu excepţia 

celor de ţesut limfoid, hematopoietic sau conjunctiv 
C00-C14 Buză, cavitate bucală, faringe 
C15-C26 Organe digestive 

C30-C39 Organe respiratorii şi intratoracice 

C43-C44 Piele 
C45-C49 Ţesuturi moi şi ţesut mezotelial 
C50 Sân 
C51-C58 Organe genitale feminine 
C60-C63 Organe genitale masculine 
C64-C68 Tract urinar 
C69-C72 Ochi, creier, alte părţi ale SNC 
C73-C75 Tiroida şi alte glande endocrine 
C81-C96 Tumori maligne declarate sau presupuse primare, cu localizări specifice, cu excepţia celor de 

ţesut limfoid, hematopoietic sau conjunctiv 
D10-D36 Tumori benigne 
D50 Anemie feriprivă 
D51-D53 Anemii nutriţionle 
D60-D64 Anemii aplastice şi alte anemii 
 Boli endocrine, nutriţionale şi metabolice 
E00-E07 Boli ale glandei tiroide 
E10-E14 Melitus diabetic 
E20-E35 Boli ale altor glande endocrine 
E50-E64 Alte deficienţe nutriţionale 
E65-E68 Obezitate şi alte stări de hiperalimentaţie 
 Boli ale sistemului nervos 
G50-G59 Afecţiuni ale nervilor, rădăcinilor acestora şi plexurilor 
G60-G64 Polineuropatii şi alte tulburări ale sistemului nervos periferic 
 Afecţiuni ale globului ocular şi anexelor 
H00-H06 Afecţiuni ale pleoapei, sistemului lacrimal şi orbitei 
H10-H13 Afecţiuni ale conjunctivei 
H46-H48 Afecţiuni ale nervului optic şi căilor nervoase 
 Boli ale sistemului circulator 
I05-I09 Boală cardiacă cronică de etiologie reumatică 
I10-I15 Boală hipertensivă 
I20-I25 Boală ischemică cardiacă 
I26-I28 Cordul pulmonar şi alte afecţiuni ale circulaţiei pulmonare 
I30-I39 Afecţiuni ale pericardului, endocardului şi valvelor  
I30-I52 Alte boli cardiace 
I60-I69 Boli cerebrovasculare 
I70-I79 Boli ale arterelor, arteriolelor şi capilarelor 
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Tumori maligne declarate sau presupuse primare, cu localizări specifice, cu excepţia 

celor de ţesut limfoid, hematopoietic sau conjunctiv 
 Boli ale sistemului respirator 
J00 Nazofaringită acută 
J01 Sinuzită acută 
J02 Faringită acută 
J03 Amigdalită acută 
J04 Laringotraheită acută 
J06 Alte infecţii acute de tract respirator superior   
J10-J18 Gripă şi pneumonie 
J20 Bronsită acută 
J21 Bronsiolită acută 
J22 Infecţii nespecificate ale tractului respirator inferior  
J30-J39 Alte boli ale tractului respirator superior  
J40 Bronsită neprecizată ca acută sau cronică 
J41 Bronsită cronică simplă şi mucopurulentă  
J43 Emfizem 
J44 Alte boli cronice pulmonare obstructive 
J45 Astm bronşic  
J47 Bronsiectazie 
J60-J70 Boli pulmonare datorate unor factori externi 
J80-J84 Alte boli pulmonare interstitiale 
J90 Pleurezie, neclasificată în alte locuri 
 Boli ale tractului digestiv 
K20 Esofagită 
K21 Boală de reflux gastro-esofagian 
K23 Afecţiuni ale esofagului în cadrul altor boli 
K25 Ulcer gastric 
K26 Ulcer duodenal 
K29 Gastrită şi duodenită 
K70 Afectare hepatică de cauză etanolică 
K71 Boală hepatică de cauză toxică 
K73 Insuficienţă hepatică neclasificată în alte locuri 
K74 Fibroză şi ciroză hepatică 
K76 Alte afecţiuni hepatice 
K77 Afectări hepatice în cadrul altor boli 
K80 Colelitiază  
K81 Cholecystitis 
K83 Alte boli ale tractului biliar  
K85 Pancreatită acută 
K87 Afectări biliare sau pancreatice în cadrul altor boli 
 Boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat 
L00-L08 Infecţii ale pielii şi ţesutului celular subcutanat 
L20-L30 Dermatite şi eczeme 
L50-L54 Urticarie şi eritem al pielii 
  
  
 Boli ale sistemului musculoscheletal şi ţesutului conjunctiv 
M05-M14 Poliartropatii inflamatorii 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Condiţii de referinţă pentru sănătate 
 

 
Secţiunea 5: Studiu de morbiditate 

 Pagina 60 din 147 

   
Tumori maligne declarate sau presupuse primare, cu localizări specifice, cu excepţia 

celor de ţesut limfoid, hematopoietic sau conjunctiv 
M15-M19 Artroză 

M60-M63 Boli ale muşchilor 
M80-M85 Boli ce afectează densitatea şi structura oaselor 
 Boli ale tractului genito-urinar 
N20-N23 Urolitiază 
N40-N51 Boli ale organelor genitale masculine 

N60-N64 Boli ale sânului 

N70-N77 Boli inflamatorii ale organelor genitale feminine 

N80-N98 Boli neinflamatorii ale organelor genitale feminine 
 Sarcină, naştere şi perioada puerperală 
O00-O08 Sarcină finalizată prin avort 

 Malformaţii congenitale şi anomalii cromozomiale 
Q00-Q07 Malformaţii congenitale ale sistemului nervos 

Q20-Q28 Malformaţii congenitale ale sistemului circulator 

 

5.2 Managementul şi analiza statistică a bazei de date: 
Introducerea datelor în computer şi prelucrarea statistică a acestora s-a realizat prin 

urmărirea următorului protocol de lucru: 
 introducerea datelor de morbiditate în baza de date creată în Excel 5.0 de două ori, 

de către două persoane diferite 
 acceptarea bazei de date în condiţiile unei diferenţe mai mici de 5% 
 analizarea bazei de date cu ajutorul pachetului de date statistice Stata 5.0 şi EpiInfo 

3.3.2 
 
Datele din registrele de consultaţie au fost colectate în 2 baze de date, una cu 

afecţiuni acute, cealaltă cu boli cronice. Ca rezultat, acelaşi bolnav putea fi introdus de mai 
multe ori, egal cu numărul de vizite la medicul de familie pentru o anumită afecţiune (de ex.: 
vizite lunare pentru tratamentul hipertensiunii arteriale). Printr-un proces de curăţare a 
datelor, s-a menţinut câte o singură introducere pentru fiecare bolnav şi fiecare boală. 

Valorile de prevalenţă pentru codurile de morbiditate selectate (acută sau cronică) au 
fost calculate în Excel 5.0. Setul de date cuprinzând aceste rezultate a fost utilizat pentru a 
genera hărţi digitalizate GIS. 

Datele pentru Roşia Montană au fost colectate în 2 baze de date, una cu afecţiuni 
acute, cealaltă cu boli cronice. Oraşele Abrud şi Câmpeni au fost subdivizate în patru zone, 
după distribuţia spaţială a domiciliilor bolnavilor şi a fost calculată frecvenţa pentru codurile 
de morbiditate alese şi din nou utilizată pentru a genera hărţi digitale. 

Numărul de cazuri (codurile de morbiditate selectate) şi numărul de locuitori au fost 
utilizate pentru a calcula OR (aportul de probabilitate) între Roşia Montană şi celelalte 
localităţi (din lista iniţială de localităţi din zonă, au fost ignorate cele cu mai puţin de 5 cazuri 
de îmbolnăvire ca şi localităţile pentru care nu au fost culese datele de morbiditate de la toţi 
medicii de familie - Albac, sau cele în care nu au existat date privind populaţia - Fântânele, 
Rogoz, sunt şi unele excepţii menţionate în continuare). 

Pentru calcularea OR, codurile bolilor au fost grupate pe tipuri de afecţiuni datele 
referitoare atât la grupul cronic cât şi la cel acut, conform ilustraţiei de mai jos: 
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Boli acute: 
 
Boli acute respiratorii – 3 grupe 
 

1) J00+J01+J02+J03+J04+J05+J06+J30-J39 
2) J10-J18+J80-J84+J90 
3)   J20+J21+J22+J40 

 
Boli acute digestive – toate codurile grupate: K20, K26, K29, K77, K81, K83, K85 
Boli acute genito-urinare – toate codurile grupate: N40-51, N70-N77, N80-N98, O00-

O08 
Boli acute oftalmologice – toate codurile grupate: H00-H06, H10-H13, H46-H48 
Boli acute dermatologice – 2 grupe 

1) L00-L08 
2)   L20-L30+L50-L54 

 
Boli cronice: 
 
Boli cronice respiratorii – 5 grupe 

1) J30-J39 
2) J40, J41, J44 
3) J43, J47 
4) J45 
5) J60-J70 

Boli cronice cardiovasculare – 4 grupe 
1) I10-I15 
2) I20-I25 
3) I26-I28; I30-I52; I70-I79 
4) I60-I69 

Boli cronice digestive – 4 grupe 
1) K20, K21 
2) K25, K26, K29 
3) K70, K71, K73, K74, K76, K77 
4) K80, K81, K83, K87 

Boli cronice ale sângelui sau ale organelor hematoformatoare – toate codurile 
grupate D50, D51-53; D60-64 

Boli cronice musculoscheletale – 3 grupe 
1) M05-M14 
2) M15-M19 
3)   M80-M85 

Boli cronice ale sistemului nervos – toate codurile grupate: G50-59; G60-G64 
Tumori -  7 grupe 

1) C00-C14; C15-C26 
2) C30-C26 
3) C43-C44; C45-C49 
4) C50, C51-C58 
5) C60-C63 
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6) C64-C68; C69-C72; C73-C75, C81-C96 
7) D10-D36 

Boli cronice genito-urinare – 3 grupe: 
1) N40-N51 
2) N60-N64; N70-N77; N80-N98 
3) N20-N23 
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Boli cronice dermatologice – 2 grupe: 
1) L00-L08 
2) L20-L30; L50-L54 

Boli cronice ale sistemului endocrin – 3 grupe: 
1) E00-E07; E20-E35 
2) E10-E14 
3) E65-E68 

Malformaţii congenitale – toate codurile grupate: Q00-Q07; Q20-Q28. 
În general, pentru afecţiunile cu mai puţin de 5 cazuri înregistrate, nu s-a calculat 

OR. Însă, în unele situaţii (boli musculo-scheletale, anemie) s-a calculat OR chiar dacă 
numărul de cazuri înregistrate a fost sub 4. Pentru tumori şi malformaţii congenitale u s-a 
calculate OR. 

 
5.3 Concluzii generale 
5.3.1 Principalele concluzii referitoare la îmbolnăvirile acute pot fi formulate după 

cum urmează: 
A. riscurile de a dezvolta boli respiratorii acute sunt semnificativ mai mari la grupul 

populaţional din localitatea Roşia Montană comparativ cu grupurile populaţionale 
din celelalte localităţi investigate, cu două excepţii: 

a. pentru unele boli respiratorii acute, locuitorii din Bucium şi Certege au 
inregistrat riscuri crescute faţa de locuitorii din localitatea Roşia 
Montană 

b. în unele localităţi cu un număr mai mic de locuitori, riscurile de a 
dezvolta boli respiratorii acute sunt mai mici la populaţia din Roşia 
Montană, fără a avea o semnificaţie statistica puternică 

B. riscurile de a dezvolta boli digestive acute sunt semnificativ mai mari pentru 
populaţia din localitatea Roşia Montană comparativ cu toate localităţile 
investigate uneori fără semnificaţie statistică, dar cu valori ale OR şi RR destul de 
mari.  

C. riscurile de a dezvolta boli oculare acute sunt relativ similare prin prisma tendinţei 
descrise în cazul bolilor digestive acute, respectiv riscuri mai mari pentru Roşia 
Montană, excepţie făcând locuitorii din Certege, pentru care riscurile dezvoltarii 
acestor afectiuni sunt mai crescute comparativ cu cele ale locuitorilor din Roşia 
Montană. 

D. riscurile de a dezvolta boli acute ale pielii se suprapune comportamentului descris 
în cazul afecţiunilor digestive acute, respectiv riscuri crescute pentru grupul 
populaţional din localitatea Roşia Montană. 

E. riscurile de a dezvolta boli acute ale sistemului genito-urinar sunt relativ similare 
situatiei descrise în cazul bolilor oculare acute, insemnănd riscuri mai mari pentru 
locuitorii din Roşia Montană, de aceasta data excepţia fiind reprezentata de 
locuitorii din localitatea Bucium cu riscuri mai crescute comparativ cu cei din 
localitatea Roşia Montană. 

F. în general, se poate spune că populaţia din localitatea Roşia Montană prezintă 
riscuri mai mari de a dezvolta afecţiuni acute respiratorii, digestive, oculare, ale 
pielii, ale sistemului genito-urinar comparativ cu grupurile populaţionale din 
celelalte localităţi investigate. Există unele situaţii specifice, în care grupurile 
populaţionale altele decât cel din Roşia Montană au prezentat riscuri crescute 
pentru: boli respiratorii acute, pentru Bucium şi Certege, boli oculare acute pentru 
Certege, şi boli acute ale sistemului genito-urinar pentru Bucium. 
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5.3.2 Principalele concluzii care se desprind în ceea ce priveşte bolile cronice pot fi 
formulate după cum urmează: 
 
A. bolile respiratorii cronice urmează modelul bolilor respiratorii acute, ceea ce 

inseamnă că probabilitatea de a dezvolta aceste boli este mai mare pentru 
populaţia din localitatea Roşia Montană, cu două excepţii reprezentate de 
grupurile populaţionale din localitatile Certege şi Bucium.  

B. riscul de a apariţie a bolilor cardiovasculare cronice este semnificativ mai mare la 
locuitorii din Roşia Montană faţa de populaţiile din celelalte localităţi investigate, 
în timp ce la Certege (pentru toate categoriile) şi Bucium (o categorie) situaţia 
este inversă, insemnând riscuri mai mari în aceste localităţi.  

C. în cazul bolilor digestive cronice nu există o tendinţă specifică în termenii 
distribuţiei spaţiale.  

D. bolile cronice hematologice şi bolile cronice ale organelor hematoformatoare au 
inregistrat fie riscuri mai mari fie riscuri mai mici în răndurile populaţiei din 
localitatea Roşia Montană, fără să existe o tendinţă specifică de distribuţie 
spaţială. 

