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Legislaţia română privind structura şi conţinutul studiului de evaluare a impactului 
asupra mediului prevede şi analiza impactului potenţial datorat zgomotului şi vibraţiilor 
generate ca urmare a activităţilor Proiectului (Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului, 
nr. 863, Anexa 2.II, “Structura raportului la studiul de impact asupra mediului”.a 
Managementul categoriilor potenţiale de impact generat de zgomot şi vibraţii asupra 
lucrătorilor şi a locuitorilor din comunităţile învecinate, reprezintă un factor cheie în 
proiectarea, planificarea şi implementarea oricăror exploatări miniere moderne, deoarece 
acestea pot afecta sănătatea şi capacitatea de muncă a lucrătorilor, precum şi confortul 
locuitorilor din aşezările umane apropiate şi – în situaţiile în care se produc vibraţii – 
integritatea fizică a unor construcţii potenţial sensibile. Din acest motiv, RMGC se angajează 
să gestioneze corespunzător impactul asociat zgomotului şi vibraţiilor generate pe parcursul 
tuturor fazelor Proiectului Roşia Montană. Pentru îndeplinirea acestui angajament, RMGC a 
angajat un consultant independent internaţional [Alliance Acoustical Consultants, Inc. (AAC)] 
şi un consultant independent român [CEPSTRA GROUP S.R.L. (CEPSTRA) subcontractat 
de AGRARO CONSULT S.R.L. (AGRARO)] pentru a efectua o evaluare a impactului 
potenţial a zgomotului şi vibraţiilor generate de activităţile Proiectului, precum şi pentru 
identificarea măsurilor de atenuare a impactului, a celor mai bune practici de management şi 
a celor mai bune tehnici disponibile, în vederea atingerii următoarelor obiective:  
 

• minimizarea sau, acolo unde este posibil, eliminarea impactului generat de zgomote 
şi vibraţii potenţial dăunătoare sau de natură să creeze disconfort asupra unor 
receptori sensibili sau asupra unor construcţii; 

 
• asigurarea unor condiţii de siguranţă şi igienă a muncii pentru toţi lucrătorii minieri, în 

concordanţă cu normele naţionale şi internaţionale de management al zgomotelor şi 
vibraţiilor la locul de muncă. 

 
Impactul asupra forţei de muncă este în general, deja atenuat prin implementarea 

unor programe de: protecţie auditivă, utilizare a unor bariere acustice sau ecranare şi a altor 
dispozitive de limitare a zgomotului pentru sursele mecanice majore (mobile şi staţionare) şi 
prin utilizarea echipamentelor personale de protecţie pentru prevenirea pierderii auzului şi a 
altor efecte asupra sănătăţii. Impactul zgomotului şi vibraţiilor ambientale pot să varieze în 
limite largi, în funcţie de distanţa la care se află zone locuite sau clădiri sensibile la zgomot şi 
vibraţii. În plus, percepţia unui impact de natură să genereze disconfort (adică, la un nivel la 
care zgomotele sau vibraţiile pot întrerupe cursul normal al unor activităţi zilnice) este 
deosebit de subiectivă, variind în limite largi, în funcţie de percepţia personală a fiecărui 
receptor. RMGC va implementa astfel, un program de monitorizare şi de management al 
zgomotului şi vibraţiilor care implică o comunicare permanentă cu locuitorii din zonele 
învecinate, precum şi luarea în considerare a punctelor de vedere exprimate de factorii 
implicaţi, pentru îmbunătăţirea continuă a practicilor de management al zgomotului şi 
vibraţiilor.  

 
Trebuie menţionat faptul că Proiectul Roşia Montană este amplasat într-un district 

minier şi rezidenţial istoric în care, timp de multe decenii, dezvoltarea zonelor de locuit şi 
utilizarea terenurilor nu au beneficiat de planificare şi control. Ca urmare, zona industrială 
stabilită pentru Proiect reflectă o situaţie deosebit de complexă a utilizării terenurilor. Limitele 
zonei industriale aprobate pentru Proiect sunt foarte apropriate de clădiri sau locuinţe 
existente (uneori atingând chiar, zona acestora). În plus, în cadrul zonei Proiectului au fost 
stabilite mai multe zone protejate. Deşi iniţial fusese stabilită numai protejarea unor clădiri de 
interes cultural şi istoric, cu restricţii de locuire în acestea, autorizaţiile acordate RMGC 
prevăd ca zonele protejate să poată fi locuite. Apropierea care rezultă astfel între receptorii 
umani şi clădirile potenţial sensibile pe de-o parte şi zgomotul şi vibraţiile de origine 



 
Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 

Capitolul 4.3 Zgomot şi vibraţii 
 

 
Genaralităţi 

Pagina 8 din 119 

industrială pe de altă parte, reprezintă o problemă importantă pe care RMGC a inclus-o în 
strategia sa de management, descrisă în acest capitol.  

 
Paragrafele următoare prezintă date generale cu privire la zgomotul şi vibraţiile 

generate de activităţile Proiectului, precum şi cerinţele legale, sursele şi categoriile 
potenţiale de impact asociate fazelor de construcţie, operare şi dezafectare/închidere ale 
Proiectului Roşia Montană. O sinteză preliminară a categoriilor de impact prognozate, a 
măsurilor de diminuare propuse şi a planurilor corespunzătoare de management este 
prezentată în Tabelul 4.3.1; în secţiunile 4.3.6 şi 4.3.7 sunt furnizate detalii suplimentare. 
                                                
a Guvernul României, 2002: Ordinul Ministrului (O.M.) nr. 863 din 26.09.2002 privind aprobarea 
ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 
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1 Caracteristici generale ale zgomotului şi vibraţiilor 

asociate activităţilor miniere 
 

Sursele de impact prin zgomot şi vibraţii asociate activităţilor miniere anticipate să se 
desfăşoare în cadrul Proiectului Roşia Montană sunt tipice pentru o exploatare minieră de 
suprafaţă, de mari dimensiuni, situată într-o zonă montană şi beneficiind de aportul unor 
tehnologii moderne. Natura şi numărul unor astfel de surse vor varia în diverse faze ale 
Proiectului, însă vor include:  

 
 utilizarea vehiculelor motorizate pentru transportul personalului, al materialelor şi 

utilajelor, spre şi dinspre amplasamentul Proiectului; 
 
 activităţile de foraj şi puşcare efectuate în zona de protecţie industrială a Proiectului, 

în scopul sprijinirii operaţiunilor de derocare şi excavare a agregatelor în faza de 
construcţie şi a minereului în faza de operare; 

 
 operarea utilajelor mobile şi staţionare din interiorul amplasamentului Proiectului, 

acestea incluzând în mod tipic autocamioane de transport, excavatoare, buldozere, 
încărcătoare, instalaţii de foraj, concasoare de agregate, sisteme de transport pe 
bandă rulantă, generatoare  de avarie;  

 
 operarea utilajelor importante de valorificare a minereului (de exemplu, concasorul 

giratoriu, morile, separatoarele, transportoarele pe bandă) din cadrul unităţii de 
măcinare sau al uzinei de procesare a minereului; şi  

 
 operarea periodică a diverse semnale, alarme sau sirene de siguranţă (de exemplu, 

semnalele de marşarier ale vehiculelor, sirenele de avertizare pre- şi post-puşcare). 
 

Receptorii potenţiali ai zgomotului şi vibraţiilor vor include în mod tipic lucrătorii 
minieri, populaţia din afara limitelor amplasamentului Proiectului şi din zonele protejate, 
precum şi construcţii susceptibile de a fi avariate ca urmare a vibraţiilor. 

 
Măsurile de diminuare implementate de regulă pentru astfel de surse, în cadrul celor 

mai multe exploatări miniere importante, includ următoarele : 
 
 stabilirea unei zone tampon sau a unor limite ale Proiectului faţă de 

amplasamentele zonelor locuite şi ale receptorilor sensibili în vederea maximizării 
distanţei dintre surse şi receptori; 

 
 un program cuprinzător de măsuri de protecţie auditivă şi împotriva 

vibraţiilor la locul de muncă elaborat în funcţie de zgomotele şi caracteristicile 
de vibraţie specifice fiecărui tip de activitate, în vederea protejării sănătăţii şi 
capacităţii de muncă ale lucrătorilor; şi 

 
 controlul tehnologic şi managementul surselor de zgomot şi vibraţii şi 

implementarea unor programe de monitorizare şi a unor procese de 
corecţie în vederea minimizării necesarului de echipament de protecţie auditivă 
şi împotriva vibraţiilor pentru lucrători, a disconfortului suferit de populaţia din 
afara zonei de concesiune a Proiectului şi a avariilor provocate de vibraţii asupra 
construcţiilor sensibile. 
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Tabelul  4.3.1:  Sinteza categoriilor de impact potenţial generat de zgomot şi vibraţii, măsuri de atenuare şi planuri de management aplicabile 

 
 

 
Impact potenţial 

 

 
Măsuri de atenuare1 

 
Planuri de management aplicabile 

 
Fazele de construcţie, operare şi dezafectare/închidere 
 

Impact temporar asupra locuitorilor din 
comunităţile adiacente, şi asupra locuinţelor din 
cadrul zonei protejate, cauzat de zgomot şi vibraţii 
generate de activităţi specifice Proiectului, altele 
decât puşcarea, cum ar fi: 
 
• surse motorizate (de exemplu, transportul 

lucrătorilor; circulaţia vehiculelor pe 
amplasamentul; transport/livrare de materiale şi 
utilaje, transport deşeuri; transport de sol 
vegetal, minereu şi rocă sterilă; operarea 
generatoarelor de avarie; operarea utilajelor 
grele, mobile sau fixe); 

 
• alarme de marşarier sau sirene de avertizare; şi 
 
• alte categorii de zgomot generat de activităţile 

de construcţie/demolare 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Consultare continuă cu locuitorii în legătură cu 
impactul generat de zgomot/vibraţii 

 
• Amplasarea optimă a drumurilor de transport sau 

acces, a uzinei de procesare, a haldelor, a 
sistemului iazului de decantare şi a altor facilităţi 
din cadrul Proiectului, în limitele impuse prin 
diverse prevederi ale certificatului de urbanism 

 
• Instalarea de berme şi diguri de pământ cu rolul 

de bariere acustice permanente pentru zonele 
sensibile din cadrul Proiectului 

 
• Evitarea în proiectul exploatării, a rampelor 

abrupte pe drumurile de transport şi acces, în 
limitele impuse prin diverse prevederi ale 
certificatului de urbanism 

 
• Monitorizarea zgomotului şi vibraţiilor ambientale 
şi iniţierea de acţiuni de corectare/prevenire 
acolo unde este necesar1 

 
• Specificarea a echipamentelor de protecţie 

auditivă în uzina de procesare şi încorporarea 
unor caracteristici de protecţie auditivă în 
proiectarea uzinei, incluzând: 

• Planul de management al zgomotului şi 
vibraţiilor (Planurile de monitorizare de mediu 
şi socială, Planul E) 

 
• Planul de monitorizare de mediu şi socială 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul O)  

 
• Planul de consultare şi informare a publicului 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul K) 

 
• Planul minier anual (a se vedea capitolul 4.6.1, 

Planul de management de mediu şi social pentru 
Proiectul Roşia Montană  (Planurile de 
monitorizare de mediu şi socială, Planul A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 A se vedea în Tabelul 4.3.16 o listă a celor mai bune tehnici disponibile care pot fi aplicate în cazul unor parametri prognozaţi sau monitorizaţi specifici. 
2 A se vedea Tabelul 4.3.5 pentru identificarea utilajelor principale pentru care se vor achiziţiona de la producător dotări din categoria celor mai bune tehnici disponibile în 
domeniul protecţiei acustice 
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Impact potenţial 

 

 
Măsuri de atenuare1 

 
Planuri de management aplicabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca mai sus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Minimizarea cantităţilor depozitate, 
manevrate şi a înălţimii stivelor de 
descărcare 

• Minimizarea distanţei de cădere pentru 
sistemele de transport pe bandă 

• Căptuşirea antifonică a silozurilor de 
materiale 

• Sisteme de amortizare a căderii în 
buncărele de colectare 

• Ecranarea sau izolarea acustică a 
sistemelor de concasare 

• Ecranarea sau izolarea acustică a 
sistemelor de transport pe bandă 

• Ecranarea sau izolarea acustică a pompelor 
sau bateriilor de compresoare 

• Instalarea utilajelor rotatorii sau vibratorii 
principale în interiorul unor clădiri uzinale 
ecranate acustic  

• Montarea de sisteme de protecţie contra 
vibraţiilor pentru utilajele fixe şi pentru 
sistemele importante de conducte 

• Instalarea unui dispozitiv pentru măsurarea 
zgomotului în zonele de întreţinere a 
vehiculelor/utilajelor 

 
• Achiziţionarea de camioane, buldozere şi alte 

utilaje importante, compatibile cu standardele 
Uniunii Europene, dotate pe cât posibil cu 
motoare ecranate acustic şi cu alte caracteristici 
tehnice menite să reducă amprenta sonoră; 
adăugarea post-achiziţie a dispozitivele de 
ecranare acustică pentru a îndeplini cerinţele 
legate de atenuarea impactului, în funcţie de 
necesităţi2 

 
• Amplasarea de bariere acustice mobile în 

vederea atenuării zgomotului produs de utilajele 
motorizate mobile sau portabile (de exemplu, 
autogredere, buldozere, foreze)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca mai sus 
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Impact potenţial 

 

 
Măsuri de atenuare1 

 
Planuri de management aplicabile 

 
 
 

Ca mai sus 
 

 
• Stabilirea şi impunerea unor proceduri de 

operare standard pentru întreţinerea şi operarea 
vehiculelor/utilajelor, incluzând întreţinerea şi 
schimbarea amortizoarelor de zgomot pentru 
motoare 

 
 
• Planificarea/decalarea livrărilor importante în 

timpul orelor de zi 
 
• Impunerea unor limitări de viteză pe drumurile de 

acces/transport minier 
 
• Utilizarea autobuzelor de transport al lucrătorilor 
şi a unei programări juste pentru a minimiza 
traficul rutier asociat Proiectului  

 
• Administrarea parcului de vehicule pentru a 

asigura utilizarea unui număr minim de vehicule 
sau utilaje operaţionale 

 

 
 
 
Ca mai sus 
 

Impact asupra forţei de muncă generat de zgomot 
şi vibraţii ca urmare a operării utilajelor grele 
staţionare şi mobile, a activităţilor de 
construcţie/demolare şi din alte surse, cu excepţia 
celor asociate operaţiilor de puşcare 

• Implementarea unor proceduri operaţionale 
standard pentru programul de protecţie împotriva 
zgomotului, utilizarea echipamentelor de 
protecţie auditivă şi implementarea unor 
programe de instruire asociate 

 
• Achiziţionarea de utilaje cu specificaţii tehnice 

compatibile cu standardele europene actuale 
pentru protecţia împotriva zgomotului/vibraţiilor  

 
• Stabilirea şi impunerea unor proceduri de 

operare standard pentru întreţinerea şi operarea 
vehiculelor/utilajelor, incluzând întreţinerea şi 
schimbarea amortizoarelor de zgomot pentru 
motoare 

 
 

• Planul RMGC de igienă şi protecţie a muncii 
 
• Manuale relevante de întreţinere elaborate de 

producător 
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Impact potenţial 

 

 
Măsuri de atenuare1 

 
Planuri de management aplicabile 

 
Faza de construcţie (exclusiv) 
 

Impact auditiv asupra lucrătorilor din construcţii, 
generat de activităţile de foraj/puşcare (derocare în 
carieră), manevrarea şi concasarea agregatelor şi 
operarea staţiei de preparare a betoanelor 
 
 

• Implementarea unor proceduri operaţionale 
standard pentru programul de protecţie împotriva 
zgomotului, utilizarea echipamentelor de 
protecţie auditivă şi implementarea unor 
programe de instruire asociate 

 

• Planul RMGC de igienă şi protecţie a muncii 
 
 
 
 

Impact temporar asupra locuitorilor din 
comunităţile adiacente, şi asupra locuinţelor din 
cadrul zonei protejate, cauzat de zgomot şi vibraţii 
generate de activităţile de foraj/puşcare (derocare 
în carieră), manevrarea şi concasarea agregatelor 
şi operarea staţiei de preparare a betoanelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consultarea membrilor comunităţii locale în 
privinţa programării activităţilor de puşcare 

 
• Implementarea procedurilor de puşcare 

controlată incluzând introducerea unor întârzieri 
de ordinul milisecundelor între exploziile 
succesive, şi reducerea la minimum a 
explozibililor puternici în combinaţie cu agenţii de 
puşcare ANFO 

 
• Planificarea activităţilor de puşcare în carieră în 

vederea limitării acestora la orele de zi şi 
evitarea efectuării acestora în condiţii 
meteorologice deosebit de nefavorabile 

 
• Monitorizarea/măsurarea regulată a impactului 

auditiv şi vibraţional pentru toate activităţile de 
puşcare şi iniţierea, în funcţie de necesităţi, a 
unor măsuri de ajustare a planurilor de puşcare 
şi a unor acţiuni de prevenire/corectare 

 
• Administrarea parcului de vehicule pentru a 

asigura utilizarea unui număr minim de vehicule 
sau utilaje operaţionale 

 
 

• Planul de management al zgomotului şi 
vibraţiilor (Planurile de monitorizare de mediu 
şi socială, Planul E) 

 
• Planul de monitorizare de mediu şi socială 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul O) 

 
• Planul de consultare şi informare a publicului 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul K) 

 
• Planul minier anual (a se vedea capitolul 4.6.1, 

Planul de management de mediu şi social pentru 
Proiectul Roşia Montană  (Planurile de 
monitorizare de mediu şi socială, Planul A) 

 
 
 

Avarierea potenţială a unor construcţii sensibile 
prin vibraţii generate de activităţile de foraj/puşcare 
(derocare în carieră), manevrarea şi concasarea 
agregatelor şi operarea staţiei de preparare a 

• Consultarea membrilor comunităţii locale în 
privinţa programării activităţilor de puşcare  

 
• Implementarea procedurilor de puşcare 

• Planul de management al zgomotului şi 
vibraţiilor (Planurile de monitorizare de mediu 
şi socială, Planul E) 
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Impact potenţial 

 

 
Măsuri de atenuare1 

 
Planuri de management aplicabile 

betoanelor 
 

controlată incluzând introducerea unor întârzieri 
de ordinul milisecundelor între exploziile 
succesive, şi reducerea la minimum a 
explozibililor puternici în combinaţie cu agenţii de 
puşcare ANFO 

 
• Planificarea activităţilor de puşcare în carieră în 

vederea limitării acestora la orele de zi şi 
evitarea efectuării acestora în condiţii 
meteorologice deosebit de nefavorabile 

 
Monitorizarea regulată a impactului generat de 
zgomot şi vibraţii asupra construcţiilor sensibile 
împreună cu ajustarea programului de puşcare şi 
aplicarea unor acţiuni de corectare/prevenire, în 
măsura în care acest lucru va fi necesar 

• Planul de monitorizare de mediu şi socială 
(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul O) 

 
• Planul de consultare şi informare a publicului 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul K) 

 
Faza de operare(exclusiv) 
 

Impact temporar asupra locuitorilor din 
comunităţile adiacente, şi asupra locuinţelor din 
cadrul zonei protejate, cauzat de zgomot şi vibraţii 
generate de activităţile de foraj/puşcare din cariere 
 

 

• Consultarea membrilor comunităţii locale în 
privinţa programării activităţilor de puşcare 

 
• Implementarea procedurilor de puşcare 

controlată incluzând introducerea unor întârzieri 
de ordinul milisecundelor între exploziile 
succesive, şi reducerea la minimum a 
explozibililor puternici în combinaţie cu agenţii de 
puşcare ANFO 

 
• Planificarea activităţilor de puşcare în carieră în 

vederea limitării acestora la orele de zi şi 
evitarea efectuării acestora în condiţii 
meteorologice deosebit de nefavorabile 

 
• Monitorizarea regulată a impactului auditiv şi 

vibraţional asupra clădirilor sensibile şi iniţierea, 
în funcţie de necesităţi, a unor măsuri de 
ajustare a planurilor de puşcare şi a unor acţiuni 
de prevenire/corectare 

  

• Planul de management al zgomotului şi 
vibraţiilor (Planurile de monitorizare de mediu 
şi socială, Planul E) 

 
• Planul de monitorizare de mediu şi socială 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul O) 

 
• Planul de consultare şi informare a publicului 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul K) 
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Impact potenţial 

 

 
Măsuri de atenuare1 

 
Planuri de management aplicabile 

 
Avarierea potenţială a unor construcţii sensibile 
prin vibraţii generate de activităţile de foraj/puşcare 
din cariere 
 

• Consultarea membrilor comunităţii locale în 
privinţa programării activităţilor de puşcare 

 
• Implementarea procedurilor de puşcare 

controlată incluzând introducerea unor întârzieri 
de ordinul milisecundelor între exploziile 
succesive, şi reducerea la minimum a 
explozibililor puternici în combinaţie cu agenţii de 
puşcare ANFO 

 
• Planificarea activităţilor de puşcare în carieră în 

vederea limitării acestora la orele de zi şi 
evitarea efectuării acestora în condiţii 
meteorologice deosebit de nefavorabile 

 
• Monitorizarea regulată a impactului generat de 

zgomot şi vibraţii asupra structurilor sensibile şi 
iniţierea, în funcţie de necesităţi, a unor măsuri 
de ajustare a planurilor de puşcare şi a unor 
acţiuni de prevenire/corectare 

 

• Planul de management al zgomotului şi 
vibraţiilor (Planurile de monitorizare de mediu 
şi socială, Planul E) 

 
• Planul de monitorizare de mediu şi socială 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul O) 

 
• Planul de consultare şi informare a publicului 

(Planurile de monitorizare de mediu şi 
socială, Planul K) 
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În ceea ce priveşte ultimul punct, trebuie subliniat faptul că în cadrul activităţilor 
moderne de extracţie din carieră, se acordă o atenţie specială optimizării operaţiilor de 
puşcare în vederea creşterii la maximum a gradului de fragmentare a rocii din corpul de 
minereu exploatat, minimizând în acelaşi timp zgomotul şi vibraţiile neproductive, precum şi 
antrenarea în atmosferă a fragmentelor de rocă. Necesitatea acestei optimizări este 
determinată de: 
 

 necesitatea de a minimiza impactul potenţial generat de zgomot, vibraţii şi particule 
în suspensie în interiorul şi în afara zonei concesionate Proiectului; 

 
 consideraţii de bază privind protecţia muncii (pentru a minimiza pericolele potenţiale 

de accidente şi alte pericole intrinseci legate de lucrul cu explozibili); 
 
 raţiuni de natură economică ale proiectului (pentru a menţine costurile de puşcare la 

o valoare minimă compatibilă însă cu o rată de producţie viabilă). 
 
Vor fi astfel efectuate teste de puşcare operaţională şi vor fi elaborate planuri de 

puşcare optimizate pentru fiecare corp major de rocă, inclusiv pentru carierele de gresie 
(Pârâul Porcului) şi de andezite (Şulei) care vor fi deschise în perioada de construcţie, 
precum şi pentru diferite corpuri de minereu, care vor fi excavate în perioada de operare a 
Proiectului.  Planurile de puşcare astfel elaborate vor fi supuse unei îmbunătăţiri continue 
prin monitorizarea vibraţiilor generate de puşcare şi a proceselor de corecţie descrise în 
secţiunile 4.3.6.3 şi 4.3.7. 
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2  Cadrul producerii zgomotului şi vibraţiilor şi receptorii 

potenţiali 
 

Cadrul producerii zgomotului şi vibraţiilor pentru Proiectul Roşia Montană implică o 
topografie montană complexă. Sursele existente sunt reprezentate de traficul rutier pe 
drumul naţional DN 74A, pe drumurile judeţene şi comunale, precum şi de alte surse 
specifice localităţilor. Sursele legate de activităţile miniere sunt reprezentate de activităţile de 
forare şi puşcare, operarea utilajelor mobile şi staţionare, precum şi utilizarea vehiculelor şi a 
utilajelor grele. Receptorii includ: lucrătorii din cadrul exploatării, vizitatorii, locuitorii din 
zonele învecinate, vizitatorii, precum şi construcţiile de interes cultural, sensibile la vibraţii.  
 
Receptorii umani pot fi clasificaţi în trei grupe, şi anume: 
 

• lucrătorii din cadrul Proiectului, contractorii şi alţi vizitatori ai amplasamentului;  
 

• populaţia din zona protejată Roşia Montană şi şi din alte localităţi din exteriorul 
limitelor zonei de protecţie industrială.  

 
În ceea ce priveşte această in urmă categorie, se menţionează că opţiunile de 

strămutare şi relocare voluntară vor rămâne la dispoziţia acestor locuitori pe durata tuturor 
fazelor Proiectului, în conformitate cu Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare (a se 
vedea Planurile de monitorizare de mediu şi socială, Planul M  Relocarea reprezintă o 
opţiune pe deplin voluntară, astfel încât, menţinerea unei comunicări permanente cu 
locuitorii prin intermediul Planul de consultare şi informare a publicului (Planurile de 
monitorizare de mediu şi socială, Planul K), va rămâne un element important al strategiei 
RMGC pentru managementul continuu al impactului generat de zgomot şi vibraţii. A se 
vedea Capitolul  4.3.7 pentru detalii suplimentare. 
 

Personalul angajat în cadrul Proiectului şi care îşi desfăşoară activitatea în zona de 
protecţie industrială va fi în general, cel mai mult expus la acţiunea nivelelor maxime de 
zgomot şi vibraţii. Problemele legate de această categorie de impact asupra locului de 
muncă vor constitui de aceea obiectul unor reglementări specifice şi a aplicării celor mai 
bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management, menite să prevină 
pierderea capacităţii auditive sau alte efecte vătămătoare asupra sănătăţii lucrătorilor. După 
cum se arată în secţiunea 4.3.6., strategia măsurile manageriale de reducerea a zgomotului 
şi vibraţiilor la locul de muncă vor fi definite şi implementate prin intermediul Planului RMGC 
de igienă şi protecţie a muncii şi a procedurilor incluse, acestea fiind de natură să reflecte un 
angajament ferm în direcţia asigurării unui mediu de lucru caracterizat de siguranţă şi igienă, 
în conformitate cu reglementările naţionale şi cu standardele europene relevante. Se va ţine 
seama de impactul potenţial asupra lucrătorilor, efectuându-se o selecţie a acelor 
echipamente individuale de protecţie şi a acelor utilaje grele care posedă caracteristici 
corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei împotriva zgomotului (secţiunea 4.3.6, 
Tabelul 4.3.6 şi Tabelul 4.3.7). După cum se prezintă în Tabelul 4.3.1 aceste tipuri de 
impact vor fi de asemenea avute în vedere în proiectarea clădirilor aferente uzinei de 
procesare şi a structurilor auxiliare şi vor fia reflectate în utilizarea corespunzătoare a unor 
sisteme de control centralizat şi automatizat al utilajelor, a unor centre de control şi zone de 
lucru izolate din punct de vedere fonic, precum şi în izolarea, acoperirea şi insonorizarea 
unor diverse surse de natură mecanică. 

 
Impactul asupra populaţiei din zonele învecinate Proiectului va fi în general cu mult 

mai puţin semnificativ decât cel asupra lucrătorilor, datorită distanţelor mult mai mari faţă de 
sursele specifice activităţilor miniere, precum şi atenuării asigurate de barierele acustice 
naturale şi construite, influenţei topografiei şi a altor factori. Trebuie specificat faptul că 
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Valea Roşia şi zonele din jur au o tradiţie de secole în ceea ce priveşte expunerea la 
efectele exploatărilor miniere, la zgomotul şi vibraţiile tipice pentru această activitate 
industrială. Expunerea la nivele semnificative de zgomot şi vibraţii asociate activităţilor 
miniere din această zonă datează din perioada introducerii în secolul al 18-lea, a metodelor 
de puşcare cu pulbere neagră şi a acţionării mecanice bazate pe forţa aburului, urmate în a 
doua jumătate a secolului al 19-lea, de introducerea motoarelor cu combustie internă, a 
utilizării dinamitei şi a unor sisteme fiabile de detonare. Activităţile de extragere şi 
procesarea a mineralelor s-au desfăşurat până de curând sau se desfăşoară în prezent la 
Roşia Montană şi la Roşia Poieni. Aceste comunităţi au o tradiţie puternică în activitatea 
minieră, aceasta reprezentând o parte integrantă a patrimoniului cultural, regional şi 
naţional. Se poate observa că zgomotul rezultat din activităţile miniere, din transportul 
asociat şi din alte activităţi este în general recunoscut ca făcând parte inerentă din viaţa 
comunităţii. Cu toate acestea, activităţile de minerit din zonă au cunoscut un declin în ultimii 
ani, iar mineritul la scara la care se va realiza  Proiectul poate fi considerat ca o experienţă 
nouă pentru unii localnici. Nivelele de zgomot care împiedică populaţia să trăiască şi să-şi 
desfăşoare activităţile într-un mediu normal, dar care se află sub nivelele care ar putea avea 
implicaţii asupra sănătăţii şi asupra altor pierderi sau pagube material semnificative, tind să 
fie deosebit de subiective. De exemplu, într-o comunitate care nu are o tradiţie în activităţile 
miniere sau o memorie culturală activă a unei tradiţii istorice de minerit, zgomotul sau traficul 
din activităţi miniere poate fi privit ca deranjant. Pe de altă parte, pentru comunităţile cu 
activităţi miniere existente sau cu o tradiţie activă recentă, un astfel de impact poate fi privind 
ca fiind acceptabil sau binevenit, fiind asociat cu bunăstarea economică şi cu alte beneficii 
sociale importante. 

 
În ciuda aspectelor culturale şi a istoriei comunităţii, este de aşteptat să apară mai 

mult subiectivism şi diversitate în percepţie impactului zgomotului şi vibraţiilor. Deşi 
preocupările şi interesele localnicilor pot fi subiective, aceştia trebuie să înţeleagă foarte bine 
şi să se implice în strategia de management şi de diminuare a impactului. Este de 
asemenea de înţeles că astfel de preocupări şi de interese se pot schimba în timp; procesul 
de reacţie al populaţiei a fost de altfel luat în considerare în mod special ca parte a Planului 
de consultare şi de informare publică şi a Planului de management al zgomotului şi vibraţiilor 
(PMSM, Planurile K şi E) în vederea operării unor eventuale schimbări, care sunt discutate 
detaliat în secţiunea 4.3.7. 
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3 Consideraţii tehnice 
  

Caracteristicile tehnice ale zgomotului şi vibraţiilor în zona Proiectului Roşia Montană 
au fost analizate într-un studiu al condiţiilor iniţiale privind zgomotul şi vibraţiile, comandat de 
RMGC în 2002 şi 2003, şi actualizat în 2005. Acest studiu a fost actualizat în anul 2005. 
Studiul a fost efectuat pentru RMGC de către CEPSTRA GRUP S.R.L. (CEPSTRA), 
Bucureşti, cu sprijinul companiei AGRARO CONSULT S.R.L. (Agraro). Rezultatele versiunii 
din 2005 a studiului sunt prezentate în Raportul privind condiţiile iniţiale 7, Raportul 
privind condiţiile iniţiale de zgomot şi vibraţii.  
 

Problemele tehnice majore care trebuie avute în vedere în evaluarea impactului şi 
stabilirea măsurilor de diminuare pentru zgomot şi vibraţii sunt sintetizate în secţiunile 
următoare.  
 

3.1 Zgomotul 

 
Specialiştii în acustică utilizează descriptori specifici şi diferite unităţi de măsură în 

evaluarea nivelele sonore şi a impactului generat de zgomot. Zgomotul este de obicei definit 
ca un sunet nedorit care interferează cu comunicarea verbală şi cu percepţia auditivă sau 
care poate afecta comportamentul uman. În anumite condiţii, zgomotul poate determina 
pierderea auzului, poate interfera cu activităţile umane şi, pe diferite căi, poate afecta 
sănătatea umană şi bunăstarea. 
 

Decibelul (dB) este unitatea standard acceptată pentru măsurarea nivelelor sonore 
datorită faptului că acesta poate fi asociat unor variaţii mari în amplitudinea presiunii sonore. 
Toatele nivelele de zgomot analizate în acest capitol sunt exprimate în raport cu o valoare 
de referinţă standard de 20 µP. Atunci când se descrie sunetul şi efectul acestuia asupra 
organismelor umane se utilizează de regulă nivele sonore „ponderate A” dB(A) pentru 
evalua răspunsul urechii umane. Termenul de „ponderat A” se referă la o filtrare a 
semnalului sonor într-o manieră corespunzătoare căii prin care urechea umană percepe 
sunetul. Nivelul de zgomot ponderat A se corelează bine cu evaluările umane asupra 
zgomotului fiind utilizat la nivel internaţional timp de mulţi ani pentru măsurarea şi evaluarea 
zgomotului industrial. 
 