E. bolile tegumentare cronice au prezentat riscuri semnificativ crescute pentru 
localitatea Roşia Montană faţă de localitatea Abrud. 

F. s-au constatat riscuri semnificativ crescute privind apariţia diabetului zaharat la 
locuitorii din Roşia Montană faţă de grupurile populaţionale din Abrud şi 
Câmpeni, în timp ce pentru celelalte boli endocrine cronice nu există un trend 
specific în termenii distribuţiei spaţiale (situaţie similară cu cea descrisă în cazul 
bolilor digestive cronice). 

G. bolile cronice musculo-scheletale şi ale ţesutului conjunctiv  punctează riscuri mai 
mari în localitatea Roşia Montană în comparaţie cu celelalte localităţi investigate, 
în timp ce pentru localităţile Certege şi Bucium riscurile sunt mai mari faţă de 
localitatea Roşia Montană.  

H. riscurile de a dezvolta boli cronice ale sistemului nervos sunt fie mai mari, fie mai 
mici la grupul populaţional din localitatea Roşia Montană comparativ cu 
populaţiile din restul localităţilor investigate. 

I. bolile cronice ale aparatului genito-urinar au indicat riscuri mai mari pentru 
populaţia din Roşia Montană comparativ cu grupurile populaţionale din celelalte 
localităţi investigate  

Ca şi o concluzie generala putem afirma faptul că acest studiu exhaustiv (având 
caracter de noutate în termenii spaţialitatii şi condiţiilor de mediu) stabileşte faptul că starea 
de sănătate a populaţiei din localitatea Roşia Montană (excepţie facând localităţile Bucium şi 
Certege) este mai deficitară comparativ cu celelalte localităţi din studiul de faţa situate în 
imediata vecinătate sau la distanţă de această zonă investigată.  
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6 Evaluarea riscului 
6.1 Metodologie de lucru 

6.1.1 Datele de mediu 
Datele de mediu sunt reprezentate de concentraţii ale poluanţtilor în factorii de 

mediu, astfel: pentru aer – s-au determinat pulberile respirabile PM10 şi gazele iritante NOX şi 
SO2; pentru apa de suprafaţă, profunzime şi sol – s-au determinat şase metale (As, Cd, Cr, 
Ni, Hg, Pb) iar în cazul apei de suprafaţă şi solului, s-au determinat şi cianurile, pe lângă 
cele şase metale. Probele de aer, apa de suprafaţă, apa de profunzime şi sol au fost 
recoltate din localitatea Roşia Montană şi alte câteva localităţi situate respectiv la distanţe 
mai mici şi mai mari faţa de Roşia Montană (vezi tabelul de mai jos). La acestea s-au 
adăugat datele de mediu existente din măsurătorile anterioare (monitorizare, evaluări).  

 
Tabel 6-1. Localităţile de unde s-au recoltat probe din factorii de mediu 

Nr. Crt. Cod localitate Localitate 
1 01 Abrud 
2 02 Balmoşeşti 
3 03 Cărpiniş 
4 04 Corna 
5 05 Gura Cornei 
6 06 Gura Roşiei 
7 07 Ignăteşti 
8 08 Roşia Montană 
9 09 Ţarina 
10 10 Avram Iancu 
11 11 Bistra 
12 12 Câmpeni 
13 13 Curături 
14 14 Vadu Moţilor 
15 15 Vârtop 
16 16 Iacobeşti 
17 17 Blideşti 
18 18 Muntari 
19 19 Poiana 
20 20 Bisericani 
21 21 Heleşti 
22 22 Văleni 
23 23 Bunta 
24 24 Dogăreşti 
25 25 Bucium 
26 26 Valea Abruzel 
27 27 Vâlcea 

 
Probele recoltate au fost analizate în laborator (Analist Service, Bucuresti) 

determinându-se concentraţiile de poluanţi care au fost introduse intr-o baza de date creată 
în Excel. De menţionat ca în alcătuirea acestei baze de date s-au făcut următoarele 
asumpţii: în cazul determinărilor de metale în sol pentru concentraţii ale mercurului, 
arsenului, cromului, nichelului şi cadmiului mai mici de 0,05 μg/kg substanţă uscată, s-a 
făcut asumpţia că această concentraţie este egală cu 0,01 μg/kg substanţă uscată, în cazul 
determinărilor de metale în apă, pentru concentraţii ale arsenului, cromului, nichelului şi 
cadmiului mai mici de 1 μg/l, s-a făcut asumpţia că această concentraţie este egală cu 0,1 
μg/l iar în cazul concentraţiei plumbului în apă, s-a făcut asumpţia că această concentraţie 
este egală cu 0.001 μg/l, în cazul mercurului, pentru concentraţii mai mici de 0,1, s-a făcut 
asumpţia că aceasta concentraţie este egală cu 0 μg/l şi respectiv în cazul determinărilor de 
pulberi în aer, pentru SLD s-a făcut asumpţia ca acesta concentraţie este egală cu 0.001 
mg/m3. 

In alcătuirea bazei de date finale, conţinând atât datele de mediu (concentraţiile de 
poluanţi în factorii de mediu) cât şi datele de sănătate (prevalenţele pe afecţiuni sau grupe 
de afecţiuni) s-au utilizat valorile măsurate ale concentraţiilor de poluanţi în factorii de mediu 
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în diferite puncte din localităţile investigate şi respectiv mediile geometrice calculate în Excel 
ale mai multor valori măsurate în diferite puncte din cadrul localităţilor investigate. 

In baza de date finală în care s-a realizat relaţionarea datelor de sănătate cu datele 
de mediu, localităţile investigate au fost grupate în trei zone astfel: zona 1 care a inclus 
localităţile Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpeniş; zona 2 cuprinzând localităţile Abrud, 
Corna, Gura Cornei, Bucium şi zona 3 cuprinzând localităţile Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti.  

 
6.1.2 Datele de sănătate 

S-au calculat prevalenţele pentru patologia de interes (bronşita cronică şi alte boli 
pulmonare obstructive, astm, boala hipertensivă, cardiopatie ischemică, cord pulmonar 
cronic, boli crebrovasculare, anemii, dermatite şi exeme, afecţiuni tiroidiene, diabet zaharat, 
boli care afectează structura oaselor, urolitiaza) în Microsoft Office Excel 2003 utilizând 
informaţiile privind numărul de cazuri pentru afecţiunea în cauză şi numărul populaţiei în 
localitatea respectivă. Prevalenţele s-au introdus intr-o bază de date creată în Excel 
împreună cu datele de mediu de unde informaţiile au fost importate în programul Stata 5.0 în 
care s-a realizat prelucrarea statistică a datelor de sănătate în relaţie cu datele de mediu. 

 
6.1.3 Managementul şi analiza statistică a bazelor de date 

Graficele au fost efectuate în programul Microsoft Office Excel 2003. 
Prelucrarea statistică avansată a datelor s-a realizat în programul Stata 5.0 prin 

modelul de regresie lineară univariată şi multivariată. Coeficienţii de regresie şi erorile 
standard obţinute în urma utilizării modelului de regresie lineară ne arată corelaţia existentă 
între variabila dependentă studiată şi variabila/ variabilele independente introduse în model.  

Diferenţele evidenţiate prin compararea datelor au fost testate prin valoarea P (p-
value). Valoarea P reprezintă probabilitatea ca diferenţe cel putin la fel de mari ca şi cele 
constatate în datele observăte să survină ca rezultat al intâmplării (ipoteza zero). Ipoteza 
zero este acceptată sau respinsă în funcţie de valoarea P, care poate fi mai mare sau mai 
mica decât nivelul de semnificaţie, pentru care se alege în mod obisnuit valoarea de 0,05 
(5%). Dacă valoarea P este sub nivelul de semnificaţie ne arată ca este improbabil (dar nu 
imposibil) ca rezultatele observăte sa fie determinate doar de intamplare, ipoteza zero fiind 
respînsă. 

 
6.1.4 Prognoza pe mediu şi sănătate 

Estimarile concentraţiilor de poluanţi în factorii de mediu pentru anii 2018 (anul 9 al 
exploatarii) şi 2023 (anul 14 al exploatarii) provin din modelele de estimare realizate de 
grupul de experti implicati în evaluarea impactului proiectului asupra mediului. 

Bazele de date cu concentraţiile estimate ale poluanţtilor în factorii de mediu pentru 
anii 2018 (anul 9 al exploatarii) şi 2023 (anul 14 al exploatarii) s-au realizat în Excel, de unde 
informaţiile au fost importate în programul Stata în care s-a realizat prelucrarea statistică a 
datelor şi modelele de prognoza pe starea de sănătate. 

Estimarea efectelor pe sănătate în funcţie de estimările concentraţiilor de poluanţi în 
factorii de mediu pentru anii 2018 (anul 9 al exploatării) şi 2023 (anul 14 al exploatării) s-a 
realizat utilizând modelul de regresie liniară univariată şi multivariată în programul Stata 5.0. 

 
6.2 Analiza statistică a datelor de sănătate  

(prevalenţe pe grupe de afecţiuni) în relaţie cu datele de mediu (concentraţii de 
poluanţi măsurate în factorii de mediu) în model de regresie liniară 
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Tabel 6-2. Relaţia dintre concentraţia de NO2 din aerul atmosferic şi bronşita 
cronică 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

bronşita |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
 aer_no2 |  -.0085744   .0124074     -0.691   0.561      -.0619592    

.0448104 
Zona 2 
 aer_no2 |  -.3618056   1.034498     -0.350   0.760      -4.812891     

4.08928 
Zona 3 
 aer_no2 |  -.4415776   .7648348     -0.577   0.667      -10.15973     

9.27657 
Zona 1+2+3 
 aer_no2 |  -.0380143   .0469448     -0.810   0.439      -.1442108    

.0681821 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea bronşitei cronice cu nivelele concentraţiei de NO2 în aerul atmosferic în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică atât în zona 1 (care include 
localităţile Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) cât şi în zona 2 (care include localităţile 
Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi zona 3 (care include localităţile Roşia Montană, 
Ţarina, Balmoşeşti). 

 
Tabel 6-3. Relaţia dintre concentraţia de SO2 din aerul atmosferic şi bronşita 

cronică 
------------------------------------------------------------------------------ 
bronşita |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
 aer_so2 |  -.0627452   .1881384     -0.334   0.770      -.8722392    

.7467489 
Zona 2 
 aer_so2 |  -1.629643   2.884892     -0.565   0.629      -14.04233    

10.78305 
Zona 3 
 aer_so2 |   2.546007   2.96              .   0.000       2.546007    

2.546008 
Zona 1+2+3 
 aer_so2 |  -.4173157   .5359846     -0.779   0.456      -1.629797    

.7951656 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea bronşitei cronice cu nivelele concentraţiei de SO2 din aerul atmosferic în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi 
totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 
şi semnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-4. Relaţia dintre concentraţia de PM10 din aerul atmosferic şi bronşita 
cronică 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

bronşita |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
  aer_pm |  -.0036351   .0274675     -0.132   0.907      -.1218181    

.1145479 
Zona 2 
  aer_pm |  -.0293644   .2190148     -0.134   0.906       -.971709    

.9129802 
Zona 3 
  aer_pm |   .8264475    9.61             .   0.000       .8264474    

.8264477 
Zona 1+2+3 
  aer_pm |  -.0549173   .0654558     -0.839   0.423      -.2029884    

.0931539 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea bronşitei cronice cu nivelele concentraţiei de pulberi respirabile din 

aerul atmosferic în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative 
(efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 
1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, 
Corna, Bucium) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea 
concentraţiei poluantului) şi semnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti). 

 
Tabel 6-5. Relaţia dintre concentraţia de NO2 din aerul atmosferic şi astmul bronşic 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

    astm |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
 aer_no2 |  -.0023789   .0043572     -0.546   0.640      -.0211265    

.0163687 
Zona 2 
 aer_no2 |  -.0743421   .0438851     -1.694   0.232      -.2631644    

.1144801 
Zona 3 
 aer_no2 |  -.0358549   .0621025     -0.577   0.667      -.8249418    

.7532321 
Zona 1+2+3 
 aer_no2 |  -.0023212   .0034353     -0.676   0.516      -.0100923    

.0054499 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea astmului bronşic cu nivelele concentraţiei de NO2 în aerul atmosferic în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică atât în zona 1 (Câmpeni, 
Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) cât şi în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi zona 3 
(Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-6. Relaţia dintre concentraţia de SO2 din aerul atmosferic şi astmul bronşic 
------------------------------------------------------------------------------ 
    astm |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
 aer_so2 |   .0117763   .0648449      0.182   0.873      -.2672288    

.2907813 
Zona 2 
 aer_so2 |   .0688059   .1936017      0.355   0.756      -.7641949    

.9018068 
Zona 3 
 aer_so2 |   .2067288          .          .       .              .           

. 
Zona 1+2+3 
 aer_so2 |  -.0021997   .0400941     -0.055   0.957      -.0928989    

.0884995 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea astmului bronşic cu nivelele concentraţiei de SO2 în aerul atmosferic în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 

 
Tabel 6-7. Relaţia dintre concentraţia de PM10 din aerul atmosferic şi astmul 

bronşic 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
    astm |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  aer_pm |  -.0069744   .0079208     -0.881   0.471      -.0410548    

.0271059 
Zona 2 
  aer_pm |   .0105873   .0119918      0.883   0.470      -.0410091    

.0621837 
Zona 3 
  aer_pm |   .0671053    8.49             .   0.000       .0671053    

.0671053 
Zona 1+2+3 
  aer_pm |  -.0000677    .004922     -0.014   0.989      -.0112021    

.0110666 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea astmului bronşic cu nivelele concentraţiei de pulberi respirabile din 

aerul atmosferic în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative 
(efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 
1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu 
creşterea concentraţiei poluantului) dar fără semnificaţie statistică în zona 2 (Abrud, Gura 
Cornei, Corna, Bucium) şi totodată a unei corelaţii pozitive şi semnificative statistic pentru 
zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-8. Relaţia dintre concentraţia de Cr din sol şi astmul bronşic 
 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
    astm |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cr |   -.009756    .011345     -0.860   0.480      -.0585696    

.0390576 
Zona 2 
  sol_cr |  -.1632533   .2870557     -0.569   0.627      -1.398354    

1.071848 
Zona 3 
  sol_cr |   .0724561    .074659      0.970   0.510       -.876176    

1.021088 
Zona 1+2+3 
  sol_cr |  -.0015062   .0078179     -0.193   0.852      -.0191915    

.0161792 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
In ceea ce priveşte astmul bronşic, relaţionarea în model de regresie liniară a acestei 

afecţiuni cu concentraţia de crom în sol, pune în evidenţa o corelaţie negativă (efectul se 
reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, 
Bucium) şi totodată o corelaţie pozitivă (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 
poluantului) dar fără semnificaţie statistică pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-9. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de profunzime şi 
hipertensiunea arterială 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   ap_pb |  -.3108394   4.060983     -0.077   0.946      -17.78384    

17.16216 
Zona 2 
   ap_pb |   .9648456   4.208571      0.229   0.840      -17.14317    

19.07286 
Zona 3 
   ap_pb |   20.75723   8.757236      2.370   0.254        -90.514    

132.0285 
Zona 1+2+3 
   ap_pb |   2.626051    3.07435      0.854   0.415      -4.328612    

9.580714 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Hipertensiunea arterială apare negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei 

poluantului) şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelul de plumb în apa de profunzime în 
zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv apare pozitiv (efectul se 
amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelul 
de plumb în apa de profunzime în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi zona 3 
(Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-10. Relaţia dintre concentraţia de As din apa de profunzime şi 
hipertensiunea arterială 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   ap_as |  -9.849014   18.62136     -0.529   0.650      -89.97028    

70.27225 
Zona 2 
   ap_as |  -11.15231   11.53215     -0.967   0.436      -60.77115    

38.46654 
Zona 3 
   ap_as |   105.4585   6.942568     15.190   0.042       17.24484    

193.6722 
Zona 1+2+3 
   ap_as |  -2.775507   9.313865     -0.298   0.772      -23.84493    

18.29392 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea hipertensiunii arteriale cu nivelele concentraţiei de arsen în apa de 

profunzime în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul 
se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, 
Bucium) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi semnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-11. Relaţia dintre concentraţia de As din apa de suprafaţă şi hipertensiunea 
arterială 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   as_as |  -10.32422   2.993948     -3.448   0.075      -23.20614    

2.557699 
Zona 2 
   as_as |  (dropped) 
Zona 3 
   as_as |   145.9131   9.605783     15.190   0.042       23.86008    

267.9662 
Zona 1+2+3 
   as_as |  -1.736446   14.90405     -0.117   0.910      -35.45175    

31.97886 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Acelaşi pattern se regăseşte şi în cazul relaţionării hipertensiunii arteriale cu nivelele 

concentraţiei de arsen în apa de suprafaţă, facând abstracţie de data aceasta de zona 2. 
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Tabel 6-12. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de suprafaţă şi hipertensiunea 
arterială 

 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
   as_pb |   -6.21876   7.943854     -0.783   0.516       -40.3984    

27.96089 
Zona 2 
   as_pb |  -5.406734   11.03401     -0.490   0.673      -52.88227     

42.0688 
Zona 3 
   as_pb |   37.11719   2.443506     15.190   0.042       6.069494    

68.16488 
Zona 1+2+3 
   as_pb |  -.0298653   3.506425     -0.009   0.993       -7.96195     

7.90222 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea hipertensiunii arteriale cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de 

suprafaţă în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se 
reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, 
Bucium) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi semnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-13. Relaţia dintre concentraţia de Pb din sol şi hipertensiunea arterială 
 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_pb |   .9997313    .481273      2.077   0.173      -1.071019    

3.070482 
Zona 2 
  sol_pb |  -1.471738   .5503589     -2.674   0.116      -3.839741    

.8962653 
Zona 3 
  sol_pb |   .6208616   2.926823      0.212   0.867      -36.56795    

37.80967 
Zona 1+2+3 
  sol_pb |  -.1439589   .6735775     -0.214   0.836      -1.667697    

1.379779 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
In cazul relaţionării hipertensiunii arteriale cu nivelele concentraţiei de plumb în sol, 

modelul de regresie liniară relevă o corelaţie pozitivă (efectul se amplifică cu creşterea 
concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în cazul zonei 1 (Câmpeni, Bistra, Gura 
Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv zonei 3 şi totodată o corelaţie negativă (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) de asemenea fără semnificaţie statistică pentru zona 2 
(Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 
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Tabel 6-14. Relaţia dintre concentraţia de Cd din sol şi hipertensiunea arterială 
 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cd |  -4.767987   10.78594     -0.442   0.702      -51.17614    

41.64016 
Zona 2 
  sol_cd |  -12.03361   22.11107     -0.544   0.641      -107.1699    

83.10264 
Zona 3 
  sol_cd |   324.8431   21.38514     15.190   0.042       53.11915     

596.567 
Zona 1+2+3 
  sol_cd |  -8.586481   12.28858     -0.699   0.502      -36.38518    

19.21222 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea hipertensiunii arteriale cu nivelele concentraţiei de cadmiu în sol în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi 
totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 
şi semnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
Tabel 6-15. Relaţia dintre concentraţia de Hg din sol şi hipertensiunea arterială 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
  sol_hg |   20.41181   72.36822      0.282   0.804      -290.9635    

331.7871 
Zona 2 
  sol_hg |  -41.08596   482.5878     -0.085   0.940      -2117.494    

2035.322 
Zona 3 
  sol_hg |   928.1502   27.54494     33.696   0.019       578.1586    

1278.142 
Zona 1+2+3 
  sol_hg |   139.2935   122.5997      1.136   0.285      -138.0464    

416.6334 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Hipertensiunea apare pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 

poluantului) şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelele concentraţiei de mercur în sol în 
zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş), apare pozitiv şi semnificativ statistic 
corelată cu nivelele concentraţiei de mercur în sol în zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti) şi respectiv apare negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelele concentraţiei de mercur în sol în 
zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 
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Tabel 6-16. Relaţia dintre concentraţia de As din sol şi hipertensiunea arterială 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
  sol_as |   2.327967   5.520815      0.422   0.714      -21.42618    

26.08212 
Zona 2 
  sol_as |  -4.979262   9.582326     -0.520   0.655      -46.20868    

36.25016 
Zona 3 
  sol_as |   5.714097   .7767375      7.357   0.086      -4.155289    

15.58348 
Zona 1+2+3 
  sol_as |    4.76438   1.489673      3.198   0.011       1.394506    

8.134253 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
Patternul descris anterior se regăseşte şi în cazul relaţionării hipertensiunii arteriale 

cu nivelele concentraţiei de arsen în sol, cu menţiunea că nu se păstreaza semnificaţia 
statistică a corelaţiei în cazul zonei 3. 

 
 

Tabel 6-17. Relaţia dintre concentraţia de PM10 din aerul atmosferic şi 
hipertensiunea arterială 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
  aer_pm |  -.1258272   .2034204     -0.619   0.599      -1.001075    

.7494203 
Zona 2 
  aer_pm |  -.0046914   .4725077     -0.010   0.993      -2.037728    

2.028345 
Zona 3 
  aer_pm |   5.855725   .3854953     15.190   0.042       .9575427    

10.75391 
Zona 1+2+3 
  aer_pm |   .0031655   .2287564      0.014   0.989      -.5143174    

.5206484 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea hipertensiunii arteriale cu nivelele concentraţiei de pulberi respirabile în 

aerul atmosferic în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative 
(efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 
1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, 
Corna, Bucium) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea 
concentraţiei poluantului) şi semnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti). 
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Tabel 6-18. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de profunzime şi cardiopatia 
ischemică 

------------------------------------------------------------------------------ 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Zona 1 
   ap_pb |   -.125946   1.654515     -0.076   0.946      -7.244749    6.992857 
Zona 2 
   ap_pb |   .6934085   2.466819      0.281   0.805      -9.920459    11.30728 
Zona 3 
   ap_pb |   4.449905   1.259348      3.534   0.176      -11.55162    20.45143 
Zona 1+2+3 
   ap_pb |   1.034014   1.170505      0.883   0.400      -1.613852    3.681879 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cardiopatia ischemică apare negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei 

poluantului) şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de 
profunzime în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv apare pozitiv 
(efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) şi nesemnificativ statistic 
corelată cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de profunzime în zona 2 (Abrud, Gura 
Cornei, Corna, Bucium) şi zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-19. Relaţia dintre concentraţia de As din apa de profunzime şi cardiopatia 
ischemică 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   ap_as |  -1.165141   8.057752     -0.145   0.898      -35.83485    

33.50457 
Zona 2 
   ap_as |  -6.536992   6.823031     -0.958   0.439      -35.89413    

22.82014 
Zona 3 
   ap_as |   21.30806    4.07976      5.223   0.120      -30.53021    

73.14632 
Zona 1+2+3 
   ap_as |  -1.430493   3.540863     -0.404   0.696      -9.440482    

6.579495 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea cardiopatiei ischemice cu nivelele concentraţiei de arsen în apa de 

profunzime în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul 
se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, 
Bucium) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 
poluantului) însă fără semnificaţie statistică pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti). 
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Tabel 6-20. Relaţia dintre concentraţia de As din apa de suprafaţă şi cardiopatia 
ischemică 

------------------------------------------------------------------------------ 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
   as_as |  -3.127718   2.332933     -1.341   0.312      -13.16552     

6.91008 
Zona 2 
   as_as |  (dropped) 
Zona 3 
   as_as |   29.48197   5.644782      5.223   0.120      -42.24179    

101.2057 
Zona 1+2+3 
   as_as |  -2.698987   5.621996     -0.480   0.643      -15.41683    

10.01885 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Acelaşi pattern se regăseşte şi în cazul relaţionării cardiopatiei ischemice cu nivelele 

concentraţiei de arsen în apa de suprafaţă facând abstracţie de zona 2.  
 
 

Tabel 6-21. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de suprafaţă şi cardiopatia 
ischemică 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   as_pb |  -.4550395   3.685156     -0.123   0.913      -16.31099    

15.40091 
Zona 2 
   as_pb |  -3.136622   6.521872     -0.481   0.678      -31.19797    

24.92473 
Zona 3 
   as_pb |   7.499583   1.435912      5.223   0.120      -10.74541    

25.74458 
Zona 1+2+3 
   as_pb |   -1.04426   1.292439     -0.808   0.440      -3.967961     

1.87944 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea cardiopatiei ischemice cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de 

suprafaţă în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se 
reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, 
Bucium) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 
poluantului) însă fără semnificaţie statistică pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti). 
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Tabel 6-22. Relaţia dintre concentraţia de Pb din sol şi cardiopatia ischemică 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_pb |   .4274213   .1733449      2.466   0.133      -.3184214    

1.173264 
Zona 2 
  sol_pb |  -.8514981   .3460574     -2.461   0.133      -2.340463    

.6374668 
Zona 3 
  sol_pb |    .052504   .6119312      0.086   0.946      -7.722819    

7.827827 
Zona 1+2+3 
  sol_pb |  -.2240652    .246715     -0.908   0.387      -.7821734     

.334043 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
In cazul relaţionării cardiopatiei ischemice cu nivelele concentraţiei de plumb în sol, 

se observă o corelaţie pozitivă (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 
dar fără semnificatiei statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 3 
(Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti) şi totodată o corelaţie negativă şi fără semnificaţie 
statistică în cazul zonei 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 

 
 

Tabel 6-23. Relaţia dintre concentraţia de Cd din sol şi cardiopatia ischemică 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cd |   .7645107   4.572135      0.167   0.883       -18.9078    

20.43682 
Zona 2 
  sol_cd |  -6.395852   13.22402     -0.484   0.676      -63.29421    

50.50251 
Zona 3 
  sol_cd |   65.63504   12.56685      5.223   0.120      -94.04195     

225.312 
Zona 1+2+3 
  sol_cd |  -3.413956   4.680035     -0.729   0.484      -14.00093     

7.17302 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Situaţia este identică cu cea descrisă anterior în cazul plumbului în sol şi în cazul 

relaţionării cardiopatiei ischemice cu nivelele concentraţiei de cadmiu în sol.  
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Tabel 6-24. Relaţia dintre concentraţia de Hg din sol şi cardiopatia ischemică 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_hg |  -9.413601   29.31813     -0.321   0.779      -135.5593    

116.7321 
Zona 2 
  sol_hg |  -8.974758   285.1267     -0.031   0.978      -1235.776    

1217.827 
Zona 3 
  sol_hg |   188.3823   29.07021      6.480   0.097      -180.9898    

557.7544 
Zona 1+2+3 
  sol_hg |   15.58783   49.77261      0.313   0.761      -97.00563    

128.1813 
 
Relaţionarea cardiopatiei ischemice cu nivelele concentraţiei de mercur în sol în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi 
totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 
însă fără semnificaţie statistică pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-25. Relaţia dintre concentraţia de Cr din sol şi cardiopatia ischemică 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cr |  -.0668092   .1197401     -0.558   0.633      -.5820092    

.4483908 
Zona 2 
  sol_cr |  -.1669364   .3738214     -0.447   0.699       -1.77536    

1.441487 
Zona 3 
  sol_cr |   1.025466   1.560937      0.657   0.630      -18.80812    

20.85906 
Zona 1+2+3 
  sol_cr |  -.0485104   .1380404     -0.351   0.733      -.3607795    

.2637587 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
Patternul descris anterior se regăseşte şi în cazul relaţionării cardiopatiei ischemice 

cu nivelele concentraţiei de crom în sol. 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Condiţii de referinţă pentru sănătate 
 

 
Secţiunea 6: Evaluarea riscului 

 Pagina 79 din 147 

Tabel 6-26.  Relaţia dintre concentraţia de As din sol şi cardiopatia ischemică 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_as |  -.4294811   2.327364     -0.185   0.871      -10.44332    

9.584357 
Zona 2 
  sol_as |  -2.991435    5.63847     -0.531   0.649      -27.25181    

21.26894 
Zona 3 
  sol_as |   1.144418   .3026565      3.781   0.165      -2.701198    

4.990033 
Zona 1+2+3 
  sol_as |   .7728013   .7902586      0.978   0.354      -1.014888     

2.56049 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cazul relaţionării cardiopatiei ischemice cu nivelele 

concentraţiei de arsen în sol. 
  