Deşi scara ponderată A şi măsurarea energiei echivalente sunt utilizate în mod 
obişnuit pentru cuantificarea limitelor răspunsului uman la evenimente individuale sau la 
nivele sonore de ansamblu, gradul de disconfort sau a altor efecte de răspuns depind de 
asemenea de mai mulţi alţi factori de percepţie, incluzând: 
 

• nivelul sonor ambiental (de fond); 
 

• natura generală a condiţiilor existente (zone rurale liniştite faţă de zone urbane 
aglomerate); 

 
• diferenţa dintre magnitudinea nivelului evenimentului sonor şi condiţiile ambientale; 

 
• durata evenimentului sonor; 

 
• anotimpul (probabilitatea de a se afla în interior sau în aer liber şi/sau de a avea 

ferestrele deschise sau închise); 
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• frecvenţa şi repetitivitatea evenimentelor;  
 

• perioada din zi când are loc evenimentul. 
 

O ilustrare tipică a scalei în decibeli este prezentată în Figura 4.3.1, care descrie un 
număr de nivele de presiune sonoră tipice comparate cu valorile limită stabilite prin 
reglementările naţionale. 

 
 

Figura 4.3.1:  Scară decibelică tipică având indicate reglementările naţionale privind 
limitele de zgomotb 

  
 

 
                         
 

3.2 Vibraţiile 

 
Măsurarea vibraţiilor este în mod obişnuit interpretată în raport cu caracterul 

dăunător al acestora asupra construcţiilor şi utilajelor. Într-o exploatare minieră de suprafaţă, 
activităţile de forare şi puşcare reprezintă surse semnificative de vibraţii care se adaugă 
celor produse de vehiculele de transport al minereului şi rocilor sterile şi de utilajele de 
concasare şi sortare utilizate în procesul de valorificare a minereului. Tehnicile de puşcare 
au fost mult îmbunătăţite în ultimii ani din punct de vedere al concentrării sau direcţionării 
energiilor degajate din explozii către acele zone unde se urmăreşte fragmentarea rocii. Cu 
toate acestea, se estimează că vor rămâne unele vibraţii care se vor propaga radiar dinspre 
zona în care s-a produs explozia. Din acest motiv, vor fi aplicate proceduri de monitorizare a 
vibraţiilor pentru fiecare detonare în parte, măsurându-se frecvenţa, viteza şi acceleraţia 
particulelor; rezultatele monitorizării vor fi utilizate pentru ajustarea şi îmbunătăţirea continuă 
a planurilor de efectuare a puşcării, pentru a se minimiza efectele exploziilor asupra 
construcţiilor sensibile şi pentru a reduce disconfortul resimţit de localnici. 

 
Vibraţiile sunt mişcări oscilatorii care pot fi descrise din punct de vedere al deplasării, 

vitezei şi acceleraţiei. Pentru o podea aflată în vibraţie, deplasarea este distanţa la care se 

    0 dB(A) Pragul  de percepţie

 10 dB(A) 

  20 dB(A) Mediu rural liniştit 
  30 dB(A)

  40 dB(A) Interior de  locuinţă

  50 dB(A)

  60 dB(A) Conversaţie normală

  70 dB(A)

  80 dB(A) Trafic rutier aglomerat

  90 dB(A)

100 dB(A) Perforator pneumatic

110 dB(A) Formaţie  rock 

120 dB(A) Prag dureros 

Limita pentru străzi cat. a II-a (conectoare) şi la limita zonelor operaţionale: 65 dB(A)
[STAS 10009-88]

Limita de zi: 50 dB(A) la exteriorul clădirilor locuite
[Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 596/iulie 1997]

Limita de noapte : 40 dB(A), la exteriorul clădirilor locuite
[Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 596/iulie 1997]

Limita pentru străzi cat. a III-a (colectoare): 70 dB(A) 
[STAS 10009-88]
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mişcă un punct al podelei respective faţă de poziţia de echilibru static. Prin viteză se înţelege 
valoarea momentană a vitezei unui punct al podelei, iar prin acceleraţie, variaţia vitezei în 
funcţie de timp. Reacţia oamenilor, a clădirilor şi a utilajelor, este descrisă în mod normal 
prin viteza la vârf a particulelor sau prin rădăcina pătrată a vitezei medii. Viteza la vârf a 
particulelor este definită ca maximul momentan al semnalului de vibraţie, iar rădăcina 
pătrată medie a unui semnal, ca valoarea medie a rădăcinii pătrate a amplitudinii semnalului 
respectiv. Pentru surse cum ar fi camioanele sau alte vehicule motorizate, nivelele vitezei la 
vârf a particulelor sunt în mod obişnuit, mult mai mari decât cele ale rădăcinii pătrate medii. 
Peste anumite limite, vibraţiile asociate unor mişcări ondulatorii sau de rotaţie pot afecta 
performanţa sau integritatea anumitor utilaje, sau pot afecta integritatea construcţiilor; astfel, 
proiectarea uzinei de procesare prevede în mod obişnuit, monitorizarea automată a 
vibraţiilor şi înlocuirea periodică a rulmenţilor utilajelor rotatorii; sunt de asemenea avute în 
vedere, mijloace de atenuare sau izolare a vibraţiilor în şasiul motoarelor sau în 
fundaţiile/suporturile utilajelor importante.  

 
Deşi viteza la vârf a particulelor este adecvată pentru evaluarea avariilor potenţiale 

suferite de o clădire, această mărime nu este corespunzătoare pentru evaluarea reacţiei 
umane, deoarece organismul uman necesită un anumit timp de răspuns la semnalele 
vibraţionale. Din acest punct de vedere, este preferată utilizarea rădăcinii pătrate medii care 
se măsoară în mod obişnuit în inci pe secundă sau milimetri pe secundă.  

 
În Figura 4.3.2 sunt prezentate nivelele tipice de vibraţie pentru mai multe surse 

obişnuite, împreună cu reacţiile potenţiale din partea unor construcţii sau a organismului 
uman. 
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Figura 4.3.2:  Surse obişnuite de vibraţii şi reacţia oamenilor şi a clădirilor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
b Guvernul României, 1997: Ordinul 536/97 al ministrului sănătaţii pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei şi Guvernul României, 1988: STAS 
10009-88, Limite admisibile ale nivelului de zgomot pentru traficul rutier 
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4 Reglementări privind zgomotul şi vibraţiile  
 

Limitele nivelelor de zgomot şi vibraţii aplicabile activităţilor Proiectului sunt descrise 
în actele normative menţionate în paragrafele de mai jos. Aceste valori vor servi drept 
obiective principale de performanţă în raport cu care vor fi monitorizate nivelele de zgomot şi 
vibraţii generate de Proiect (a se vedea capitolul 4.3.7). 
 

4.1 Reglementări din România privind zgomotul şi vibraţiile  

 
Nivelele maxim admisibile aplicabile comunităţilor situate în afara zonei de protecţie 

industrială a Proiectului, precum şi persoanelor care locuiesc în arii protejate din interiorul 
zonei industriale sunt redate în Figura 4.3.2 şi sunt stabilite pe baza următoarelor 
reglementări: 
 

 STAS 10009-88: Acustică urbană: Limite admisibile ale nivelului de zgomotc; 
acest standard se referă la limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul 
urban, diferenţiate pe zone şi dotări funcţionale, pe categorii tehnice de străzi.  

 
▪ Nivelele admisibile ale zgomotului exterior (Leq) pentru străzi, măsurate la 

marginea trotuarelor sau a carosabilului, sunt stabilite în funcţie de categoria 
tehnică a străzii respective şi sunt asociate cu intensitatea traficului. Pentru 
categoria a III-a de străzi (colectoare), nivelul echivalent de zgomot maxim 
admisibil este de 65 dB(A). Pentru străzile de categoria a II-a (conectoare) s-
a stabilit un nivel echivalent de zgomot admisibil de 70 dB(A). 

 
▪ Nivelul maxim admisibil de zgomot, Leq, la limita zonelor industriale din arii 

urbane este de 65 dB(A). Locuinţele pot fi construite pe străzi de diverse 
categorii tehnice sau la limita unor zone cu diverse funcţionalităţi, în măsura 
în care zgomotul măsurat la 2 m de faţada clădirii, nu depăşeşte 50 dB(A). 

  
 Ordinul nr. 536/iulie 1997 al ministrului sănătăţii stabileşte limitele maxim 

admisibile ale nivelelor de zgomot (Leq) în locuinţe.  Limitele pentru orele de zi (06.00 
– 22.00) sunt de 50 dB(A), măsurate la 2 m de faţada clădiri; pentru orele de noapte 
(22.00 – 06.00) limitele sunt stabilite la 40 dB(A) lângă clădiri, la 2 m de faţadă. 

 
După cum se poate observa din Tabelul 4.3.2, standardele române care privesc 

locuinţele sunt în general, comparabile cu cele aplicate în Uniunea Europeană sau pe plan 
internaţional. 
 

                                                

c Governul României, 1997: Ordinul nr. 536/97 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; şi Guvernul 
României, 1988: STAS 10009-88, Acustică urbană: Limite admisibile ale nivelului de zgomot 
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Tabelul 4.3.2: Comparaţie între standardele naţionale şi cele internaţionale privind 

nivelele de zgomot  
 

 
Ţară/Regiune 

 
Nivel maxim admisibil, dBA 

 
 Zone industriale, 

zi/noapte 
Zone comerciale, 

zi/noapte 
Zone de locuinţe, 

zi/noapte 
 

România 65 65 50/40 
UE(ONU OMS) 65 55 55/45 
Australia 65/55 55/45 45/35 
Japonia 60/50 60/50 45/35 
SUA 70 60 45 

 
Standardele privind vibraţiile au fost stabilite şi pentru a avea în vedere efectele 

generate de trafic sau utilaje şi induse asupra locuinţelor, clădirilor de interes cultural şi a 
persoanelor aflate în aceste clădiri, după cum urmează:  
 

• STAS 12025/1-94: Efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor 
şi părţilor de clădiri (Metode de măsurare):c stabileşte metode de măsurare a 
vibraţiilor generate de traficul rutier care, în urma propagării prin structura căii rutiere 
sau prin patul căii rutiere, acţionează asupra clădirilor sau părţilor din clădiri.  

 
• Standardul român SR 12025/2-94: Acustica clădirilor. Efectele vibraţiilor asupra 

clădirilor şi părţilor de clădiri (Limite admisibile):d stabileşte limitele admisibile 
pentru clădirile de locuit, clădirile social-culturale şi persoanele aflate în interiorul 
clădirilor care ar putea fi afectate de acţiunea vibraţiilor produse de agregate 
amplasate în clădiri sau în exteriorul acestora şi a vibraţiilor produse de traficul rutier 
care, în urma propagării prin structura căii rutiere sau prin patul căii rutiere, 
acţionează asupra clădirilor sau părţilor din clădiri. 

 
După cum se arată în Tabelele 4.3.3 şi 4.3.4 şi în Figurile 4.3.3 şi 4.3.4, limitele 

admisibile impuse de ambele standarde sunt exprimate ca intensitate echivalentă (Sech) a 
vibraţiilor pentru un anumit domeniu de frecvenţe. Acestea se bazează pe datele furnizate 
de SR 12025/2-94 şi vor fi utilizate ca bază pentru evaluarea acceleraţiilor şi frecvenţelor 
determinate regulat în cadrul programului de monitorizare a zgomotului şi vibraţiilor descris 
în secţiunea  4.3.7 şi în Planul de management al zgomotului şi vibraţiilor (Planurile de 
management de mediu şi social, Planul E). 

 
Până în prezent, în România nu au fost emise standarde aplicabile vibraţiilor induse 

de activităţile de detonare. Cu toate acestea, după cum s-a arătat anterior, va fi pus în 
aplicare un riguros program de monitorizare a acestui tip de vibraţii, conform celor descrise 
în Planul de management al zgomotului şi vibraţiilor; în zona construcţiilor sensibile situate 
în vecinătatea zonelor de puşcare, vor fi măsurate valorile de frecvenţă, viteză şi acceleraţie 
pentru toate evenimentele de detonare produse. Aceste date vor fi evaluate cu privire la 
orice avarie structurală sau degradare observată, fiind folosite pentru ajustarea şi 
îmbunătăţirea planurilor de puşcare, în corelaţie cu evaluarea şi rezolvarea oricăror plângeri 
sau observaţii venite din partea localnicilor. 
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4.2 Reglementări ale Uniunii Europene privind zgomotul şi vibraţiile 

 
Uniunea Europeană a ajuns la un acord asupra mai multor directive care se referă la 

zgomot şi vibraţii în zonele de lucru. Aceste reglementări vor fi luate în considerare în 
stabilirea măsurilor preventive cuprinse în Planul de igienă şi protecţie a muncii (a se vedea 
secţiunea 4.3.7) şi în planurile de întreţinere preventivă care vor fi elaborate pentru utilajele 
importante. Reglementările europene sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează: 
 

• Directiva 2002/44/ECe: referitoare la cerinţele minime de sănătate şi siguranţă 
privind expunerea muncitorilor la riscuri ce decurg din agenţi fizici (vibraţii), stabileşte 
valorile de expunere zilnică la vibraţii, care declanşează acţiunea (adică valori de la 
care trebuie puse în aplicare anumite proceduri de protecţie), precum şi valorile limită 
de expunere zilnică (adică valori care nu trebuie depăşite niciodată). Directiva 
stabileşte ca unice valori ale expunerii zilnice la vibraţii, care declanşează acţiunea: 
2,5 mm/s pentru vibraţia mână-braţ şi 0,5 mm/s pentru vibraţia transmisă întregului 
corp; valorile limită sunt de 5 mm/s şi respectiv, de 1,15 mm/s.  

 
 
Tabelul 4.3.3:  Emisii de vibraţii admise – construcţii 

(după Tabelul 1, SR 12025/2-94) 
 

Nr. Tip de clădire 

 
Nivele admise de 

rezistenta  
(vezi Figura 4.3.2) 

 
1 Structuri rigide (cu ziduri portante, zidărie şi/sau diafragmă de beton 

monolit sau prefabricat) şi:  
 

 

 • Parter cu până la 4 etaje şi până la 15 m înălţime  
 

C1 

 • Parter plus 4 până la 10 etaje, 15-35 m înălţime 
 

C2 

2 Construcţie cu structură de rezistenţă construită stadial, cu parter 
până la 10 etaje şi: 

 

 • O singură deschidere  
 

C2 

 • Mai multe deschideri 
 

C3 
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Figura 4.3.3: Emisii de vibraţii admise – Nivele acceptabile (construcţii) 

(după Figura 1, SR 12025/2-94) 
 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                  
 

      

.016 0.4  0.5  0.63 0.8  1.0 1.25 1.6  2.0  3.15 4.0  5.0  6.3   8.0 10.012.5 1.6   20   25  31.5 40   50    63   80 100    
Frecvenţa (Hz) 

 
 

Tabelul 4.3.4:  Emisii de vibraţii admise – persoane din interiorul clădirilor 
(după Tabelul 3, SR 12025/2-94) 

 

Nr. Tip de clădire Curba combinată admisibilă 
Av

c (vezi Figura 4.3.3) 

1 Locuinţe (permanente) 77 
 

2 Dormitoare, hoteluri, pensiuni (locuinţe temporare)  77 
 

3 Spitale, clinici 71 
 

4 Şcoli 77 
 

5 Grădiniţe 71 
 

6 Clădiri pentru organizare administrativă/tehnică şi anexele acestora 
(cum ar fi: zone de depozitare, magazii, ateliere mecanice)  

83 
 

7 Clădiri comerciale 
 

89 

Note:  A se vedea capitolul 2.5 din SR 12025/2-94.  Av
c   se referă la o curbă combinată de domeniul 1-2 Hz 

pentru curbe de vibraţie transversală, şi 8-80 Hz pentru curbe de vibraţie longitudinale.  Pentru domeniul 2-8 Hz 
se estimează o interpolare liniară între cele două curbe (vezi Figura 4.3.4).  Numerele din coloana Av

c reprezintă 
nivelul de accelerare pentru o frecvenţă de 2 Hz, în decibeli, valoare de referinţă 10-6 m/s2.   
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Figura 4.3.4: Emisii de vibraţii admisibile – nivele acceptabile (persoane aflate în 
interiorul clădirilor) 
(după tabelul 7, SR 12025/2-94) 
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• Directiva 2003/10/EC – Zgomotul la locul de muncă; publicată în Official 

Journal of the EU no. L42, la 15 februarie 2003, p38-44:f  Această directivă 
stabileşte cerinţele minime privitoare la igienă şi protecţie pentru expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de acţiunea zgomotului, incluzând următoarele: 

 
- lucrătorii vor beneficia de informare şi instruire, precum şi de un echipament 

eficient de protecţie auditivă pentru nivele de 80 dB(A); 
 
- protecţia auditivă va fi purtată obligatoriu în cazul expunerilor la nivele de 85 

dB(A); 
 

- pentru nivele de 85 dB(A), trebuie asigurate zone de protecţie auditivă, acolo 
unde acest lucru este fezabil şi unde riscurile de expunere justifică acest 
lucru; 

 
- toţi lucrătorii au dreptul de a solicita testarea capacităţii auditive; 

 
- alternativele de înlocuire şi control trebuie să aibă prioritate în raport cu 

echipamentul de protecţie. 
 

• Directiva 2000/14/EC a Parlamentului şi Consiliului Europei din 8 Mai 2000 
privind alinierea legislaţiei din statele membre referitoare la emisia de zgomot 
în mediu generat de utilaje utilizate în exterior:g  Această Directivă recunoaşte 
dorinţa statelor membre de a controla emisiile de zgomot generate de utilajele care 
operează în exterior fiind emisă pentru a se asigura că cerinţele privind reducerea 
acestor nivele sunt aceleaşi în toate ţările membre. Directiva înlocuieşte legislaţia 
precedentă care acoperea fiecare tip de utilaj, conţinând prevederi pentru o abordare 
compatibilă în toate statele Uniunii Europene şi în raport cu alte reglementări 
aplicabile maşinilor şi echipamentelor. Actul legislativ se aplică unei tipologii largi de 
aparatură, incluzând multe dintre utilajelor mobile destinate a fi utilizate în exterior, 
indiferent de sursa de putere folosită. În practică, prevederile acoperă cele mai multe 
dintre utilajele folosite în exterior şi care sunt acţionate de motoare pe bază de 
motorină sau benzină sau sunt acţionate electric.  Exemple de astfel de utilaje sunt 
reprezentate de utilaje grele acţionate de motoare diesel şi folosite în construcţii sau 
exploatări miniere, precum şi de generatoare acţionate de motoare diesel.  

 
Până în prezent, nu au fost elaborate standarde ale Uniunii Europene, aplicabile în 

mod specific vibraţiilor induse de activităţile de detonare. Cu toate acestea, după cum s-a 
arătat anterior, va fi pus în aplicare un riguros program de monitorizare a acestui tip de 
vibraţii, prin care vor fi măsurate valorile de frecvenţă, viteză şi acceleraţie în zona 
construcţiilor sensibile situate în vecinătatea zonelor de puşcare. Aceste date vor fi evaluate 
pentru ajustarea şi îmbunătăţirea planurilor de puşcare, în corelaţie cu evaluarea şi 
rezolvarea oricăror plângeri sau observaţii venite din partea localnicilor. 
                                                
c STAS 12025/1-94: Efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor şi părţilor de clădiri 
(Metode de măsurare) 
 
d STAS 12025/2-94: Acustica clădirilor. Efectele vibraţiilor asupra clădirilor şi părţilor de clădiri (Limite 
admisibile) 
 
e European Community, 2002: DIRECTIVE 2002/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the 
exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive 
within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) 
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f European Community, 2003: Noise at Work Directive 2003/10/EC; Official Journal of the EU no. L42, 
15 February 2003, p38-44 
 
g European Community, 2000: Directive 2000/14/EC of the European Parliament and the Council, of 8 
May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the 
environmental by equipment for use outdoors 
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5 Metodologii de estimare, modelare şi evaluare a 

zgomotului şi vibraţiilor utilizate de echipa 
internaţională de consultanţi independenţi  

 
Au fost realizate estimări preliminare cumulative pentru utilajele motorizate staţionare 

şi pentru sursele liniare (vehicule), în vederea obţinerii unei imagini iniţiale privind impactul 
cumulativ datorat zgomotului şi vibraţiilor generate de surse ambientale sau aferente 
Proiectului Roşia Montană, şi a elabora o strategie a activităţilor de monitorizare şi măsurare, 
împreună cu selectarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de 
management pentru atenuarea suplimentară a impactului sonor şi vibraţional potenţial 
datorat activităţilor din cadrul Proiectului. Aceste estimări preliminare se aplică majorităţii 
activităţilor de construcţie, precum şi activităţilor de exploatare şi de dezafectare/închidere a 
minei şi uzinei de procesare. Aceste estimări sunt documentate sub forma unor tabele de 
date şi hărţi cu izoplete pentru principalele activităţi generatoare de zgomot în anumiţi ani 
reprezentativi din ciclul de execuţie a Proiectului; a se vedea Tabelele 4.3.8 până la 4.3.16  
Planşele 4.3.1 până la 4.3.9. 
 

Au fost selectaţi ca reprezentativi anii de Proiect 0, 9, 10, 12, 14 şi 19 deoarece 
aceştia includ cele mai semnificative activităţi generatoare de zgomot. Totodată, având în 
vedere corelarea strânsă dintre problemele şi sursele asociate emisiilor atmosferice şi celor 
de zgomot, aceştia sunt şi anii utilizaţi pentru modelarea impactului asupra calităţii aerului, 
tratată în capitolul 4.2. În vederea unei redări cât mai exacte a impactului potenţial generat 
asupra receptorilor, aceste planşe includ şi estimări ale fondului de trafic rutier prezentate în 
secţiunea  4.3.6.1. 
 

Tabelele 4.3.8 până la 4.3.16  şi Planşele 4.3.1 până la 4.3.9 prezintă nivelele medii 
maxime de zgomot estimate a se recepta de către comunităţile învecinate pe parcursul 
tuturor fazelor de Proiect, după încorporarea unor măsuri iniţiale de atenuare a impactului, 
concepute pentru a reduce efectele generate de sursele asociate unor utilaje mobile şi 
staţionare. Aici sunt incluse şi influenţele datorate zgomotului de fond neasociat activităţilor 
miniere (în special trafic). 

 
Trebuie evidenţiat faptul că aceste planşe nu reflectă direct natura tranzitorie a 

surselor mobile; modelarea include ipoteze de lucru defavorabile, astfel încât nivelele reale 
de zgomot înregistrate la receptori pot fi mai ridicate sau mai scăzute cu câţiva decibeli. În 
plus, conform celor discutate în secţiunea 4.3.6.3, aceste estimări nu includ şi impactul 
cumulativ al activităţilor de detonare, deoarece astfel de efecte nu pot fi prognozate cu 
certitudine până la finalizarea şi evaluarea testelor de puşcare sau până la elaborarea 
planurilor individuale de optimizare a puşcării pentru fiecare corp de rocă utilă (adică, gresii 
şi andezite din carierele de agregate exploatate în faza de construcţie, şi corpurile de 
minereu care vor fi excavate în anii fazei de operare). În consecinţă, Tabelele 4.3.8 până la 
4.3.16 şi Planşele 4.3.1 până la 4.3.9 trebuie considerate ca reflectând ipoteze de lucru 
defavorabile, scenariul mediu cel mai nefavorabil, după implementarea unor măsuri iniţiale 
de atenuare a impactului, exceptând aportul temporar al unor explozii din cadrul programului 
de optimizare menţionat anterior.  
 

Metodele de calcul şi ipotezele generale de lucru care au fost utilizate pentru aceste 
estimări sunt prezentate în paragrafele următoare. 
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5.1 Metode de analiză şi estimare a zgomotului (surse staţionare) 

 
Pentru a evalua sursele acustice din uzina de prelucrare propusă ca şi cele provenite 

de la utilajele semistaţionare (folosite în extracţie, depozitarea în halde a rocilor de steril şi 
solului) AAC a utilizat un program propriu de prognozare a zgomotului cu ajutorul căruia a 
simulat şi modelat emisiile viitoare de zgomot de la echipamentele de pe întregul 
amplasament.  Programul de modelare utilizează algoritmi de propagare acceptabili pentru 
această ramură industrială pe baza următoarelor norme ale American National Standards 
Institute (ANSI)  şi Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) 
 

 ANSI S1.26-1995 (R2004), Method for the Calculation of the Absorption of Sound 
by the Atmosphere [Metodă de calcul a absorbţiei sunetului în atmosferă] 

 
 ISO 9613-1:1993, Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors 

[Atenuarea sunetului prin propagare în aer liber]-- Partea 1: Calculation of the 
absorption of sound by the atmosphere [Calculul absorbţiei sunetului în 
atmosferă] 

 
 ISO 9613-2:1996, Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors 

[Atenuarea sunetului prin propagare în aer liber]-- Partea 2: General method of 
calculation[Metoda generală de calcul] 

 
  ISO 3891:1978, Acoustics -- Procedure for describing aircraft noise heard on the 

ground [Procedură de descriere a zgomotului de avion auzit la sol] 
 

Calculele ţin seama de divergenţa clasică a undei de sunet (adică pierderea prin 
împrăştiere sferică cu ajustarea directivităţii sursei la sursele punctiforme) plus factorii de 
atenuare datorită absorbţiei în aer, efectele minimale la sol şi bariere/protecţie. 
 
Forma generală a algoritmului principal de prelucrare a nivelului de zgomot este: 
 

    Lp = Lw + 10 x lg F(r) + DI + K – Ae – Ab – Ag - Am 
 
 unde 
 

Lp  = Nivelul presiunii sunetului la o distanţă dată, r, faţă de sursa de sunet, 
calculat în cele opt benzi de octave primare între 63 şi 8,000 Hz.  Presiunea 
acustică este stimulul la care răspunde urechea umană şi este o 
caracteristică acustică extrinsecă, fiind dependentă de distanţa dintre sursă 
şi receptor, ca şi de alţi factori de propagare.  Nivelul presiunii acustice este 
relativ în decibeli faţă de presiunea de referinţă de 20 microPascali. 
 

Lw  = Nivelul puterii sunetului provenit dintr-o anumită sursă, definit în aceleaşi 
benzi de octave ca mai sus şi date în decibeli relativ cu puterea relativă de 
un picoWatt.  Puterea acustică este o caracteristică acustică intrinsecă a 
sursei şi este independentă de locul receptorului sau de factorii de 
propagare asociaţi căii de transmisie de la sursă la receptor.   
 

F(r) = Factorul de atenuare în funcţie de distanţă care ţine seama de divergenţa 
undei (cunoscut şi sub numele de pierdere prin răspândire sferică) pornite 
dintr-o sursă punctiformă, lineară sau plană spre oricare receptor dat.  
Pentru o sursă punctiformă, F(r) = 1/r2 astfel că termenul 10 x lg F(r) devine 
-20 x lg(r).  Practic, aceasta înseamnă că sunetul provenit dintr-o sursă 
punctiformă scade în funcţie de distanţă cu o viteză de 6 dB la fiecare 
dublare a distanţei. 
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DI = Indicele de directivitate 
 DI = 0 pentru radiaţia sferică (sunet care circulă în toate   
                     direcţiile) 
 DI = 3 în cazul radiaţiei emisferice; 
         (ca de exemplu aproape de sol) 
 DI = 6 în cazul radiaţiei ¼ sferice; 
        (ca de exemplu aproape de sol şi de un perete) 
 DI = 9 în cazul radiaţiei 1/8 sferice; 
         (ca de exemplu aproape de sol şi la intersecţia a doi pereţi) 
 

K = Factor de conversie a unităţilor de distanţă pentru a ţine seama de 10 lg 4π; 
K = -11 în cazul unităţilor metrice şi K = -0,68 pt. unităţi engleze. 
 

Ae = Atenuare datorită absorbţiei atmosferice 
 

Ab = Atenuare prin bariere 
 

Ag = Atenuare prin absorbţie în sol 
 

Am = Atenuare sau augmentare datorită efectelor meteorologice ale vântului 
şi/sau temperaturii 
 

 
Calculele au fost efectuate pe baza nivelurilor de putere în benzi de octave acustice 

(abreviat Lw) ca date de intrare pentru fiecare sursă de zgomot.  Rezultatele calculelor apar 
sub formă de benzi de octave şi nivel de zgomot ponderat A (nivelul presiunilor acustice, 
abreviat Lp) în puncte discrete de receptori sau în nodurile unei reţele (în pregătirea unei 
hărţi cu izoplete).  Listarea ieşirilor este ierarhizată pe baza contribuţiei acustice relative a 
fiecărei surse de zgomot.   

 
Acest model a fost validat de AAC timp de mai mulţi ani prin măsurători de zgomot 

pe diferite amplasamente industriale funcţionale care fuseseră anterior modelate în faza de 
proiect tehnic. Compararea previziunilor pe bază de model cu măsurătorile de teren a 
demonstrat de fiecare dată o strânsă concordanţă, de obicei în domeniul a 1-3 dB(A). 

 
Planul amplasamentului Proiectului şi schemele instalaţiilor au fost utilizate pentru 

determinarea poziţiilor surselor de zgomot şi a altor caracteristici fizice ale zonei. Locul 
receptorilor a fost stabilit pe baza rapoartelor de fond şi a documentaţiei tehnice şi de mediu 
puse la dispoziţie de RMGC. Cu ajutorul acestor informaţii, locurile surselor şi ale 
receptorilor au fost transpuse în coordonate de intrare (x, y, z) pentru programul de 
modelare a zgomotului. 
  

5.2  Metode de analiză şi evaluare a zgomotului (surse mobile) 

 
 Zgomotul provenit de la vehicule este o combinaţie a zgomotului produs de motor, 

eşapament şi anvelope. Intensitatea zgomotului din trafic poate creşte şi datorită proastei 
antifonări sau a funcţionării defectuoase a pieselor. Condiţiile de drum (de exemplu pantele 
abrupte) care îngreunează funcţionarea motorului vor face de asemenea să crească nivelul 
zgomotului din trafic. În plus mai sunt şi alţi factori, mai complicaţi, care afectează tăria 
zgomotului de trafic. De exemplu, pe măsura îndepărtării de şosea, nivelul zgomotului din 
trafic se reduce datorită distanţei, formelor de relief, vegetaţiei şi barierelor naturale sau 
artificiale. Zgomotul din trafic nu reprezintă de obicei o problemă gravă pentru cei care 
locuiesc la peste 150 m de şoselele intens circulate sau la peste 30-60 m de drumurile mai 
puţin circulate. 
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Pentru a evalua nivelul de sunet asociat camioanele de mare capacitate şi altor 
surse mobile care traversează amplasamentul încărcate cu minereu, roci sterile sau sol s-a 
utilizat un program de analiză a zgomotului bazat pe modelul standard RD-77-108h al (U.S.) 
Federal Highway Administration's (FHWA) pentru a calcula valorile de referinţă ale emisiilor 
de zgomot pentru camioane grele pe drumurile folosite de proiect.  Modelul FHWA 
prognozează valorile orare ale Leq în condiţii de trafic necongestionat şi este considerat în 
general, ca având o precizie în limita a 1,5 decibeli (dB).   

 
Modelul se bazează pe factori de emisie acustică standardizaţi pentru diferite tipuri şi 

greutăţi de vehicule (ex. automobile, camioane de tonaj mediu şi camioane grele) ţinând 
seama de volumul vehiculului, viteză, configuraţia drumului, distanţa faţă de receptor şi 
caracteristicile acustice ale amplasamentului.  Nivelul emisiilor pentru toate cele trei tipuri de 
vehicule creşte în funcţie de logaritmul vitezei.  Ca exemplu pentru camioane grele, relaţia 
este: 
 

Nivelul zgomotului la 15m (50 ft) = 24,6 lg(S) + 38,5  dB(A) 
 

unde S este viteza fluxului de trafic în km/h. 
 