 
Tabel 6-27. Relaţia dintre concentraţia de PM10 din aerul atmosferic şi cardiopatia 

ischemică 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  aer_pm |  -.0585296   .0804332     -0.728   0.542      -.4046055    

.2875464 
Zona 2 
  aer_pm |   -.000452   .2787423     -0.002   0.999      -1.199783    

1.198879 
Zona 3 
  aer_pm |   1.183158   .2265341      5.223   0.120       -1.69523    

4.061546 
Zona 1+2+3 
  aer_pm |   -.052442   .0855552     -0.613   0.555      -.2459814    

.1410973 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea cardiopatiei ischemice cu nivelele concentraţiei de PM10 în aerul 

atmosferic în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul 
se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş)  şi zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi 
totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 
fără semnificaţie statistică pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-28. Relaţia dintre concentraţia de NO2 din aerul atmosferic şi cordul 
pulmonar cronic 

------------------------------------------------------------------------------ 
     cpc |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
 aer_no2 |  -.0315948   .0038779     -8.147   0.015      -.0482799   -

.0149097 
Zona 2 
 aer_no2 |  -.0833354   .1819745     -0.458   0.692      -.8663084    

.6996376 
Zona 3 
 aer_no2 |  -.2833239   .2028681     -1.397   0.396      -2.861008     

2.29436 
Zona 1+2+3 
 aer_no2 |  -.0095769   .0130312     -0.735   0.481      -.0390554    

.0199017 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea cordului pulmonar cronic cu nivelele concentraţiei de NO2 în aerul 

atmosferic în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul 
se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) cu semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv fără semnificaţie statistică în zona 2 
(Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi totodată a unei corelaţii negative tot fără 
semnificaţie statistică pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-29. Relaţia dintre concentraţia de SO2 din aerul atmosferic şi cordul 
pulmonar cronic 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
     cpc |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
 aer_so2 |  -.2962285   .2384579     -1.242   0.340       -1.32223     

.729773 
Zona 2 
 aer_so2 |  -.2419069   .5307089     -0.456   0.693      -2.525363    

2.041549 
Zona 3 
 aer_so2 |   .9148764   .4149339      2.205   0.271      -4.357359    

6.187112 
Zona 1+2+3 
 aer_so2 |   .0225631   .1526021      0.148   0.886      -.3226469    

.3677731 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea cordului pulmonar cronic cu nivelele concentraţiei de SO2 în aerul 

atmosferic în model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul 
se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi 
respectiv a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 
fără semnificaţie statistică pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-30. Relaţia dintre concentraţia de PM10 din aerul atmosferic şi cordul 
pulmonar cronic 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

     cpc |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
  aer_pm |  -.0001019   .0452979     -0.002   0.998      -.1950031    

.1947992 
Zona 2 
  aer_pm |  -.0011188   .0394797     -0.028   0.980       -.170986    

.1687485 
Zona 3 
  aer_pm |   .2969737   .1346898      2.205   0.271      -1.414422    

2.008369 
Zona 1+2+3 
  aer_pm |   .0149071   .0180831      0.824   0.431      -.0259997     

.055814 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Situaţia descrisă în cazul expunerii la SO2, apare şi în cazul relaţionării cordului 

pulmonar cronic cu nivelele concentraţiei de PM10 în aerul atmosferic. 
 
 

Tabel 6-31. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de profunzime şi bolile 
cerebrovasculare 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   ap_pb |   .5643827   .5011333      1.126   0.377       -1.59182    

2.720585 
Zona 2 
   ap_pb |   .1347899   .4402953      0.306   0.788      -1.759648    

2.029228 
Zona 3 
   ap_pb |   1.827115    .048351     37.789   0.017       1.212758    

2.441473 
Zona 1+2+3 
   ap_pb |   .3516463   .2770659      1.269   0.236      -.2751203    

.9784128 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Bolile cerebrovasculare apar pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 

poluantului) şi nesemnificativ statistic corelate cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de 
profunzime în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 2 (Abrud, Gura 
Cornei, Corna, Bucium) şi respectiv apar pozitiv şi semnificativ statistic corelate cu nivelele 
concentraţiei de plumb în apa de profunzime în zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-32. Relaţia dintre concentraţia de As din apa de profunzime şi bolile 
cerebrovasculare 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   ap_as |   1.355544   2.981378      0.455   0.694      -11.47229    

14.18338 
Zona 2 
   ap_as |  -1.500638   1.026213     -1.462   0.281      -5.916078    

2.914801 
Zona 3 
   ap_as |   7.763033    3.64059      2.132   0.279      -38.49505    

54.02112 
Zona 1+2+3 
   ap_as |  -.5035933   .8647404     -0.582   0.575      -2.459772    

1.452585 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 

Bolile cerebrovasculare apar pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi nesemnificativ statistic corelate cu nivelele concentraţiei de arsen în apa de 
profunzime în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 3 (Roşia Montană, 
Ţarina, Balmoşeşti) şi respectiv apar negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi nesemnificativ statistic corelate cu nivelele concentraţiei de arsen în apa de 
profunzime în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 

 
 

Tabel 6-33. Relaţia dintre concentraţia de As din apa de suprafaţă şi bolile 
cerebrovasculare 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   as_as |   -1.29623    .839459     -1.544   0.263      -4.908131    

2.315671 
Zona 2 
   as_as |  (dropped) 
Zona 3 
   as_as |   10.74098   5.037144      2.132   0.279        -53.262    

74.74397 
Zona 1+2+3 
   as_as |  -.5705498     1.3908     -0.410   0.691      -3.716758    

2.575659 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
În ceea ce priveşte relaţionarea bolilor cerebrovasculare cu nivelele concentraţiei de 

arsen în apa de suprafaţă, modelul de regresie liniară relevă o corelaţie negativă (efectul se 
reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv o corelaţie pozitivă tot fără semnificaţie 
statistică în zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti).  
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Tabel 6-34. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de suprafaţă şi bolile 
cerebrovasculare 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1 
   as_pb |  -.2327599   1.420739     -0.164   0.885      -6.345705    

5.880185 
Zona 2 
   as_pb |  -.2362917   1.222517     -0.193   0.865      -5.496358    

5.023775 
Zona 3 
   as_pb |   2.732277   1.281342      2.132   0.279      -13.54872    

19.01327 
Zona 1+2+3 
   as_pb |   .0178126    .329953      0.054   0.958       -.728593    

.7642182 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Bolile cerebrovasculare apar negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei 

poluantului) şi nesemnificativ statistic corelate cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de 
suprafaţă în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 2 (Abrud, Gura Cornei, 
Corna, Bucium) şi respectiv apar pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi nesemnificativ statistic corelate cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de 
suprafaţă în zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-35. Relaţia dintre concentraţia de Pb din sol şi bolile cerebrovasculare 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_pb |   .1833186   .0366606      5.000   0.038       .0255808    

.3410564 
Zona 2 
  sol_pb |  -.1471874   .0681243     -2.161   0.163      -.4403025    

.1459278 
Zona 3 
  sol_pb |  -.0395694   .2394879     -0.165   0.896      -3.082552    

3.003413 
Zona 1+2+3 
  sol_pb |  -.0329279    .062599     -0.526   0.612      -.1745368     

.108681 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea bolilor cerebrovasculare cu nivelele concentraţiei de plumb în sol în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu 
creşterea concentraţiei poluantului) cu semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi totodată a unei corelaţii negative (efectul se reduce cu creşterea 
concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, 
Bucium) şi zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-36. Relaţia dintre concentraţia de Cd din sol şi bolile cerebrovasculare 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cd |  -.7753569   1.693537     -0.458   0.692       -8.06206    

6.511346 
Zona 2 
  sol_cd |   -1.26079   2.339211     -0.539   0.644       -11.3256    

8.804024 
Zona 3 
  sol_cd |   23.91241   11.21408      2.132   0.279       -118.576    

166.4008 
Zona 1+2+3 
  sol_cd |   -.938268   1.145562     -0.819   0.434      -3.529708    

1.653172 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea bolilor cerebrovasculare cu nivelele concentraţiei de cadmiu în sol în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi totodată a unei 
corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) însă fără 
semnificaţie statistică pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-37. Relaţia dintre concentraţia de Hg din sol şi bolile cerebrovasculare 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_hg |  -1.772314   11.55622     -0.153   0.892      -51.49472    

47.95009 
Zona 2 
  sol_hg |   -5.77246   50.92041     -0.113   0.920      -224.8653    

213.3204 
Zona 3 
  sol_hg |    69.3147   29.50567      2.349   0.256      -305.5904    

444.2198 
Zona 1+2+3 
  sol_hg |    8.04986   12.04285      0.668   0.521      -19.19295    

35.29268 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Situaţia descrisă anterior pentru cadmiu în sol, se regăseşte şi în cazul relaţionării 

bolilor cerebrovasculare cu nivelele concentraţiei de mercur în sol. 
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Tabel 6-38. Relaţia dintre concentraţia de As din sol şi bolile cerebrovasculare 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1  
  sol_as |   -.053358   .9066898     -0.059   0.958      -3.954529    

3.847813 
Zona 2 
  sol_as |  -.2292766   1.066423     -0.215   0.850      -4.817726    

4.359173 
Zona 3 
  sol_as |   .4087915   .2275251      1.797   0.323      -2.482189    

3.299772 
Zona 1+2+3 
  sol_as |   .3496001   .1685701      2.074   0.068       -.031732    

.7309321 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Acelaşi pattern şi în cazul relaţionării bolilor cerebrovasculare cu nivelele 

concentraţiei de arsen în sol. 
  
 

Tabel 6-39. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de profunzime şi anemii 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
  anemii |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
   ap_pb |   .3982388   .5031593      0.791   0.512      -1.766681    

2.563159 
Zona 2 
   ap_pb |    .051513   .1120447      0.460   0.691      -.4305763    

.5336023 
Zona 3 
   ap_pb |     .46144    .231483      1.993   0.296      -2.479831    

3.402711 
Zona 1+2+3 
   ap_pb |   .1315563   .1517804      0.867   0.409      -.2117947    

.4749074 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Anemiile apar pozitiv (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) şi 

nesemnificativ statistic corelate cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de profunzime atât 
în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) cât şi în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, 
Corna, Bucium) şi în zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-40. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de suprafaţă şi anemii 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
  anemii |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
   as_pb |  -1.195321   .9709515     -1.231   0.343      -5.372988    

2.982346 
Zona 2 
   as_pb |  -.0274545   .3221108     -0.085   0.940      -1.413386    

1.358477 
Zona 3 
   as_pb |   .8523771   1.08              .   0.000       .8523769    

.8523772 
Zona 1+2+3 
   as_pb |   .2700775   .1480877      1.824   0.101      -.0649202    

.6050752 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea anemiilor cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de suprafaţă în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi totodată a unei 
corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) şi semnificative 
statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-41. Relaţia dintre concentraţia de Pb din sol şi anemii 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
  anemii |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_pb |   .1047944   .0959685      1.092   0.389      -.3081246    

.5177134 
Zona 2 
  sol_pb |   -.035588   .0206169     -1.726   0.226      -.1242952    

.0531192 
Zona 3 
  sol_pb |   .0186019   .0659884      0.282   0.825      -.8198599    

.8570638 
Zona 1+2+3 
  sol_pb |  -.0186285   .0327931     -0.568   0.584      -.0928116    

.0555546 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea anemiilor cu nivelele concentraţiei de plumb în sol în model de regresie 

liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea 
concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura 
Roşiei, Cărpiniş) şi zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti) şi totodată a unei corelaţii 
negative (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) şi nesemnificative statistic 
pentru zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 
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Tabel 6-42. Relaţia dintre concentraţia de Cr din sol şi dermatite şi eczeme 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
   derma |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cr |  -.0045131   .0113687     -0.397   0.730      -.0534286    

.0444023 
Zona 2 
  sol_cr |   .0036548   .0012151      3.008   0.095      -.0015736    

.0088832 
Zona 3 
  sol_cr |   .1451963   .1496107      0.970   0.510      -1.755788    

2.046181 
Zona 1+2+3 
  sol_cr |   .0052863   .0075396      0.701   0.501      -.0117693     

.022342 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea dermatitelor şi eczemelor cu nivelele concentraţiei de crom în sol în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea 
concentraţiei poluantului) şi nesemnificative statistic pentru zona 2 (Abrud, Gura Cornei, 
Corna, Bucium) şi zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
 

Tabel 6-43. Relaţia dintre concentraţia de Cr din sol şi afecţiunile tiroidiene 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 tiroida |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cr |  -.0180766   .0263747     -0.685   0.564      -.1315577    

.0954045 
Zona 2 
  sol_cr |    .012863   .0042767      3.008   0.095      -.0055382    

.0312642 
Zona 3 
  sol_cr |    .248908   .2564755      0.970   0.510      -3.009922    

3.507738 
Zona 1+2+3 
  sol_cr |     .00523   .0143703      0.364   0.724      -.0272779    

.0377379 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Patternul descris anterior în cazul anemiilor se regăseşte şi în cazul relaţionării 

afecţiunilor tiroidiene cu nivelele concentraţiei de crom în sol. 
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Tabel 6-44. Relaţia dintre concentraţia de Cr din sol şi diabetul zaharat 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
      dz |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cr |   .1101588    .042561      2.588   0.122      -.0729663     

.293284 
Zona 2 
  sol_cr |  -.0239421   .0665079     -0.360   0.753      -.3101023    

.2622182 
Zona 3 
  sol_cr |   .2903926   .2992214      0.970   0.510      -3.511576    

4.092361 
Zona 1+2+3 
  sol_cr |    .009648   .0345859      0.279   0.787      -.0685908    

.0878868 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Diabetul zaharat apare pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 

poluantului) şi nesemnificativ statistic corelat cu nivelele concentraţiei de crom în sol atât în 
zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) cât şi în zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti) şi totodată apare negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi nesemnificativ statistic corelat cu nivelele concentraţiei de crom în sol în zona 
2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 

 
 

Tabel 6-45. Relaţia dintre concentraţia de Cd din sol şi osteoporoză 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
osteopor |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cd |  -.0510538   .3980681     -0.128   0.910      -1.763803    

1.661695 
Zona 2 
  sol_cd |  -1.696049    3.16902     -0.535   0.646      -15.33124    

11.93915 
Zona 3 
  sol_cd |   5.321168   9.42              .   0.000       5.321167    

5.321169 
Zona 1+2+3 
  sol_cd |  -.8260982   1.040569     -0.794   0.448      -3.180029    

1.527832 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea osteoporozei cu nivelele concentraţiei de cadmiu în sol în model de 

regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu creşterea 
concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura 
Roşiei, Cărpiniş) şi zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi totodată a unei corelaţii 
pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) şi semnificative statistic 
pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-46. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de profunzime şi osteoporoză 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
osteopor |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
   ap_pb |   .1794161   .0678007      2.646   0.118      -.1123066    

.4711388 
Zona 2 
   ap_pb |   .1055286   .6051758      0.174   0.878      -2.498333     

2.70939 
Zona 3 
   ap_pb |   .3291485   .1651185      1.993   0.296      -1.768881    

2.427178 
Zona 1+2+3 
   ap_pb |   .1746403    .266408      0.656   0.529      -.4280166    

.7772972 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea osteoporozei cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de profunzime 

în model de regresie liniară evidenţiază existenta unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică 
cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică pentru toate cele trei zone. 