Pentru simplificare şi ca ipoteză de lucru concervativă, pentru activităţile de transport 
de pe amplasament nu au fost luate în calcul decât camioanele grele; s-a presupus că toate 
camioanele se vor deplasa cu viteza constantă de 30 km/h pe un teren plat şi dur şi nu au 
fost utilizaţi factori de atenuare datorită amplasamentului sau absorbţiei în aer. Astfel, nivelul 
de zgomot calculat pentru camioane la o distanţă standard de 15 m variată numai de 
numărul de „treceri” de camioane pe oră pe fiecare segment din drumul propus. Mai mult, în 
lipsa factorilor adiţionali de atenuare, reducerea nivelului de zgomot cu distanţa s-ar 
simplifica la cea din standard pentru împrăştiere din sursele lineare; respectiv, o reducere de 
3 dB la fiecare dublare a distanţei. Această abordare analitică tinde să supraestimeze 
contribuţia acustică a camioanelor folosite în activităţile de transport ale proiectului pe 
întregul amplasament.  Geometria drumurilor de pe amplasament definite şi utilizate în 
analiza calităţii a fost utilizată pentru stabilirea relaţiilor spaţiale de calcul al emisiilor acustice 
ale camioanelor în funcţie de distanţa faţă de fiecare drum.   

 
În mod asemănător, pentru drumurile din afara amplasamentului, care deservesc 

populaţia locală, acestea au fost digitalizate pentru a se putea stabili coordonatele 
geografice ale fiecărui segment, în timp ce participanţii la trafic (automobile, camionete, 
camioane etc.) şi volumul circulaţiei au fost luate din studiul condiţiilor iniţiale ale circulaţiei 
efectuat pentru proiect.  Calculele au fost efectuate cu ajutorul modelului FHWA pentru a se 
stabili nivelul acustic orar de referinţă Leq (la 15 m) faţă de fiecare drum şi au fost modelate 
nivelurile de zgomot propagat faţă de toate aceste drumuri din afara amplasamentului. 

 
Rezultatele acestor calcule ale zgomotului pe amplasament şi în afara acestuia 

(nivelul de sunet pe sistemul de coordonate ale proiectului) au fost suprapuse şi adunate 
logaritmic la contribuţiile din activităţi acustice pseudostaţionare (precum excavaţiile în 
carierele de minereu sau de agregate).  Aceste rezultate sunt prezentate şi discutate în 
secţiunile 4.3.6.4, 4.3.6.5 şi 4.3.6.6.  
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5.3 Procedee de modelare, date de intrare şi ipoteze (uzina de procesare şi 
activităţile de extracţie) 

 
Pentru a rămâne în limitele unor ipoteze de lucru conservatoare şi pentru că aceasta 

reprezintă practica standard în descrierea zgomotului ambiental, pentru modelarea 
zgomotului şi vibraţiilor aferente uzinei de procesare şi activităţilor de extracţie, s-a presupus 
existenţa unor condiţii atmosferice corespunzătoare pentru efectuarea de măsurări 
reproductibile (în condiţii „standard zi” de 15° C şi umezeală relativă de 70 %), favorabile 
propagării.  S-a utilizat de asemenea un factor minim de atenuare la sol, deşi 
amplasamentul este acoperit cu vegetaţie şi/sau împădurit la un nivel care ar asigura de fapt 
o atenuare considerabilă a sunetului  pe distanţe mari.  Aceşti factori inerent defavorabili şi 
ipotezele adoptate au avut ca rezultat un model general de zgomot în general distorsionat 
spre valorile mai ridicate ale prognozei decât ar fi de aşteptat în mediul real din zona 
proiectului. 

 
Echipamentele pentru manevrraea materialelor (buldozere, excavatoare, 

încărcătoare) folosesc de obicei motoare cu ardere internă pentru propulsie şi acţionarea 
mecanismelor de lucru (cupe sau lame). Zgomotul motorului domină de obicei celelalte 
emisii acustice, dintre care mai important tinde să fie cel al eşapamentului, urmat de cel al 
admisiei şi al pieselor structurale. Alte surse secundare de zgomot sunt transmisia mecanică 
şi hidraulică şi sistemele de acţionare, ca şi ventilatoarele de răcire. Ciclul normal de operare 
constă de obicei din perioade de unu-două minute de funcţionare la putere maximă, urmate 
de trei-patru minute cu puteri mai mici.  Această variaţie a puterii în timpul funcţionării 
normale va determina emisii de zgomot variabile, deşi nu neapărat linear relaţionate.  Pentru 
a ţine seama de aceste variaţii în putere şi în emisiile de zgomot, s-a aplicat şi utilizat în 
analiza zgomotului şi modelare, un factor de ajustare a puterii de -4 dB(A) (conform unei 
baze de date pentru standarde industriale) la clasele de putere maximă a echipamentelor 
predominant staţionare. 

 
În plus, deoarece un echipament nu funcţionează decât o parte din timpul în care 

este prezent pe un anumit amplasament, se atribuie de obicei un factor de utilizare pentru 
fiecare echipament.  Acest factor se calculează de obicei ca produs a trei parametri: (1) 
numărul fracţionar al suprafeţelor din Proiect pe care se utilizează echipamentul, (2) 
fracţiunea estimată pentru fiecare durată a fazei în care echipamentul se află pe 
amplasament şi (3) ciclul de funcţionare în serviciu – adică fracţia de timp în care 
echipamentul funcţionează în zona proiectuluii.  Pentru Proiectul de faţă, primii doi parametri 
au fost simplificaţi ca 1; adică s-a presupus că un utilaj este menţinut pe un amplasament 
dat pe toată durata scenariului studiat.  Astfel, ciclul de funcţionare a fost singurul termen 
fracţionar folosit în calcule.  Analizele de zgomot utilizate cu aceleaşi ipoteze privind ciclul de 
funcţionare, ca şi cele utilizate în analizele de calitate a aerului (v. Capitolul 4.2); aceşti 
factori au variat între 64 şi 77 %, ceea ce este egal cu ajustarea nivelului sunetului în 
domeniul -2, respectiv -1 dB(A).. 

 
Au fost incluse toate echipamentele planificate în prezent a fi utilizate continuu la 

uzina de procesare considerate a fi surse semnificative de zgomot (ex. concasorul giratoriu, 
concasoarele secundare, moara semiautogenă şi morile cu bile; sistemele de benzi 
transportoare, pompele electrice şi motoarele agitatoarelor; încărcătoarele). S-a presupus de 
asemenea că uzina de procesare va funcţiona 24 h pe zi la capacitatea proiectată, ceea ce 
înseamnă că emisiile de zgomot au fost considerate constante, indiferent de ora din zi.  
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Caracterele topografice majore, în special în perspectiva carierelor de extracţie, au 
fost incluse ca bariere pentru a se ţine seama de pierderile în propagare datorate ecranării 
unei surse date faţă de punctul receptor.  Însă, pentru a păstra caracterul conservativ al 
modelării, nu au fost luate în calcul şi avantajele potenţiale ale ecranării asigurate de dealuri 
mai mici, clădiri şi haldele de roci sterile/sol. Aceste valori iniţial presupuse (nominale) ale 
emisiilor acustice au fost modelate pentru a se calcula nivelul de zgomot aşteptat în punctele 
receptor stabilite.  În total au fost utilizate în analizele predictive 25 puncte receptor (nouă la 
limita perimetrului proiectului şi 16 în dreptul locuinţelor aflate pe amplasament sau foarte 
aproape de acesta) pentru a se evalua condiţiile acustice viitoare datorate exploatării şi 
echipamentelor propuse.  Punctele receptor sunt centralizate în Tabelul 4.3.5. 
 
Tabelul 4.3.5:  Ipoteze privind coordonatele receptorilor 
 

Folo-
sinţa 
tere-
nului 

Limite Punctul Coordonatele punctului 

1 X1 = 352743, Y1 = 531166 
2 X2 = 355513, Y2 = 531892 
3 X3 = 356626, Y3 = 532895 
4 X4 = 357333, Y4 = 534551 
5 X5 = 357856, Y5 = 535664 
6 X6 = 356307, Y6= 535536 
7 X7 = 356036, Y7 = 535492 
8 X8 = 355640, Y8 = 535517 
9 X9 = 356161, Y9 = 536028 
10 X10= 355124, Y10= 536343 
11 X11= 354260, Y11= 536356 
12 X12= 353094, Y12= 536043 
13 X13= 353657, Y13= 534893 
14 X14= 353792, Y14= 533974 
15 X15= 354900, Y15= 535500 

Lo
cu
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ţe
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16 X16= 354450, Y16= 535750 
1 X1 = 353249, Y1 = 531954 

2 X2 = 354212, Y2 = 531390 
3 X3 = 356829, Y3 = 533846 
4 X4 = 357606, Y4 = 535087 
5 X5 = 357045, Y5 = 536126 
6 X6 = 355922, Y6= 536675 
7 X7 = 353003, Y7 = 535536 
8 X8 = 353767, Y8 = 534472 
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9 X9 = 353585, Y9 = 532978 

Notă:  AAC a adăugat punctele receptor 15 şi 16 pentru evaluarea zonelor rezidenţiale 
de la nordul zonei protejate Carpeni. 
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5.3.1 Metodologii de estimare, modelare şi evaluare a zgomotului şi vibraţiilor 

utilizate de consultantul independent român  
 

Pentru evaluarea impactului surselor fixe, semimobile şi mobile au fost utilizate 
abordări diferite, care sunt prezentate în secţiunile de mai jos. 
 
5.3.2 Surse fixe sau semimobile (considerate punctiforme) 
 

În vederea evaluării nivelelor de zgomot datorate surselor punctiforme (surse fixe au 
semimobile) staţionare s-au avut în vedere următoarele standarde: 
 

 ISO 9613-1: 1993, Acustică – Atenuarea sunetului în timpul propagării în spaţii libere 
– Partea 1: Calcularea absorbţiei sunetului în atmosferă. 

 ISO 9613-2: 1996, Acustică – Atenuarea sunetului în timpul propagării în spaţii libere 
– Partea 2: Metode generale de calcul. 

 
În conformitate cu ISO 9613-2, atenuarea nivelelor de zgomot, în cursul propagării 

acestuia este dată de relaţia care urmează: 
 
Aech = Adiv + Aatm + Asol + Aecr + Asupl                                                    (1) 
 
unde: 
Aech - atenuarea totală; 
Adiv - atenuarea datorită divergenţei geometrice;  
Aatm - atenuarea datorită absorbţiei atmosferice; 
As - atenuarea datorită efectului de sol; 
Aecr - atenuarea datorită ecranelor; 
Asupl - atenuarea datorită altor efecte (propagarea prin perdele de pădure, propagarea prin 
arii industrială, propagarea printr-o arie cu clădiri). Aceste atenuări (Asupl) nu s-au luat în 
considerare în cazul de faţă, iar aceasta este o abordare defavorabilă. 

 
Nivelul de presiune acustică se calculează pentru fiecare octavă cu relaţia: 
 
Lp = Lw - Aech                                                                                    (2)      

 
unde: 
Lp – nivelul de presiune acustică; 
Lw – nivelul de putere acustică (împreună cu distribuţia spectrală şi directivitatea 
caracterizează o sursă de zgomot). 
Aech – suma unor valori pozitive. 
 

a) Divergenţa geometrică (Adiv) 
 
Divergenţa geometrică se consideră pentru o dispersie sferică de la o sursă punctiformă în 
câmp liber (exprimată în dB): 
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]11)lg(20[
0
+= d

d
divA                                                                          (3) 

 
unde: 
d - distanţa între sursă şi receptor, exprimată în metri; 
d0 - distanţa de referinţă (= 1 m). 
 
Notă: Constanta din ecuaţia (3) – valoarea 11 – face legătura între nivelul puterii acustice şi 
nivelul presiunii acustice la o distanţă de referinţă d0, care este 1 m de la sursa punctiformă 
omnidirectională. 
 

b) Absorbţia atmosferică (Aatm) 
 

Atenuarea datorită absorbţiei atmosferice (Aatm), exprimată în dB, în cazul propagării 
pe o distanţa d, exprimată în metri, este dată de ecuaţia: 

 
 1000

d
atmA α=                                                                                        (4) 

 
unde: α - coeficientul de atenuare atmosferică, în dB / km.  
 
Coeficientul de atenuare atmosferică depinde foarte mult de frecvenţa sunetului, 

temperatura mediului ambiant şi umezeala relativă a aerului şi într-o măsură mai mică de 
presiunea atmosferică ambiantă. 

 
Depinzând de frecvenţa sunetului, pentru fiecare octavă vor rezulta atenuări în 

atmosferă diferite, astfel că pentru valoarea nivelului de zgomot ponderat A, pentru aceeaşi 
distanţă de propagare vor rezulta valori diferite ale atenuării în atmosferă, dependente de 
componenţa spectrală a zgomotului analizat. 

 
Pentru calculul nivelelor de zgomot de mediu, coeficientul de atenuare atmosferica 

trebuie să ia în considerare valori medii determinate pentru intervalul de condiţii 
meteorologice relevante pentru zona în care se operează. 

 
Pentru condiţiile meteorologice caracteristice amplasamentului analizat şi pentru 

spectrul zgomotului caracteristic al majorităţii utilajelor folosite la exploatare, prin calcul, 
rezultă α = 4 dB(A)/km. 
 

c) Efectul de sol (Asol) 
 

Atenuarea datorită solului, Asol, este în special rezultatul interferenţei zgomotului 
reflectat de suprafaţa terenului cu zgomotul care se propagă direct de la sursă la receptor. 
Pentru cazul în care: 

 interesează numai nivelul de presiune acustică, ponderată A, în vecinătatea 
receptorului; 

 propagarea zgomotului are loc numai peste teren poros sau mixt (predominant 
poros);  

 zgomotul nu este un ton pur, şi  



 
Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 

Capitolul 4.3 Zgomot şi vibraţii 
 

 
Secţiunea 5: Metodologii de estimare, modelare şi evaluare a zgomotului şi vibraţiilor utilizate de echipa internaţională de 

consultanţi independenţi 
Pagina 38 din 119 

 pentru suprafeţe de teren de orice formă, efectul de sol poate fi calculat prin ecuaţia 
(5): 

0)](17)[2(8.4 300 ≥+−= dd
h

sol
mA                                                           (5) 

unde: hm – înălţimea medie a căii de propagare deasupra terenului, exprimată în metri; 

          d – distanţa între sursă şi receptor, exprimată în metri. 
 

Înălţimea medie hm poate fi estimată prin metoda inclusă în standardul ISO 9613-2  
Valorile negative ale Asol din ecuaţia (5) vor fi înlocuite cu 0. 

 
În zonă, în afara terenului cu aspect stâncos, caracteristic carierelor şi drumurilor de 

legatură, există o mare proporţie de teren poros şi adesea cu vegetaţie bogată cu folosinţă 
de teren agricol, pădure, fâneaţă, livadă. 

 
Propagarea, dincolo de zona carierelor şi a drumurilor, se face deasupra unui teren 

în general poros şi din acest motiv, pentru calculul efectului de sol se poate aplica relaţia (5) 
recomandată de ISO 9613-2. 
 

d) Ecranare (Aecr) 
 

Un obiect va fi considerat ca fiind un ecran acustic dacă îndeplineşte următoarele 
condiţii: 

− are densitatea de suprafaţă de cel putin 10 kg/m2; 

− are o suprafaţă fără fisuri sau găuri; 

− dimensiunea orizontală a obiectului perpendiculară pe direcţia sursă - receptor 
este mai mare decât lungimea de undă acustică λ  la o frecvenţă medie nominală 
pentru banda de o octavă, luată în calcul. 

−  
Pentru calculul atenuării datorită unui ecran se foloseşte diagrama lui Maekawa sau 

una din relaţiile care o pot converti într-o funcţie algebrică, de exemplu relaţia Kurze – 
Anderson.  

 
5.3.2.1 Traficul rutier  
 

Pentru traficul urban  

 
Pentru acest tip de trafic s-a folosit metoda recomandată de Directiva 2002/49/EC şi 

anume, metoda naţională franceză de calcul “NMPB – Routes – 96 (SETRA – CERTU – 
LCPC – CSTB)” indicată în “Arrete du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 
routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6” şi standardul francez XPS 31-133. 

 
Pentru datele de intrare referitoare la emisii acest document face referire la “guide de 

bruit des transports terestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980”. 
 
Pentru traficul vehiculelor din amplasament  
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Având în vedere folosirea unor vehicule specifice de puteri mecanice mari şi niveluri 

înalte de putere acustică s-a considerat că folosirea unor emisii acustice bazate pe “Guide 
de bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980”, 
sau pe (US) Federal Highway Administration’s (FHWA), va conduce la obţinerea unor emisii 
subevaluate. 

 
De aceea, pornindu-se de la nivelele de putere acustică furnizate de fabricant s-au 

dedus datele de intrare cerute de model. 
 
Traficul rutier tehnologic ce se desfăşoară în faza de construcţie şi de închidere pe 

diferite drumuri, în faza operaţională în cariere, precum şi pe drumurile de suprafaţă care 
leagă diferite obiective (cariere de minereu, uzina de procesare, depozite de rocă sterilă, 
depozíte de sol vegetal, cariere de agregate, etc.) este compus din vehicule de mare tonaj 
cu puteri acustice superioare vehiculelor aflate în mod obişnuit în traficul urban şi interurban. 

 
Pentru aceste vehicule sunt furnizate de fabricant puterile acustice care le 

caracterizează din punct de vedere al emisiilor sonore. Acestea se prezintă în tabelele 4 şi 
5. 

Pentru traficul rutier, XPS 31-133 foloseşte ca dată de intrare LAW / m (nivelul de 
putere acustică pe metrul de drum). 

 
Dependenţa de frecvenţă a nivelului de putere acustică, în dBA, a unei surse 

punctiforme i într-o bandă de o octavă j se calculează din nivelurile de emisie sonoră pentru 
vehicule, folosind următoarea ecuaţie: 

 
)()lg(*10/ jRlmLL iAwAwi ++=                                                                      (6) 

unde: 
 

mLAw /  este nivelul de putere acustică pe metrul de lungime asociat sursei liniare în banda 
de o octavă, în dB(A), dată prin relaţia: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

V
QLmL WAw *1000

log*10/                                                                     (7) 

în care: 
li  – lungimea unui sector al sursei liniare, reprezentat de componenta punctiformă i 
În acest fel sursa liniară reprezentată de drum se modelează prin surse punctiforme care 
permit aplicarea relaţiilor cuprinse în ISO 9613-2.  
 
R(j) – corecţie, în dB(A), pentru banda de o octavă j, prezentată în Tabelul 1; 
 
Lw –  nivelul de putere acustică a vehiculului; 
 
Q – numărul de vehicule în intervalul de referinţă (1 oră); 
V – viteza vehiculului. 
 
Tabelul 4.3.6:  Corecţie pentru obţinerea valorii ponderate A corespunzătoare octavei j 

pentru zgomotul produs de traficul rutier urban 
 

j Bandă de octave 
[Hz] 

Valori ale R(j) 
[dB(A)] 

1 125 -14.5 
2 250 -10.2 
3 500 -7.2 
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j Bandă de octave 
[Hz] 

Valori ale R(j) 
[dB(A)] 

4 1000 -3.9 
5 2000 -6.4 
6 4000 -11.4 

 
 

Pentru distribuţia spectrală a vehiculelor (dotate cu motoare Diesel), rezultă un tabel 
similar.  
 
Tabelul 4.3.7:  Corecţie pentru obţinerea valorii ponderate A corespunzătoare octavei j 

pentru zgomotul produs de utilaje implicate în activităţile din proiect 
dotate cu motoare Diesel 

 
j Bandă de o octavă 

[Hz] 
Valori ale corecţiei R(j) 

[dB(A)] 
1 31.5 -50.3 
2 63 -32.6 
3 125 -17.5 
4 250 -7 
5 500 -6.6 
6 1000 -5.4 
7 2000 -7.2 
8 4000 -13.4 
9 8000 -21.5 

 
Tabelul 4.3.8: Corecţie pentru obţinerea valorii ponderate A corespunzătoare octavei j 

pentru zgomotul produs de  utilaje de tip instalaţie de forare 
 

j Bandă de o octavă 
[Hz] 

Valori ale R(j) 
[dB(A)] 

1 31.5 -54.9 
2 63 -37.2 
3 125 -22.1 
4 250 -17.6 
5 500 -13.2 
6 1000 -7 
7 2000 -3.8 
8 4000 -6 
9 8000 -12.1 

 
În cele ce urmează sunt prezentate datele de intrare în programul de calcul (elaborat 

de dr. ing. Mihai Zaplaic – S.C. CEPSTRA GR(O)UP S.R.L. în cadrul tezei de doctorat 
susţinută în anul 2003 şi sub coordonarea prof. Dr. Nicolae Enescu) pe baza relaţiilor 
recomandate de ISO 1996-2 şi de NMPB/XP S 31-133). 
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5.3.2.2 Date de intrare în programul de calcul 
 

Datele de intrare în modelul pentru prognoza nivelelor de zgomot sunt prezentate 
mai jos. 

 
Tabelul 4.3.9: Puteri acustice ale utilajelor folosite în activităţile Proiectului 
 

Nr. 
crt. Utilaj 

Putere 
mecanică (P) 

(kW) 

Puterea 
acustică 

dB(A) 

Relaţii de calcul 
pentru puterea 

acustică  (Directiva 
14/2000/EC) 

1 Greder (Cat 16H) 205 111  
2 Buldozer pe şenile (Cat D9R) 302 114  
3 Excavator hidraulic (O&K RH200) 1670 119,5 84+11log(P) 
4 Încărcător pe roţi (Cat 992G) 530 113  
5 Încărcător pe roţi (Cat 988G) 321 110  
6 Instalaţie forare [IR ECM 470] 107 109 86+11log(P) 
7 Excavator (Cat 325CL) 125 104  
8 Buldozer pe roţi (Cat 834G) 392 111 82+11log(P) 
9 Instalaţie forare 454 116 86+11log(P) 
10 Autocamion Cat 769D 362 110  
11 Autocamion Cat 785C 1005 118  
12 Autocamion Cat 773E 485 116  
13 Autocisternă 447 116  
14 Autocamion pentru explozivi 447 116  

 
În situaţia utilizării în proporţie de 100 % a utilajelor fixe şi semimobile dintr-o carieră 

(abordare defavorabilă), nivelul de putere acustică rezultant este:  
 
Lwrez = 123,5 dB(A) 
 
Tabelul 4.3.10: Utilaje pentru activităţi în carierele de minereu (utilizare la capacitate 

maximă) 
 

Nr. 
crt. Utilaj 

Puterea 
mecanică (P) 

(kW) 

Puterea 
acustică 
dB(A) 

Relaţii de 
calcul pentru 

puterea 
acustică  

(Directiva 
14/2000/EC) 

1 Greder (Cat 16H) 205 111  
2 Buldozer pe şenile (Cat D9R) 302 114  
3 Excavator hidraulic (O&K RH200) 1670 119.5 84+11*log(P) 
4 Încărcător pe roţi (Cat 992G) 530 113  
5 Încărcător pe roţi (Cat 988G) 321 110  
6 Instalaţie forare [IR ECM 470] 107 109 86+11log(P) 
7 Excavator (Cat 325CL) 125 104  
8 Buldozer pe roţi (Cat 834G) 392 111 82+11log(P) 
9 Instalaţie forare 454 116 86+11log(P) 

Puterea rezultantă  123.5 dB(A)  
 

Pornind de la puterile acustice ale vehiculelor grele utilizate în proiect se obţin datele 
de intrare care caracterizează aceste vehicule, prezentate în tabelul următor. 
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Tabelul 4.3.11: Date de intrare obţinute pentru vehiculele grele utilizate pentru Proiect, 
pornind de la puterea acustică a acestora 

 

Tip 
vehicul 

Putere 
mecanic 

 

Nivel de putere 
acustică 
PWL(A) 

Putere acustică 
pe metrul liniar 
la viteza de 10 

km/h 

Putere acustică 
pe metrul liniar 
la viteza de 30 

km/h 
 (kW) dB(A) dB(A)/m dB(A)/m 

Autocamion Cat 769D 362 110 70 65.23 
Autocamion Cat 773E 485 116 76 71.23 
Autocisternă Cat 777D 746 116 76 71.23 
Autocamion Cat 773E 1005 118 78 73.23 

 
În cazul în care o sursă funcţionaeză o parte din timpul de referinţă, adică se 

caracterizează prin indicele de utilizare în timp θ  (cu valori între 0 şi 1), puterea de calcul va 
fi: 

 
)lg(*10 θθ += ww LL  

 
Tabelul 4.3.12: Curse orare medii pentru fiecare carieră şi an din faza operaţională 
 

 
Nr. crt Cariera Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 

1 Cetate 5,09 9,94 28,22 18,91 
2 Cârnic 12,91 - - - 
3 Orlea 15,71 20,3 7,58 15,71 
4 Jig 1,68 5,18 12,81 - 

Notă: În calcul se consideră numărul trecerilor (dublul curselor) 
 
Tabelul 4.3.13: Adâncimile carierelor pe ani în faza operaţională 
 

Nr. crt Cariera Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 
1 Cetate -110 -140 -145 -150 
2 Cârnic -170 - - - 
3 Orlea -50 -90 -120 - 
4 Jig -50 -100 - - 

 
Admiţând o pantă p = 10 % pentru drumurile din cariere, traseul prin carieră are 

lungimea L=H/p.  
 

Nivelul de putere acustică la parcurgerea traseului din carieră de un număr de N 
vehicule este: 
 
Lwcar = Lw / m +10*log(L) + 10*log(N) 
 

Se ţine seama în calculul emisiilor sonore de fapul că o cursă presupune două treceri 
prin vecinătatea unui receptor – una în gol şi alta încărcată. 
 
 
Tabelul 4.3.14: Puteri acustice [dB(A)] caracteristice traficului în carieră 
 

Nr. crt Cariera Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 
1 Cetate 121.5 12 5.4 130.1 128.5 
2 Cârnic 127.4 - - - 
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Nr. crt Cariera Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 
3 Orlea 123 126.6 123.6 - 
4 Jig 118.1 125.1 - - 

 
Se constată valori importante ale puterilor echivalente ale traficului prin cariere de 

care trebuie să se ţină seama. 
 
Din secţiunile prin cariere rezultă că începând de la o anumită distanţă de 20 – 30 m 

de marginea carierei, un ecran echivalent cu înălţimea mai mare de 10 m este un element 
obişnuit (Figura 4.3.5). 
 
Figura 4.3.5: Secţiune printr-o carieră, sursă, punct receptor şi ecran echivalent 
 

S

R

He Cariera

S - sursa
R - receptor
He - inaltimea ecranului echivalent  

 
Prin urmare, marginea carierei joacă rolul unui ecran eficient pentru zgomotul 

generat de utilajele din cariere, precum şi pentru cel generat de traficul vehiculelor prin 
cariere. 

 
Nivelurile de putere acustică echivalente corespunzătoare carierelor în anii 

reprezentativi (puterea acustică a utilajelor fixe şi semimobile însumată logaritmic cu puterea 
corespunzătoare traficului pe serpentinele carierei) sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 
 
Tabelul 4.3.15: Puterile acustice totale corespunzătoare carierelor în anii 

reprezentativi 
 

Nr. crt Cariera Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 
1 Cetate 125,6 127,4 130,9 129,7 
2 Cârnic 129,7    
3 Orlea 126,3 128,3 126,6  
4 Jig 124,6 127,4   
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5.3.2.3 Eficienţa ecranelor 
 

În figura următoare sunt prezentate schematic elementele de calcul care stau la baza 
evaluării efectului unui ecran asupra nivelului de zgomot transmis de la sursă la receptor. 

 
Figura 4.3.6: Schema simplificată a unui ecran  
 

S R

O

H

dS dR

dSR  
 
S – Sursă 
R – Receptor 
H – Înălţimea efectivă a ecranului 
dS – Distanţa sursă – ecran  
dSR – Distanţa sursă – receptor 
 

În cele de mai jos se prezintă rezultatele evaluării eficienţei unor tipuri de ecrane 
asupra nivelului de zgomot la receptor. 

 
Cazul 1: Atenuările unui ecran echivalent cu distanţa dSR = 300 m, H = 10 m 
(Se considera un ecran semiinfint) 
 
Cazul 1 corespunde situaţiilor în care sursele de zgomot sunt utilajele situate în 

carieră, începând de la adâncimi de câteva zeci de metri, iar marginile carierei constituie 
ecrane echivalente cu înălţimi de peste 10 m. 

 
 
Tabelul 4.3.16: Atenuarea nivelelor de zgomot  produse de ecran în funcţie de distanţa 

sursă-ecran (cazul 1)  
 

dS 
[m] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 

A 
[dB] 20.54 18.26 17.13 16.58 16.42 16.58 17.13 18.26 20.54 

 
Cazul 2: Atenuările unui ecran echivalent cu dSR = 300 m, H = 3 m 
(Se considera un ecran semiinfint) 

 
Cazul 2 corespunde unor situaţii posibile în care se realizează protecţia prin ecrane a 

căror înălţime eficace este de minimum 3 m amplasate în vecinătatea surselor în lucru.  
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Tabelul 4.3.17: Atenuarea nivelelor de zgomot  produse de ecran în funcţie de distanţa 

sursă-ecran (cazul 2)  
 

dS 
[m] 10 20 30 40 50 150 250 260 270 280 

A 
[dB] 15 12.49 11.23 10.51 10 8.54 10 10.51 11.23 12.49 

 
Din analiza valorilor atenuărilor se constată eficacitatea mai mare a ecranului 

amplasat în apropierea sursei sau a receptorilor. 
 
Din punct de vedere economic, apare că, acolo unde este posibil, este de preferat 

ecranarea în vecinătatea surselor, în acest caz aria protejată este considerabil mai mare. 
                                                
h FHWA, 1978;  FHWA Highway Traffic Noise Prediction Model [Model de predicţie a zgomotului din 
traffic]; v. Federal Highway Administration Report Number FHWA-RD-77-108. Administraţia Federală 
a Şoselelelor din SUA, Washington, D.C. 
 
i U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), 1971;  "Noise from Construction Equipment and 
Operations, Building Equipment, and Home Appliances"[Zgomot de la echipamentele de construcţie 
şi exploatare şi aparatele casnice]; Washington, D.C 
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6 Zgomot şi vibraţii – Surse şi categorii de impact 

aferente Proiectului 
 

6.1 Consideraţii generale 

 
Proiectul Roşia Montană este amplasat într-o regiune predominant rurală locuită timp 

de multe secole, şi în care tipurile de folosinţă a terenurilor au fost relativ lipsite de control. 
Ca urmare, terenurile de locuit sau agricole existente se întrepătrund cu zone afectate de 
activităţi miniere trecute sau actuale. Numeroase gospodării şi clădiri se găsesc în imediata 
vecinătate a drumurilor naţionale sau comunale actuale. Datorită acestui accentuat grad de 
amestecare a terenurilor cu diverse destinaţii, chiar după relocarea locuitorilor din zona 
Proiectului spre noi zone rezidenţiale şi comunităţi, posibilităţile de a atenua impactul asociat 
zgomotului şi vibraţiilor prin mărirea distanţei dintre sursă şi receptorii potenţiali, vor fi 
deosebit de limitate.  

 
Trebuie menţionat că pe amplasamentul Proiectului au fost stabilite câteva zone 

protejate (a se vedea Planşa 2.2 şi Planşele 4.3.1 la 4.3.9) având scopul de a conserva 
clădiri de valoare arhitectonică şi alte elemente din patrimoniul cultural al regiunii care merită 
să fie păstrate. Locuirea acestor zone protejate este în mod specific permisă, fiind de 
aşteptat ca un anumit număr de locuitori să continue să ocupe aceste zone pe durata de 
viaţă a Proiectului. 