 
 

Tabel 6-47. Relaţia dintre concentraţia de Pb din sol şi osteoporoză 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
osteopor |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_pb |   .0339834   .0183716      1.850   0.206      -.0450632      

.11303 
Zona 2 
  sol_pb |  -.2132812   .0748531     -2.849   0.104      -.5353481    

.1087856 
Zona 3 
  sol_pb |   .0132689     .04707      0.282   0.825       -.584812    

.6113498 
Zona 1+2+3 
  sol_pb |  -.0735769   .0521265     -1.412   0.192      -.1914952    

.0443414 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Osteoporoza apare pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 

poluantului)  şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelele concentraţiei de plumb în sol în 
zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi în zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti) şi respectiv apare negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelele concentraţiei de plumb în sol în 
zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Condiţii de referinţă pentru sănătate 
 

 
Secţiunea 6: Evaluarea riscului 

 Pagina 90 din 147 

Tabel 6-48. Relaţia dintre concentraţia de Pb din apa de profunzime şi urolitiază 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
urolitia |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
   ap_pb |   -.082522   .2209792     -0.373   0.745      -1.033319    

.8682747 
Zona 2 
   ap_pb |   .1739772    .178093      0.977   0.432      -.5922953    

.9402497 
Zona 3 
   ap_pb |   .2961885    .148584      1.993   0.296       -1.59175    

2.184128 
Zona 1+2+3 
   ap_pb |   .1716333   .1059022      1.621   0.140      -.0679341    

.4112007 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Urolitiaza apare negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) şi 

nesemnificativ statistic corelată cu nivelele concentraţiei de plumb în apa de profunzime în 
zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea 
concentraţiei poluantului) dar nesemnificativ statistic corelată cu nivelele concentraţiei de 
plumb în apa de profunzime în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi în zona 3 
(Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti).  

 
 

Tabel 6-49. Relaţia dintre concentraţia de Cd din sol şi urolitiază 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
urolitia |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_cd |   .2747268   .6046312      0.454   0.694      -2.326791    

2.876245 
Zona 2 
  sol_cd |   .4545308   1.159058      0.392   0.733      -4.532495    

5.441556 
Zona 3 
  sol_cd |   4.788321   6.66              .   0.000       4.788321    

4.788322 
Zona 1+2+3 
  sol_cd |    .235493   .4685902      0.503   0.627      -.8245317    

1.295518 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea urolitiazei cu nivelele concentraţiei de cadmiu în sol evidentiaza 

existenţa unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 
fără semnificaţie statistică în zonele 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi 2 (Abrud, 
Gura Cornei, Corna, Bucium) şi respectiv o corelaţie pozitivă şi semnificativă statistic pentru 
zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-50. Relaţia dintre concentraţia de Hg din sol şi polineuropatie 
 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 polineur|      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1 
  sol_hg |  -1.755703   3.954763     -0.444   0.700      -18.77168    

15.26027 
Zona 2 
  sol_hg |   19.22817   20.43137      0.941   0.446      -68.68092    

107.1373 
Zona 3 
  sol_hg |   3.016905   .1088634     27.713   0.023       1.633664    

4.400146 
Zona 1+2+3 
  sol_hg |  -.6339256   4.964371     -0.128   0.901      -11.86411    

10.59626 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea polineuropatiei cu nivelele concentraţiei de mercur în sol evidenţiază 

existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) şi 
nesemnificative statistic în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi a unei corelaţii 
pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie 
statistică în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi respectiv a unei  corelaţii pozitive 
şi semnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 

 
Cianuri  
 

Tabel 6-51. Relaţia dintre concentraţia de cianuri din sol şi cardiopatia ischemică 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     cic |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1    
   cn    |  -6.810794   7.767046     -0.877   0.414      -25.81607    

12.19448 
Zona 2 
   cn    |  -33.13134   30.27604     -1.094   0.316      -107.2141    

40.95146 
Zona 3    
   cn    |   42.79727   98.83605      0.433   0.707      -382.4599    

468.0545 
zona 1+2+3   
      cn |  -12.24918   15.23168     -0.804   0.432      -44.24975    

19.75139 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea cardiopatiei ischemice cu nivelele concentraţiei de cianuri în sol în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (care include 
localităţile Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (care include 
localităţile Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se 
amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) şi nesemnificative statistic pentru zona 3 
(care include localităţile Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-52. Relaţia dintre concentraţia de cianuri din sol şi hipertensiunea arterială 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
     hta |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1    
     cn  |   .1418692   22.27007      0.006   0.995      -54.35103    

54.63477 
Zona 2    
     cn  |    -56.921   52.07147     -1.093   0.316      -184.3353    

70.49331 
Zona 3    
     cn  |   197.9811   457.2176      0.433   0.707      -1769.268     

2165.23 
zona 1+2+3 
      cn |  -31.28005   43.60568     -0.717   0.482      -122.8922    

60.33209 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Hipertensiunea arterială apare pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei 

poluantului) şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelul concentraţiei de cianuri în sol în 
zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti) şi respectiv apare negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei 
poluantului) şi nesemnificativ statistic corelată cu nivelul concentraţiei de cianuri în sol în 
zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium). 

 
Tabel 6-53. Relaţia dintre concentraţia de cianuri din sol şi bolile cerebrovasculare 

----------------------------------------------------------------------------
-- 

cerebrov |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 
Interval] 

---------+------------------------------------------------------------------
-- 

Zona 1    
      cn |  -1.094638   3.637433     -0.301   0.774      -9.995117    

7.805841 
Zona 2    
      cn |  -5.486782   5.346608     -1.026   0.344      -18.56946    

7.595897 
Zona 3    
      cn |   17.83981   41.19928      0.433   0.707      -159.4264     

195.106 
zona 1+2+3 
      cn |  -2.943259   3.873669     -0.760   0.457      -11.08154    

5.195018 
--------------------------------------------------------------

---------------- 
 
Relaţionarea bolilor cerebrovasculare cu nivelele concentraţiei de cianuri în sol în 

model de regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu 
creşterea concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, 
Gura Roşiei, Cărpiniş) şi respectiv în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium) şi 
totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 
şi nesemnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti). 
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Tabel 6-54. Relaţia dintre concentraţia de cianuri din sol şi anemii 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
  anemii |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1    
      cn |   .8270445   3.713727      0.223   0.831      -8.260117    

9.914206 
Zona 2    
      cn |  -1.328086   1.331636     -0.997   0.357      -4.586482     

1.93031 
Zona 3    
      cn |   4.378476   10.11166      0.433   0.707      -39.12847    

47.88542 
zona 1+2+3 
      cn |  -.8872761   1.873972     -0.473   0.642      -4.824346    

3.049794 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Anemiile apar pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) şi 

nesemnificativ statistic corelate cu nivelul concentraţiei de cianuri în sol în zona 1 (Câmpeni, 
Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti) şi respectiv 
apar negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) şi nesemnificativ 
statistic corelate cu nivelul concentraţiei de cianuri în sol în zona 2 (Abrud, Gura Cornei, 
Corna, Bucium). 

 
 

Tabel 6-55. Relaţia dintre concentraţia de cianuri din sol şi polineuropatii 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
polineur |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1    
      cn |  -.1181572   .1947317     -0.607   0.566      -.5946485    

.3583341 
Zona 2    
      cn |          0          .          .       .              .           

. 
Zona 3    
      cn |   .6218231   1.436039      0.433   0.707      -5.556953    

6.800599 
zona 1+2+3 
      cn |  -.1347306   .1528035     -0.882   0.390       -.455759    

.1862977 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Relaţionarea polineuropatiilor cu nivelele concentraţiei de cianuri în sol în model de 

regresie liniară evidenţiază existenţa unei corelaţii negative (efectul se reduce cu creşterea 
concentraţiei poluantului) fără semnificaţie statistică în zona 1 (Câmpeni, Bistra, Gura 
Roşiei, Cărpiniş) şi totodată a unei corelaţii pozitive (efectul se amplifică cu creşterea 
concentraţiei poluantului) şi nesemnificative statistic pentru zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, 
Balmoşeşti). 
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Tabel 6-56. Relaţia dintre concentraţia de cianuri din sol şi hepatopatii 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 hepatop |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. 

Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------

-- 
Zona 1    
      cn |   1.814515   1.499162      1.210   0.272      -1.853801    

5.482832 
Zona 2    
      cn |  -8.274552   7.558662     -1.095   0.316      -26.76993    

10.22083 
Zona 3    
      cn |   1.560986   3.604943      0.433   0.707      -13.94983     

17.0718 
zona 1+2+3 
      cn |   -.919318   3.400773     -0.270   0.790      -8.064076     

6.22544 
----------------------------------------------------------------------------

-- 
 
Hepatopatiile apar pozitiv (efectul se amplifică cu creşterea concentraţiei poluantului) 

şi nesemnificativ statistic corelate cu nivelul concentraţiei de cianuri în sol în zona 1 
(Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş) şi zona 3 (Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti) şi 
respectiv apar negativ (efectul se reduce cu creşterea concentraţiei poluantului) şi 
nesemnificativ statistic corelate cu nivelul concentraţiei de cianuri în sol în zona 2 (Abrud, 
Gura Cornei, Corna, Bucium). 

 
6.3 Prevalenţe baseline şi respectiv prevalenţe prognozate pentru anul 9 al 

exploatării (2018) şi respectiv pentru anul 14 al exploatării (2023), pentru 
diferite afecţiuni în cazul expunerii la diferiţi poluanţi din mediu, pe cele 
trei zone (zona 1 – Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpiniş; zona 2 – 
Abrud, Gura Cornei, Corna, Bucium; zona 3 – Roşia Montană) 

 
Tabel 6-57. Prevalenţa astmului în relaţie cu substanţele periculoase investigate 

(dioxid de sulf, pulberi respirabile, crom în sol) pe cele trei zone 
 

Patologie  Zona Prevalenţa 
baseline 

Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

1 
0.44 0.27 0.27 

2 
0.75 0.26 0.26 

Prevalenţa 
astmului în relaţie cu 

substanţele periculoase 
investigate (dioxid de sulf, 
pulberi respirabile, crom 

din sol) 3 
0.51 0.26 0.26 
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Figura 6.1. Prevalenţa astmului în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (dioxid de sulf, pulberi respirabile, crom în sol) pe cele trei zone 
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Tabel 6-58. Prevalenţa hipertensiunii arteriale în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate  (plumb din apa de profunzime, mercur, arsen din sol, pulberi 
respirabile) pe cele trei zone 

 
Patologie  Zona  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

1 13.16 9.80 9.80 

2 19.44 12.74 12.74 

Prevalenţa 
hipertensiunii 

arteriale în relaţie 
cu substanţele 

periculoase 
investigate 

(plumbul din apa 
de profunzime, 

mercur, arsen din 
sol, pulberi 
respirabile) 

3 

24.06 18.60 18.60 

 
 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Condiţii de referinţă pentru sănătate 
 

 
Secţiunea 6: Evaluarea riscului 

 Pagina 96 din 147 

Figura 6.2. Prevalenţa hipertensiunii arteriale în relaţie cu substanţele 
periculoase investigate  (plumb din apa de profunzime, mercur, arsen din sol, pulberi 
respirabile) pe cele trei zone 
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Tabel 6-59. Prevalenţa cardiopatiei ischemice în relaţie cu substanţele periculoase 
investigate (plumb din apa de profunzime, mercur, arsen din sol) pe cele 
trei zone 

Patologie  Zona  Prevalenţa 
baseline 

Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

1 4.72 4.15 4.15 

2 11.66 4.97 4.97 

Prevalenţa 
cardiopatiei 
ischemice în 

relaţie cu 
substanţele 
periculoase 
investigate 

(plumb din apa de 
profunzime, 

mercur, arsen din 
sol) 

3 

10.95 4.96 4.96 
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Figura 6.3. Prevalenţa cardiopatiei ischemice în relaţie cu substanţele 
periculoase investigate (plumb din apa de profunzime, mercur, arsen din sol) pe cele 
trei zone 
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Tabel 6-60. Prevalenţa bolilor cerebrovasculare în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (plumb în apa de profunzime şi de suprafaţă, mercur, arsen 
din sol) pe cele trei zone 

 
Patologie  Zona Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 

an 9  
Prevalenţa 

an 14 
1 

1.83 1.30 1.30 

2 
2.43 1.54 1.54 

Prevalenţa bolilor 
cerebrovasculare în relaţie 
cu substanţele periculoase 
investigate (plumb din apa 

de profunzime şi de 
suprafaţă,  mercur, arsen 

din sol) 
3 

4.16 1.70 1.70 
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Figura 6.4. Prevalenţa bolilor cerebrovasculare în relaţie cu substanţele 

periculoase investigate (plumb în apa de profunzime şi de suprafaţă, mercur, arsen 
din sol) pe cele trei zone 
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Tabel 6-61. Prevalenţa anemiilor în relaţie cu substanţele periculoase investigate 

(plumbul în apa de profunzime, plumbul din sol) pe cele trei zone 
 

Patologie  Zona Prevalenţa 
baseline 

Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

1 
1.44 0.65 0.65 

2 
0.62 0.75 0.75 

Prevalenţa 
anemiilor în relaţie cu 

substanţele periculoase 
investigate (plumb din apa 
de profunzime, plumb din 

sol) 3 
1.02 0.30 0.30 
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Figura 6.5. Prevalenţa anemiilor în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (plumbul în apa de profunzime, plumbul din sol) pe cele trei zone 
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Tabel 6-62. Prevalenţa dermatitelor şi eczemelor în relaţie cu substanţele 

periculoase investigate (cromul din sol) pe cele trei zone 
 
Patologie  Zona  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

1 0.26 0.08 0.08 

2 0.06 0.17 0.17 

Prevalenţa 
dermatitelor şi 
eczemelor în 

relaţie cu 
substanţele 
periculoase 

investigate (crom 
din sol) 

3 
1.02 0.22 0.22 
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Figura 6.6. Prevalenţa dermatitelor şi eczemelor în relaţie cu substanţele 
periculoase investigate (cromul din sol) pe cele trei zone 
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Tabel 6-63. Prevalenţa diabet zaharat în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (cromul din sol) pe cele trei zone 
 
Patologie  Zona  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

1 1.48 1.13 1.13 

2 2.16 1.29 1.29 

Prevalenţa 
diabet zaharat în 

relaţie cu 
substanţele 
periculoase 

investigate (crom 
din sol) 