 
După cum s-a arătat anterior, în 2002 şi 2003, RMGC a angajat un studiu al 

condiţiilor iniţiale prin care au fost evaluate nivelele de fond ale zgomotului şi vibraţiilor în 
regiunea ocupată de Proiect. Studiul a fost actualizat în 2005, rezultatele fiind prezentate în 
Raportul privind condiţiile iniţiale nr. 5, Raport privind condiţiile iniţiale de zgomot şi 
vibraţii. Raportul analizează de asemenea, nivelele de zgomot şi vibraţii asociate fostei 
exploatări miniere Roşiamin care era încă activă la data elaborării studiului. Deşi astfel de 
date pot fi utile pentru efectuarea unor comparaţii, zgomotul asociat exploatării Roşiamin 
este exclus din actuala evaluare a condiţiilor iniţiale, deoarece această exploatare va înceta 
înaintea demarării Proiectului Roşia Montană. Condiţiile iniţiale vor corespunde aşadar, în 
primul rând zgomotului generat de traficul rutier. Exceptând specificul activităţilor miniere, 
zona Proiectului Roşia Montană are un caracter predominant rural, putând fi caracterizat – în 
afara căilor rutiere majore – de un nivel acustic inferior sau egal valorii de 35 dB (A). Sursele 
existente de zgomot, altele decât cele asociate activităţilor miniere, includ traficul rutier şi 
operarea utilajelor agricole. Dintre acestea, predomină sursele asociate traficului, ale căror 
nivele contribuie la definirea condiţiilor iniţiale atât pentru zgomot cât şi pentru vibraţii. 
Drumul naţional DN 74A (care face legătura între Zlatna, Abrud şi Câmpeni) ocoleşte partea 
vestică a zonei Proiectului şi asigură o legătură cu reţeaua naţională de drumuri, prin centrul 
regional Alba Iulia. Acest drum este caracterizat printr-un trafic moderat de vehicule mixte, 
grele şi uşoare, în conformitate cu rolul său de legătură între centrele populate importante 
din judeţul Alba. Drumul judeţean DJ 742 care uneşte DN 74A cu Roşia Montană şi Valea 
Corna, înregistrează de asemenea, un amestec de trafic greu şi uşor, vehiculele grele fiind 
asociate în principal cu activităţile miniere de extracţie a cuprului în exploatarea de la Roşia 
Poieni (accesibilă la ora actuală, prin drumul din Valea Corna). 

 
Evaluarea şi interpretarea datelor iniţiale disponibile, ca parte a efortului de modelare 

AAC, sugerează că zgomotul de fond, mai ales cel de pe drumul naţional DN 74A, în 
porţiunea în care acesta străbate oraşul Abrud, se situează deja la un nivel superior celui 
stabilit de standardele române privind zonele rezidenţiale [50 dB(A) în timpul zilei/40 dB (A) 
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noaptea] fără un aport suplimentar din partea activităţilor miniere. Ca o observaţie generală, 
traficul asociat tuturor drumurilor naţionale este de aşteptat să crească concomitent cu 
dezvoltarea economică generală, pe termen lung a României; această tendinţă este posibil 
să se manifeste şi pentru drumul naţional DN 74A, indiferent de influenţa pe care ar putea-o 
exercita activităţile miniere aferente Proiectului. 

 
Strategia Proiectului Roşia Montană de atenuare a impactului generat de zgomot şi 

vibraţii (a se vedea secţiunea 4.3.8.1) se concentrează mai ales asupra următoarelor 
aspecte: 

 aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de 
management, pentru a minimiza la sursă zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile 
asociate fazelor de construcţie, operare şi dezafectare a Proiectului, oriunde acest 
lucru va fi posibil; 

 monitorizarea regulată şi continuă a eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului din 
categoria celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de 
management, ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare; 

 efectuarea de ajustări şi îmbunătăţiri, pe toată durata de viaţă a Proiectului, cu 
accent pe acele zone pentru care monitorizarea ar putea indica potenţiale depăşiri 
ale limitelor stabilite prin reglementările în vigoare. 

 

6.2 Considerente generale – Surse asociate utilajelor mobile şi staţionare  

 
RMGC s-a angajat să achiziţioneze un parc de echipamente miniere noi care, în 

măsura posibilităţilor, să se încadreze în exigenţele Directivei UE 2000/14/EC. După cum se 
observă din Tablele 4.3.6 şi 4.3.7, cea mai mare parte a echipamentelor majore sunt într-
adevăr fabricate pentru piaţa din Uniunea Europeană şi sunt (sau vor fi la data achiziţionării) 
proiectate pentru a răspunde cerinţelor acestei Directive. Protecţia acustică şi alte elemente 
cu rol de atenuare a impactului zgomotului şi vibraţiilor asupra mediului şi operatorilor sunt 
de cele mai multe ori încorporate în standardul de fabricaţie al utilajelor destinate pieţelor din 
Uniunea Europeană.  

 
Din punct de vedere al utilajelor staţionare (practic toate aflate pe amplasamentul 

uzinei) datele preliminare ale Proiectului specifică faptul că toate echipamentele mari de 
sfărâmare şi  de măcinare vor fi instalate subteran sau în clădiri izolate, placate cu metal, cu 
fundaţii de beton şi prevăzute cu suporturi de amortizare a vibraţiilor. Specificaţiile 
preliminare pentru toate utilajele mari constau şi din cerinţe privind performanţa acustică şi, 
după caz, cerinţe privind monitorizarea vibraţiilor, ca mijloc de detectare a uzurii lagărelor la 
maşinile cu piese rotative. După cum s-a menţionat anterior, metoda de modelare a uzinei 
de procesare ţine seama de factorii de atenuare a impactului oferit de proiectul fiecărei 
clădiri, de poziţia generală şi de modul de organizare a uzinei şi de cerinţele privind 
performanţa acustică specificate pentru principalele echipamente rotative/mecanice. 
 

6.3 Consideraţii generale – surse asociate activităţii de puşcare  

 
Scopul principal al operaţiunilor de puşcare îl constituie fragmentarea eficientă şi la 

costuri scăzute a rocilor din carierele de minereu şi de agregate, pentru a permite încărcarea 
şi transportul acestora către uzina de procesare sau halde. Lucrările de derocare din cele 
patru cariere de minereu (Cetate, Cârnic, Orlea şi Jig) şi din cele două cariere de agregate 
ale Proiectului, vor utiliza tehnici avansate de puşcare secvenţială cu întârzieri de ordinul 
milisecundelor, cu explozibili de energie scăzută pe bază de amestec de azotaţi şi motorină 
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(ANFO). Aceste metode sunt proiectate să crească la maximum gradul de fragmentare a 
rocii fără a pune în pericol securitatea lucrătorilor, minimizând în acelaşi timp şocul aerian, 
cantitatea de rocă antrenată în aer şi mişcările (vibraţiile) terenului în afara incintei miniere 
prin care ar putea fi afectată integritatea construcţiilor sensibile. Cerinţele economice şi de 
siguranţă în exploatare impun folosirea unei cantităţi minime de explozibili pentru a obţine 
gradul de fragmentare cerut. Detonarea va fi iniţiată prin metode neelectrice ("Nonel") cu 
întârzieri de ordinul milisecundelor, care pot fi încadrate în categoria celor mai bune tehnici 
disponibile pentru acest tip de exploatare minieră. Deşi un anumit model de distribuţie a 
găurilor de detonare poate include numeroase găuri de puşcare, dacă secvenţele de 
aprindere sunt corespunzător decalate, atunci sunt detonate simultan numai cantităţi reduse 
de explozibili. Astfel, mai multe detonări reduse vor acţiona unitar, fără a genera însă mai 
multe vibraţii decât în cazul unei explozii individuale.  
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Tabelul 4.3.18: Date disponibile de la producători privind performanţele acustice – utilaje principale 
 

Descrierea utilajului Nivelul puterii sunetului, în bandă de octave, măsurat în dB per picoWatt 
 

Puterea 
sunetului 

M 
arca/mode-lul 

de 
echipament 

Tip de 
echipament 

Clasa de 
putere 
motor 
(kW) 

 

Nivel sunet 
sursa de date 

 
Standard test 

 
31.5 
Hz 

 
63 
Hz 

 
125 
Hz 

 
250 
Hz 

 
500 
Hz 

 
1K 
Hz 

 
2K 
Hz 

 
4K 
Hz 

 
8K 
Hz 

Emisii în 
dB(A) per 

1 picoWatt 

CAT D6R Seria 
III 

Buldozer pe 
şenile 130 Informaţii 

producător 
Directiva UE 
2000/14/EC1 101 105 110 113 108 106 103 97 91 111 

PWL(A) 

CAT D8T Buldozer pe 
şenile 228 Informaţii 

producător 
Directiva UE 
2000/14/EC1 103 107 112 115 110 108 105 99 93 113 

PWL(A) 

CAT D9T Buldozer pe 
şenile 302 Informaţii 

producător 
Directiva UE 
2000/14/EC1 104 108 113 116 111 109 106 100 94 114 

PWL(A) 

CAT 16H Autogreder 205 Informaţii 
producător 

Directiva UE 
2000/14/EC2 101 105 110 113 108 106 103 97 91 111 

PWL(A) 

CAT 325L Buldozer pe 
şenile 125 Informaţii 

producător 
Directiva UE 
2000/14/EC 94 98 103 106 101 99 96 90 84 104 

PWL(A) 
CAT 769D 

 
Camion mare 

tonaj 362 Informaţii 
producător 

Directiva UE 
2000/14/EC 100 104 109 112 107 105 102 96 90 110 

PWL(A) 
CAT 773E 

 
Camion mare 

tonaj 485 Informaţii 
producător 

ISO 6393 
(static) 106 110 115 118 113 111 108 102 96 116 

PWL(A) 

CAT 777D Cisternă de 
apă/deşeuri 746 Informaţii 

producător 
ISO 6393 

(static) 106 110 115 118 113 111 108 102 96 116 
PWL(A) 

CAT 785C 
 

Camion mare 
tonaj 1005 Informaţii 

producător 
ISO 6393 

(static) 108 112 117 120 115 113 110 104 98 118 
PWL(A) 

CAT 815F 
 

Compactor pe 
roţi 164 Informaţii 

producător 
ISO 6393 
(dinamic) 101 105 110 113 108 106 103 97 91 111 

PWL(A) 
CAT 825H 

 
Compactor pe 

roţi 235 Informaţii 
producător 

Directiva UE 
2000/14/EC 99 103 108 111 106 104 101 96 89 109 

PWL(A) 

CAT 834H Buldozer pe roţi 413 Informaţii 
producător 

Directiva UE 
2000/14/EC 100 104 109 112 107 105 102 96 90 110 

PWL(A) 
CAT 980H 

 
Excavator pe 

roţi 321 Informaţii 
producător 

Directiva UE 
2000/14/EC 98 102 107 110 105 103 100 94 88 108 

PWL(A) 
CAT 988H 

 
Excavator pe 

roţi 321 Informaţii 
producător 

Directiva UE 
2000/14/EC 100 104 109 112 107 105 102 96 90 110 

PWL(A) 
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Descrierea utilajului Nivelul puterii sunetului, în bandă de octave, măsurat în dB per picoWatt 
 

Puterea 
sunetului 

M 
arca/mode-lul 

de 
echipament 

Tip de 
echipament 

Clasa de 
putere 
motor 
(kW) 

 

Nivel sunet 
sursa de date 

 
Standard test 

 
31.5 
Hz 

 
63 
Hz 

 
125 
Hz 

 
250 
Hz 

 
500 
Hz 

 
1K 
Hz 

 
2K 
Hz 

 
4K 
Hz 

 
8K 
Hz 

Emisii în 
dB(A) per 

1 picoWatt 

CAT 992G 
 

Excavator pe 
roţi 530 Informaţii 

producător 
ISO 6393 

(static) 103 107 112 115 110 108 105 99 93 113 
PWL(A) 

Atlas-Copco 
ECM 470 

Foreză (pe 
şenile) 107 

Date din teste 
efectuate de 
producător 

ISO 3746 
(static) 109 113 118 121 116 114 111 105 99 119 

PWL(A) 

O&K RH200 Excavator 1680 
Date din teste 
efectuate de 
producător 

ISO 6385 
(dinamic) – 119 122 124 121 118 116 115 107 124 

PWL(A) 

Note: 
1Amendată prin Directiva 2005/88/EC cu toleranţe pentru Faza I 

2 Modelul 16 H nu este atestat încă pentru zgomot conform nivelului UE 2000/14/EC Faza II Producătorul confirmă că acest model sau înlocuitorul său vor fi atestate, dar nu a putut fi indicată o dată 
fermă a acestei atestări până în momentul redactării studiului de faţă. Nivelul acustic actual 16H pentru faza I este indicat în tabel ca referinţă. 
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Tabelul 4.3.19: Surse asociate utilajelor princpale/valori estimate ale emisiilor de zgomot pentru anii reprezentativi de Proiect 

 

 
Principalele 

echipamente1 

 
Puterea 

(kW) 

 
Nr unităţi4 

 
AP 0 2 

 
Construcţie 

drum 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Construcţie 

uzină şi 
structuri 
auxiliare 

 
 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Exploatare 

cariera 
Sulei 

 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Exploatare 
cariera La 

Pârâul 
Porcului 

 
 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Construcţie 

baraj iaz 
decantare 

 
Nr unităţi 

 
AP 9 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 10 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 12 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 14 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 19 

 
Închidere 

 
Emisii 

zgomot 
[Putere 
acustică 
(Lw )  per 
utilaj] ,3 

dB(A) 
per 1 

picoWatt 

  

So
l f

er
til

 

An
ro

ca
m

e
nt

e 

So
l f

er
til

 

An
ro

ca
m

e
nt

e        

Ia
z 

de
 

de
ca

nt
ar

e 

U
zi

nă
 d

e 
pr

oc
es

ar
e 

 

CAT D6 
Buldozer 

 
 

130 - - - - - - - - - - - - - 111 

CAT D8 
Buldozer 

 
 

228 - 1 - 1 1 1 1 - - -  1 - 113 

CAT D9 
Buldozer 

 
 

302 1 - 1 - - - - 3 3 3 3 - - 114 

CAT 815 
Compactor 164 - 1 - - - - - - - - - - - 111 
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Principalele 

echipamente1 

 
Puterea 

(kW) 

 
Nr unităţi4 

 
AP 0 2 

 
Construcţie 

drum 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Construcţie 

uzină şi 
structuri 
auxiliare 

 
 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Exploatare 

cariera 
Sulei 

 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Exploatare 
cariera La 

Pârâul 
Porcului 

 
 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Construcţie 

baraj iaz 
decantare 

 
Nr unităţi 

 
AP 9 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 10 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 12 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 14 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 19 

 
Închidere 

 
Emisii 

zgomot 
[Putere 
acustică 
(Lw )  per 
utilaj] ,3 

dB(A) 
per 1 

picoWatt 

 
CAT 825 

Compactor 
 

235 - - - 1 - - - - - - 1 - 1 109 

CAT 980 
Încărcător 

frontal 
 

321 - - - - - - - - - - - - 1 108 

CAT 988 
Încărcător 

frontal 
 

321 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 110 

CAT 992 
Încărcător 

frontal 
530 - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 113 

CAT 834H 
Buldozer pe 

roţi 
 

413 - - - - - - - 1 1 1 1 - - 110 

CAT 769 
Camion mare 

tonaj 
 

362 3 3 3  4 4 4 - - - - - - 110 

CAT 785C 
Camion mare 

tonaj 
 

1005 - - - - - - - 23 20 17 15 - - 118 

CAT 773D 
Camion mare 

tonaj 
 

485 - - - - - - - 1 1 1 1 - - 116 
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Principalele 

echipamente1 

 
Puterea 

(kW) 

 
Nr unităţi4 

 
AP 0 2 

 
Construcţie 

drum 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Construcţie 

uzină şi 
structuri 
auxiliare 

 
 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Exploatare 

cariera 
Sulei 

 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Exploatare 
cariera La 

Pârâul 
Porcului 

 
 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Construcţie 

baraj iaz 
decantare 

 
Nr unităţi 

 
AP 9 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 10 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 12 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 14 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 19 

 
Închidere 

 
Emisii 

zgomot 
[Putere 
acustică 
(Lw )  per 
utilaj] ,3 

dB(A) 
per 1 

picoWatt 

CAT 777D 
Camion mare 

tonaj 
 

746 - - - 3 - - - - - - - - - 116 

CAT 777 
Cisternă apă 

 
746 - - -  - - - 2 2 2 2 - - 116 

Cisternă de 
apă 

 
 

447 - 1  1 - - - - - - - - - 116 

Autogunoieră 
 
 

447 - - - - - - - - - - - - 2 116 

AtlasCopco 
ECM 470 
Foreză 

 
 
 

107 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 119 

Macara 
 
 

298 - - - - - - - - - - - - 1 109 

CAT 325L 
Excavator 

 
125 - - - - - - - 2 2 1 1 - - 104 

CAT 16H Auto 
Greder 

 
205 - - - - - - - 2 2 2 2 - - 111 

O&K RH200 
Sapă 1680 - - - - - - - 3 3 3 3 - - 124 
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Principalele 

echipamente1 

 
Puterea 

(kW) 

 
Nr unităţi4 

 
AP 0 2 

 
Construcţie 

drum 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Construcţie 

uzină şi 
structuri 
auxiliare 

 
 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Exploatare 

cariera 
Sulei 

 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Exploatare 
cariera La 

Pârâul 
Porcului 

 
 

 
Nr unităţi 

 
AP 0 

 
Construcţie 

baraj iaz 
decantare 

 
Nr unităţi 

 
AP 9 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 10 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 12 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 14 

 
Exploatare 

minieră 

 
Nr unităţi 

 
AP 19 

 
Închidere 

 
Emisii 

zgomot 
[Putere 
acustică 
(Lw )  per 
utilaj] ,3 

dB(A) 
per 1 

picoWatt 

hidraulică 
 

Generator, 
mare 

 
 

2100 - - - 1 - - - - - - - - - 98 

Generator, 
mic 550 - - - - - 1 - - - - - - 

- 
 
 

98 

Note: 
1 Echipamentele enumerate reflectă datele dintr-o estimare preliminară a RMGC şi cerinţele specificate pentru parcul de utilaje ale constructorilor/antreprenorilor lucrărilor de 
închidere şi coincid presupunerilor făcute pentru modelarea emisiilor atmosferice utilizate în Secţiunea 4.2. Configuraţia finală a parcului de utilaje poate fi diferită, în funcţie 
de disponibilitatea echipamentelor, cerinţelor finale ale planului de exploatare, condiţiilor economice şi altor factori. 
 
2 Numărul maxim de unităţi aflate în exploatare în fiecare an al proiectului (PY) şi/sau în anumite zone de construcţie/demolări (numai în PY 00 şi 19) Anii proiectului sunt 
consideraţi reprezentativi prin aceea că incorporează utilizarea maximă previzibilă a utilajelor sau nivelurile maxime de activitate. Anii aleşi sunt aceiaşi cu cei folosiţi pentru 
modelarea emisiilor atmosferice discutate în Secţiunea 4.2 şi corespund rezultatelor modelării prezentate în Planşele 4.3.1 la 4.3.9. 
 
3În cele de mai sus sunt prezentate informaţiile sau datele privind emisiile oferite de fabricant (marcate cu galben), mai multe detalii fiind specificate în Tabelul 4.3.6 De 
remarcat că emisiile generatoarelor de 2100 şi de 550 kW au fost estimate pe baza clasificării după metoda puterii electrice (Pel), conform ISO 8528-1, Reciprocating internal 
combustion engine driven alternating current generating sets[seturi de generatoare de curent alternativ acţionate de motoare cu combustie internă]– Partea 1: Application, 
ratings, and performance[Aplicaţii, clasament şi performanţă] (International Organisation for Standardisation, 2005); v. Secţiunea 4.3.5.1. Valorile emisiilor de zgomot pentru 
celelalte echipamente au fost calculate cu ajutorul metodologiilor descrise în Secţiunea 4.3.5. 
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Puşcările vor fi în mod normal iniţiate cu ajutorul fitilelor de detonare Nonel şi capse 

explozive, plasate în mici încărcături explozive utilizate pentru detonarea completă a 
explozibilului ANFO. După plasarea agenţilor de detonare şi a iniţiatorilor în fiecare gaură de 
puşcare, aceasta va fi umplută sau „burată” cu material scos din gaură care serveşte la 
direcţionarea energiei de puşcare spre adâncime, minimizând astfel antrenarea rocilor în aer 
şi formarea norilor de praf. Întârzierile precise, împreună cu aplicarea unor procedee 
corespunzătoare de burare, precum şi alegerea unei combinaţii corespunzătoare între tipul 
şi viteza explozibilului pe de-o parte, şi masa rocii detonate pe de altă parte, vor determina o 
fragmentare eficientă a rocii, fără a afecta structurile înconjurătoare, minimizând totodată 
cantitatea de rocă şi praf ejectată. Dacă puşcarea este bine executată, observatorul va 
observa pământul ridicându-se şi aşezându-se la loc ca o undă în propagare lină. Pe 
măsură ce unda înaintează, mici explozii multiple vor menţine deplasarea „frontului” de 
fragmentare. 

 
După cum s-a arătat anterior, operaţiunile de puşcare vor fi supuse unui permanent 

proces de optimizare, prin care să se maximizeze gradul de fragmentare localizată a rocii 
din corpul de minereu supus exploatării, pentru a minimiza potenţialul de producere a 
accidentelor asociat utilizării explozibililor; pentru a menţine costurile de puşcare la minimul 
posibil susţinând totodată o rată de productivitate viabilă din punct de vedere economic şi, în 
măsura posibilului, pentru a minimiza impactul potenţial generat de zgomot, vibraţii şi praf 
asupra muncitorilor şi receptorilor externi. Din acest motiv, este necesară efectuarea unor 
teste operaţionale de puşcare şi elaborarea unor planuri de puşcare optimizate pentru 
fiecare corp de minereu de interes. Impactul specific al exploziilor nu poate fi estimat cu 
precizie înainte de finalizarea unor astfel de teste.  

 
Se vor elabora planuri de puşcare şi pentru carierele de gresii şi andezite exploatate 

în faza de construcţie, precum şi pentru diferite corpuri de minereu care vor fi excavate în 
cariere în faza de operare a Proiectului până în anul 14. Planurile de puşcare vor fi 
îmbunătăţite continuu prin implementarea programului de monitorizare a vibraţiilor produse 
de puşcări [a se vedea secţiunea  4.3.8 şi Planul de management al zgomotului şi vibraţiilor 
(Planurile de management de mediu şi social, Planul E)] Frecvenţa, viteza şi acceleraţia 
vor fi măsurate pentru toate construcţiile adiacente zonelor de puşcare. Efectele fiecărei 
detonări vor fi evaluate din punct de vedere ale efectelor sau degradării observate pentru 
construcţia în cauză. Toate aceste date vor fi folosite la îmbunătăţiri ale planului de puşcare 
aplicabil, împreună cu evaluarea şi rezolvarea tuturor reclamaţiilor sau observaţiilor 
comunicate de factorii implicaţi pe plan local.  

 
Planurile de puşcare şi procedurile pe care le conţin vor ţine seama de asemenea de 

cele mai bune tehnici disponibile în domeniul proiectării şi gestionării operaţiunilor de 
puşcare. Din punct de vedere al zgomotului produs de explozii, s-a observat de multă vreme 
că situaţia meteorologică are un efect considerabil asupra intensităţii percepute a detonării, 
deşi efectele de amplificare depind în foarte mare măsură de condiţiile specifice fiecărui 
amplasament şi variază în mod semnificativ.c De exemplu, viteza vântului şi temperatura (în 
funcţie de altitudine) reprezintă influenţe recunoscute asupra propagării undelor sonore. 
Comparativ cu condiţia de calm atmosferic, vântul constant slab sau moderat tinde să 
amplifice nivelul de zgomot în direcţia în care bate şi să îl diminueze în direcţia contrară d. S-
a observat de asemenea că o briză uşoară dar constantă poate face să crească nivelul 
zgomotului fără a creşte şi nivelul fondului sonor. Pe de altă parte, vânturile cu viteze mai 
mari tind să amplifice nivelul de fond datorită turbulenţei sau mişcării copacilor şi arbuştilor, 
putând acoperi alte zgomote. Vitezele mai mici ale vântului intensifică nivelul de zgomot faţă 
de condiţiile de calm, presupunând o topografie relativ plană între surse şi receptor. Invers, 
nivelul zgomotului în direcţia contrară vântului poate scădea cu o intensitate similară. Se ştie 
de asemenea că inversiunea termică intensifică nivelul de zgomot la o distanţă oarecare de 
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sursă, iar majoritatea inversiunilor se produc noaptea. De aceea, puşcările de noapte 
sporesc potenţialul ca zgomotul să fie considerat un factor de disconfort de către receptorii 
umani, putând tulbura ritmul natural de somn. Din acest motiv şi de asemenea, pentru raţiuni 
de siguranţă, în Proiectul Roşia Montană această activitate va fi interzisă pe timp de noapte. 
Alte restricţii privind puşcările se vor impune de la caz la caz în situaţii meteorologice 
nefavorabile. 

 
Activităţile de puşcare vor înceta în anul 14, în ultimii trei ani de prelucrare utilizându-

se exclusiv minereul sărac depozitat în stiva special amenajată. 
 

 

6.4  Surse şi categorii de impact asociate fazei de construcţie – consultant 
internaţional  

 
AAC a efectuat un studiu de modelare preliminară destinat evaluării impactului 

potenţial al zgomotului şi vibraţiilor asociat fazei de construcţie a Proiectului. Premisele şi 
rezultatele acestui studiu sunt prezentate în paragrafele de mai jos. Au fost analizate în mod 
specific caracteristicile acustice ale principalelor utilaje-sursă din faza de construcţie 
(conform datelor furnizate de producător sau calculate atunci când acestea nu au fost 
disponibile), precum şi valorile referitoare la gradul prognozat de utilizare a echipamentelor 
în anii reprezentativi ai Proiectului prezentate în Tabelele 4.3.5 şi 4.3.6.  

 
Surse: 
 

Sursele de zgomot din faza de construcţie vor avea caracteristici staţionare şi 
tranzitorii, fiind de aşteptat că vor fi asociate următoarelor activităţi: 

• trafic neasociat activităţilor miniere pe şoselele şi pe drumurile de acces locale 
(nivelul sonor de fond); 

• exploatarea utilajelor grele şi alte zgomote asociate demolării construcţiilor existente 
în zona de protecţie industrială a Proiectului; 

• exploatarea camioanelor de mare tonaj pentru transportul materialelor de construcţie, 
agregatelor, echipamentelor şi deşeurilor; 

• construcţia/amenajarea uzinei de procesare, a atelierelor şi depozitelor şi a altor 
instalaţii auxiliare (ex. depozitul de explozibili, amenajarea temporară pentru 
depozitarea deşeurilor periculoase); 

• exploatarea camioanelor şi a utilajelor grele pentru instalarea 
temporară/dezafectarea staţiei de preparare a betoanelor; 

• exploatarea camioanelor şi utilajelor grele în construcţia şi întreţinerea drumurilor; 
• exploatarea camioanelor şi utilajelor grele în construcţia structurilor geotehnice ale 

sistemului de gospodărire a apelor de suprafaţă; 
• exploatarea camioanelor şi utilajelor grele în construcţia structurilor geotehnice ale 

sistemului de gospodărire a apelor de suprafaţă; 
• exploatarea camioanelor şi utilajelor grele în construcţia barajului de amorsare a 

iazului de decantare, canalelor de deviere şi a altor lucrări geotehnice; 
• exploatarea camioanelor şi utilajelor grele pentru pregătirea carierelor de minereu şi 

a haldelor de roci sterile; 
• pregătirea amplasamentelor, efectuarea testelor de puşcare şi a operaţiunilor de 

forare şi de  puşcare în carierele Şulei şi La Pârâul Porcului;  
• exploatarea utilajelor mobile şi staţionare în manevrarea, transportul şi concasarea 

agregatelor extrase în cariere; 
• exploatarea generatoarelor portabile; 
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• teste de puşcare în corpurile de minereu planificate pentru excavare în primii şapte 
ani de exploatare minieră; 

• traficul legat de transportul muncitorilor;  
• acţionarea alarmelor de siguranţă ale utilajelor grele;  
• sirenele şi claxoanele de avertizare înainte şi la încheierea puşcării. 

 
Forme de impact: 
 

Impactul potenţial al zgomotelor şi vibraţiilor asociat activităţilor din faza de 
construcţie poate consta din: 

• impact auditiv şi alte forme de impact negativ asupra sănătăţii muncitorilor 
constructori;  

• impact tranzitoriu care creează disconfort locuitorilor din afara perimetrului industrial 
al Proiectului şi din ariile protejate situate în interiorul amplasamentului Proiectului;  

• afectarea prin vibraţii a construcţiilor sensibile din anumite arii protejate de pe 
amplasamentul Proiectului.  

 
După cum s-a remarcat anterior, impactul provocat de puşcare nu a fost inclus în 

elaborarea modelului de zgomot, deoarece acest impact nu poate fi prognozat cu certitudine 
înainte de efectuarea testelor de puşcare în corpurile de minereu planificate pentru 
exploatare. Astfel, sursele formelor de impact modelate pot fi caracterizate în general ca 
zgomote provenite de la utilaje staţionare din zonele de construcţie, surse liniare 
corespunzătoare traficului auto şi surse punctiforme statice sau staţionare din anumite 
amplasamente. Acest impact se va produce pe o durată anticipată de doi ani 
corespunzătoare perioadei de construcţie, într-un regim de 7 zile pe săptămână, 24 ore pe 
zi.  

 
Planşele 4.3.1. la 4.3.4 prezintă prognozele preliminare, modelate în virtutea unor 

ipoteze de lucru prudente, ale efectelor cumulative maxime (sau medii, corespunzătoare 
scenariului celui mai nefavorabil) formate din fondul sonor plus zgomotul specific fazei 
respective, pentru utilajele staţionare, sursele liniare asociate traficului şi zgomotului de fond 
generat pe parcursul activităţilor principale din faza de construcţie. În Tabelele 4.3.7 la 
4.3.10 este prezentat aportul relativ al surselor de fond şi al celor create de Proiect în 
punctele receptor selectate. O interpretare suplimentară a fiecăruia dintre cele patru scenarii 
reprezentate este următoarea: 

 
Planşa 4.3.1 – Construcţia drumului de acces la uzina de procesare (drum 

principal 1): Rezultatele modelării prezentate în Planşa 4.3.1 arată că impactul cumulativ al 
zgomotului provenit din construcţia drumului de acces la uzină poate varia până la 65 dB(A), 
cu centrul în noul tronson de drum. Deşi sursele sunt tranzitorii, în anumite momente, 
valorile limită pentru zgomotul pe timp de zi sau pe timp de noapte ar putea fi depăşite în 
mai multe puncte rezidenţiale mai apropiate de porţiunea est-vest a drumului, în lungul 
pârâului Roşia. De remarcat că zona cu zgomot de 60-67 dB(A) aflată imediat spre nord-est 
de receptorul B7 reprezintă valoarea de impact maxim previzibil corespunzătoare activităţilor 
localizate de construcţie a drumului; un impact similar poate fi estimat pentru diferite 
momente, pe întregul tronson de drum (ex. de la intersecţia Gura Roşiei la noul 
amplasament al uzinei). 

 
Datorită contribuţiei traficului de fond de pe drumul DN 74A, un impact similar ar 

putea apărea pentru receptorii rezidenţiali de lângă Abrud. Un impact asemănător s-ar putea 
manifesta asupra locuinţelor din apropierea capătului estic al zonei protejate, ca urmare a 
exploatării carierei Şulei pentru agregate necesare în construcţia drumurilor. Zona cu 
zgomot de 60-65 dB(A) din cariera Şulei va rămâne în general limitată la activităţile din 
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carieră; este de aşteptat ca impactul asupra receptorilor din zona protejată să se reducă 
semnificativ pe măsură ce va creşte adâncimea excavaţiei. 

 
Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.1. sunt sintetizate după cum urmează: 

 
• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 

 
− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camioane şi alte vehicule 
− Flux de trafic: ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile iniţiale 

de zgomot şi vibraţii (ianuarie. 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza combinaţiei de vehicule 

menţionate, pentru fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Abrud la Câmpeni/Carpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq 

orar] 
▪ Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" de la Corna, spre nord, la 

Lupşa; [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
 

• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 

− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux de trafic şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza vehiculelor 

menţionate, pentru fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Drum principal 1 (drum de acces) 
Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Drum spre uzina de procesare 

Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Drum secundar 13 

Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Drum secundar 1 

Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 

 
• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 

 
− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă 

pseudo-staţionară) 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în secţiunea 4.3.5.3): de obicei -2 dB 

la <70% şi -1 dB la >70%;  
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− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în secţiunea 4.3.5.3): -4 dB pentru a 
ţine seama de diferenţa dintre mersul în plin, în regim mediu şi în ralanti 

− Zona şi activitatea: Construcţia fundaţiei drumului principal 1; presupune 
utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 

 
▪ Cat D8 (1) 
▪ Cat 815 (1) 
▪ Cat 16 (1) 
▪ Cat 777 (1) 

 
− Zona şi activitatea: Extracţia anrocamentelor în cariera Şulei, pentru construcţia 

de drumuri [se presupune a se desfăşura pe versantul apropiat al dealului Şulei, 
ca scenariul ce mai nefavorabil]; presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor 
următoare: 
▪ Cat D8 (1) 
▪ Cat 988 (1) 
▪ Cat 769 (4) 
▪ Perforator de rocă (1) 
▪ Foreză pentru găuri puşcare (1) 
 

În Tabelul 4.3.20 este prezentat profilul zgomotului estimat pentru activităţile de 
exploatare, conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.1. 