3 
2.04 1.38 1.38 
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Figura 6.7. Prevalenţa diabet zaharat în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (cromul din sol) pe cele trei zone 
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Tabel 6-64. Prevalenţa urolitiazei în relaţie cu substanţele periculoase investigate 

(cadmiul din sol) pe cele trei zone 
 
Patologie  Zona  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

1 0.56 0.54 0.54 

2 1.11 0.44 0.44 

Prevalenţa 
urolitiazei în 

relaţie cu 
substanţele 
periculoase 
investigate 

(cadmiu din sol) 

3 
0.65 0.42 0.42 
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Figura 6.8. Prevalenţa urolitiazei în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (cadmiul din sol) pe cele trei zone 
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Tabel 6-65. Prevalenţa polineuropatiei în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (mercurul din sol) pe cele trei zone 
 

Patologie  Zona Prevalenţa 
baseline 

Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

1 
0.56 0.43  

2 
1.11 0.42  

Prevalenţa 
polineuropatiei în relaţie 

cu substanţele periculoase 
investigate (mercur din 

sol) 
3 

0.14 0.38  
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Figura 6.9. Prevalenţa polineuropatiei în relaţie cu substanţele periculoase 
investigate (mercurul din sol) pe cele trei zone 
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6.4 Prevalenţe baseline şi respectiv prevalenţe prognozate pentru anul 9 al 
exploatării (2018) şi respectiv pentru anul 14 al exploatării (2023), pentru 
diferite afecţiuni în cazul expunerii la diferiţi poluanţi din mediu, în 
localitatea Roşia Montană (zona istorică) 

 
Tabel 6-66. Prevalenţa astmului în relaţie cu substanţele periculoase investigate 

(crom în sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
Patologie  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 

an 9  
Prevalenţa 

an 14 
Prevalenţa astmului în relaţie cu 

substanţele periculoase investigate (cromul 
din sol) 

0.51 0.33 0.33 

 
Figura 6.10. Prevalenţa astmului în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (crom în sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
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Tabel 6-67. Prevalenţa hipertensiunii arteriale în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate  (plumbul, cadmiul, mercurul, arsenul din sol) în Roşia 
Montană (zona istorică) 

 
Patologie  Prevalen

ţa baseline 
Pre

valenţa an 
9  

Pre
valenţa an 

14 
Prevalenţa HTA în relaţie cu 

substantele periculoase investigate 
(plumbul, cadmiul, mercurul, arsenul 

din sol) 

24.06 20.7
2 

20.7
2 

 
Figura 6.11. Prevalenţa hipertensiunii arteriale în relaţie cu substanţele 

periculoase investigate  (plumbul, cadmiul, mercurul, arsenul din sol) în Roşia 
Montană (zona istorică) 
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Tabel 6-68. Prevalenţa cardiopatiei ischemice în relaţie cu substanţele periculoase 
investigate (plumbul, cadmiul, mercurul, cromul, arsenul din sol) în 
Roşia Montană (zona istorică) 

 
Patologie  Prevale

nţa baseline 
Preva

lenţa an 9  
Preval

enţa an 14 
Prevalenţa cardiopatiei ischemice în 

relaţie cu substanţele periculoase investigate 
(plumbul, cadmiul, mercurul, cromul, arsenul din 

sol) 

10.95 9.09 9.09 
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Figura 6.12. Prevalenţa cardiopatiei ischemice în relaţie cu substanţele 
periculoase investigate (plumbul, cadmiul, mercurul, cromul, arsenul din sol) în Roşia 
Montană (zona istorică) 
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Tabel 6-69. Prevalenţa bolilor cerebrovasculare în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (cadmiul, mercurul, arsenul din sol) în Roşia Montană (zona 
istorică) 

 
Patologie  Preva

lenţa baseline 
Prevalenţa 

an 9  
Prevalenţa 

an 14 
Prevalenţa bolilor 

cerebrovasculare în relaţie cu 
substanţele periculoase investigate 
(cadmiul, mercurul, arsenul din sol) 

4.16 4.17 4.17 

 
Figura 6.13. Prevalenţa bolilor cerebrovasculare în relaţie cu substanţele 

periculoase investigate (cadmiul, mercurul, arsenul din sol) în Roşia Montană (zona 
istorică) 
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Tabel 6-70. Prevalenţa anemiilor în relaţie substanţele periculoase investigate 
(plumbul din sol) în Roşia Montană (zona istorică) 

 
Patologie  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 

an 9  
Prevalenţa 

an 14 
Prevalenţa anemiilor 

în relaţie cu substanţele 
periculoase investigate 
(plumbul din sol) 

1.02 0.39 0.39 

 
 
Figura 6.14. Prevalenţa anemiilor în relaţie substanţele periculoase 

investigate (plumbul din sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
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Tabel 6-71. Prevalenţa dermatitelor şi eczmelor în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (cromul din sol)  în Roşia Montană (zona istorică)  
 

Patologie  Prevalenţa 
baseline 

Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

Prevalenţa 
dermatitelor şi eczemelor în 

relaţie cu substanţele 
periculoase investigate 

(cromul din sol) 

1.02 0.67 0.67 
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Figura 6.15. Prevalenţa dermatitelor şi eczmelor în relaţie cu substanţele 
periculoase investigate (cromul din sol)  în Roşia Montană (zona istorică)  
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Tabel 6-72. Prevalenţa diabetului zaharat în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (crom din sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
 

Patologie  Prevalenţa 
baseline 

Prevalenţa 
an 9  

Prevalenţa 
an 14 

Prevalenţa diabetului zaharat în 
relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (cromul din sol) 
2.04 1.34 1.34 

 
Figura 6.16 Prevalenţa diabetului zaharat în relaţie cu substanţele 

periculoase investigate (crom din sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
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Tabel 6-73. Prevalenţa bolilor care afectează structura osoasă în relaţie cu 
substanţele periculoase investigate (cadmiu şi plumb din sol) în Roşia 
Montană (zona istorică) 

 
Patologie  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 

an 9  
Prevalenţa 

an 14 
Prevalenţa bolilor care afectează 

structura osoasă în relaţie cu substanţele 
periculoase investigate (cadmiul, plumbul 

din sol) 

0.73 0.50 0.50 

 
Figura 6.17 Prevalenţa bolilor care afectează structura osoasă în relaţie cu 

substanţele periculoase investigate (cadmiu şi plumb din sol) în Roşia Montană (zona 
istorică) 
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Tabel 6-74. Prevalenţa urolitiazei în relaţie cu substanţele periculoase investigate 

(cadmiu din sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
Patologie  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 

an 9  
Prevalenţa 

an 14 
Prevalenţa urolitiazei în relaţie cu 

substanţele periculoase investigate 
(cadmiul din sol) 

0.65 0.66 0.66 
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Figura 6.18 Prevalenţa urolitiazei în relaţie cu substanţele periculoase 
investigate (cadmiu din sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
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Tabel 6-75. Prevalenţa polineuropatiilor în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (mercur din sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
Patologie  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 

an 9  
Prevalenţa 

an 14 
Prevalenţa polineuropatiilor în 

relaţie cu substanţele periculoase 
investigate (mercurul din sol) 

0.14 0.14 0.14 

 
Figura 6.19 Prevalenţa polineuropatiilor în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (mercur din sol) în Roşia Montană (zona istorică) 
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Referitor la graficele prezentate mai jos, se impune menţiunea că evoluţia predicţiei 

pentru fiecare din afecţiunile investigate este dinspre punctul care indică valoarea cea mai 
crescută de pe grafic (care reprezintă baseline-ul), spre punctele cele mai declive de pe 
grafic, care reprezintă prevalenţele prognozate la 9 şi 14 ani. 
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Evolutia predictiei  bronsitei cronice in relatie cu 
nivelele concentratiei de SO2 in aerul atmosferic
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Evolutia predictiei astmului in relatie cu nivelele 
concentratiei de SO2 in aerul atmosferic

y = 0,2067x - 0,9636
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Evolutia predictiei astmului in relatie cu nivelele 
concentratiei de PM10 in aerul atmosferic
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei de Pb in apa de 

profunzime

y = 20,757x - 69,487
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei As in apa de profunzime

y = 105,46x - 36,968
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei As in apa de suprafata

y = 145,91x - 10,958
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei Pb in apa de suprafata

y = 37,117x - 109,2
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei de PM10 in aerul 

atmosferic

y = 5,8557x - 207,17
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei  de Pb in apa de 

profunzime

y = 4,4499x - 13,893
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei de As in apa de 

profunzime

y = 21,308x - 6,2386
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei de As in apa de suprafata

y = 29,482x - 0,9832
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei de Pb in apa de suprafata

y = 7,4996x - 20,834
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei de PM10 in aerul 

atmosferic

y = 1,1832x - 40,629
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Evolutia predictiei bolilor cerebrovasculare in 
relatie cu  nivelele concentratiei de Pb in apa de 

profunzime

y = 1,8271x - 5,7621
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Evolutia predictiei bolilor cerebrovasculare in 
relatie cu nivelele concentratiei de As in apa de 

profunzime

y = 7,763x - 2,1008
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Evolutia predictiei bolilor cerebrovasculare in 
relatie cu nivelele concentratiei de Pb in apa de 

suprafata

y = 2,7323x - 7,4181
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Evolutia predictiei anemiilor in relatie cu nivelele 
concentratiei de Pb in apa de profunzime

y = 0,4614x - 1,6136
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Evolutia predictiei anemiilor in relatie cu nivelele 
concentratiei de Pb in apa de suprafata

y = 0,8524x - 2,5902
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Evolutia predictiei bolilor cerebrovasculare in 
relatie cu nivelele concentratiei de As din apa de 

suprafata

y = 10,741x - 0,1861
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6.5 Prevalenţe baseline în Roşia Montană şi respectiv prevalenţe prognozate 
pentru anul 9 al exploatării (2018) şi respectiv pentru anul 14 al exploatării 
(2023), pentru populaţia strămutată din zona Roşia Montană în noua 
localitate Piatra Albă, pentru diferite afecţiuni în cazul expunerii la diferiţi 
poluanţi din mediu 

 
Tabel 6-76. Prevalenţa hipertensiunii arteriale în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (plumb din sol) în Piatra Albă 
Patologie  Preva

lenţa 
baseline 

Preval
enţa an 9  

Prev
alenţa an 14

Prevalenţa HTA în relaţie cu 
substanţele periculoase investigate 

(plumbul din sol) 
24.06 7.18 7.18 

 
Figura 6.20 Prevalenţa hipertensiunii arteriale în relaţie cu substanţele 

periculoase investigate (plumb din sol) în Piatra Albă  
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Tabel 6-77. Prevalenţa cardiopatiei ischemice în relaţie substanţele periculoase 
investigate (plumbul, mercurul din sol) în Piatra Albă 

 
Patologie Prevale

nţa baseline 
Preval

enţa an 9 
Prevale

nţa an 14 
Prevalenţa cardiopatiei ischemice în 

relaţie cu substanţele periculoase investigate 
(plumbul, mercurul din sol) 

10.95 2.25 2.25 
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Figura 6.21 Prevalenţa cardiopatiei ischemice în relaţie substanţele 
periculoase investigate (plumbul, mercurul din sol) în Piatra Albă 
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Tabel 6-78. Prevalenţa bolilor cerebrovasculare în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate  (mercur din sol) în Piatra Albă 
 

Patologie  Prevale
nţa baseline 

Prevale
nţa an 9  

Preval
enţa an 14 

 
Prevalenţa bolilor cerebrovasculare în 

relaţie cu substanţele periculoase investigate 
(mercurul din sol) 

4.16 0.34 0.34 

 
 
Figura 6.22 Prevalenţa bolilor cerebrovasculare în relaţie cu substanţele 

periculoase investigate  (mercur din sol) în Piatra Albă 
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Tabel 6-79. Prevalenţa anemiilor în relaţie cu substanţele periculoase investigate 
(plumb din sol) în Piatra Albă 

 
Patologie  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa an 9  Prevalenţa 

an 14 
Prevalenţa anemiilor în 

relaţie cu substanţele periculoase 
(plumbul din sol) 

1.02 0.003 0.003 

 
Figura 6.23 Prevalenţa anemiilor în relaţie cu substanţele periculoase 

investigate (plumb din sol) în Piatra Albă 
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Tabel 6-80. Prevalenţa bolilor care afectează structura osoasă în relaţie cu 
substanţele periculoase investigate (plumb din sol) în Piatra Albă 

 
Patologie  Prevalenţa 

baseline 
Prevalenţa 

an 9  
Prevalenţa 

an 14 
Prevalenţa bolilor care afectează 

structura osoasă în relaţie cu substanţele 
periculoase (plumbul din sol) 

0.73 0.002 0.002 
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Figura 6.24 Prevalenţa bolilor care afectează structura osoasă în relaţie cu 

substanţele periculoase investigate (plumb din sol) în Piatra Albă 
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Evolutia predictiei  bronsitei cronice in relatie cu 
nivelele concentratiei de SO2 in aerul atmosferic
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Evolutia predictiei  bronsitei cronice in relatie cu  
nivelele concentratiei de PM10 in aerul atmosferic

y = 0,8264x - 29,751
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Evolutia predictiei astmului in relatie cu nivelele 
concentratiei de SO2 in aerul atmosferic
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Evolutia predictiei astmului in relatie cu nivelele 
concentratiei de PM10 in aerul atmosferic

y = 0,0671x - 2,4148
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei de Pb in apa de 

profunzime

y = 20,757x - 69,487
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei As in apa de profunzime

y = 105,46x - 36,968
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei As in apa de suprafata

y = 145,91x - 10,958
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei Pb in apa de suprafata

y = 37,117x - 109,2
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Evolutia predictiei hipertensiunii arteriale in relatie 
cu nivelele concentratiei de PM10 in aerul 

atmosferic

y = 5,8557x - 207,17
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei  de Pb in apa de 

profunzime

y = 4,4499x - 13,893
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei de As in apa de 

profunzime
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei de As in apa de suprafata

y = 29,482x - 0,9832
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei de Pb in apa de suprafata

y = 7,4996x - 20,834
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Evolutia predictiei cardiopatiei ischemice in relatie 
cu nivelele concentratiei de PM10 in aerul 

atmosferic

y = 1,1832x - 40,629
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Evolutia predictiei bolilor cerebrovasculare in 
relatie cu  nivelele concentratiei de Pb in apa de 

profunzime

y = 1,8271x - 5,7621
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Evolutia predictiei bolilor cerebrovasculare in 
relatie cu nivelele concentratiei de As in apa de 

profunzime

y = 7,763x - 2,1008
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Evolutia predictiei bolilor cerebrovasculare in 
relatie cu nivelele concentratiei de Pb in apa de 

suprafata

y = 2,7323x - 7,4181
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Evolutia predictiei anemiilor in relatie cu nivelele 
concentratiei de Pb in apa de profunzime

y = 0,4614x - 1,6136
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Evolutia predictiei anemiilor in relatie cu nivelele  

concentratiei de Pb in apa de suprafata
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Evolutia predictiei bolilor cerebrovasculare in 

relatie cu nivelele concentratiei de As din apa de  
suprafata

y = 10,741x - 0,1861
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6.6 Rezultate şi discuţii 
 
Pornind de la situaţia actuală, asimilată cu anul zero al exploatării (probabil 2009), 

din aria Roşia Montană cu privire la starea de sănătate şi de mediu s-a efectuat predicţia 
pentru anul 9 al exploatării (probabil 2018) şi anul 14 (probabil 2023) 

Exploatarea minieră este preconizată a începe, în cazul obţinerii autorizaţiei în anul 
2009 considerat în analiza de predicţie ca fiind anul zero al exploatării. Starea sănătăţii 
populaţiei din zonă şi situaţia mediului a fost considerată a fi aceeaşi cu situaţia actuală 
pentru care s-au calculat riscurile de baseline (situaţia de bază, actuală).  