 
Tabelul 4.3.20: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare puşcare) şi surse mobile – construcţia drumului 
principal 1 

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 
existente prognozate 

, Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

R-1 50 zile/40 nopţi <35 55 
R-2 50 zile/40 nopţi 36 ~36 
R-3 50 zile/40 nopţi ~37 ~37 
R-4 50 zile/40 nopţi 40 45 
R-5 50 zile/40 nopţi 39 45 
R-6 50 zile/40 nopţi 44 46 
R-7 50 zile/40 nopţi 43 44 
R-8 50 zile/40 nopţi 42 45 
R-9 50 zile/40 nopţi 43 45 
R-10 50 zile/40 nopţi 38 40-45 
R-11 50 zile/40 nopţi 41 43 
R-12 50 zile/40 nopţi 49 50 
R-13 50 zile/40 nopţi 45 45 
R-14 50 zile/40 nopţi 41 44 
R-15 50 zile/40 nopţi 43 45 
R-16 50 zile/40 nopţi 43 44 
B-1 65 <35 43 
B-2 65 <35 43 
B-3 65 38 43 
B-4 65 40 45 
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Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 
existente prognozate 

, Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

B-5 65 49 49 
B-6 65 39 40-45 
B-7 65 56 56 
B-8 65 43 44 
B-9 65 37 43 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 

coordonatele receptorilor ca în Tabelul 4.3.5. 
 

 
Planşa 4.3.2 – Construcţia drumului principal 2 (varianta ocolitoare sudică): 

Rezultatele modelării prezentate în Planşa 4.3.2 sugerează că impactul cumulativ al 
zgomotului provenit din construcţia drumului ocolitor sudic (legătura cu drumul spre Roşia 
Poieni pe culmea de deasupra versantului sudic al văii Corna) poate varia până la 65 dB(A), 
cu centrul în noul tronson de drum. Deşi sursele sunt tranzitorii, în anumite momente, 
valorile limită pentru zgomotul pe timp de zi sau pe timp de noapte ar putea fi depăşite în 
mai multe puncte rezidenţiale izolate mai apropiate de tronsonul de drum. De remarcat că 
zona cu zgomot de 60-67 dB(A) aflată imediat spre vest de receptorul R-3 reprezintă 
valoarea de impact maxim previzibil corespunzătoare activităţilor localizate de construcţie a 
drumului; un impact similar în suprafaţă poate fi estimat pentru diferite momente, pe întregul 
tronson de drum (ex. de la ramificaţie în punctul receptor R-3 spre sud-vest până la punctul 
de legătură cu drumul de pe valea Bucium). 

 
Datorită contribuţiei traficului de fond de pe drumul DN 74A, un impact similar ar 

putea apărea pentru receptorii rezidenţiali de lângă Abrud. Un impact asemănător s-ar putea 
manifesta asupra locuinţelor din apropierea capătului estic al zonei protejate, ca urmare a 
exploatării carierei Şulei pentru agregate necesare în construcţia drumurilor. Zona cu 
zgomot de 60-65 dB(A) din cariera Şulei va rămâne în general limitată la activităţile din 
carieră; este de aşteptat ca impactul asupra receptorilor din zona protejată să se reducă 
semnificativ pe măsură ce va creşte adâncimea excavaţiei. 
 

Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.2. sunt sintetizate după cum urmează: 
 

• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 
 

− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camioane şi alte vehicule 
− Flux de trafic: ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile iniţiale 

de zgomot şi vibraţii (ianuarie 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza combinaţiei de vehicule 

menţionate, pe fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Abrud la Câmpeni/Carpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq 

orar] 
▪ Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
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▪ Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" de la Corna, spre nord, la 
Lupşa; [45 dB(A) la 15m Leq orar] 

 
• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 

− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux de trafic şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza vehiculelor 

menţionate, pe fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Drum principal 2A (ocolire sud) 
Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 

 
• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 

 
− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă 

pseudo-staţionară) 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): de obicei -2 dB 

la <70% şi -1 dB la >70%; 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3):: -4 dB pentru a 

ţine seama de diferenţa dintre mersul în plin, în regim mediu şi în ralanti 
 

− Zona şi activitatea: Construcţia fundaţiei pe drumul principal 2A; presupune 
utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D8 (1) 
▪ Cat 815 (1) 
▪ Cat 16 (1) 
▪ Cat 777 (1) 

 
− Zona şi activitatea: Extracţia anrocamentelor în cariera Şulei, pentru construcţia 

de drumuri [se presupune a se desfăşura pe versantul apropiat al dealului Şulei, 
ca scenariul ce mai nefavorabil]; presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor 
următoare: 
▪ Cat D8 (1) 
▪ Cat 988 (1) 
▪ Cat 769 (4) 
▪ Perforator de rocă (1) 
▪ Foreză pentru găuri de puşcare (1) 

 
În Tabelul 4.3.21 este prezentat profilul zgomotului estimat pentru activităţile de 

exploatare, conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.2. 
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Tabelul 4.3.21: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – construcţia drumului principal 2 
(varianta ocolitoare sudică) 

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 
existente prognozate 

, Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

R-1 50 zile/40 nopţi <35 50 
R-2 50 zile/40 nopţi 43 49 
R-3 50 zile/40 nopţi 59 59 
R-4 50 zile/40 nopţi 36 36-38 
R-5 50 zile/40 nopţi <35 44 
R-6 50 zile/40 nopţi 44 45 
R-7 50 zile/40 nopţi 42 44 
R-8 50 zile/40 nopţi 38 44 
R-9 50 zile/40 nopţi 42 44 

R-10 50 zile/40 nopţi 35 40-45 
R-11 50 zile/40 nopţi <35 40-45 
R-12 50 zile/40 nopţi <35 40-45 
R-13 50 zile/40 nopţi <35 40-45 
R-14 50 zile/40 nopţi <35 40-45 
R-15 50 zile/40 nopţi 36 40-45 
R-16 50 zile/40 nopţi <35 40-45 
B-1 65 <35 40-45 
B-2 65 43 45 
B-3 65 43 44 
B-4 65 35 44 
B-5 65 49 49 
B-6 65 38 40-45 
B-7 65 <35 40-45 
B-8 65 <35 40-45 
B-9 65 <35 40-45 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 
coordonatele receptorilor ca Tabelul 4.3.5. 

 

 
 
Planşa 4.3.3 – Exploatarea carierei Şulei şi construcţia barajului iazului de 

decantare şi a barajului secundar de retenţie. Rezultatele modelării prezentate în Planşa 
4.3.3 sugerează că impactul cumulativ al zgomotului provenit din construcţia barajelor iazului 
de decantare şi a celui secundar de retenţie poate varia până la 75 dB(A), cu centrul pe 
partea de sud-vest a barajelor şi bazinelor de aspiraţie. Deşi sursele sunt tranzitorii, în 
anumite momente, aceste activităţi asociate Proiectului ar putea contribui la depăşirea 
valorilor limită pentru zgomotul pe timp de noapte în mai multe puncte corespunzătoare 
locuinţelor din partea de sud-est a Abrudului şi periferiei acestuia. Zgomotul de fond din 
trafic va contribui la profilul zgomotului în apropierea zonei de construcţie precum şi la 
receptorii rezidenţiali din apropierea Abrudului, pe coridorul DN 74A. Un impact similar s-ar 
putea manifesta asupra locuinţelor din apropierea capătului estic al zonei protejate, ca 
urmare a exploatării carierei Şulei pentru agregate necesare la construcţia barajelor. Zona 
de zgomot de 60-65 dB(A) din cariera Şulei va rămâne în general limitată la activităţile din 
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carieră; Alte forme de impact de 45-50 dB(A) de pe drumul de amplasament de la cariera 
Şulei la şantierul barajului nu vor putea afecta semnificativ zonele locuite. 

 
În aceeaşi perioadă, activităţile de construcţie vor fi în curs de desfăşurare şi la 

amplasamentul uzinei (nivelarea suprafeţei, ridicarea structurilor şi instalarea utilajelor 
principale), iar în centrul amplasamentului uzinei zgomotul va putea ajunge la 75 dB(A). Deşi 
sursele sunt tranzitorii, în anumite momente din zi şi din noapte valorile limită pentru zgomot 
ar putea fi depăşite în mai multe puncte rezidenţiale izolate aflate la vest de punctul receptor 
B8. 
 
Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.3. sunt sintetizate după cum urmează: 
 

• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 
 

− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camioane şi alte vehicule 
− Flux de trafic: ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile iniţiale 

de zgomot şi vibraţii (ianuarie 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Drum de ocolire – varianta sudică: deplin funcţional şi utilizat pentru fluxul de 

trafic local 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza combinaţiei de vehicule 

menţionate, pe fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Abrud la Câmpeni/Cărpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq 

orar] 
▪ Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de la Bucium Sat la ramificaţia în formă de "Y" de la Corna 

[45 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" de la Corna spre nord la 

Lupşa; [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
 

• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 

− în această fază vor fi construite toate drumurile de pe amplasament 
− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux de trafic şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza vehiculelor 

menţionate, pe fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Drum secundar 1 
Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 8 
Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 10 
Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 14 
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Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 
 

• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 

− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă 

pseudo-staţionară) 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): de obicei -2 dB 

la <70% şi -1 dB la >70%; 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): -4 dB pentru a 

ţine seama de diferenţa dintre mersul în plin, în regim mediu şi în ralanti 
 

− Zona şi activitatea: Umplerea şi construcţia fundaţiei la barajul iazului de 
decantare; presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D8T (1) 
▪ Cat 988H (1) 
▪ Cat 769D (4) 
▪ A-C ECM 470 (1) 
▪ O&K RH200 (1) 

 
− Zona şi activitatea: Rambleierea şi construcţia fundaţiei pe platforma uzinei 

(scenariul cel mai nefavorabil); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor 
următoare: 
▪ Cat D8T (1) 
▪ Cat 825H (1) 
▪ Cat 777D (3) 
▪ Cat 773D (1) 
▪ Generator putere 2100 kW (1) 
▪ Staţie de preparare a betoanelor; 

 
− Zona şi activitatea: Extracţia anrocamentelor pentru construcţia drumului din 

cariera Şulei [se presupune pe versantul apropiat al vârfului Şulei ca scenariul cel 
mai nefavorabil]; presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D8 (1) 
▪ Cat 988 (1) 
▪ Cat 769 (4) 
▪ Perforator de rocă (1) 
▪ Foreză pentru găuri de puşcare (1) 

 
 

În Tabelul 4.3.22 este prezentat profilul zgomotului estimat al activităţilor legate de 
exploatare conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.3. 
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Tabelul 4.3.22: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Exploatarea carierei Şulei şi 
construcţia barajului iazului de decantare şi a barajului secundar de 
retenţie 

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A)  
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A  

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 
existente prognozate 

, Lp(A), Leq orar 
ponderat A  

R-1 50 zile/40 nopţi 44 50 
R-2 50 zile/40 nopţi 43 45 
R-3 50 zile/40 nopţi 38 44 
R-4 50 zile/40 nopţi 40 45 
R-5 50 zile/40 nopţi 37 45 
R-6 50 zile/40 nopţi 45 46 
R-7 50 zile/40 nopţi 43 44 
R-8 50 zile/40 nopţi 42 45 
R-9 50 zile/40 nopţi 43 45 

R-10 50 zile/40 nopţi 38 40-45 
R-11 50 zile/40 nopţi 39 40-45 
R-12 50 zile/40 nopţi 38 43-44 
R-13 50 zile/40 nopţi 47 48 
R-14 50 zile/40 nopţi 43 53 
R-15 50 zile/40 nopţi 43 45 
R-16 50 zile/40 nopţi 43 45 
B-1 65 53 53 
B-2 65 54 54 
B-3 65 38 49 
B-4 65 40 44-45 
B-5 65 49 50 
B-6 65 39 40-45 
B-7 65 36 43-44 
B-8 65 56 56 
B-9 65 48 49 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 
coordonatele receptorilor ca în Tabelul 4.3.5 
 

 
Planşa 4.3.4 – Construcţia barajului de captare a apelor Cetate şi a carierei La 

Pârâul Porcului: Rezultatele modelării prezentate în Planşa 4.3.4 sugerează că impactul 
cumulativ al zgomotului provenit din exploatarea carierei de gresie La Pârâul Porcului şi de 
la construcţia barajului de captare a apelor Cetate poate varia până la 75 dB(A), cu centrul 
în excavaţiile din carieră. Deşi sursele sunt tranzitorii, în anumite momente, aceste activităţi 
asociate Proiectului ar putea contribui la depăşirea valorilor limită pentru zgomotul pe timp 
de zi şi de noapte în mai multe puncte corespunzătoare locuinţelor din câteva cătune de pe 
valea Roşiei. Zgomotul de fond din trafic va contribui la profilul zgomotului la receptorii 
rezidenţiali din apropierea Abrudului, pe coridorul DN74A.  

 
În aproximativ aceeaşi perioadă, activităţile de construcţie vor fi în curs de 

desfăşurare şi la amplasamentul uzinei (ex. nivelarea suprafeţei, ridicarea structurilor şi 
instalarea principalelor utilaje), iar nivelul de zgomot în zona centrală a amplasamentului 
uzinei va putea ajunge la 75 dB(A). Deşi sursele sunt tranzitorii, în anumite momente, 
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valorile limită pentru zgomotul pe timp de zi şi pe timp de noapte ar putea fi depăşite în mai 
multe puncte rezidenţiale izolate aflate la vest de punctul receptor B8. 
 

Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.4. sunt sintetizate după cum urmează: 
 

• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 
 

− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camionete şi alte vehicule 
− Flux de trafic: ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile iniţiale 

de zgomot şi vibraţii (ianuarie 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Drum de ocolire - varianta sudică deplin funcţional şi utilizat pentru fluxul de 

trafic local 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza combinaţiei de vehicule 

menţionate, pe fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Abrud la Câmpeni/Carpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq 

orar] 
▪ Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de la Bucium Sat la ramificaţia în formă de "Y" Corna [45 

dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" Corna spre nord la Lupşa; 

[45 dB(A) la 15m Leq orar] 
 

• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 

− în această fază vor fi construite toate drumurile de pe amplasament 
− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza vehiculelor 

menţionate, pe fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Drum secundar 2 
Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 5 
Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 8 
Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 13 
Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 

 
• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 

 
− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
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− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă 
pseudo-staţionară) 

− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): de obicei -2 dB 
la <70% şi -1 dB la >70%; 

− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): -4 dB pentru a 
ţine seama de diferenţa dintre mersul în plin, în regim mediu şi în ralanti 

 
− Zona şi activitatea: Umplerea şi construcţia fundaţiei la barajul Cetate; 

presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D8T (1) 
▪ Cat 988H (1) 
▪ Cat 769D (4) 

 
− Zona şi activitatea: Umplerea şi construcţia fundaţiei pe platforma uzinei 

(scenariul cel mai nefavorabil); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor 
următoare: 
▪ Cat D8T (1) 
▪ Cat 825H (1) 
▪ Cat 777D (3) 
▪ Cat 773D (1) 
▪ Generator putere 2100 kW (1) 
▪ Staţie de preparare a betoanelor; 

 
− Zona şi activitatea: Exploatarea rocii în cariera La Pârâul Porcului pentru 

construcţia barajului; presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D8 (1) 
▪ Cat 988 (1) 
▪ Cat 769 (4) 
▪ Perforator de rocă (1) 
▪ Foreză pentru găuri de puşcare (1) 
▪ Generator putere 2100 kW (1) 

 
În Tabelul 4.3.23 este prezentat profilul zgomotului estimat al activităţilor legate de 

exploatare conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.4. 
 
Tabelul 4.3.23: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Construcţia barajului de captare a 
apelor Cetate şi a carierei La Pârâul Porcului 

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

R-1 50 zile/40 nopţi <35 50 
R-2 50 zile/40 nopţi <35 40-45 
R-3 50 zile/40 nopţi 34 40-45 
R-4 50 zile/40 nopţi 34 40-45 
R-5 50 zile/40 nopţi <35 40-45 
R-6 50 zile/40 nopţi 39 44 
R-7 50 zile/40 nopţi 41 44 
R-8 50 zile/40 nopţi 44 46 
R-9 50 zile/40 nopţi 40 43 
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Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

R-10 50 zile/40 nopţi 46 47 
R-11 50 zile/40 nopţi 55 55 
R-12 50 zile/40 nopţi 53 53 
R-13 50 zile/40 nopţi 50 50 
R-14 50 zile/40 nopţi 53 53 
R-15 50 zile/40 nopţi 49 50 
R-16 50 zile/40 nopţi 55 55 
B-1 65 <35 40-45 
B-2 65 <35 40-45 
B-3 65 37 40-45 
B-4 65 <35 40-45 
B-5 65 37 40-45 
B-6 65 40 40-45 
B-7 65 53 53 
B-8 65 56 56 
B-9 65 <35 40-45 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 
coordonatele receptorilor ca în Tabelul 4.3.5 

 
 

Strategiile de management şi ameliorare a zgomotului şi măsurile specifice care (în 
funcţie de rezultatele monitorizării) ar putea fi aplicate în faza de construcţie sunt discutate 
mai pe larg în Secţiunile 4.3.7.1 la 4.3.7.3.  
 
6.4.1 Surse şi impact în faza de construcţie – consultant român 
 
6.4.1.1 Construcţia drumului de acces la uzina de procesare (Drumul principal nr. 1) 

 
Zgomotul de fond este produs prin transportul existent pe şoselele din vecinătate, 

evaluat cu datele de trafic cuprinse în tabelul de mai jos: 
 
Tabelelul 4.3.24: Trafic de calcul pe drumuri orăşeneşti 
 

Nr. 
crt. Tronsonul Vehicule 

uşoare*/oră 
Vehicule 

grele**/oră Lw/m 

1 Abrud – Zlatna 102 20 82,5 
2 Abrud – centura 61 15 81,0 
3 Abrud – prin centru 42 5 77,2 
4 Abrud – Câmpeni 102 20 82,5 
5 Spre Roşia Montană 19 3 74,7 
6 Pe Valea Cornei  s-a neglijat  

   *- masa < 3500 kg 
** - masa >= 3500 kg 
 

Construcţia cuprinde o succesiune de activităţi cu diferite durate, care în cea mai 
mare parte se vor desfăşura simultan. S-a considerat că durata de realizare a drumului este 
similară cu durata cea mai mare de realizare a activităţior implicate. În cazul de faţă această 
durată a fost considerată egală cu durata de execuţie a săpăturilor, şi anume de 46 zile. 
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Tabelul 4.3.25: Surse fixe şi puteri acustice asociate 
 

Echipamentul Puterea acustică 
dB(A) 

Buldozer pe şenile Cat D8 113 
Încărcător Cat 988 110 
Buldozer Cat D9 114 

Compactor Cat 815 111 
Greder Cat 16 111 

Autocamion Cat 769 110 
 
Durata de execuţie a unui metru de drum (exprimată în ore) este durata totală de 

execuţie a drumului împărţita la lungimea drumului exprimată în metri 
 
Te/m = Te/L = (46 * 24)/4961,07 = 0,222 ore/m  
 
Puterea acustică totală a utilajelor folosite se calculează prin însumare logaritmică, 

rezultând o valoare de 117,5 dB(A). 
 
Având în vedere că grupul de utilaje stationează 0,222 ore pe metrul de drum, 

rezultă că nivelul de putere emisă pe metrul de lungime, raportată la un interval de o oră 
este Lw,1h = 117,5 + 10*lg(0,222) = 110,82. 

 
Raportând la durata totală de execuţie a drumului de 1104 ore, rezultă un nivel de 

putere acustică pe metru de Lw / m = 80,4 dB(A). 
 
In acest fel a fost asociată o densitate de putere pe metrul de drum, care se 

introduce în programul de calcul pentru drumul principal 1. 
 
Pentru vehiculele de transport, pornind de la puterea acustică a vehiculului Lw, se 

calculează puterea acustică pe metrul de lungime (sound power level per meter length along 
the lane) 
 
Tabelul 4.3.26: Date de intrare în programul de calcul pentru vehiculele grele în funcţie 

de nivelele de putere acustică ale acestora 
 

Tipul vehiculului 
Puterea 

mecanică 
 

Nivelul de putere 
acustică 
PWL(A) 

Puterea acustică 
pe metrul liniar 
la viteza de 10 

km/h 

Puterea acustică 
pe metrul liniar 
la viteza de 30 

km/h 
 kW dB(A) dB(A)/m dB(A)/m 

CAT 769D 362 110 70 65.23 
CAT 773E 485 116 76 71.23 
CAT 777D 746 116 76 71.23 
CAT 785 1005 118 78 73.23 

 
Astfel, pentru un număr de 8515 curse totale în 46 de zile, însemnând 17030 teceri, 

rezultă N = 17 030 / (46*24) = 15.42 treceri /oră. 
 
Pentru un autocamion tip CAT 769D, nivelul de putere acustică pe metrul liniar de 

drum este 70 dB(A) la viteza de 10 km/h. 
 
Pentru 15,42 curse/oră, nivelul de putere acustică pe metrul liniar este:  

70 + 10*log(15,42) = 81,9 dB(A) 
 



 
Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 

Capitolul 4.3 Zgomot şi vibraţii 
 

 
Secţiunea 6. Zgomot şi vibraţii – Surse şi categorii de impact aferente Proiectului 

Pagina 70 din 119 

Prin însumarea logaritmică a nivelului de putere acustică pe metru rezultată din trafic, 
cu cea rezultată din tranzitarea utilajelor semimobile, se obţine valoarea totală de calcul Lw/m 
= 84,2 dB(A), pentru drumul principal 1. 

 
Pentru drumul secundar 13: Lw/m = 68,0 dB(A) 
 
Pentru drumul secundar 1: Lw/m = 79,3 dB(A), la 1157 * 2 = 2314 treceri pentru 

autocisterna  cu Lw  = 116 dB(A) 
 

Tabelul 4.3.27: Datele de intrare în programul de calcul pentru zgomotul produs de 
activităţile de construcţie pentru drumul principal 1 

 

Activitatea Durata (zile) 

Nivelurile de putere 
acustică ale 

echipamentelor 
corespunzătoare 

dB(A) 

Nivelul de putere 
acustică mediu pe 

durata a 46 zile 
dB(A) 

Nivelul de 
putere acustică 

pe metrul de 
drum 

corespunzător 
celor 46 zile 

dB(A) 
Îndepărtare sol 

vegetal 6 114,76 

Săpături 46 115,46 
Umpluturi 19 115,12 

Execuţie strat de 
bază 4 116,54 

 
117,5 

 

 
80,4 

Transport materiale  8168 + 347 curse  81,9 
    Total: 84,2 

 
 
6.4.1.2 Construcţia drumului de ocolire Sud (Drumul principal nr. 2) 
 

Zgomotul de fond este produs prin transportul existent pe şoselele din vecinătate 
evaluat cu datele de trafic cuprinse în tabelul de mai jos. 

 
Tabel 4.3.28: Trafic de calcul pe drumuri orăşeneşti 
 

Nr. 
crt. Tronsonul Vehicule 

uşoare/oră 
Vehicule 
grele/oră Lw/m 

1 Abrud – Zlatna 102 20 82,5 
2 Abrud – centura 61 15 81,0 
3 Abrud – prin centru 42 5 77,2 
4 Abrud – Câmpeni 102 20 82,5 
5 Spre Roşia Montană 19 3 74,7 
6 Pe Valea Cornei s-a neglijat  

 
 

Construcţia cuprinde o succesiune de activităţi cu diferite durate, care în cea mai 
mare parte se vor desfăşura simultan. S-a considerat că durata de realizare a drumului este 
similară cu durata cea mai mare de realizare a activităţior implicate. În cazul de faţă această 
durată a fost considerată egală cu durata de execuţie a săpăturilor, şi anume de 42 zile. 
 
Tabelul 4.3.29: Surse fixe şi puteri acustice asociate 
 

Echipamentul Puterea acustică 
dB(A) 

Buldozer Cat D8 113 
Încărcător Cat 988 110 
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Echipamentul Puterea acustică 
dB(A) 

Buldozer Cat D9 114 
Compactor Cat 815 111 

Greder Cat 16 111 
Autocamion Cat 769 110 

 
Durata de execuţie a unui metru de drum (exprimată în ore) este durata totală de 

execuţie a drumului împărţită la lungimea drumului exprimată în metri. 
 
Te/m = Te / L = (42 * 24) /1465,74 = 0,69 ore/m  
 
Puterea acustică totală a utilajelor folosite se calculează prin însumare logaritmică, 

rezultând de 117,7 dB(A). 
 
Având în vedere că grupul de utilaje staţionează 0,69 ore pe metrul de drum, rezultă 

că nivelul de putere emisă pe metrul de lungime, raportată la un interval de o oră este Lw,1h = 
117.7 + 10*lg(0,69) = 116,6. 

 
Din raportarea la durata totală de execuţie a drumului de 1104 ore, rezultă un nivel 

de putere acustică pe metru de Lw / m = 85,7 dB(A). 
 
In acest fel s-a asociat o densitate de putere acustică pe metrul de drum, care se 

introduce în programul de calcul pentru drumul principal 2. 
 
Pentru vehiculele de transport, pornind de la puterea acustică a vehiculului Lw, se 

calculează puterea acustică pe metrul de lungime (sound power level per meter length along 
the lane). 

 
Tabelul 4.3.30: Date de intrare în programul de calcul pentru vehiculele grele în funcţie 

de nivelele de putere acustică ale acestora 
 

Tipul 
Puterea 

mecanica 
 

Nivelul de putere 
acustică 
PWL(A) 

Puterea acustica 
pe metrul liniar 

la viteza de     10 
km/h 

Puterea acustică 
pe metrul liniar 

la viteza de     30 
km/h 

 kW dB(A) dB(A)/m dB(A)/m 
CAT 769D 362 110 70 65,23 
CAT 773E 485 116 76 71,23 
CAT 777D 746 116 76 71,23 
CAT 785 1005 118 78 73,23 

 
Astfel, pentru 9450 curse totale, însemnând 18900 treceri, rezulta N = 18900 / 

(42*24) = 18,75 treceri /oră. 
Pentru un autocamion tip Cat 769, nivelul de putere acustică pe metrul liniar de drum 

este 70 dB(A) la viteza de 10 km/h. 
 
Pentru 18.75 treceri/oră, nivelul de putere acustică pe metrul liniar este:    
70 + 10*log(18,75) = 82,73 dB(A) 
 
Prin însumarea logaritmică a nivelului de putere acustică pe metru rezultată din trafic 

cu cea rezultată din tranzitarea utilajelor semimobile, rezultă valoarea totală de calcul Lw/m = 
84,2 dB(A), pentru drumul principal 1. 

 
Pentru drumul secundar 13 Lw/m = 68,0 dB(A) 
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Pentru drumul secundar 1 Lw/m = 79,3 dB(A), la 1157 * 2 = 2314 treceri pentru o 
autocisternă cu Lw  = 116 dB(A). 

 
Tabelul 4.3.31: Datele de intrare în programul de calcul pentru zgomotul produs de 

activităţile de construcţie pentru drumul principal 2 
 

Activitatea Durata (zile) 
Nivelurile de putere 

acustica ale 
echipamentelor 

corespunzătoare 

Nivelul de 
putere acustica 

mediu pe 
durata a 46 zile 

dB(A) 

Nivelul de putere 
acustica pe 

metrul de drum 
corespunzător 

celor 46 zile 
dB(A) 

Îndepărtare sol 
vegetal 9 114,76 

Săpături 42 115,46 
Umpluturi 17 115,12 

Execuţie strat de 
bază 4 116,54 

 
117,7 

 

 
85,7 

Transport 
materiale  9100 + 350 curse  82,7 

    Total: 87,5 
 
 
6.4.1.3 Estimarea nivelurilor de zgomot generat în cazul exploatării carierei Sulei şi a 

construcţiei barajului iazului de decantare şi a barajului secundar de retenţie  
 

Zgomotul de fond este produs prin transportul existent pe şoselele din afara 
amplasamentului evaluat cu datele de trafic cuprinse în tabelul de mai jos 

 
Tabelul 4.3.32:Trafic de calcul pe drumuri orăşeneşti 
 

Nr. 
crt. Tronsonul Vehicule 

uşoare/oră 
Vehicule 
grele/oră Lw/m 

1 Abrud – Zlatna 102 20 82,5 
2 Abrud – centura 61 15 81,0 
3 Abrud – prin centru 42 5 77,2 
4 Abrud – Câmpeni 102 20 82,5 
5 Spre Roşia Montană 19 3 74,7 
6 Pe Valea Cornei  s-a neglijat  
 
In cazul barajelor şi uzinei de procesare activitatea de construcţie cuprinde o gamă 

de activităţi cu diferite durate, care, în cea mai mare parte se vor desfăşura simultan.  
 
S-au luat in considerare: activitatea în cariera Sulei, construcţia platformei uzinei de 

procesare, construcţia barajului iazului de decantare. 
 
Surse implicate în activitatea carierei Sulei: 

- Buldozer Cat D8 – 1 bucată 
- Încărcător Cat 988 – 1 bucată 
- Autocamoin Cat 769 – 4 bucăţi 
- Instalaţie forare – 1 bucată 
- Instalaţie forare găuri de puşcare – 1 bucată 

Nivelul de putere acustică rezultant este LW rez = 123 dB(A) 
 

Surse implicate în construcţia platformei uzinei de procesare: 
- Buldozer Cat D8 – 1 bucată 
- Compactor Cat 825H – 1 bucată 
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- Autocisternă Cat 777D – 1 bucată 
- Autocamion Cat 773D – 1 bucată 
- Generator electric – 1 bucată 
- Instalaţia de producere a betoanelor   

Nivelul de putere acustică rezultant este LW rez = 117 dB(A). 
 

Surse implicate în construcţia barajului iazului de decantare: 
- Buldozer Cat D8 – 1 bucată 
- Încărcător Cat 988H – 1 bucată 
- Autocamion Cat 769D – 4  bucăţi 
- Instalaţie forare ECM470 – 1 bucată 

Nivelul de putere acustică rezultant este LW rez = 122 dB(A). 
 

Ca surse fixe s-au luat în considerare următoarele: zona uzinei de procesare, 
depozitul de sol de la uzina de procesare, depozitul de sol de la iazul de decantare, 
depozitul de sol de la cariera de agregate Sulei , depozitul de roci sterile, fiecare cu câte un 
nivel de putere acustică de 113 dB(A). 

 
Pentru vehiculele de transport, pornind de la puterea acustică a vehiculului Lw, se 

calculează puterea acustică pe metrul de lungime (sound power level per meter length along 
the lane). 

 
Tabelul 4.3.33: Date de intrare în programul de calcul pentru vehiculele grele în funcţie 

de nivelele de putere acustică ale acestora 
 

Tipul 
Puterea 

mecanică 
 

Nivelul de putere 
acustică 
PWL(A) 

Puterea acustică 
pe metrul liniar 
la viteza de 10 

km/h 

Puterea acustică 
pe metrul liniar 
la viteza de 30 

km/h 

 kW dB(A) dB(A)/m dB(A)/m 
CAT 769D 362 110 70 65.23 
CAT 773E 485 116 76 71.23 
CAT 777D 746 116 76 71.23 
CAT 785 1005 118 78 73.23 

 
Tabelul 4.3.34: Nivelurile de putere acustică pe metrul liniar, pentru drumuri 
 

Nr. 
crt Tronsonul Curse pe oră 

Puterea acustică 
a vehiculului 

dB(A) 

Puterea acustică 
pe metrul de 

drum 
dB(A) 

1 Drum secundar 10 6 113 80.78 
2 Drum secundar 14 12 113 83.79 
3 Drum secundar 8 12 113 83.79 
4 Drum la uzina de procesare 35.8 116 91.53 
5 Drum secundar 1 6 113 80.78 
6 Drum secundar 13 6 113 83.78 
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6.4.1.4 Estimarea nivelurilor de zgomot generat în cazul exploatării carierei Pârâul 

Porcului şi la construcţia barajului de captare a apelor Cetate.  
 
Zgomotul de fond este produs prin transportul existent pe şoselele din afara 

amplasamentului evaluat cu datele de trafic cuprinse în tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 4.3.35: Trafic de calcul pe drumuri orăşeneşti 
 

Nr. 
crt. 