În anul 9 al exploatării (2018) este preconizat a fi un vârf maxim de activitate în zona 
exploatată iar anul 14 al exploatării (2023) se începe reconstrucţia ecologică. 

Pornind de la situaţia de bază (baseline) s-a estimat starea de sănătate viitoare a 
populaţiei pentru anul 9 şi anul 14 al exploatării luând în calcul predicţiile de calitate a 
mediului făcute de evaluatorul de mediu şi strămutarea polulaţiei din zona Roşia Montană. 

În modelul de predicţie a riscurilor pe sănătate, în funcţie de modificarea factorilor 
poluanţi din mediu, se consideră că starea de sănătate evoluează linear cu evoluţia calitătii 
mediului. Aceasta înseamnă că o creştere a concentraţiilor elementelor poluante din mediu 
duce proporţional la o creştere a îmbolnăvirilor din zona respectivă. O scădere a 
concentraţiilor elementelor poluante din mediu duce la o scădere proporţională a 
îmbolnăvirilor. 
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Aria Roşia Montană cu cele 27 de localităţi luate în calcul în descrierea globală a 
stării de sănătate în momentul actual, a fost împărţită în trei zone, amonte de Roşia Montană 
este zona 1,  aval este zona 2 şi Roşia Montană zona 3. 

Zonele luate în calcul în modelul de predicţie includ localităţile (în număr de 11) unde 
s-au efectuat măsurători şi predicţii pentru factorii poluanţi din mediu, astfel:  

 
zona 1: Câmpeni, Bistra, Gura Roşiei, Cărpeniş;  
zona 2: Abrud, Corna, Gura Cornei, Bucium  
zona 3: Roşia Montană, Ţarina, Balmoşeşti. 
 
Acelaşi model de predicţie s-a folosit şi în cazul strămutării populaţiei din zona Roşia 

Montană în nou înfiinţata localitate Piatra Albă. Populaţia expusă la un nivel de poluare 
actual din Zona 3 va fi expusă la un nivel mai mic de poluare prin strămutare, în viitor. La 
baza calculării riscurilor fiind starea de sănătate actuală ( prevalenţa pe diferite afecţiuni)  şi 
măsurătorile şi predicţiile de mediu efectuate de evaluatorul de mediu. 

Fiecare localitate luată în studiu a fost caracterizată din punct de vedere al expunerii 
prin calcularea mediilor geometrice pentru concentraţiile metalelor din sol, apa de suprafaţă 
şi de profunzime (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb) şi a cianurilor din sol. S-au calculat medii aritmetice 
pentru poluanţii atmosferici ( NO2, SO2, Pulberi în suspensie - PM10).  

Corelaţia dintre factorii de mediu şi sănătate în situaţia actuală (de baseline, anul 
zero) stabilieşte, prin coeficienţii de corelaţie statistică calculaţi, semnificaţia diferiţilor 
poluanţi asupra stării de sănătate din arealul Roşia Montană şi celelalte zone investigate.        

Dintre toţi factorii de mediu luaţi în calcul s-a dovedit a avea un risc semnificativ pe 
sănătate în situaţia actuală (anul zero) următorii poluanţi în zona 3 - Roşia Montană:  

 
Riscul în anul zero din Zona 3 

6.6.1 Poluanţii din SOL: 
 
Concentraţiile existente de crom (Cr), cadmiu (Cd) şi mercur (Hg) prezintă un risc 

semnificativ statistic pentru hipertensiunea arterială, iar concentraţiile de Cd din sol prezintă 
un factor de risc şi pentru osteoporoză şi urolitiază iar Hg pentru polineuropatii. Corelaţia şi 
semnificaţia statistică (p<0.05 este semnificativ statistic). 

• Cr - HTA  (p=0.042) 
• Cd - HTA  (p=0.042) 
• Hg - HTA (p=0.019) 
• Cd - osteoporoză  (p=0.0001) 
• Cd - urolitiază (p=0.0001) 
• Hg - polineuropatie (p=0.023) 

 
6.6.2 Poluanţii din APA suprafaţă  

Nivelul concentraţiilor de Arsen (AS) şi plumb din apa de suprafaţă prezintă un risc 
crescut pentru hipertensiunea arterială (HTA) iar Pb-ul pentru anemii.  

• As - HTA (p=0.042) 
• Pb - HTA (p=0.042) 
• Pb - anemii (p=0.0001) 
 

6.6.3 Poluanţii din APA profunzime 
Nivelul concentraţiilor de Arsen (AS) din apa de profunzime prezintă un risc crescut 

pentru HTA iar Pb-ul pentru boli cerebrovasculare.  
• As-HTA (p= 0.042) 
• Pb-boli cerebrovasculare (p= 0.017) 
 

6.6.4 Poluanţii din AER 
Nivelul concentraţiilor de particule în suspensie cu diametru mai mic de 10 microni 

are cel prezintă cel mai mare risc pe sănătate şi anume influenţează prevalenţa bronşitei 
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cronice, astmului bronşic şi HTA. Dioxidul de sulf ( SO2) prezintă un risc semnificativ pentru 
bronşita cronică. 

• SO2 - bronşita cronică (p= 0.0001) 
• PM10 - bronşita cronică (p= 0.0001) 
• PM10 -  astm bronşic (p= 0.0001) 
• PM10 - HTA (p=0.042) 
 

6.6.5 Riscul în anul zero pentru toată aria Roşia Montană (Zona 1+2+3) 
În cazul analizei globale a ariei concentraţia de arsen (As) în sol este singurul 

semnificativ statistic în cazul riscului pentru HTA.   
• As-HTA (p= 0.011) 

 
Riscul în anul zero în Zona 1: Toate corelaţiile au fost nesemnificativ statistic.  
Riscul în anul zero în Zona 2: Toate corelaţiile au fost nesemnificative statistic.  
 
CONCENTRAŢIA CIANURILOR din sol pentru toate zonele nu a prezentat o 

corelaţie semnificativă statistic pentru nici una din bolile investigate. 
 

6.6.6 Predicţii pentru aria Roşia Montană (pe cele 3 zone) în anul 9 şi 14 al exploatării 
 
Predicţiile s-au realizat pentru zona globală (zona 1+2+3) arătând evoluţia bolilor 

(prevalenţelor) în fiecare dintre cele trei zone ce o compun (zona 1, zona 2, zona 3). 
S-au luat în calcul toate cazurile în care corelaţia dintre expunere (concentraţia 

poluantului) şi boală a fost pozitivă în anul zero, chiar dacă nu a fost semnificativă statistic.  
Expunerea populaţiei s-a calculat în zona 1 şi 2 astfel: la concentraţiile poluanţilor din 

anul zero s-au adăugat estimările concentraţiilor din anul 9 şi 14 provenite din exploatare, 
pentru toţi poluanţii din aer, apă, sol. 

Expunerea pentru populaţia ce rămâne în zona 3 (Roşia Montană zona istorică) s-a 
realizat tinând cont de estimările de mediu transmise şi anume că 50% din populaţie se 
strămută şi ca urmare poluarea de fond dată de activitaţile socio-economice ale localităţii 
scade cu 50%. La acestea s-a adăugat poluarea ce provine din estimările exploatării în anul 
9 şi 14. 

Sursele de apă potabilă vor fi controlate ( aprovizionare centrală cu apă) şi 
expunerea la poluanţii din apa de suprafaţă şi profunzime vor fi contolate şi eliminate. 

Prognozarea valorile poluanţilor din sol a fost estimată de evaluatorul de mediu. 
Prevalenţele bolilor au scăzut în zonele 1 şi 2 şi 3 astfel:    
 

• Prevalenţa astmului corelat cu  dioxid de sulf, pulberi respirabile, crom din sol 
• Prevalenţa hipertensiunii arteriale corelată cu plumbul din apa de profunzime, mercur, 

arsen din sol, pulberi respirabile 
• Prevalenţa cardiopatiei ischemice corelată cu plumb din apa de profunzime, mercur, 

arsen din sol 
• Prevalenţa bolilor cerebrovasculare corelate cu plumb din apa de profunzime şi de 

suprafaţă,  mercur, arsen din sol 
• Prevalenţa diabet zaharat corelat cu cromul din sol 
• Prevalenţa urolitiazei corelată cu substanţele periculoase investigate (cadmiu din sol) 

 
Prevalenţele bolilor au crescut pentru anul 9 şi 14 în zonele  2 şi 3 astfel:    
În Zona 2 (Abrud) 

• Prevalenţa anemiilor creşte corelata cu plumb din apa de profunzime, 
plumb din sol de la 0.62 la 0.75 

• Prevalenţa dermatitelor  creşte în relaţie cu crom din sol de la 0.06 la 0.17 
În zona 3 (RM toate cele 3 localităţi din zonă dacă populaţia ar rămâne pe loc)  

• Prevalenţa polineuropatiei creşte corelată cu mercur din sol de la 0.14 la 
0.38  
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6.6.7 Predicţii pentru localitatea Roşia Montană (zona istorică) în anul 9 şi 14 al 

exploatării 
 
Predicţiile iau în calcul prevalenţa bolilor actuale din localitatea RM care sunt 

asimilate cu prevalenţa bolilor în localitatea RM zona istorică. Predicţia este pentru populaţia 
care rămâne în RM zona istorică. 

 
Prevalenţa bolilor scade în predicţiile pentru anul 9 şi 14 după cum urmează: 
 
• Prevalenţa astmului în relaţie cu cromul din sol 
• Prevalenţa HTA în relaţie cu plumbul, cadmiul, mercurul, arsenul din sol 
• Prevalenţa cardiopatiei ischemice în relaţie cu plumbul, cadmiul, mercurul, 

cromul, arsenul din sol 
• Prevalenţa anemiilor în relaţie cu plumbul din sol 
• Prevalenţa dermatitelor şi eczemelor în relaţie cu cromul din sol 
• Prevalenţa diabetului zaharat în relaţie cu cromul din sol 
• Prevalenţa bolilor care afectează structura osoasă în relaţie cu cadmiul, plumbul 

din sol 
 
Prevalenţa bolilor scade foarte mult în predicţiile pentru anul 9 şi 14 după cum 

urmează: 
 
• Bronşita cronică în relaţie cu SO2 şi PM10 
• Astmul bronşic în relaţie cu SO2 şi PM10 
• HTA în relaţie cu Pb-ul din apa de suprafaţă şi profunzime, As-ul din apa de 

suprafaţă şi profunzime, PM10 
• Cardiopatie ischemică cronică în relaţie cu Pb-ul din apa de suprafaţă şi 

profunzime, As-ul din apa de suprafaţă şi profunzime, PM10 
• Boli cerebrovasculare în relaţie cu Pb-ul din apa de suprafaţă şi profunzime, As-ul 

din apa de suprafaţă şi profunzime 
• Anemiile în relaţie cu Pb-ul din apa de suprafaţă şi profunzime 
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Prevalenţa bolilor rămâne constantă în predicţiile pentru anul 9 şi 14 în cazul:  
 
• Prevalenţa polineuropatiilor în relaţie cu mercurul din sol 
 
Prevalenţa bolilor creşte în predicţiile pentru anul 9 şi 14 în cazul:  
 
• Prevalenţa bolilor cerebrovasculare  creşte nesemnificativ în relaţie cadmiul, 

mercurul, arsenul din sol de la 4.16 la 4.17 
• Prevalenţa urolitiazei creşte nesemnificativ în relaţie cu cadmiul din sol de la 0.65 

la 0.66  
 

6.6.8 Predicţii pentru populaţia strămutată din Roşia Montană în noua localitate 
Piatra Albă, pentru diferite afecţiuni în cazul expunerii la diferiţi poluanţi din 
mediu în anul 9 şi 14 al exploatării 
 

Prevalenţele bolilor luate în studiu au arătat o scădere a prevalenţelor în cazul 
mutării populaţiei din zona 3 în altă parte, în cazul de faţă în nou înfiinţata localitate Piatra 
Albă. 

Aceasta se realizează în principal prin controlarea alimentării cu apă potabilă a 
locuitorilor dintr-o sursă controlată şi scăderea expunerii la poluanţii din apa de suprafaţă, 
care nu există fiind pe deal. De asemenea poluanţii atmosferici sunt sub limita de detecţie 
fiind zonă împădurită. 

 
Astfel expunerea populaţiei la factorii poluanţi din mediu este redusă substanţial.  
 
Astfel prevalenţa bolilor scade în predicţiile pentru anul 9 şi 14 după cum 

urmează: 
 
• prevalenţa HTA în relaţie cu plumbul din sol,  
• cardiopatiei ischemice în relaţie cu plumbul, mercurul din sol,  
• prevalenţa bolilor cerebrovasculare în relaţie cu mercurul din sol  
• prevalenţa anemiilor în relaţie cu plumbul din sol 
• prevalenţa bolilor care afectează structura osoasă în relaţie cu plumbul din sol 
 
Prevalenţa bolilor scade foarte mult  în predicţiile pentru anul 9 şi 14 după cum 

urmează: 
 

• Bronşita cronică în relaţie cu SO2 şi PM10 
• Astmul bronşic în relaţie cu SO2 şi PM10 
• HTA în relaţie cu Pb-ul din apa de suprafaţă şi profunzime, As-ul din apa de suprafaţă şi 

profunzime, PM10 
• Cardiopatie ischemică cronică în relaţie cu Pb-ul din apa de suprafaţă şi profunzime, As-

ul din apa de suprafaţă şi profunzime, PM10 
• Boli cerebrovasculare în relaţie cu Pb-ul din apa de suprafaţă şi profunzime, As-ul din 

apa de suprafaţă şi profunzime 
• Anemiile în relaţie cu Pb-ul din apa de suprafaţă şi profunzime 
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6.7 Concluzii 
 
 

1) Există corelaţii pozitive semnificative între starea factorilor de mediu (reprezentată 
de anumite concentraţii ale substanţelor periculoase investigate) şi starea de 
sănătate a populaţiei (afecţiunile caracteristice expunerilor urmărite) în zona Roşia 
Montană comparativ cu zonele din imediata vecinătate sau mai îndepărtate unde 
aceste corelaţii nu s-au identificat. 

 
2) Diminuarea expunerii populaţiilor investigate (aşa cum este prezentată de către 

evaluatorul de mediu prin distribuţia spaţială a substanţelor urmărite) duce mai 
adesea la modificări pozitive semnificative, uneori negative nesemnificative privind 
prognoza prevalenţelor în zonele 1 şi 2 (situate la distanţă de Roşia Montană – vezi 
discuţii). 

 
3) Diminuarea expunerii populaţiilor investigate (aşa cum este prezentată de către 

evaluatorul de mediu prin distribuţia spaţială a substanţelor urmărite) duce mai 
adesea la modificări pozitive semnificative şi/sau puternic semnificative, uneori 
negative nesemnificative privind prognoza prevalenţelor în zona Roşia Montană. 
Spre deosebire de zonele 1 şi 2 diminuarea prevalenţelor prognozate este mai 
evidentă. 

 
4) Diminuarea expunerii populaţiilor investigate (aşa cum este prezentată de către 

evaluatorul de mediu prin distribuţia spaţială a substanţelor urmărite) duce la 
modificări pozitive semnificative şi puternic semnificative privind prognoza 
prevalenţelor în zona de strămutare reprezentată de localitatea Piatra Albă. 
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7 Zgomotul 
  

7.1 “Situatia” zgomotului in Uniunea Europeana 
Datele existente in ceea ce priveste expunerea la zgomot sunt in general reduse si 

adesea dificil de comparat datorita diferentelor in masurare si in ceea ce priveste metodele 
de evaluare. Oricum, s-a estimat ca in jur de 20% din populatia Uniunii Europene sau 
aproape 80 de milioane de persoane sufera din cauza expunerii la nivele de zgomot 
considerate de specialisti ca inacceptabile, nivele la care apare iritabilitatea, somnul este 
perturbat si respectiv este probabila aparitia unor efecte adverse pe starea de sanatate. Mai 
mult, s-a estimat ca mai mult de 170 de milioane de persoane locuiesc in asa numitele “zone 
gri” in care nivelele de zgomot in timpul zilei produc iritabilitate. 

Statele Membre ale Comuntatii Europene au adoptat legi sau recomandari care 
stabilesc limite in cazul expunerii la zgomot in asa-numitele “zone sensibile”. Acestea sunt 
adesea integrate in legislatia nationala si aplicate in cadrul dezvoltarii infrastucturale. O 
monitorizare efectuata de Comisia Europeana a evidentiat un considerabil grad de 
convergenta de opinii intre Statele Membre in stabilirea unor astfel de criterii in ceea ce 
priveste zgomotul stradal, zgomotul asociat cailor ferate si cel industrial. Opiniile au fost insa 
divergente in ceea ce priveste nivelele de expunere la zgomot datorate traficului aerian. 

   
7.2 Disconfortul  

Disconfortul a fost definit ca “un sentiment neplacut evocat de un zgomot” (WHO 80) 
Este cel mai comun si cel mai intens studiat efect produsde zgomot si poate fi adesea 
relationat efectelor potential diruptive ale zgomotului nedorit si suparator asociat unei game 
largi de activitati, cu toate ca unele persoane pot fi deranjate de zgomot doar pentru ca 
ilpercepca fiind indecvat situatiei in care este sesizat. Poate fi cuantificat in mod subiectiv 
desi au fost investigate tehnici bazate pe observatia comportamentului presupus a fi 
relationat disconfortului. Disconfortul produs de zgomot este in esenta un concept simplu dar 
deoarece acesta poate fi definit doar subiectiv, studiile comparative sunt adesea marcate 
intr-o anumita masura de problemele care rezulta ca urmare a compararii unor scale de 
disconfort rezultate prin utilizarea unor indicatori descriptivi diferiti, numerici sau verbali. 
Disconfortul produs de zgomot, descris sau raportat, este clar influentat de numerosi factori 
“non acustici” precum factori personali si/sau factori care tin de atitudine si de situatie, care 
se adauga la contributia zgomotului per se. 
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Figura 7.1  Disconfortul produs de zgomot in comunitate (NELSON 87) 
 

 
7.2.1 Limite ale nivelelor de zgomot la care pot apare efecte adverse pe sanatate  

Date provenind din studii de teren si de laborator, au fost utilizate pentru a trasa 
curbe standard doza-efect, pe care s-a evidentiat un raspuns redus in jurul valorii de 40 LDN 
pana in jur de 100% din subiecti prezentand disconfort in jurul valorii de 90 LDN  

Figura 2 reproduce curba lui Schultz actualizata relationand procentual disconfortul 
cu o medie zi-noapte a nivelelor de zgomot (FIDELL, 91).  

Toate curbele au urmat acceasi forma generica indiferent de efectul specific 
investigat.  

In principiu, efectele produse de zgomot sunt sau se poate asuma ca ar fi, reduse 
sau neglijabile pentru nivele reduse de zgomot. Efectele incep sa creasca numeric incet la 
inceput, mai rapid ulterior, cu cresterea nivelelor de zgomot. In final, capatul superior al 
scalei efectelor se aplatizeaza in dreptul procentului de 100%. Nu are sens sa se ia in 
considerare o intensificare a efectelor produse de zgomot peste acest punct in care 100% 
din populatie este afectata sau unde indivizii sunt afectati in proportie de 100% (vezi Figura 
2). 
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Figura 7.2 Procentul de subiecti prezentand disconfort marcat versus nivele 
de zgomot (FIDELL 91) 

 
 
Valorile limita de referinta in expunerea la zgomot sub care este putin probabil sa 

apara efecte pe sanatate, conform informatiilor stiintifice actuale, sunt prezentate mai jos 
(Tabel 1). 

 
Explicatie semnificatii Tabel 1.: *1 (IEH 97), valoarea de referinta este valoarea peste 

care un efect observabil poate aparea ; *2 (NETHERLANDS 97), valoarea de referinta este 
valoarea cea mai mica de expunere  la care in medie, un efect a fost observat in studiile 
epidemiologice : *3 (MORREL 97): *4 (BERGLUND 96), valoarea se bazeaza pe 
(BERGLUND 95) si indica valoare peste care un efect este observat  

 
7.3 Impactul global al zgomotului asupra sanatatii 

Evaluarea impactului zgomotului asupra sanatatii este complexa. Expunerea la 
zgomot poate avea ca rezultat mai multe efecte, efecte ce pot fi datorate si altor expunei 
simultane sau consecutive. Nu exista o metodologie general valabila pentru a estima 
efectele globale ale expunerii la zgomot. Majoritatea autorilor descriu fiecare efect separate, 
insa aceasta nu este intotdeauna o solutie potrivita. Modelul (Figura 3) de mai jos ilustreaza 
abordarea complexa a acestei probleme. 
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Tabel 7-1. Valori limita de referinta in expunerea la zgomot sub care este putin 
probabil sa apara efecte pe sanatate, conform informatiilor stiintifice 
actuale  

 
efect valoarea limita de referinta dB(A)) 

disconfort             40 (LAeq,24h: zgomot produs de mijloacele de trasport) *1  
42 (Ldn: in exterior) *2      

55 (dB LAeq: in exterior, un numar mic acuza disconfort sub 
aceasta valoare)                          

interferarea comunicarii verbale           45-55 (dB LAeq : pentru cei in varsta sau care prezinta o 
afectiune)*4                       

55-65 (dB Laeq) *4                                    
afectarea somnului 30 (dB Lamax – in cazul zgomotului continuu pentru a evita aparitia 

efectelor adverse) *4                                         
 45 (dB Lamax – in cazul for low backgroundului redus si a 

zgomotului discontinuu) *4                                           
trezire pe timpul noptii  60 (SEL in interior) *1                                                    

60 (SEL in interior) *2  
60 (dB LAmax )*4                                    

modificari ale fazelor de somn 35 (SEL in interior) *2                                  
40-45 (dB Lamax) *4                                   

raportari subiective in ceea 
ce priveste calitatea somnului  

40 (LAeq, noaptea) *1   
40 (LAeq, noaptea :in exterior)*2                                                         

        
dispozitia in ziua urmatoare   60  (LAeq, noaptea) *1                                  

60 (LAeq, noaptea :in exterior)*2                          
ritm cardiac             40 (SEL in interior) *2   

45 (dB LAmax)*4                                                                       
                        
Stress related health effects    
               
general cardiovascular 

effects   
                                               

65-75 (dB LAeq)*4                                                                                

hipertensiune 70 (LAeq,, 06-22h :in exterior pentru zgomotul asociat traficului 
stradal si aerian in mediul de viata) *2 

                                     
boala cardiaca ischemica 70  (LAeq, :in exterior) *1                            

70 (LAeq,, 06-22h : in exterior pentru zgomotul asociat traficului 
stradal si aerian in mediul de viata) *2                

  
diminuarea/pierderea 

acuitatii auditive  
70 (LAeq, :in exterior pentru mediul de viata si recreational) *1   
65-75 (dB LAeq: risc “neglijabil” de afectare auditiva pentru 

expunerea de 8 ore a grupului populational in varsta de 40 de ani)  *4              
performanta 55-65 (dB LAeq: pentru deteriorarea achizitiilor in ceea ce priveste 

cititul in cazul scolarilor, persoanelor care invata limbi straine si a celor in 
varsta) *4                                           

performanta la scolari       65 (LAeq, scoala:in exterior)*1   
70 (LAeq, scoala:in exterior)*2                                                 
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Figura 7.3 Interrelaţionare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Acest model poate fi contestat, el poate fi inteles fie ca un model comprehensive, fie 

ca o reprezentare grafica a diverselor interrelatii de care trebuie tinut cont. 
 

7.4 Echilibrul intre dezirabil si fezabil 
In general, tintele sau criteriile de indeplinit in cazul zgomotului sunt un compromis 

intre dezirabil si fezabil. Este de dorit ca zgomotul ambiental sa fie cat mai redus posibil, insa 
activitatea umana genereaza zgomot. In anumite circumstante, trebuie sa se stabileasca 
limitele superioare acceptabile de zgomot.  

 
Astfel, orice situatie ar putea fi incadrata in una din urmatoarele trei clase: 
Clasa A: impact zero sau influenta pozitiva  zgomotului asupra starii de sanatate, nu 

necesita adoptarea de masuri. 
Clasa B: impact cu consecinte intermediare asupra starii de sanatate, inter Clasa A si 

clasa C 
Clasa C: impact inacceptabil al zgomotului asupra starii de sanatate. 
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Figura 7.4. Curba generica a efectelor zgomotului asupra starii de sanatate 
versus nivelul expunerii, cu indicarea celor 3 clase mentionate mai sus. 

 
 

7.5 Valori de referinta pentru zgomot (conform OMS) 
Premisa majora care a stat la baza celor doua documente elaboarate (1980 si 1995)  

de OMS care includ valorile de referinta pentru zgomot, a fost aceea ca ca expunerea la 
nivele foarte crescute de zgomot comunitar si de mediu ambiant poate avea efecte adverse 
asupra sanatatii. Este bine cunoscut faptul ca expunerea la nivele foarte crescute de zgomot 
in contex industrial poate afecta auzul dar, efectele reale produse de zgomotul comunitar si 
de mediu ambiant in context rezidential sunt mult mai controversate. Valorile de referinta 
OMS pentru zgomot versus efecte pe sanatate sunt reproduse in tabelul 2. 
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Tabel 7-2. Valori de referinta OMS 
Efecte de evitat Criteriu pt. efect 1980 1995 

Interferarea 
comunicarii verbale 

100% inteligibilitate  45 LAeq 35 dBA               

                                     inteligibilitate  
rezonabila  

 45 dBA           

 Intelegerea 
cuvintelor cand se vorbeste 
tare                           

 55 dBA           

                                        
Pierderea acuitatii 

auditive indusa de zgomot         
Risc neglijabil        75 

LAeq,8h      
75 LAeq,8h         

                                     Risc crescut        140 dB      130-150         
dB(varf) 

Afectarea somnului     Efecte 
electrofiziologice 

35 LAeq    30 LAeq          

                                                                  
45 LAmax         

Boli cardiovasculare                                 Sunt 
necesare 
cercetari 

Sunt necesare 
cercetari 

Efecte asupra 
performantei   

Sarcini cognitive         Criterii 
nespecifice         

 Viteza de reactie  Criterii 
nespecifice         

 Abilitati pentru citit 
in cazul copiilor                      

 Criterii 
nespecifice         

Limite la care s-a 
raportat disconfort                      

Disconfort moderat    50 LAeq 

 Disconfort marcat 50 LAeq    55 LAeq          
Comportament social   Modificari de 

comportament social               
 80 dBA           

 

7.6 Strategii de management  
 
Scopul tutoror strategiilor de management a zgomotului trebuie să fie menţinerea 

acestuia la un nivel care să nu afecteze sănătatea celor expuşi. 
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Figura 7.5.  Etapele dezvoltării unei strategii de management a zgomotului 
(WHO, 1999) 

 
 
Orice strategie de management a zgomotului trebuie să includă măsuri de diminuare 

a nivelului de zgomot la sursă, de împiedicare sau reducere a transmiterii acestuia, de 
protejare a zonelor rezidenţiale afectate, de planificare eficientă a viitoarelor amplasamente 
de potenţiale surse de zgomot, precum şi de informare a publicului larg cu privire la efectele 
poluării sonore asupra stării de sănătate. În vederea aplicării oricărei măsuri de control a 
poluării sonore, trebuie să se ţină seama de toate aspectele de ordin tehnic, financiar, social, 
de sănătate publică şi de protecţia mediului. 
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Anexe Hărţi cu distribuţia spaţială a bolilor acute şi 
cronice 

 
 
 

 
 
 