Tronsonul Vehicule 
uşoare/oră 

Vehicule 
grele/oră 

Lw/m 

1 Abrud – Zlatna 102 20 82.5 
2 Abrud – centura  61 15 81.0 
3 Abrud – prin centru 42 5 77.2 
4 Abrud – Câmpeni  102 20 82.5 
5 Spre Roşia Montană 19 3 74.7 
6 Pe Valea Cornei s-a neglijat  

 
Cariera Pârâul Porcului este folosită pentru exploatarea materialelor folosite la 

construcţia barajului Cetate. 
 
Surse implicate în activitatea carierei Pârâul Porcului: 

- Buldozer Cat D8 – 1 bucată 
- Încărcător Cat 988 – 1 bucată 
- Autocamion Cat 769 – 4 bucată 
- Instalaţie forare – 1 bucată 
- Instalaţie forare – 1 bucată 
- Generator electric – 1 bucată 

Nivelul de putere acustică rezultant este LW rez = 123 dB(A). 
 

Surse implicate în construcţia Cetate Dam: 
- Buldozer Cat D8T – 1 bucată 
- Încărcător  Cat 988H – 1 bucată 
- Autocamion Cat 769D – 4  bucăţi 

Nivelul de putere acustică rezultant este LW rez = 119 dB(A). 
 
Pentru vehiculele de transport, pornind de la puterea acustica a vehiculului Lw, se 

calculează puterea acustica pe metrul de lungime. 
 
Tabelul 4.3.36: Date de intrare în programul de calcul pentru vehiculele grele în funcţie 

de nivelele de putere acustică ale acestora 
 

Tipul 
Puterea 

mecanică 
 

Nivelul de putere 
acustică 
PWL(A) 

Puterea acustică 
pe metrul liniar 
la viteza de 10 

km/h 

Puterea acustică 
pe metrul liniar 
la viteza de 30 

km/h 
 kW dB(A) dB(A)/m dB(A)/m 

CAT 769D 362 110 70 65.23 
CAT 773E 485 116 76 71.23 
CAT 777D 746 116 76 71.23 
CAT 785 1005 118 78 73.23 

 
De notat că materialele se transportă pe o distanţă scurtă, sursele fixe şi cele mobile 

acţionând pe o arie relativ concentrată.  
 
In figura 4.3.4 este reprezentată evaluarea pentru aceasta situaţie. 
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Receptorii D11 şi D12 sunt cei mai expuşi. 
 
6.4.2 Surse şi categorii de impact asociate fazei de operare – consultant 

internaţional 
 
Surse: 
 

Sursele potenţiale de zgomot şi vibraţii în faza de operare a proiectului vor fi asociate 
următoarelor activităţi şi vor prezenta atât caracteristici staţionare cât şi tranzitorii: 

• trafic neasociat activităţilor miniere pe şoselele şi pe drumurile de acces locale 
(nivelul sonor de fond); 

• teste de puşcare pentru extracţie şi activităţi de foraj şi puşcare pentru exploatare; 
• exploatarea utilajelor de foraj, excavaţii şi încărcare în cariere; 
• transportul şi descărcarea minereurilor, rocilor sterile şi minereurilor sărace în diferite 

stive;  
• transportul şi descărcarea agregatelor şi solului pentru operaţiuni de construcţii, 

reparaţii şi (după anul 10 al proiectului) activităţi de refacere a mediului pe 
amplasament; 

• funcţionarea autocamioanelor de transport utilaje, piese, reactivi, carburant, furnituri 
generale, deşeuri şi alte materiale pe şi de pe amplasamentul Proiectului; 

• exploatarea uzinei de procesare (ex. concasoare, benzi transportoare, mori 
semiautogene şi cu bile, pompe, compresoare şi alte utilaje motorizate); 

• exploatarea utilajelor grele pentru construcţia barajului iazului de decantare şi a 
amenajărilor conexe; 

• testarea şi exploatarea generatoarelor portabile şi/sau pentru avarie; 
• traficului auto al angajaţilor şi/sau al vizitatorilor;  
• sirenele şi claxoanele de avertizare înainte şi la încheierea puşcării şi alte semnale 

de avertizare. 
 
Forme de impact: 
 

Impactul potenţial al zgomotelor şi vibraţiilor asociat activităţilor din faza de operare 
poate consta din: 

• impact auditiv şi alte forme de impact negativ asupra sănătăţii muncitorilor mineri şi 
constructori aflaţi pe amplasament;  

• impact tranzitoriu care creează disconfort locuitorilor din afara perimetrului industrial 
al Proiectului şi din ariile protejate din interiorul zonei de protecţie a Proiectului;  

• efecte potenţiale ale vibraţiilor asupra structurilor sensibile din anumite arii protejate 
din afara amplasamentul Proiectului. 

 
Sursele acestor forme de impact pot fi în general caracterizate ca zgomote provenite 

de la utilaje staţionare din zonele de construcţie, surse liniare corespunzătoare traficului auto 
şi surse punctiforme asociate unor activităţi de puşcare pe timp de zi, până în anul 14 al 
Proiectului (după care nu vor mai fi prelucrate decât haldele de minereu sărac). În toţi cei 17 
ani de exploatare se anticipează o funcţionare în regim continuu.  

 
Planşele 4.3.5. la 4.3.8 prognozele modelate în virtutea unor ipoteze de lucru 

prudente, ale efectelor cumulative maxime ale zgomotului provenit de la utilajele staţionare, 
surselor liniare corespunzătoare  traficului şi zgomotului de fond în anii reprezentativi din 
faza de operare. După cum s-a remarcat anterior, impactul provocat de puşcarea de 
exploatare a minereului în carieră nu a fost analizat, deoarece acest impact nu poate fi 
prognozat cu certitudine înainte de finalizarea testelor de puşcare iniţiale.  
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O interpretare suplimentară a acestor scenarii este următoarea: 
 
Planşa 4.3.5 - Estimarea preliminară a zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, Anul 9. Rezultatele modelării 
prezentate în Planşa 4.3.5 sugerează că în anul 9, impactul cumulativ al zgomotului provenit 
din activităţile de exploatare în carierele Orlea şi Cârnic poate varia până la 75 şi respectiv 
65 dB(A), cu centrul în excavaţiile din cariere. Deşi aceste surse sunt tranzitorii şi vor fi 
atenuate într-o măsură considerabilă prin adâncirea treptată a nivelului de excavaţie, în 
anumite momente, aceste activităţi asociate Proiectului ar putea contribui la depăşirea 
valorilor limită pentru zgomotul pe timp de zi şi de noapte în mai multe puncte 
corespunzătoare locuinţelor din zona protejată Roşia Montană şi alte puncte izolate de pe 
valea Roşiei. Activităţile de transport şi depozitare în stive a rocilor sterile şi minereurilor vor 
contribui şi ele la profilul zgomotului, iar activitatea de prelucrare din uzină poate determina 
depăşiri ale limitelor pentru timp de noapte în puncte izolate aflate la vest de amplasamentul 
acesteia. Fondul acustic asociat traficului va continua să contribuie cu un profil similar de 
zgomot la receptorii rezidenţiali din apropierea Abrudului, pe coridorul DN 74A.  

 
De remarcat că analizele de impact asupra calităţii aerului (a se vedea Capitolul 4.2) 

pentru faza de operare a Proiectului au utilizat o împărţire a unora dintre drumurile 
secundare în segmente, pentru a estima mai corect emisiile şi pentru a evalua impactul 
acestora. Drumul secundar 1 a fost împărţit în segmentele de calitate a aerului 2 la 4. 
Drumul secundar 2 a fost împărţit în segmentele 7 la 9. Drumului secundar 4 i-a fost atribuit 
segmentul 6. Segmentele de calitate a aerului 1, 10 şi 14 reprezintă drumurile de transport 
în carieră de la Cârnic, Orlea şi respectiv Jig. Segmentul 5 reprezintă drumul de transport în 
cariera Cetate pentru anii 9 şi 10 pentru care s-a efectuat modelarea calităţii aerului, iar 
segmentul 5A reprezintă drumul de transport în cariera Cârnic în anii 12 şi 14. Segmentele 
calitate a aerului 11-13 reprezintă drumuri neatribuite anterior, iar segmentul 11 este utilizat 
ca drum de legătură cu capătul de nord al drumului secundar 2, dare traversează 
amplasamentul către est. Segmentul 12 reprezintă drumul dintre segmentul 11 şi drumul de 
transport de la nordul carierei Cetate; segmentul 13 leagă segmentul 11 de cariera Jig. Au 
fost utilizate aceleaşi premise legate de vehicule şi deplasarea acestora şi în evaluarea 
impactului zgomotului şi vibraţiilor. 
 

Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.5 sunt sintetizate după cum urmează: 
 

• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 
 

− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camionete şi alte vehicule 
− Flux de trafic: ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile iniţiale 

de zgomot şi vibraţii (ianuarie 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Drum de ocolire - varianta sudică deplin funcţional şi utilizat pentru fluxul de 

trafic local 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: conform menţiunilor pentru fiecare 

drum 
 

▪ Drum: Abrud la Câmpeni/Carpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq 

orar] 
▪ Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
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▪ Drum: Ocolire sud de la Bucium Sat la ramificaţia în formă de "Y" Corna [45 
dB(A) la 15m Leq orar] 

▪ Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" Corna spre nord la Lupşa; 
[45 dB(A) la 15m Leq orar] 

 
• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 

− în această fază vor fi construite toate drumurile de pe amplasament 
− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: conform menţiunilor pentru 

fiecare drum 
 
▪ Drum: Drum principal 1 (drum de acces uzină) 

Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
(transport zilnic de furnituri şi substanţe chimice) 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 1 – Cârnic  

Flux de trafic: 6,7 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 55,0 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 2 – Cârnic drum de transport haldă 

steril est  
Flux de trafic: 3,1 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,7 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 3 – Cârnic drum de transport haldă 

steril sud  
Flux de trafic: 6,3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 54,8 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 4 – joncţiune cu drumul Cetate  

Flux de trafic: 6,7 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 55,0 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 6a – drum de transport steril iaz 

decantare 
Flux de trafic: 0,3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 40,8 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 7 – drum de transport comun principal  

Flux de trafic: 5,2 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 53,9 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 8 – drum de transport Orlea  

Flux de trafic: 5,2 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 53,9 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 10 – Orlea  

Flux de trafic: 5,2 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 53,9 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 15 – drumul spre halde  

Flux de trafic: 5,3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
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Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 54,0 dB(A) la 15m 
 

• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 
− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă 

pseudo-staţionară) 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): de obicei -2 dB 

la <70% şi -1 dB la >70%; 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): -4 dB pentru a 

ţine seama de diferenţa dintre mersul în plin, în regim mediu şi în ralanti 
 
− Zona şi activitatea: Uzina de procesare în plină activitate¸ majoritatea utilajelor 

generatoare de zgomot, închise în clădiri 
 

− Zona şi activitatea: Exploatarea carierei Cetate (adâncime presupusă a carierei 
de 700 m); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D9T (1) 
▪ Cat 16H (1) 
▪ Cat 325L (1) 
▪ Cat 834G (1) 
▪ Cat 988G (1) 
▪ Cat 992G (1) 
▪ RH200 (1) 
▪ ECM 470 (2) 

 
− Zona şi activitatea: Exploatarea carierei Orlea (adâncime presupusă a carierei 

de 800m); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D9T (1) 
▪ Cat 16H (1) 
▪ Cat 325L (1) 
▪ Cat 834G (1) 
▪ Cat 988G (1) 
▪ Cat 992G (1) 
▪ RH200 (1) 
▪ ECM 470 (2) 

 
− Zona şi activitatea: Manevrarea/depunerea rocilor sterile de la cariera Cârnic în 

halda Cârnic; presupune utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat D8T.  
 
− Zona şi activitatea: Manevrarea/depunerea rocilor sterile de la carierele Orlea şi 

Cârnic în halda de la iazul de decantare; presupune utilizarea unui utilaj/vehicul 
de tip Cat 834H.  

 
În Tabelul 4.3.37 este prezentat profilul zgomotului estimat al activităţilor legate de 

exploatare conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.5. 
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Tabelul 4.3.37: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, anul 9  

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

R-1 50 zile/40 nopţi 42 50 
R-2 50 zile/40 nopţi 40-45 44 
R-3 50 zile/40 nopţi ~43 45 
R-4 50 zile/40 nopţi 47 48 
R-5 50 zile/40 nopţi ~43 45 
R-6 50 zile/40 nopţi 50 51 
R-7 50 zile/40 nopţi 60 60 
R-8 50 zile/40 nopţi 57 57 
R-9 50 zile/40 nopţi 50 50 
R-10 50 zile/40 nopţi 48 49 
R-11 50 zile/40 nopţi 47 49 
R-12 50 zile/40 nopţi 45 48 
R-13 50 zile/40 nopţi 49 50 
R-14 50 zile/40 nopţi 49 50 
R-15 50 zile/40 nopţi 59 59 
R-16 50 zile/40 nopţi 54 54 
B-1 65 44 48 
B-2 65 44 46 
B-3 65 47 49 
B-4 65 44 46 
B-5 65 45 46 
B-6 65 43 44 
B-7 65 50 50 
B-8 65 53 54 
B-9 65 43 47 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 
coordonatele receptorilor ca în Tabelul 4.3.5 

 

 
Planşa 4.3.6 - Estimarea preliminară a zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, Anul 10 Planşa 4.3.5 sugerează că în 
anul 10 impactul cumulativ al zgomotului provenit din activităţile de exploatare în carierele 
Jig şi Orlea poate varia până la 80 şi respectiv 70 dB(A), cu centrul în excavaţiile din cariere. 
Deşi aceste surse sunt tranzitorii şi vor fi atenuate într-o măsură considerabilă prin 
adâncirea treptată a nivelului de excavaţie, în anumite momente, aceste activităţi asociate 
Proiectului ar putea contribui la depăşirea valorilor limită pentru zgomotul pe timp de zi şi de 
noapte în mai multe puncte corespunzătoare locuinţelor din zona protejată Roşia Montană şi 
alte puncte izolate de pe valea Roşiei. Activităţile de umplere a carierei Cârnic şi alte 
activităţi de transport al rocilor sterile şi minereurilor, depozitarea în halde şi activităţile de 
rambleiere vor contribui de asemenea la profilul de zgomot. Continuarea activităţii în uzina 
de procesare poate contribui la depăşirea pe timpul nopţii a limitelor de zgomot în puncte 
receptor izolate, aflate spre vest faţă de amplasamentul acesteia. Fondul acustic asociat 
traficului va continua să contribuie cu un profil similar de zgomot la receptorii rezidenţiali din 
apropierea oraşului Abrud, pe coridorul DN 74A.  

 
Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.6 sunt sintetizate după cum urmează: 
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• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 
 
− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camionete şi alte vehicule 
− Flux de trafic: ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile iniţiale de 

zgomot şi vibraţii (ianuarie 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Drum de ocolire - varianta sudică deplin funcţional şi utilizat pentru fluxul de trafic 

local 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: conform menţiunilor pentru fiecare drum 
 

▪ Drum: Abrud la Câmpeni/Carpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq 

orar] 
▪ Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de la Bucium Sat la ramificaţia în formă de "Y" Corna [45 

dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" Corna spre nord la Lupşa; 

[45 dB(A) la 15m Leq orar] 
 
• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 
− în această fază vor fi construite toate drumurile de pe amplasament 
− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: conform menţiunilor pentru 

fiecare drum 
 

▪ Drum: Drum principal 1 (drum de acces uzină) 
Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
(transport zilnic de furnituri/materiale/consumabile) 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 1 – Cârnic  

Flux de trafic: 1,6 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 48,8 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 6a – drum de transport steril iaz 
decantare 
Flux de trafic: 0,5 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 43,6 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 7 – drum de transport comun principal  

Flux de trafic: 3,7 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 52,4 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 8 – drum de transport Orlea  

Flux de trafic: 3,7 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 52,4 dB(A) la 15m 

 
▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 10 – Orlea  

Flux de trafic: 4,3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 53,0 dB(A) la 15m 
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▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 11 – drum comun Orlea  

Flux de trafic: 2,2 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 50,2 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 12 – drum de transport steril Orlea  
Flux de trafic: 1,6 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 48,8 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 13 – drum de transport Jig  
Flux de trafic: 1,0 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,8 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 14 – Jig  
Flux de trafic: 1,0 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,8 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Segmentul de calitate a aerului 15 – drumul spre halde  
Flux de trafic: 3,1 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,6 dB(A) la 15m 

 
• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 
− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă pseudo-

staţionară) 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): de obicei -2 dB la 

<70% şi -1 dB la >70%; 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): -4 dB pentru a ţine 

seama de diferenţa dintre mersul în plin, în regim mediu şi în ralanti 
 
− Zona şi activitatea: Uzina de procesare în plină activitate¸ majoritatea utilajelor 

generatoare de zgomot, închise în clădiri 
 
− Zona şi activitatea: Exploatarea carierei Jig (adâncime presupusă a carierei la cota 

891m); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D9T (1) 
▪ Cat 16H (1) 
▪ Cat 325L (1) 
▪ Cat 834G (1) 
▪ Cat 988G (1) 
▪ Cat 992G (1) 
▪ RH200 (1) 
▪ ECM 470 (2) 

 
− Zona şi activitatea: Exploatarea carierei Orlea (adâncime presupusă a carierei 

la cota 720m); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D9T (1) 
▪ Cat 16H (1) 
▪ Cat 325L (1) 
▪ Cat 834G (1) 
▪ Cat 988G (1) 
▪ Cat 992G (1) 
▪ RH200 (1) 
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▪ ECM 470 (2) 
 

− Zona şi activitatea: Depozitarea rocilor sterile de la cariera Jig în halda Cârnic; 
presupune utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat D8T.  

 
− Zona şi activitatea: Manevrarea/plasarea rocilor sterile de la cariera Jig la iazul 

de decantare; presupune utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat 834H.  
 

 
În Tabelul 4.3.38 este prezentat profilul zgomotului estimat al activităţilor legate de 

exploatare conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.6. 
 
Tabelul 4.3.38: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, anul 10  

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

R-1 50 zile/40 nopţi ~37 50 
R-2 50 zile/40 nopţi ~38 44 
R-3 50 zile/40 nopţi 40 45 
R-4 50 zile/40 nopţi 42 45 
R-5 50 zile/40 nopţi ~38 45 
R-6 50 zile/40 nopţi 44 45 
R-7 50 zile/40 nopţi 45 47 
R-8 50 zile/40 nopţi 49 49 
R-9 50 zile/40 nopţi 47 49 
R-10 50 zile/40 nopţi 51 52 
R-11 50 zile/40 nopţi 47 49 
R-12 50 zile/40 nopţi 43 45 
R-13 50 zile/40 nopţi 47 49 
R-14 50 zile/40 nopţi 48 49 
R-15 50 zile/40 nopţi 57 57 
R-16 50 zile/40 nopţi 54 54 
B-1 65 41 44 
B-2 65 42 44 
B-3 65 45 47 
B-4 65 38 45 
B-5 65 41 40-45 
B-6 65 44 44 
B-7 65 49 49 
B-8 65 52 53 
B-9 65 41 ~43 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 
coordonatele receptorilor ca în Tabelul 4.3.5 
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Planşa 4.3.7 - Estimarea preliminară a zgomotului cumulat din surse staţionare 
(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, Anul 12: Planşa 4.3.5 sugerează că 
impactul cumulativ al zgomotului provenit din activităţile de umplere a carierelor Jig şi Orlea 
poate varia până la 75 şi respectiv 70 dB(A), cu centrul în punctele cele mai adânci ale 
excavaţiilor din cariere. Deşi aceste surse sunt tranzitorii şi vor fi atenuate într-o măsură 
considerabilă prin adâncirea treptată a nivelului de excavaţie, pe măsură ce umplerea 
carierelor va progresa, aceste activităţi asociate Proiectului ar putea contribui la depăşirea 
valorilor limită pentru zgomotul pe timp de noapte în mai multe puncte corespunzătoare 
locuinţelor din zona protejată Roşia Montană şi alte puncte izolate de pe valea Roşiei. 
Activităţile de transport de steril şi minereuri, depozitare în halde şi umplere vor contribui de 
asemenea la profilul de zgomot, ca şi activităţile de la uzina de procesare. Înălţarea haldei 
de steril de la Cârnic la cota finală va determina creşterea nivelului de zgomot în zona iazului 
de decantare şi ar putea avea un impact limitat pe timpul nopţii asupra unor puncte receptor 
izolate aflate la est de punctul B-3. Fondul acustic asociat traficului va continua să contribuie 
cu depăşiri potenţiale ale valorilor limită pe timp de zi şi de noapte la receptorii rezidenţiali 
din Abrud şi din apropierea acestuia, pe coridorul DN 74A.  

 
Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.7 sunt sintetizate după cum urmează: 
 

• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 
 

− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camionete şi alte vehicule 
− Flux de trafic: ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile iniţiale 

de zgomot şi vibraţii (ianuarie 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Drum de ocolire - varianta sudică deplin funcţional şi utilizat pentru fluxul de 

trafic local 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: conform menţiunilor pentru fiecare 

drum 
 
− Drum: Abrud la Câmpeni/Carpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Ocolire sud de la Bucium Sat la ramificaţia în formă de "Y" Corna [45 

dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" Corna spre nord la Lupşa; [45 

dB(A) la 15m Leq orar] 
 
• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 

− în această fază vor fi construite toate drumurile de pe amplasament 
− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: conform menţiunilor pentru 

fiecare drum 
 

− Drum: Drum principal 1 (drum de acces uzină) 
Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
(transport zilnic de furnituri/materiale/consumabile) 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 
 

− Drum: Segmentul de calitate a aerului 1 – Cârnic  
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Flux de trafic: 0,5 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 43,3 dB(A) la 15m 
 

− Drum: Segmentul de calitate a aerului 5b – Cetate (anii 12 şi 14)  
Flux de trafic: 10,7 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 57,0 dB(A) la 15m 
 

− Drum: Segmentul de calitate a aerului 6a – drum de transport steril iaz decantare 
Flux de trafic: 2,1 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 49,9 dB(A) la 15m 
 

− Drum: Segmentul de calitate a aerului 7 – drum de transport comun principal  
Flux de trafic: 2,4 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 50,6 dB(A) la 15m 
 

− Drum: Segmentul de calitate a aerului 8 – drum de transport Orlea  
Flux de trafic: 7,7 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 55,6 dB(A) la 15m 
 

− Drum: Segmentul de calitate a aerului 9 – drumul din nord Cetate  
Flux de trafic: 5,1 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 53,8 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 10 – Orlea  

Flux de trafic: 3,0 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 11 – drum comun Orlea  

Flux de trafic: 5,7 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 54,3 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 12 – drum de transport steril Orlea  

Flux de trafic: 0,5 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 43,3 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 13 – drum de transport Jig  

Flux de trafic: 5,1 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 53,8 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 14 – Jig  

Flux de trafic: 5,1 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 53,8 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 15 – drumul spre halde  

Flux de trafic: 5,9 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 54,5 dB(A) la 15m 

 
 

• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 
− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă pseudo-

staţionară) 
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− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): de obicei -2 dB la 
<70% şi -1 dB la >70%; 

− Factor de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): -4 dB pentru a ţine 
seama de diferenţa dintre mersul în plin, în regim mediu şi în ralanti 
 

− Zona şi activitatea: Uzina de procesare în plină activitate¸ majoritatea utilajelor 
generatoare de zgomot, închise în clădiri 
 

− Zona şi activitatea: Exploatarea carierei Cetate (adâncime presupusă a carierei la 
cota 730m); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 

▪ Cat D9T (1) 
▪ Cat 16H (1) 
▪ Cat 325L (1) 
▪ Cat 834G (1) 
▪ Cat 988G (1) 
▪ Cat 992G (1) 
▪ RH200 (2) 
▪ ECM 470 (3) 

 
− Zona şi activitatea: Exploatarea carierei Orlea (adâncime presupusă a carierei la 

cota 660m); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D9T (1) 
▪ Cat 16H (1) 
▪ Cat 325L (1) 
▪ Cat 834G (1) 
▪ Cat 988G (1) 
▪ Cat 992G (1) 
▪ RH200 (1) 
▪ ECM 470 (3) 

 
− Zona şi activitatea: Manevrarea/plasarea rocilor sterile de la cariera Orlea în halda 

Cârnic; presupune utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat D8T.  
 

− Zona şi activitatea: Manevrarea/plasarea rocilor sterile de la cariera Cetate în halda 
de la iazul de decantare; presupune utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat 834H.  
 

− Zona şi activitatea: Manevrarea/plasarea rocilor sterile de la cariera Cetate în 
cariera Jig (umplere); presupune utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat D8T.  

 
În Tabelul 4.3.39 este prezentat profilul zgomotului estimat al activităţilor legate de 

exploatare conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.7. 
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Tabelul 4.3.39: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, anul 12  

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

R-1 50 zile/40 nopţi 40-45 50 
R-2 50 zile/40 nopţi 40-45 44 
R-3 50 zile/40 nopţi 40-45 45 
R-4 50 zile/40 nopţi 44 47 
R-5 50 zile/40 nopţi 40-45 45 
R-6 50 zile/40 nopţi 47 48 
R-7 50 zile/40 nopţi 48 49 
R-8 50 zile/40 nopţi 51 51 
R-9 50 zile/40 nopţi 51 51 
R-10 50 zile/40 nopţi 48 48 
R-11 50 zile/40 nopţi 49 49 
R-12 50 zile/40 nopţi 45 ~48 
R-13 50 zile/40 nopţi 49 49 
R-14 50 zile/40 nopţi 49 49 
R-15 50 zile/40 nopţi 60 60 
R-16 50 zile/40 nopţi 54 55 
B-1 65 ~44 ~47 
B-2 65 44 46 
B-3 65 47 48 
B-4 65 40-45 46 
B-5 65 ~43 46 
B-6 65 47 48 
B-7 65 49 50 
B-8 65 53 54 
B-9 65 44 ~48 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 
coordonatele receptorilor ca în Tabelul 4.3.5 

 

 
Planşa 4.3.8 - Estimarea preliminară a zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, Anul 14: Planşa 4.3.5 sugerează că 
impactul cumulativ al zgomotului provenit din activităţile de umplere în cariera Cetate poate 
varia până la 70 dB(A), cu centrul în carieră. Deşi aceste surse sunt tranzitorii, pe măsură ce 
umplerea carierelor va progresa, aceste activităţi asociate Proiectului ar putea contribui la 
depăşirea valorilor limită pentru zgomotul pe timp de zi şi de noapte în mai multe puncte 
corespunzătoare locuinţelor din zona protejată Roşia Montană şi alte puncte izolate de pe 
valea Roşiei sau situate la vest de uzina de procesare. Cu toate acestea, impactul va 
scădea în lungul limitei de est a zonei de protecţie şi spre sud în direcţia zonei remediate a 
haldei de roci sterile Cârnic şi iazului de decantare. Alte activităţi de refacere vor contribui la 
profilul zgomotului, iar fondul sonor asociat traficului va continua să contribuie la potenţiale 
depăşiri ale valorilor limită pe timp de zi şi de noapte la receptorii rezidenţiali din Abrud şi din 
apropierea acestuia, pe coridorul DN 74A. 

 
Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.8 sunt sintetizate după cum urmează: 
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• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 
 
− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camionete şi alte vehicule 
− Flux de trafic: ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile iniţiale de 

zgomot şi vibraţii (ianuarie 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Drum de ocolire - varianta sudică deplin funcţional şi utilizat pentru fluxul de trafic 

local 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: conform menţiunilor pentru fiecare drum 

 
− Drum: Abrud la Câmpeni/Carpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
− Drum: Ocolire sud de la Bucium Sat la ramificaţia în formă de "Y" Corna [45 dB(A) la 

15m Leq orar] 
− Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" Corna spre nord la Lupşa; [45 

dB(A) la 15m Leq orar] 
 
• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI 

− în această fază vor fi construite toate drumurile de pe amplasament 
− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: conform menţiunilor pentru 

fiecare drum 
 
− Drum: Drum principal 1 (drum de acces uzină) 

Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
(transport zilnic de furnituri/materiale/consumabile) 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 5b – Cetate (anii 12 şi 14)  

Flux de trafic: 14,2 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 58,2 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 6a – drum de transport steril iaz decantare 

Flux de trafic: 3,9 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 52,6 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 8 – drum de transport Orlea  

Flux de trafic: 4,2 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 52,9 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 9 – drumul din nord Cetate  

Flux de trafic: 4,2 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 52,9 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 10 – Orlea  

Flux de trafic: 4,2 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 52,9 dB(A) la 15m 

 
− Drum: Segmentul de calitate a aerului 15 – drumul spre halde  
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Flux de trafic: 5,9 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum  
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 54,5 dB(A) la 15m 

 
• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 

 
− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă 

pseudo-staţionară) 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): de obicei -2 dB 

la <70% şi -1 dB la >70%; 
− Factori de utilizare (a se vedea descrierea în Secţiunea 4.3.5.3): -4 dB pentru a 

ţine seama de diferenţa dintre mersul în plin, în regim mediu şi în ralanti 
 

− Zona şi activitatea: Uzina de procesare în plină activitate¸ majoritatea utilajelor 
generatoare de zgomot, închise în clădiri 

 
− Zona şi activitatea: Exploatarea carierei Cetate (adâncime presupusă a carierei 

de 650m); presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D9T (2) 
▪ Cat 16H (2) 
▪ Cat 325L (1) 
▪ Cat 834G (2) 
▪ Cat 988G (1) 
▪ Cat 992G (1) 
▪ RH200 (3) 
▪ ECM 470 (4) 

 
− Zona şi activitatea: Manevrarea/plasarea rocilor sterile de la cariera Cetate în 

halda de la iazul de decantare; presupune utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat 
834H.  
 

− Zona şi activitatea: Manevrarea/plasarea rocilor sterile în cariera Orlea (umplere 
până la cota de 700m); presupune utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat D8T.  

 
În Tabelul 4.3.15 este prezentat profilul zgomotului estimat al activităţilor legate de 

exploatare conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.8. 
 
Tabelul 4.3.40: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare 

(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, anul 14  

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

R-1 50 zile/40 nopţi 39 50 
R-2 50 zile/40 nopţi 42 44 
R-3 50 zile/40 nopţi 43 45 
R-4 50 zile/40 nopţi 42 45 



 
Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 

Capitolul 4.3 Zgomot şi vibraţii 
 

 
Secţiunea 6. Zgomot şi vibraţii – Surse şi categorii de impact aferente Proiectului 

Pagina 89 din 119 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

R-5 50 zile/40 nopţi 41 45 
R-6 50 zile/40 nopţi 43 45 
R-7 50 zile/40 nopţi 44 47 
R-8 50 zile/40 nopţi 47 48 
R-9 50 zile/40 nopţi 43 45 
R-10 50 zile/40 nopţi 44 47 
R-11 50 zile/40 nopţi 44 46 
R-12 50 zile/40 nopţi 43 46 
R-13 50 zile/40 nopţi 47 49 
R-14 50 zile/40 nopţi 48 49 
R-15 50 zile/40 nopţi 54 54 
R-16 50 zile/40 nopţi 49 50 
B-1 65 43 ~48 
B-2 65 43 46 
B-3 65 43 44 
B-4 65 42 45 
B-5 65 43 ~47 
B-6 65 ~43 ~48 
B-7 65 48 50 
B-8 65 53 53 
B-9 65 44 47 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 

coordonatele receptorilor ca în Tabelul 4.3.5 
 

 
Strategiile de management şi ameliorare a zgomotului şi măsurile specifice care (în 

funcţie de rezultatele monitorizării) ar putea fi aplicate în faza de operare sunt discutate mai 
pe larg în secţiunea 4.3.8. 
 

6.5 Surse şi impact în faza de exploatare – consultant român 

 
6.5.1.1 Fluxuri de trafic tehnologic pe drumurile de suprafaţă 
 

Notă: Valorile înscrise mai jos reprezintă cursele complete. Pentru estimarea 
nivelurilor de zgomot în cazul când se ia în seamă numărul de vehicule, aceste valori se 
multiplică cu 2, deoarece o cursă presupune 2 treceri prin vecinătatea unui receptor situat în 
vecinătatea drumului, una cu material şi cealaltă în gol. 

  
Fluxuri de trafic corespunzătoare anului 9 
 
In prima coloană este prezentată cariera în care se desfăşoară activitatea de 

extracţie, iar în coloana a doua sunt înscrise destinaţiile materialelor extrase din carieră. In 
paranteză sunt trecute numerele de curse orare. 
 

Uzina de procesare (5.7) 
Iazul de decantare (1) 

 
CÂRNIC (12.91) 

Depozitul de roci sterile Cârnic (5.31) 
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Uzina de procesare (6.26) 
Iazul de decantare (1) 

 
ORLEA (15.71) 

Depozitul de roci sterile Cârnic (8.45) 
 
 

Uzina de procesare (0.18) 

Iazul de decantare (1.5)  

 
JIG (1.68) 

Depozitul de roci sterile Cârnic (f. 
puţin) 

 
 

Uzina de procesare (0.59) 
Iazul de decantare (1) 

 
CETATE (5.09) 

Depozitul de roci sterile Cârnic (3.5) 
 
 
Fluxuri de trafic corespunzătoare anului 10 
 
 

Uzina de procesare (13.3)  
ORLEA (20.3) 

Cariera Cârnic – umplere (7) 

 
 

Uzina de procesare (1.5) 
Iazul de decantare (2.5) 

 
JIG (5.18) 

Cariera Cârnic – umplere (1.18) 
 
 

Uzina de procesare (2)  
CETATE (9.94) Cariera Cârnic – umplere (7.94) 
 
Fluxuri de trafic anul 12 
 
 

Uzina de procesare (6)  
ORLEA (7.58) 

Cariera Cârnic – umplere (1.58) 

 
 

Uzina de procesare (10) 
Iazul de decantare (6) 
Cariera Jig - umplere (11) 

 
CETATE (28.22) 

Cariera Orlea – umplere (1.22) 
 
 
Fluxuri de trafic corespunzătoare anului 14 
 

Uzina de procesare (9) 
Iazul de decantare (5) 

 
CETATE (18.91) 

Cariera Orlea - umplere (4.91) 
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Valorile puterilor acustice pe metrul de lungime a drumurilor Lw/m corespunzătoare 

diferitelor segmente de drum pentru situaţiile întâlnite în anii de operare analizaţi 
 
Aceste valori se folosesc ca date de intrare pentru calculul nivelelor de zgomot. 

 
Figura 4.3.7: Segmente distincte ale drumurilor din amplasament pentru care s-au 

estimat valorile de trafic rutier si emisia acustica sub forma puterii 
acustice pe metrul de lungime.  
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Tabelul 4.3.41: Emisii acustice de pe drumurile pentru transportul minereului şi al rocilor sterile (puterea acustică pe metrul de lungime drum în 
dB(A)/m) 

 
A B C D E F G H I 

Tronsonul 
1-2 2-3 2-4 4-6 4-18 18-22 18-20 18-21 12-22 

Cariera 
implicata Treceri dB(A)/m Treceri dB(A)/m Treceri dB(A)/m Treceri dB(A)/m Treceri dB(A)/m Treceri dB(A)/m Treceri dB(A)/m Treceri dB(A)/m Treceri dB(A)/m 

Cariera 
CÂR 9   13.4 89.27 13.4 89.27   13.4 89.27   2 81 11.4 88.56 10.62 88.26 

Cariera 
ORL 9       31.4 92.96 31.4 92.96 16.9 90.27 2 81 12.52 88.97   

Cariera 
JIG 9 3.76 83.75   2.76 82.4   2.76 82.4 0.22 71.42 3 82.77 0.36 73.56   

Cariera 
CET 9   7 86.45 3.18 83   3.18 83   2 81 1.18 78.71   

Cariera 
ORL 10   14 89.46 14 89.46 40.6 94.1 26.6 92.25     26.6 92.25   

Cariera 
JIG 10 10.36 88.15 2.36 81.73 8 87.03   8 87.03   5 85 3 82.77   

Cariera 
CET 10   15.88 90 4 84.02   4 84.02     4 84.02   

Cariera 
ORL 12   3.16 83 3.16 83 15.6 90 12 88.8     12 88.8   

Cariera 
CET 12 22 91.42   36.22 93.59 2.44 81.87 32 93.05   6 85.78 20 91   

Cariera 
CET 14     37.82 93.77 9.82 87.92 28 92.47   10 88 18 90.55   
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6.5.1.2 EVALUĂRILE NIVELELOR DE ZGOMOT, SURSELE IMPLICATE ÎN FIECARE 

EVALUARE, RECEPTORI SUSCEPTIBILI LA DEPĂŞIRI ALE VALORILOR 
LIMITĂ 

 

Planşa 4.3.5 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 9. Cariera CETATE   

 Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Cetate 

- transportul pe drumurile din cariera Cetate; 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Cârnic; 

- activitatea uzinei de procesare 

- activitatea la barajul iazului de decantare 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D6 – 52 dB(A) 

D7 – 60 dB(A) 

D8 – 60 dB(A) 

D13 – 50 dB(A) 

D14 – 50 dB(A) 

 

Planşa 4.3.5 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 9. Cariera CÂRNIC   

Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Cârnic 

- transportul pe drumurile din cariera Cârnic 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Cârnic 

- activitatea uzinei de procesare 

- activitatea la barajul iazului de decantare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D4 – 54 dB(A) 

D6 – 60 dB(A) 

D7 – 62 dB(A) 

D8 – 63 dB(A) 

D13 – 51 dB(A)  
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D14 – 52 dB(A) 

 

Planşa 4.3.5 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 9. Cariera Jig 

 Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Jig 

- transportul pe drumurile din cariera Jig 

- activitatea uzinei de procesare 

- activitatea la barajul iazului de decantare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D8 – 55 dB(A) 

D13 – 50 dB(A) 

D14 – 51 dB(A) 

 

Planşa 4.3.5 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 9. Cariera Orlea 

  Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Orlea 

- transportul pe drumurile din cariera Orlea 

- activitatea de nivelare a rocilor din depozitul de roci sterile Cârnic 

- activitatea uzinei de procesare 

- activitatea la barajul iazului de decantare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D4 – 57 dB(A) 

D6 – 50dB(A) 

D7 – 51 dB(A) 

D8 – 53 dB(A) 

D13 – 52 dB(A),  

D14 – 53 dB(A) 
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Planşa 4.3.5 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 9. Operare în carierele ORLEA şi CÂRNIC – considerat cazul cel mai 
defavorabil  

Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Orlea 

- transportul pe drumurile din cariera Orlea 

- activitatea de extracţie din cariera Cârnic 

- transportul pe drumurile din cariera Cârnic 

- activitatea uzinei de procesare 

- activitatea la barajul iazului de decantare 

- activitatea de nivelare a rocilor din depozitul de roci sterile Cârnic 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D4 – 58 dB(A), 

D6 – 57dB(A), 

D7 – 66 dB(A), 

D8 – 64 dB(A), 

D13 – 55 dB(A),  

D14 – 54 dB(A) 

 

Plansa 4.3.6 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 10. Cariera Cetate 

 Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Cetate 

- transportul pe drumurile din cariera Cetate 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Cârnic 

- transportul pe drumurile din cariera Cârnic 

- activitatea uzinei de procesare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D6 – 60dB(A) 

D7 – 63 dB(A) 

D8 – 63 dB(A) 

D13 – 50dB(A) 

D14 – 50 dB(A) 
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Plansa 4.3.6 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 10. Cariera Jig 

 Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Jig 

- transportul pe drumurile din cariera Jig 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Cârnic 

- transportul pe drumurile din cariera Cârnic 

- activitatea uzinei de procesare 

- activitatea la barajul iazului de decantare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D6 – 57dB(A) 

D7 – 62 dB(A) 

D8 – 65 dB(A) 

D13 – 51 dB(A) 

D14 – 52 dB(A) 

 

Plansa 4.3.6 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 10. Cariera Orlea 

 Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Orlea 

- transportul pe drumurile din cariera Orlea 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Cârnic 

- transportul pe drumurile din cariera Cârnic 

- activitatea uzinei de procesare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D6 – 58dB(A) 

D7 – 61 dB(A) 

D8 – 62 dB(A) 

D13 – 54 dB(A) 

D14 – 52 dB(A) 
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Plansa 4.3.7 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 12. Cariera Cetate 

 Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Cetate 

- transportul pe drumurile din cariera Cetate 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Jig 

- transportul pe drumurile din cariera Jig 

- activitatea uzinei de procesare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Orlea 

- transportul pe drumurile din cariera Orlea 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D6 – 53 dB(A) 

D7 – 56 dB(A) 

D8 – 62 dB(A) 

D13 – 52 dB(A)  

D14 – 53 dB(A) 

 

Plansa 4.3.7 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 12. Cariera Orlea 

 Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Orlea 

- transportul pe drumurile din cariera Orlea 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Cârnic 

- transportul pe drumurile din cariera Cârnic; 

- activitatea uzinei de procesare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D4 – 57 dB(A) 

D6 – 55dB(A) 

D7 – 60 dB(A) 

D8 – 58 dB(A) 

D13 – 51 dB(A)  

D14 – 51 dB(A) 
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Plansa 4.3.8 Emisiile cumulate de zgomot datorate surselor fixe şi mobile în faza de 
operare, anul 14. Cariera Cetate 

 Surse implicate: 

- activitatea de extracţie din cariera Cetate 

- transportul pe drumurile din cariera Cetate 

- activitatea de nivelare a rocilor sterile depuse în cariera Orlea 

- transportul pe drumurile din cariera Orlea 

- activitatea uzinei de procesare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

- activitatea de la barajul iazului de decantare 

- transportul tehnologic de suprafaţă 

Receptori susceptibili la depăşiri ale valorii limită (Leq ≥ 50 dBA): 

D8 – 53 dB(A) 

D13 – 52 dB(A) 

D14 – 53 dB(A) 



 
Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 

Capitolul 4.3 Zgomot şi vibraţii 
 

 
Secţiunea 6. Zgomot şi vibraţii – Surse şi categorii de impact aferente Proiectului 

Pagina 99 din 119 

 

6.6 Surse şi impact asociate fazei de dezafectare/închidere – consultant 
internaţional 

 
Surse: 
 

După cum se observă în Planşa 4.3.9, sursele potenţiale de zgomot şi vibraţii în faza 
de dezafectare/închidere a Proiectului vor fi asociate următoarelor activităţi şi vor prezenta 
atât caracteristici staţionare cât şi tranzitorii: 

• trafic neasociat activităţilor miniere pe şoselele şi pe drumurile de acces locale 
(nivelul sonor de fond); 

• exploatarea macaralelor şi utilajelor grele pentru demolarea şi dezmembrarea uzinei 
de procesare şi a instalaţiilor conexe din zona de protecţie industrială; 

• exploatarea camioanelor şi utilajelor grele pentru transportul deşeurilor şi al 
materialelor destinate reciclării; 

• exploatarea camioanelor şi a altor maşini grele pentru refacerea, reabilitarea şi 
replantarea celor două cariere, a iazului de decantare, iazului secundar de retenţie, 
haldelor de steril, barajelor de colectare a apei şi lucrărilor geotehnice, a diferitelor 
zone de depozitare a solului vegetal, anumitor porţiuni ale drumului de acces din 
zona industrială şi a barajului şi iazului de captare a apelor Cetate 

• transportul muncitorilor şi alte tipuri de trafic în faza de dezafectarte/închidere. 
 
Forme de impact: 
 

Impactul potenţial asociat acestor activităţi constă în primul rând din impact auditiv 
asupra muncitorilor implicaţi în faza de dezafectare/închidere şi disconfort acustic asupra 
locuitorilor zonei din afara perimetrului industrial al Proiectului sau din ariile protejate. Nu 
sunt anticipate activităţi de puşcare în această fază a Proiectului. Datorită nivelului 
substanţial redus al activităţii industriale din anul 17 al proiectului, precum şi absenţei 
activităţilor de puşcare după anul 14, impactul datorat zgomotului/vibraţiilor asupra 
locuitorilor din jurul perimetrului Proiectului sau din ariile protejate va fi substanţial mai mic 
decât cel din fazele de construcţie sau exploatare. În Planşa 4.3.9 sunt redate estimări ale 
zonelor cu impact acustic specifice anului 19, legate de refacerea şi reabilitarea zonei uzinei 
de procesare, carierelor, iazului de decantare şi amenajării temporare de depozitare a 
deşeurilor periculoase, precum şi a amenajărilor  conexe. Deşi aceste rezultate pot fi 
interpretate ca o revenire la situaţia anterioară Proiectului sau a condiţiilor de zgomot şi 
vibraţii de fond încă dominate de sursele de trafic local, modelul este intrinsec conservativ şi 
sugerează un potenţial remanent de depăşire a nivelului limită pe timp de zi şi de noapte în 
puncte izolate aflate de vest de uzina de procesare şi la sud-est de iazul de decantare. 
Aceste depăşiri ar putea fi în parte, rezultatul activităţilor de dezafectare şi închidere. În mod 
similar, va exista un potenţial remanent de depăşire pe timpul nopţii a nivelului de zgomot 
din valea Roşia şi din zona protejată Roşia Montană. Şi în acest caz, este probabil că fondul 
acustic asociat traficului va continua să contribuie cu depăşiri potenţiale ale valorilor limită pe 
timp de zi şi de noapte la receptorii rezidenţiali din Abrud şi din apropierea acestuia, pe 
coridorul DN 74A. 

 
Ipotezele de lucru redate în Planşa 4.3.9 sunt sintetizate după cum urmează: 
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• DRUMURI EXISTENTE (în afara amplasamentului) 

 
− Vehicule: combinaţie de automobile, autoutilitare, camionete şi alte vehicule 
− Flux de trafic:  ajustat conform Tabelelor 2-9 din Raportul privind condiţiile 

iniţiale de zgomot şi vibraţii (ianuarie 2005) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Drum de ocolire - varianta sudică deplin funcţional şi utilizat pentru fluxul de 

trafic local 
− Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza combinaţiei de vehicule 

menţionate, pe fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Abrud la Câmpeni/Carpiniş [61 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Abrud la Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire Abrud; paralel cu drumul Abrud- Zlatna [57 dB(A) la 15m Leq 

orar] 
▪ Drum: Gura Roşiei la Roşia Montană [45 dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de la Bucium Sat la ramificaţia în formă de "Y" Corna [45 

dB(A) la 15m Leq orar] 
▪ Drum: Ocolire sud de ramificaţia în formă de "Y" Corna spre nord la Lupşa; 

[45 dB(A) la 15m Leq orar] 
 

• DRUMURI AFERENTE PROIECTULUI (pe amplasament) 
 

− în această fază a proiectului vor fi construite toate drumurile de pe amplasament 
− Vehicule: camioane de mare tonaj (ex. CAT 769- sau clasa 777) 
− Viteza: presupusă ca fiind de 30 km/h 
− Flux şi Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: pe baza vehiculelor 

menţionate, pe fiecare drum după cum urmează: 
 

▪ Drum: Drum principal 1 (drum de acces uzină) 
Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 1 
Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 9 şi 3a 
Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum secundar 14 
Flux de trafic: 1 camion pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 46,7 dB(A) la 15m 
 

▪ Drum: Drum de traversare iaz de decantare 
Flux de trafic: 3 camioane pe oră pe fiecare tronson de drum 
Clasa de referinţă a emisiilor de zgomot: 51,5 dB(A) la 15m 

 
• ACTIVITĂŢI ASOCIATE PROIECTULUI (pe amplasament) 

 
− Vehicule: conform menţiunilor pentru fiecare zonă 
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− Viteza: presupusă ca fiind de 10 km/h, dar numai într-o zonă limitată (sursă 
pseudo-staţionară) 

− Factori de utilizare: de obicei -2 dB la <70% şi -1 dB la >70%; 
− Factor de putere: -4 dB pentru a ţine seama de diferenţa dintre mersul în plin, în 

regim mediu şi în ralanti 
 

− Zona şi activitatea: Refacerea şi remodelarea haldei de steril Cârnic; presupune 
utilizarea unui utilaj/vehicul de tip Cat D9T. 

 
− Zona şi activitatea: Demolarea uzinei de procesare; presupune utilizarea 

utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat 825H (1) 
▪ Cat 980D (1) 
▪ Cat 773D (3) 
▪ Macara (1) 

 
− Zona şi activitatea: Refacerea şi acoperirea cu sol a zonei iazului de decantare; 

presupune utilizarea utilajelor/vehiculelor următoare: 
▪ Cat D8T (1) 
▪ Cat D9T (1) 
▪ Cat 992D (1) 
▪ Cat 825H (1) 
▪ Cat 769 (1) 

 
În Tabelul 4.3.42 este prezentat profilul zgomotului estimat al activităţilor legate de 

exploatare conform acestui scenariu, precum şi estimarea cumulativă (zgomot de fond plus 
zgomot asociat exploatării) pentru fiecare punct receptor din baza de modelare reprezentată 
în Planşa 4.3.9. 
 

Tabelul 4.3.42: Estimări preliminare ale zgomotului cumulat din surse staţionare  
(exclusiv detonare) şi surse mobile – Faza de operare, anul 19  

 

 
Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

R-1 50 zile/40 nopţi 37 50 
R-2 50 zile/40 nopţi 47 49 
R-3 50 zile/40 nopţi 39 44 
R-4 50 zile/40 nopţi 41 45 
R-5 50 zile/40 nopţi <35 45 
R-6 50 zile/40 nopţi 38 40-45 
R-7 50 zile/40 nopţi 38 40-45 
R-8 50 zile/40 nopţi 39 45 
R-9 50 zile/40 nopţi 37 40-45 
R-10 50 zile/40 nopţi 37 40-45 
R-11 50 zile/40 nopţi 38 40-45 
R-12 50 zile/40 nopţi 38 40-45 
R-13 50 zile/40 nopţi 40-45 45 
R-14 50 zile/40 nopţi 50 50 
R-15 50 zile/40 nopţi 41 45 
R-16 50 zile/40 nopţi 40 44 
B-1 65 41 44 
B-2 65 44 47 
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Receptor 

 
Limita nivelului de 

zgomot 
Leq orar ponderat A, 

Lp (A) 
 

Aport de zgomot din 
Proiect (exclusiv) , 

Lp(A), Leq orar 
ponderat A 

Aport de zgomot din 
Proiect plus condiţii 

existente prognozate , 
Lp(A), Leq orar 

ponderat A 

B-3 65 45 47 
B-4 65 35 40-45 
B-5 65 34 40-45 
B-6 65 36 40-45 
B-7 65 40-45 45 
B-8 65 54 54 
B-9 65 43 45 

 
Nota: R= receptori rezidenţiali (locuinţe); B= receptori la limita zonei industriale (tampon); toate 
coordonatele receptorilor ca în Tabelul 4.3.5 

 
 
Se anticipează că anumite activităţi specifice fazei de închidere vor începe de fapt, în 

anul 5 al Proiectului. De asemenea, activităţile de închidere vor continua la un anumit nivel, 
până în anul 25. Astfel de activităţi includ reprofilarea taluzurilor depozitelor de roci sterile şi 
ale carierelor Cârnic, Jig şi Orlea, depunerea de sol vegetal pe diferite amplasamente şi 
revegetarea acestuia. 
 
6.6.1.1 Surse şi impact în faza de dezafectare/închidere – consultant român 
 

Faza de închidere reprezintă o fază care, din punct de vedere al zgomotului, are 
destule elemente comune cu faza de construcţie, acestea constând în principal în caracterul 
tranzitoriu al activităţilor, apoi al surselor implicate. Anul 19 a fost selectat ca reprezentativ 
pentru nivelele de zgomot caracteristice fazei de dezafectare/închidere. 

 
a) EVALUARE 
 

Zgomotul de fond este produs de transportul existent pe şoselele din afara 
amplasamentului, evaluat cu datele de trafic cuprinse în tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 4.3.43. Trafic de calcul pe drumuri orăşeneşti 
 

Nr. 
crt. Tronsonul Vehicule 

uşoare/oră 
Vehicule 
grele/oră Lw/m 

1 Abrud – Zlatna 102 20 82.5 
2 Abrud – centura 61 15 81.0 
3 Abrud – prin centru 42 5 77.2 
4 Abrud – Câmpeni 102 20 82.5 
5 Spre Roşia Montană 19 3 74.7 
6 Pe Valea Cornei  s-a neglijat  

 
Situaţia privind sursele se zgomot din anul 19 va fi diferită de cea din faza de 

operare, fiind dependentă de o serie de factori previzibili şi imprevizibili. Astfel, în anul 19 
multe dintre obiective sunt închise şi reabilitate, activităţile de închidere începând încă din 
anul 5 al desfăşurării proiectului. 

  
În cele ce urmează se analizează implicaţiile acustice ale activităţilor de închidere a 

două din cele mai importante obiective: iazul de decantare şi uzina de procesare. 
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Iazul de decantare – activităţi: 
 

1. Acoperirea bazinului cu un prim strat de pământ (împrăştiere material şi compactare 
– durata de 157 zile); 

2. Acoperirea bazinului cu sol vegetal (descărcare, împrăştiere şi compactare, refacere 
relief – durate de câte 94 de zile); 

3. Acoperirea  barajului cu un prim strat de pământ (descărcare vehicule, împrăştiere şi 
compactare, refacere relief – durate de câte 61 zile) ; 

4. Acoperirea barajului cu sol vegetal (descărcare vehicule, împrăştiere şi compactare, 
refacere relief – durate de câte 18 zile); 

5. Excavarea canalului de descărcare a apei din iazul de decantare (excavare, 
încărcare vehicule – durate de câte 75 zile). 

 
Sursele implicate în aceste activităţi sunt distribuite în cote orare subunitare. Pentru 

determinarea nivelelor de zgomot s-a considerat o putere acustică maximă care ar rezulta 
prin folosirea simultană a utilajelor, în cote orare unitare, adică folosirea continuă a utilajelor 
(oricum, se presupune că utilajele au o folosire aproape continuă, fiind alocate diferitelor 
activităţi curente). 

 
Sursele mobile (vehicule transportoare) au mişcări într-o arie restrânsă, astfel că pot 

fi considerate cvasistaţionare). 
 
Tabelul 4.3.44: Surse de zgomot pentru faza de închidere 
 

Nr. 
crt. Echipamentul 

Puterea 
mecanică 

kW 

Puterea 
acustică 

dB(A) 
1 Greder (Cat 16H) 205 111 
2 Buldozer pe şenile (Cat D6R) 205 111 
3 Buldozer pe şenile (Cat D8R) 265 113 
4 Buldozer pe şenile (Cat D9R) 302 114 
5 Încărcător pe roţi (Cat 992G) 530 113 
6 Buldozer pe roţi (Cat 988G) 321 110 
7 Autocamion 769D 362 110 

 
Rezultă un nivel de putere acustică de Lwrez = 121 dB(A). 
 

 
Uzina de procesare – activităţi: 
 

1. Demolare clădiri (utilizare buldozer, încărcare vehicule) – durata de 453 zile; 
2. Demolare fundaţie (excavare, încărcare vehicule) – durata de 197 zile;  
3. Reabilitare teren (refacere relief – durata de 23 zile, descărcare sol vegetal – durata 

de 10 zile, împrăştiere sol şi compactare – durata de 10 zile).  
 
Tabelul 4.3.45: Surse de zgomot pentru faza de închidere 
 

Nr. 
crt. Echipamentul 

Puterea 
mecanică 

kW 

Puterea 
acustică 

dB(A) 
1 Încărcător pe roţi (Cat 988G) 321 110 
2 Excavator (Cat 325CL) 125 104 
3 Autocisternă/autocamion 447 116 
4 Macara 298 114 
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Rezultă un nivel de putere acustică de Lwrez = 119 dB(A). 
În figura 4.3.18 este reprezentată evaluarea nivelelor de zgomot pentru cazul 

activităţilor de închidere şi de reabilitare pentru cele două obiective importante.  
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7 Măsuri de atenuare a impactului generat de zgomot şi 

vibraţii 
 

7.1 Strategia de atenuare a impactului 

 
Date fiind: 1) natura amplasamentului zonei de protecţie industrială a Proiectului şi a 

zonelor protejate incluse, în forma în care acestea au fost stabilite prin negocieri, 2) 
apropierea posibilă a unor receptori expuşi la acţiunea zgomotului şi vibraţiilor în cadrul 
comunităţilor umane învecinate şi a unor locuinţe aflate în zonele protejate, 3) nivelul 
semnificativ de zgomot asociat traficului pe coridorul DN 74A şi 4) influenţa incertă a 
condiţiilor atmosferice şi a altor caracteristici fundamentale ale zgomotului şi vibraţiilor, se 
recunoaşte faptul că ar putea exista anumite depăşiri ale limitelor admisibile în zonele în 
care centrele de activitate din cadrul Proiectului (de exemplu, operarea uzinei de procesare, 
amenajarea iazului de decantare, excavarea carierelor) se găsesc în apropierea limitelor 
zonei industriale sau a ariilor protejate. Această observaţie generală derivă din activităţile de 
modelare descrise în Capitolul 4.3.6. Anumiţi factori care conduc spre o astfel de concluzie 
(cum ar fi volumul de fond al traficului rutier pe drumul naţional, efectele atmosferice şi 
poziţia limitelor Proiectului şi a zonelor protejate) se găsesc în afara sferei de control sau 
influenţă directă a RMGC. Cu toate acestea, RMGC va adopta şi implementa o strategie de 
management al zgomotului şi vibraţiilor destinată minimizării într-o cât mai mare măsură a 
zonei de influenţă acustică şi vibraţională a Proiectului, prin implementarea celor mai bune 
tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management, recunoscute pe plan 
internaţionale. Din acest punct de vedere, în cadrul Proiectului Roşia Montană se vor aplica 
următoarele măsuri: 
 

• impunerea limitelor admisibile prevăzute de reglementările în vigoare ca obiective 
specifice de monitorizare şi performanţă; 

 
• selectarea şi monitorizarea amplasamentelor receptoare reprezentative în zonele 

sugerate de rezultatele preliminare şi intrinsec conservative ale modelării descrise în 
Planşele 4.3.1 la 4.3.9) (şi/sau de prospecţiunile fizice asupra construcţiilor sensibile); 

 
• măsurarea, în puncte de monitorizare selectate a nivelelor de zgomot ambiental, 

precum şi a frecvenţei, vitezei şi acceleraţiei vibraţiilor pentru a determina impactul 
efectiv datorat acestor factori; aceste date vor constitui baza programului permanent 
de monitorizare a zgomotului şi vibraţiilor (a se vedea Capitolul 6.2 din Planul de 
management al zgomotului şi vibraţiilor (Planurile de management de mediu şi 
social, Planul E) care va fi continuu ajustat pentru a ţine seama de modificările 
intervenite în caracteristicile Proiectului, în interesele factorilor locali şi în legislaţie, pe 
parcursul ciclului de viaţă al Proiectului; 

 
• realizarea unei comunicări active cu locuitorii din zonă prin intermediul întâlnirilor 

publice şi a contactelor individuale regulate, ca mijloc de transmitere a informaţiilor 
privind programul activităţilor de puşcare, al livrărilor de utilaje sau al altor activităţi 
generatoare de zgomot, în vederea obţinerii unei reacţii a locuitorilor în privinţa 
eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului; 

 
• evaluarea datelor de monitorizare şi aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (a se 

vedea Tabelul 4.3.17 pentru o listă a celor mai bune tehnici disponibile care ar putea 
fi selectate în funcţie de condiţiile de monitorizare specifice) în vederea minimizării 
impactului generat de zgomot şi vibraţii, în concordanţă cu specificul funcţiilor 
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îndeplinite de forţa de muncă, cu amplasamentul limitelor zonei Proiectului şi cu 
poziţia receptorilor în raport cu anumite surse sau grupuri de surse; 

 
• evaluarea eficacităţii celor mai bune tehnici disponibile aplicate, prin intermediul unor 

acţiuni de monitorizare continuă; 
 
• perfecţionarea şi actualizarea controlului surselor, aplicarea unor soluţii alternative 

din categoria celor mai bune tehnici disponibile sau a celor mai bune practici de 
management şi/sau aplicarea de măsuri corective sau preventive în vederea 
minimizării şi atenuării continue a impactului acustic şi vibraţional asupra lucrătorilor 
şi locuitorilor, pe toată durata ciclului de viaţă al minei. 
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Tabelul 4.3.46: Alternative posibile din categoria celor mai bune tehnici disponibile 
pentru atenuarea/minimizarea impactului generat de zgomot şi vibraţii 

 
 

 
Cele mai bune tehnici disponibile 

 

 
Potenţial de 
minimizare 

 
 

 
Referinţe 

1. Reglarea frecvenţei de livrare a materialelor cu camioane 
grele pentru a preveni impactul concentrat asupra 
comunităţilor adiacente 

• variabil 4 

2. Reglarea programului de lucru în construcţii pentru a 
minimiza folosirea pe timp de noapte a utilajelor generatoare 
de zgomot (buldozere, excavatoare etc.) 

• variabil 4 

3. Crearea unor bariere acustice de control, sub forma unor 
maluri de pământ sau zgură („centuri”), având lungimi 
stabilite în funcţie de necesităţi şi înălţimi cuprinse între 10 şi 
20 m, în funcţie de topografie şi de geometria sursei 
(surselor) şi a receptorului (receptorilor) 

 

• 5 la 20 dB (A) 7, 5, 6, 7 

4. Izolarea acustică a clădirilor de locuit, în anumite situaţii, în 
funcţie de necesităţile legate de îmbunătăţirea spaţiilor de 
locuit 

 

• 10 la 20 dB (A) 7, 10, 8 

                                                
5 Mine Planning for Environment Protection, Commonwealth of Australia, Environmental Protection 
Agency, Best Practice Environmental Management in Mining, June, 1995 
6 Noise Management at Martha Mine, Newmont Mining; www.marthamine.co.nz/sound.html 
7 Noise, Vibration, and Airblast Control, Environment Australia, 1998; 
www.ea.gov.au/industry/sustainable/mining/booklets/noise/noise3.html#3 
8 Australian Government, Department of the Environment and Heritage, Checklists for Sustainable 
Minerals, Checklist for Noise, Vibration, and Airblast Control, 2003 
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Cele mai bune tehnici disponibile 

 

 
Potenţial de 
minimizare 

 
 

 
Referinţe 

5. Dotarea camioanelor grele cu sisteme suplimentare de 
control acustic, în funcţie de necesităţile dictate de atingerea 
anumitor nivele de zgomot; în funcţie de opţiunile instalate 
de furnizor pentru utilajele certificate UE, alternativele ar 
putea include: 
• sisteme de management al combustiei motoarelor 
• carosarea şasielor motoare 
• proiectarea aerodinamică a ventilatoarelor de răcire 
• grile de radiator dotate cu fante şi şicane de amortizare 

acustică 
• fante şi şicane de amortizare acustică pe ventilatoarele 

de răcire ale sistemelor hidraulice 
• amortizoare de zgomot de mare performanţă 
• sisteme de avertizare la mersul cu spatele, adaptate 

condiţiilor ambiente 
• apărători cu armătură pentru deflectarea zgomotului 
• anvelope cu profil care favorizează amortizarea 

sunetului 

 
 
 
 
• 2 la 5 dB (A) 
• 5 la 10 dB (A) 
• 2 la 3 dB (A) 
• 2 la 3 dB (A) 
• 2 la 3 dB (A) 
 
• 2 la 3 dB (A) 
 
• 5 la 10 dB (A) 
• beneficii 

variabile 
• <3 dB (A) 
• 1 la 3 dB (A) 
 

7, 10, 11, 9, 10, 

11, 12, 13 

6. Dotarea excavatoarelor cu sisteme de control acustic, în 
funcţie de necesităţile dictate de atingerea anumitor nivele 
de zgomot; în funcţie de opţiunile instalate de furnizor pentru 
utilajele certificate UE, alternativele ar putea include: 
• sisteme de management al combustiei motoarelor 
• panouri acustice absorbante montate în şasiul 

motorului, sub punte şi în interiorul contragreutăţii 
• panouri acustice absorbante în jurul blocului de 

alimentare şi al blocului de răcire a sistemului hidraulic 
• utilizarea de unităţi multiple cu control electrostatic 

pentru răcirea motorului (faţă de ventilatoarele acţionate 
cu o singură curea de transmisie) 

• sisteme de avertizare la mersul cu spatele, adaptate 
condiţiilor ambiente 

• amortizoare primare/secundare, reglate în funcţie de 
caracteristicile sistemului de eşapare al motorului 

 

 
 
 
• 2 la 5 dB (A) 
• 3 la 5 dB (A) 
 
• 5 la 10 dB (A) 
 
• 2 la  4 dB (A) 
 
 
• 1 la 3 dB (A) 
• Beneficii 

variabile 
• 5 la 10 dB (A) 

7, 10, 11, 13, 15 

7. Dotarea buldozerelor cu sisteme de control acustic, în 
funcţie de necesităţile dictate de atingerea anumitor nivele 
de zgomot; în funcţie de opţiunile instalate de furnizor pentru 
utilajele certificate UE, alternativele ar putea include: 
• sisteme de management al combustiei motoarelor 
• amortizoare de zgomot de mare performanţă 
• carosarea motorului 
• sisteme de avertizare la mersul cu spatele, adaptate 

condiţiilor ambiente 
• sisteme opţionale de control al benzii de rulare 

pentru a reduce zgomotul produs de şenile. 

 
7, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 14 

                                                
9 Pollution Prevention and Abatement Guidelines for the Mining Industry, World 
Bank/UNIDO/UNEP draft guidelines, July 1993 
10 Caterpillar web site; www.cat.com 
11 Essentials – Noise Management in the Construction Industry: A Practical Approach, 
Government of Western Australia, 3/99 
12 Noise Control Resource Guide – Surface Mining, U. S. Department of Labor, Mine Safety and 
Health Administration (MSHA) 
13 Environment and Community – Opportunities and Challenges for Mine Planning and 
Operations, Mt. Arthur Coal (BHP Billiton), May 2005 
14 Bulldozer Noise Control, U. S. Department of Labor, Mine Safety and Health Administration 
(MSHA). 
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Impactul acustic şi vibraţional asupra receptorilor din comunităţile învecinate sau 

asupra locuinţelor din zonele protejate ale Proiectului, va fi de monitorizat şi gestionat în 
conformitate cu Planul de management al zgomotului şi vibraţiilor (Planurile de 
management de mediu şi social, Planul E) care descrie procesele specifice urmând a fi 
implementate pentru minimizarea zgomotului şi vibraţiilor, în concordanţă cu cele mai bune 
tehnici disponibile şi cu cele mai bune practici de management. După cum este sintetizat în 
Planşa 4.3.6 acestea includ analize de feedback al zgomotului şi vibraţiilor în vederea 
definirii şi îmbunătăţirii:  

 
• Planului de management al zgomotului şi vibraţiilor;  
 
• Planurilor individuale de derocare prin puşcare în cele două cariere de agregate şi în 

cele patru cariere de extracţie a minereului;  
 

• Planului de management al patrimoniului cultural (care enumeră clădirile de 
importanţă culturală avute în vedere pentru potenţiala lor sensibilitate la impactul 
vibraţional, conform celor discutate în Planurile de management de mediu şi 
social, Planul N). 

 
Cerinţele de monitorizare a zgomotului şi vibraţiilor, specificate în Planul de 

management al zgomotului şi vibraţiilor vor fi integrate în schema generală de monitorizare a 
mediului din cadrul Proiectului şi vor fi implementate conform Planurile de management de 
mediu şi social, Planul O, Planul de monitorizare de mediu şi socială. 

 
Planul RMGC de igienă şi protecţie a muncii, Planul de management al zgomotului şi 

vibraţiilor, Planul de management al patrimoniului cultural, Planul de consultare şi informare 
a publicului, şi Planul de monitorizare de mediu şi socială reprezintă componente cheie ale 
Planului de management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană (Planurile de 
management de mediu şi social, Planul A). În acest fel toate documentele vor actualizate 
permanent, asigurând un grad corespunzător de relevanţă, pe toată durata de viaţă a minei, 
în conformitate cu procedurile de control al schimbărilor la care se face referire în Planul de 
management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană. 
 
 

7.2 Măsuri de atenuare a impactului – Generalităţi 

 
După cum s-a arătat în Tabelul 4.3.1, consideraţiile privitoare la zgomotul şi vibraţiile 

care se manifestă la locul de muncă, în corelaţie cu sursele identificate, vor fi reflectate în: 1) 
proiectul tehnic de bază al exploatării miniere, al drumurilor de transport minier şi de acces, 
al uzinei de procesare şi al amenajărilor auxiliare; 2) operarea şi întreţinerea vehiculelor şi 
utilajelor miniere; 3) elaborarea unui ansamblu de criterii privind protecţia auditivă şi a altor 
proceduri standard privind sănătatea şi siguranţa forţei de muncă, incluse în Planul RMGC 
de igienă şi protecţie a muncii; 4) elaborarea de planuri de puşcare cu utilizarea unor 
întârzieri de ordinul milisecundelor, adaptate pentru diverse tipuri de rocă sau minereu, 
conform prevederilor Planului de management al zgomotului şi vibraţiilor (redactat într-o 
primă versiune ca Planul E din ansamblul Planurilor de management de mediu şi social). 

 
Măsurile propuse pentru atenuarea impactului generat de zgomot şi vibraţii asociate 

Proiectului constau dintr-o combinaţie de: 
 



 
Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 

Capitolul 4.3 Zgomot şi vibraţii 
 

 
Secţiunea 7. Măsuri de atenuare a impactului generat de zgomot şi vibraţii 

Pagina 110 din 119 

 măsuri inginereşti cum ar fi: implementarea tehnicilor de puşcare bazate pe 
întârzieri de ordinul milisecundelor; ajustarea intervalelor de buraj; reducerea 
amplitudinii exploziilor; reducerea numărului de găuri de puşcare; reglarea cantităţilor 
de explozibili şi a întârzierilor între declanşări; minimizarea proporţiei de explozibili 
puternici utilizaţi în combinaţie cu agenţi de puşcare ANFO cu energie scăzută, în 
vederea minimizării impactului provocat de şocul aerian şi a volumului de fragmente 
de rocă antrenat în atmosferă; consideraţii privind izolarea fonică incluse în proiectul 
tehnic al uzinei de procesare; instalarea de berme acustice în amplasamentele critice 
şi a ecranelor acustice pentru utilajele principale; 

 
 implementarea de controale instituţionale cum ar fi stabilirea unor zone de 

protecţie acustică, instalarea de semne, stabilirea şi impunerea unor viteze limită 
pentru circulaţia vehiculelor, utilizarea de echipament corespunzător pentru protecţia 
personalului, conform prevederilor Planului RMGC de igienă şi protecţia muncii. 

 
• implementarea de controale tehnice şi procedurale corespunzătoare, cum ar fi 

programe de întreţinere preventivă pentru utilajele importante, în vederea menţinerii 
emisiilor acustice în limitele operaţionale normale; 

 
• controale administrative incluzând conectarea planurilor de puşcare specifice 

carierelor de agregate şi minereu cu sistemele de monitorizare a feedback-ului 
acustic şi vibraţional stabilite prin Planul de management al zgomotului şi vibraţiilor 
(Planurile de management de mediu şi social, Planul E); angajarea activă a 
publicului şi a altor factori interesaţi în direcţia identificării şi rezolvării problemelor 
legate de zgomot şi vibraţii prin intermediul mecanismelor de comunicare stabilite 
prin Planul de consultare şi informare a publicului (Planul K din ansamblul 
Planurilor de management de mediu şi social); acţiuni cu caracter corectiv şi 
preventiv, conform celor descrise în Planul de management de mediu şi social pentru 
Proiectul Roşia Montană (Planurile de management de mediu şi social, Planul A); 
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Figura 4.3.8: Procesul de management al zgomotului şi vibraţiilor 
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 monitorizare pe termen lung a impactului generat de zgomot şi vibraţii 

asupra lucrătorilor, clădirilor sensibile, speciilor faunistice sensibile şi receptorilor 
umani situaţi în afara zonei de protecţie industrială a Proiectului. Acest program 
va include: 

 
- monitorizarea zgomotului şi vibraţiilor la locul de muncă în conformitate 

cu prevederile Planului RMGC de igienă şi protecţie a muncii, cu rolul de a 
asigura că zonele de protecţie auditivă, semnalizările, echipamentul de 
protecţie a personalului, precum şi alte controale instituţionale stabilite în 
uzina de procesare, în zonele de extracţie minieră din cariere şi în alte zone 
ale Proiectului, se menţin la un nivel corespunzător în raport cu valorile 
măsurate şi cu prevederile reglementărilor în vigoare; vor fi selectate puncte 
de monitorizare reprezentative pentru un grad maxim de expunere personală 
la acţiunea unor surse specifice; 

 
- analiza performanţei investigaţiilor privind avariile induse prin vibraţie şi 

starea clădirilor sensibile înaintea începerii exploatării, investigaţii 
efectuate pe baza fotografiilor şi a cartării construcţiilor identificate prin Planul 
de management al patrimoniului cultural (Planul N din ansamblul Planurilor 
de management de mediu şi social), conform celor descrise în Planul de 
management al zgomotului şi vibraţiilor; 

 
- monitorizarea receptorilor umani şi construcţiilor sensibile la vibraţii 

situate în afara zonei de protecţie industrială; vor fi stabilite mai multe 
puncte de monitorizare a zgomotului şi vibraţiilor pe sau lângă limitele zonei de 
protecţie industrială şi în zonele de construcţiilor sau locuinţe din cadrul zonelor 
protejate, în vederea determinării impactului potenţial resimţit de locuitorii din 
Roşia Montană, Abrud şi din alte comunităţi receptoare învecinate. După cum 
s-a arătat anterior, datele de monitorizare vor fi utilizate cel puţin la 
îmbunătăţirea sau ajustarea planurilor individuale de puşcare. În plus, oricare 
plângeri sau întrebări legate de zgomot şi vibraţii vor fi evaluate şi rezolvate 
prin intermediul procedurilor de comunicare şi al acţiunilor corective şi 
preventive definite în Planul de consultare şi informare a publicului şi respectiv, 
în Planul de management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană. 

 
Selecţia generală a măsurilor de atenuare a impactului pentru această fază se va 

baza pe rezultatele programului de monitorizare şi pe caracteristicile specifice ale sursei şi 
receptorilor. Modelarea preliminară sugerează însă, un profil semnificativ îmbunătăţit al 
zgomotului şi vibraţiilor realizabil prin instituirea unor măsuri de atenuare relativ simple. Ca 
exemplu, în Planşa 4.3.10 sunt ilustrate astfel de amenajări (extrase dintre cele mai bune 
tehnici disponibile sintetizate în Planşa 4.3.17) ce se pot fi realiza la amenajarea iazului de 
decantare şi a uzinei de procesare, cu cariera Şulei în plină activitate. Pentru ilustrare, în 
Planşa 4.3.10 sunt comparate Scenariul A (condiţia iniţială reprezentată în Planşa 4.3.3) cu 
Scenariul B, care reprezintă beneficiile implementării câtorva măsuri suplimentare simple de 
atenuare a impactului în raport cu condiţiile iniţiale. Aceste măsuri sunt enumerate după cum 
urmează: 
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• MĂSURI DE ATENUARE A IMPACTULUI – (Scenariul B, Planşa 4.3.10) 

 
− Zona şi activitatea: Umplerea şi înălţarea iazului de decantare; presupune 

utilizarea utilajelor/vehiculelor cu următoarele măsuri de atenuare: 
▪ Scut acustic amplasat temporar aplicat în jurul zonei de lucru ECM 470 

(presupune reducerea zgomotului cu 10 dB) 
▪ Închiderea într-o incintă a motorului, pompei hidraulice O&K RH200 şi 

utilizarea unui amortizor de eşapament  îmbunătăţit (presupune reducerea 
zgomotului cu 10 dB); 

 
− Zona şi activitatea: Umplerea şi construcţia fundaţiei platformei uzinei de 

procesare (scenariul cel mai nefavorabil); presupune construcţia unei berme 
de pământ de 12 m înălţime pe latura vestică a uzinei, între amplasamentul 
acesteia şi perimetrul Proiectului  

 
− Zona şi activitatea: Extracţia din cariera Şulei a rocilor de construcţie 

pentru fundaţia drumului [notă: amplasamentul se presupune pe versantul 
apropiat al carierei Şulei pentru cel mai nefavorabil scenariu de exploatare]; 
presupune aplicarea unor scuturi temporare localizate în jurul lucrărilor de foraj 
(reducere estimată a zgomotului cu 10 dB) 

 
După cum se poate observa din exemplul prezentat în Planşa 4.3.10, Scenariul B, 

includerea acestor măsuri de atenuare pentru anumite surse de energie acustică ar putea 
conduce la o reducere a impactului sonor la receptorii apropiaţi cu aproximativ 5-10 dB(A). 
 
 

7.3 Măsuri de atenuare a impactului – Faza de construcţie – consultant 
internaţional 

 
După cum s-a arătat în Tabelul 4.3.1, măsurile de atenuare a impactului care vor fi 

aplicate în faza de construcţie include o combinaţie de măsuri inginereşti (cum ar fi cele 
menţionate în secţiunea 4.3.6.2 şi Planşa 4.3.10), de programe de control al sănătăţii şi 
siguranţei, controale tehnice/procedurale, precum şi monitorizări periodice.  

 
Impactul generat de zgomotul aferent activităţilor de construcţie şi puşcării în 

carierele de agregate, asupra forţei de muncă, va fi atenuat prin implementarea unor 
proceduri din cadrul programului de protecţie auditivă, utilizarea echipamentului personal de 
protecţie şi prin programele asociate de instruire, în conformitate cu Planul RMGC de igienă 
şi protecţie a muncii. 

 
În plus faţă de măsurile de ecranare acustică şi de limitare a zgomotului descrise 

anterior, impactul generat de zgomotul aferent vehiculelor, utilajelor şi traficul rutier, 
manifestat atât asupra lucrătorilor cât şi asupra locuitorilor din comunităţile locale, va fi 
atenuat prin stabilirea şi impunerea unor limite de viteză şi a unor proceduri operaţionale 
pentru întreţinerea şi operarea vehiculelor/utilajelor, precum şi prin optimizarea transportului 
de personal şi a stabilirii unui orar de trafic al autobuzelor. Procedurile operaţionale standard 
vor include de asemenea, cerinţe minimale privind amortizoarele acustice ale motoarelor şi 
alte elemente de întreţinere şi care au legătură cu zgomotul. 

 
Disconfortul temporar resimţit de receptori ca urmare a puşcării în carierele de 

agregate sau a efectuării testelor de puşcare vor fi de asemenea atenuat prin implementarea 
unor metode de puşcare moderne, controlate, bazate pe întârzieri de ordinul milisecundelor. 
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Astfel de metode vor fi definite prin intermediul unor planuri de puşcare specifice fiecărei 
cariere de agregate, incluzând tehnici de întârziere de ordinul milisecundelor care vor 
asigura un grad maxim de rupere a rocii şi reducerea efectului de şoc aerian şi a cantităţii de 
fragmente de rocă antrenate în atmosferă, precum şi nivele de energie prestabilită a 
exploziilor care să reflecte caracteristicile intrinseci ale materialelor excavate şi toleranţa la 
vibraţie a oricăror construcţii sensibile din zonele învecinate. Prin metoda bazată pe 
întârzierea exploziilor succesive cu intervale de ordinul milisecundelor, iniţierea exploziei se 
realizează cu ajutorul unui fitil detonant uşor, de tip Nonel (neelectric) care transferă 
detonaţia de la o gaură de puşcare la alta. Acest fitil este atât de subţire încât nu contribuie 
în mod semnificativ la zgomotul generat. Vor fi utilizate în mod obişnuit, două tipuri de 
întârzieri de tip Nonel: 
 

 întârzieri de suprafaţă utilizate pentru întârzierea la intervale de ordinul 
milisecundelor a detonării frontului, în lungul fitilului de iniţiere; 

 
 întârzieri în adâncimea găurii de puşcare, ca parte a iniţierii exploziei, pentru 

întârzierea momentană a detonării încărcăturilor înseriate (din nou, la intervale de 
ordinul milisecundelor) 

 
În mod obişnuit, secvenţele de puşcare din exploatările de suprafaţă săpate în roci 

tari, pot conţine între 50 şi 80 de găuri de puşcare. Cu toate acestea, în cadrul acestor 
secvenţe, numai un număr redus de găuri sunt puşcate simultan. Acceleraţia terenului la o 
distanţă oarecare de locul exploziei, depinde de distanţa de separare dintre încărcăturile 
detonate simultan şi de cantitatea de explozibil folosită. Când aceste întârzieri sunt bine 
calculate, numai cantităţi reduse de explozibili sunt detonate simultan. Aceste mici explozii 
multiple se comportă ca o singură explozie, dar fără a genera un surplus de acceleraţie în 
sol, ca în cazul detonării simultane a întregii cantităţi de explozibil. 

 
Când detonările cu întârzieri de ordinul milisecundelor sunt bine executate, un 

observator situat la o anumită distanţă ar vedea ridicarea şi coborârea succesivă a terenului 
după modelul unei unde care se propagă lin. Pe măsura propagării undei, exploziile multiple 
de mici dimensiuni vor menţine înaintarea undei de fragmentare a rocilor. Defazajul precis 
combinat cu utilizarea unor explozibili cu velocitate adecvată caracteristicilor masei de rocă, 
va avea drept rezultat o fragmentare eficientă a rocii, cu un potenţial scăzut de producere a 
unor avarii în clădirile învecinate. Determinarea combinaţiei ideale între tipul de explozibil, 
cantitatea de buraj, volumul încărcăturii şi întârzieri este critică, de aici derivând necesitatea 
efectuării unor teste de puşcare şi a elaborării unor planuri de puşcare adaptate tipurilor de 
roci sau de minereu. Utilizarea explozibililor puternici va fi redusă la minimum, printr-o 
combinare adecvată cu agenţi de detonare cu energie mai scăzută, de tip ANFO. 

 
Puşcările în carieră vor fi limitate la una pe carieră şi pe zi de lucru. Puşcările de 

noapte vor fi interzise. Detonările vor fi amânate sau evitate în perioadele cu condiţii 
atmosferice nefavorabile (de exemplu, atmosferă calmă, ceaţă sau pâclă, inversiuni de 
temperatură, vânt descendent constant spre amplasamentele ocupate de receptori). 

 
Va fi implementat un program cuprinzător de monitorizare a zgomotului şi vibraţiilor, 

în conformitate cu Planul de management al zgomotului şi vibraţiilor şi cu Planului de 
monitorizare de mediu şi socială. În funcţie de necesităţi, vor fi aplicate măsuri de 
monitorizare şi acţiuni de prevenire/corectare, conform prevederilor Planului de management 
al zgomotului şi vibraţiilor şi Planului de monitorizare de mediu şi socială. 
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7.4 Măsuri de atenuare a impactului – Faza de construcţie – consultant român 

 

Este evident ca în zona de construcţie a drumurilor principale 1 si 2 vor fi valori 
momentane (până la câteva ore) mai ridicate, de 65 – 70 dB(A) în zona unor locuinţe, dar 
durata redusă de acţiune nu justifică adoptarea unor măsuri complexe de reducere 
(planşele 4.3.1 şi 4.3.2). 

 
Acţiuni “la sursă”, cum ar fi echiparea utilajelor cu scuturi adecvate de ecranare – 

absorbţie a zgomotului conduc la diminuări importante, de 8 -10 dB(A). De asemenea, 
instalarea în zona de lucru a unor ecrane portabile cu înălţimea de 4 – 5 m (înălţimea trebuie 
să depăşească înălţimile centrelor de acţiune acustică ale surselor reprezentate de utilaje) 
între grupul de surse semimobile şi receptori, conduce la diminuări de 5 – 8 dB(A).  

 
Activităţile desfăşurate la barajul iazului de decantare şi la cariera Sulei (planşa 

4.3.3) pot genera niveluri de zgomot de peste 50 dB(A) pe o mică arie din zona Abrud şi în 
zona locuinţelor din Roşia Montană. 

 
Este necesară acţiunea energică asupra surselor puternice de zgomot, mai întâi prin 

acţiuni “la sursă” – ecranarea utilajelor de forare cu scuturi care să ecraneze şi să absoarbă 
zgomotul şi care să reducă nivelul de putere emisă cu atenuările posibil de obţinut (10 dBA) 
atât pentru cazul carierei Şulei, cât şi pentru barajul iazului de decantare. 

 
De asemenea, s-a evidenţiat necesitatea existenţei unei berme cu înălţimea de 

minimum 5 m între cariera Şulei şi centrul localităţii Roşia Montană, aceasta reducând cu 5 – 
8 dB(A) nivelul de zgomot la receptorii sensibili din Roşia Montană. Este important ca 
ecranul acustic să se afle cât mai aproape de sursă, atât pentru eficienţa în reducere, cât şi 
din punct de vedere economic, suprafaţa protejată fiind mai mare atunci când ecranul este 
amplasat lângă sursă. În zona dintre cariera Şulei şi localitatea Roşia Montană a fost 
identificat un obstacol natural (deal) care se joacă rolul uni ecran eficient.  

 
Deşi utilajele uzinei de procesare în faza operaţională vor fi amplasate în incinte care 

în mod normal reduc nivelurile de zgomot din exterior cu minimum 30 dB(A), monitorizarea 
va permite adoptarea unei decizii privind realizarea unui ecran sau bermă între uzina de 
procesare şi locuinţele din vecinătate, masură utilă în faza de construcţie.  

 
De asemenea, acolo unde este cazul, este utilă amplasarea de ecrane şi în zona 

receptorului (mai ales în situaţia când sursa este întinsă pe suprafeţe mari. 
 
Pe planşa 4.3.4 este reprezentată evaluarea nivelurilor de zgomot generat prin 

activităţile din cariera La Pârâul Porcului şi de la construcţia barajului de retenţie Cetate. În 
ceea ce priveşte activităţile din cariera Pârâul Porcului, acestea încep de la nivelul solului, 
astfel ca la început utilajele se vor afla “în vedere directă” faţă de receptorii sensibili din 
vecinătate. Acţiunea “la sursă” este foarte utilă în această situaţie. Aplicarea de scuturi 
asupra utilajelor de forare este absolut necesară, impunându-se obţinerea unor atenuări de 
minimum10 dB(A). O protecţie faţă de zomotul din carieră va fi realizată prin construirea unei 
berme obţinute prin stocarea adecvată a unor materiale cât mai aproape de carieră, pe 
partea cu receptorii D11 si D12.  
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7.5 Măsuri de atenuare a impactului – Faza de operare – consultant 
internaţional 

 
Măsurile de atenuare a impactului care vor fi aplicate în faza de operare sunt de 

asemenea sintetizate în Tabelul 4.3.1, incluzând la rândul lor, o combinaţie de măsuri 
inginereşti, (cum sunt cele descrise in Capitolul 4.3.7.2 şi Planşa 4.3.10), programe de 
control al sănătăţii şi siguranţei, controale tehnice/procedurale, precum şi monitorizări 
continue ale impactului potenţial asupra populaţiei locale şi construcţiilor sensibile. RMGC va 
utiliza tehnici de puşcare bazate pe explozibili de tip ANFO şi pe utilizarea detonărilor 
defazate la intervale de ordinul milisecundelor, care vor minimiza şocul aerian şi cantitatea 
de fragmente de rocă antrenate în atmosferă, maximizând totodată fragmentarea rocii în 
condiţiile creării unei acceleraţii reduse a solului. Programul de efectuare a puşcării va 
interzice în mod specific detonările suprapuse/simultane în mai multe cariere, va limita 
detonările la una pe zi de lucru, pe carieră şi va interzice detonările pe timpul nopţii. Aceste 
măsuri vor avea ca efect reducerea disconfortului la nivelul comunităţilor locale situate în 
afara limitelor Proiectului. În măsura posibilităţilor, puşcările vor fi efectuate într-un interval 
specific de timp care va fi comunicat locuitorilor prin intermediul mecanismelor descrise în 
Planul de consultare şi informare a publicului. Eficienţa planurilor de puşcare va fi evaluată 
continuu pe baza feedback-ului rezultat din monitorizarea zgomotului şi vibraţiilor. Planurile 
vor fi perfecţionate şi reoptimizate ori de câte ori acest lucru va fi necesar. 

 
În ceea ce priveşte uzina de procesare, vor fi stabilite proceduri operaţionale 

standard şi grafice de execuţie pentru întreţinerea regulată a utilajelor de concasare, 
măcinare şi a altor echipamente mecanice importante, în vederea prevenirii avariilor 
provocate de vibraţii. Proiectul general al uzinei de procesare va integra scheme de montaj 
pentru echipamente de amortizare a vibraţiilor, organizarea de spaţii izolate fonic, montarea 
de incinte, şicane, izolaţii şi alte mijloace de control al zgomotului şi vibraţiilor. De 
asemenea, utilizarea sistemelor de control centralizat şi automat va permite reducerea la 
minimum a numărului de angajaţi care vor lucra în zonele cu zgomot puternic.  

 
Amplul program de monitorizare a zgomotului şi vibraţiilor început în faza de 

construcţie va continua să fie implementat, în conformitate cu Planul de management al 
zgomotului şi vibraţiilor şi cu Planului de monitorizare de mediu şi socială. Locuitorii din 
zonele învecinate vor face obiectul unor cercetări periodice privind efectele zgomotului şi 
vibraţiilor, menţinându-se permanent dialogul cu aceştia, în acord cu Planul RMGC de 
consultare şi informare a publicului. În funcţie de necesităţi, vor fi aplicate măsuri de 
monitorizare şi acţiuni de prevenire/corectare, conform prevederilor Planului de management 
al zgomotului şi vibraţiilor şi Planului de monitorizare de mediu şi socială. 
 

7.6 Măsuri de atenuare a impactului – Faza de operare – consultant român 

 
O evaluare a surselor care acţionează în faza operaţională indică drept principală 

sursa reprezentată de traficul rutier între diferite locaţii din aria industrială, trafic efectuat cu 
vehicule de mare tonaj cu puterea macanică de 1005 kW şi cu nivelul de putere acustică de 
118 dB(A), urmată de activităţile de la uzina de procesare, de la iazul de decantare şi de 
la depozitul de roci sterile Cârnic, pentru care sursele sunt amplasate la sol şi sunt “în 
vedere directă” şi de a treia categorie de surse reprezentată de echipamentele fixe şi 
semimobile amplasate în cariere şi de traficul rutier pe drumurile din cariere. 

 
Receptorii susceptibili la depăşiri ale nivelelor de zgomot sunt evidentiati în evaluările 

efectuate în diferite situaţii din anii corespunzători fazei operaţionale. 
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Pentru reducerea nivelurilor de zgomot se vor lua următoarele măsuri: 
 
a) Acţiuni la sursă: 
 
- Achiziţionarea unor echipamente noi care să îndeplinească cerinţele impuse de 

Directiva 2000/14/EC. 
- Prevederea de măsuri de reducere a nivelului de putere acustică încă de la 

începutul introducerii în lucru a echipamentelor. Aceste măsuri constau în echiparea surselor 
cu scuturi izolatoare şi absorbante pentru zgomot, în general pentru partea de motor şi 
eşapament (unde este cazul). Se va avea ]n vedere neperturbarea circulaţiei aerului în 
vederea asigurării răcirii şi funcţionării la parametri nominali a utilajelor. Din buna practică în 
domeniu se poate asigura o diminuare a nivelelor de zgomot de circa 10 dBA. 

 
Acţiunea asupra surselor se face în ordinea descrescătoare a nivelelor de zgomot 

generate de acestea. O clasificare a surselor după ordinea în care se va interveni cu măsuri 
de diminuare este următoarea: 

 
Autocamioanele tip Cat 785 cu puterea acustică de 118 dB(A), datorită utilizării largi 

a acestora pe amplasamentul Proiectului şi a puterii acustice ridicate; 
 
Utilajele de forare cu puteri acustice ridicate şi zgomot de tip şuierat cu grad ridicat 

de disconfort; 
 
Excavatorul tip O&K RH200 cu putere acustică ridicată; 
Alte surse, în ordinea descrescătoare a puterilor acustice. 
 
b) Acţiuni la receptor: 
 
- În cazul receptorilor izolaţi poate fi mai facilă şi mai economică introducerea de 

măsuri de protecţie prin ecrane amplasate lângă receptor, prin măsuri adecvate de izolare a 
locuinţei împotriva zgomotului.  

 
c) Acţiuni pe traseul dintre surse şi receptori: 
 
- Realizarea de ecrane între surse şi receptori. Atenuarea produsă de un ecran este 

cu atât mai importantă cu cât la aceeaşi geometrie a ecranului, acesta este amplasat ori în 
vecinătatea sursei, ori în vecinătatea receptorului; 

- Construirea de berme, în special în vecinătatea surselor cu înălţimi suficient de 
mari, în asa fel încât să nu existe ”vedere directă” între sursă şi receptor; 

-adoptarea unei strategii de lucru în cariere în aşa fel încât în permanenţă să rămână 
un perete – ecran între carieră şi receptorii sensibili; 

- Construirea drumurilor, pe cât posibil, în debleuri. În acest fel drumul are din 
construcţie o poziţie avantajoasă, iar în cazul aplicării unui ecran la marginea drumului, 
eficienţa acestuia este importantă. 

 
În figura de mai jos este reprezentat amplasamentul Proiectului şi locurile unde se 

vor introduce  măsuri pe traseul dintre surse şi receptori constând din ecrane şi berme (sau 
pereţi – ecran obtinuţi prin tehnologia de lucru). 
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Figura 4.3.9: Măsuri de reducere pe traseul dintre sursă şi receptor: 
- berme; 
- pereţi ecran rezultaţi prin modul de operare în cariere; 
- ecrane aplicate la bordura drumului. 

 
 

Berma, perete ecran (Inaltimea: minimum 5 m)

Ecran amplasat la bordura soselei (Inaltimea minima: 4 m)  
 
 

Se subliniază faptul că măsurile pentru atenuarea nivelelor de zgomot la sursă vor fi 
implementate prin achiziţia de vehicule şi utilaje corespunzătoare cerinţelor Directivei 
14/2000 şi, după caz, prin dotarea acestora cu scuturi izolatoare înainte de începerea 
activităţilor curente. Referitor la ecranele pentru atenuarea nivelelor de zgomot, se vor utiliza 
în primul rând, în toate amplasamentele în care va fi posibil, obstacolele naturale existente. 
Celelalte măsuri prevăzute pentru atenuarea nivelelor de zgomot (construirea de berme, 
instalarea de ecrane, măsuri de protecţie la receptori) vor fi implementate pentru toate 
situaţiile în care va fi necesar. Identificarea acestor situaţii va fi efectuată pe baza 
rezultatelor obţinute prin programul de monitorizare. 
 

7.7 Măsuri de atenuare a impactului – Faza de dezafectare/închidere – 
consultant internaţional 

Tabelul 4.3.1 arată că măsurile de atenuare a impactului care vor fi aplicate în faza 
de dezafectare/închidere sunt în esenţă aceleaşi cu cele prezentate pentru faza de 
construcţie, în Capitolul 4.3.7.3. Deosebirile vor consta în faptul că nu se mai anticipează 
efectuarea unor operaţii de puşcare, iar amploarea generală a activităţilor va fi substanţial 
redusă odată cu finalizarea lucrărilor de închidere. Aceste măsuri de atenuare a impactului 
includ o combinaţie de măsuri inginereşti, programe de control al sănătăţii şi siguranţei, 
controale tehnice/procedurale, precum şi monitorizări continue ale impactului asupra 
populaţiei locale şi construcţiilor sensibile. program de monitorizare a zgomotului şi vibraţiilor 
început în faza de construcţie va continua să fie implementat, în conformitate cu Planul de 
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management al zgomotului şi vibraţiilor şi cu Planului de monitorizare de mediu şi socială. 
Locuitorii din zonele învecinate vor face obiectul unor cercetări periodice privind efectele 
zgomotului şi vibraţiilor, menţinându-se permanent dialogul cu aceştia, în acord cu Planul 
RMGC de consultare şi informare a publicului. În funcţie de necesităţi, vor fi aplicate măsuri 
de monitorizare şi acţiuni de prevenire/corectare, conform prevederilor Planului de 
management al zgomotului şi vibraţiilor şi Planului de monitorizare de mediu şi socială, care 
vor dura până în momentul finalizării activităţilor de dezafectare/închidere. 
 

7.8 Măsuri de atenuare a impactului – Faza de dezafectare/închidere – 
consultant român 

 
Măsurile aplicate în fazele anterioare (măsuri “la sursă” sau pe traseul dintre surse şi 

receptori) determină, într-o bună măsură, o situaţie deja pregătită pentru atenuarea 
zgomotului generat de  activităţile de închidere. Este evident faptul că şi activităţile de 
demolare şi de reabilitare implică acţiunea unor surse semimobile şi mobile, iar o serie de 
măsuri, altele decât cele deja luate, se vor prefigura prin monitorizarea zgomotului şi 
vibraţiilor în această fază. În majoritatea cazurilor, sursele vor fi deja echipate adecvat în 
vederea diminuării zgomotului, ecranele de protecţie sunt deja construite acolo unde s-a 
impus acest lucru. 
 
 


