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Conţinut detaliat:
1. Evaluarea impactului modificării cadrului legal relevant asupra Proiectului şi/sau asupra
Raportului EIM
Conform solicitărilor Comisiei de Analiză Tehnică, s-a procedat la analiza evoluţiei legislative a tuturor actelor
normative relevante pentru Capitolul 4.3 din Raportul EIM. Scopul acestui demers este acela de a identifica
modificările cadrului normativ survenite după data depunerii Raportului EIM, pentru a putea analiza în ce măsură
evoluţiile legislative influenţează Proiectul.
Astfel, după cum se prezintă în cele de mai jos, cadrul normativ în vigoare la data depunerii Raportului EIM nu a
suferit modificări relevante din perspectiva Proiectului, astfel încât să se impună modificarea sau actualizarea
Raportului EIM.
În urma analizei cadrului normativ relevant (incluzând toate actele normative în domeniul zgomotului şi al
vibraţiilor) au fost identificate următoarele aspecte referitoare la actele normative de mai jos:
•
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 – modificările aduse acestui act normativ nu au în vedere
prevederile din Cap. I Norme de igienă referitoare la zonele de locuit al acestui ordin, care reglementează regimul
zgomotului şi vibraţiilor în vecinătatea aşezărilor umane. În consecinţă, aceste evoluţii legislative nu reclamă
modificarea ori actualizarea Raportului EIM.
•
Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 reglementează procedurile pe care autorităţile publice trebuie să le
urmeze pentru adoptarea unor strategii eficiente în vederea evitării, reducerii şi prevenirii efectelor dăunătoare
provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant. Astfel, HG nr. 321/2005 stipulează o serie de obligaţii
care cad în exclusivitate în sarcina autorităţilor publice, motiv pentru care acest act normativ nu are incidenţă
asupra Proiectului. În plus, nici modificările aduse acestui act normativ prin HG nr. 674/2007 nu sunt relevante
din perspectiva Proiectului. Actul modificator are ca scop principal detalierea procedurii de urmat de autorităţile
române pentru a realiza în termen cartarea zgomotului ambiental şi realizarea planurilor de acţiune.
Ordinul nr. 831/1461/2008 şi Ordinul nr. 152/558/119/532/2008 – aceste două acte normative asigură legislaţia
secundară (ghiduri, structuri organizatorice etc.) necesară pentru aplicarea HG nr. 321/2005 şi prin urmare, nici
acestea nu sunt relevante din perspectiva Proiectului şi nu obligă la modificarea ori actualizarea Raportului EIM.
În concluzie, evoluţiile legislative în domeniul zgomotului şi vibraţiilor nu impun modificări sau actualizări ale
Raportului EIM.

2. Actualizări la Capitolul 4.3 – „Zgomot şi vibraţii” – Raport asupra condiţiilor iniţiale privind
zgomotul şi vibraţiile
Secţiunile 2.1 - 2.3 nu necesită actualizări ca urmare a trecerii timpului sau modificării cadrului legal.
2.4. Zgomotul
Faţă de informaţiile din Raportul EIM, se menţionează că, datorită faptului că activităţile de extragere şi de
procesare a minereului de către C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva - Filiala Roşiamin au încetat, sursele de
zgomot asociate acestora au dispărut. Ca urmare, din zonă au fost eliminate situaţiile de depăşire a nivelelor
maxim admisibile pentru zgomot generate de unele dintre activităţile miniere şi care fuseseră identificate prin
studii efectuate în zonă. În prezent, principala sursă de zgomot din zonă este reprezentată de traficul rutier.
2.5. Vibraţiile
Faţă de informaţiile din Raportul EIM, se menţionează că, datorită faptului că activităţile de extragere în carieră,
de transport şi de procesare a minereului de către C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva - Filiala Roşiamin au încetat,
sursele de zgomot asociate acestora au dispărut.
2.6. Concluzii
Din zonă au fost eliminate situaţiile de depăşire a nivelelor maxim admisibile pentru zgomot generate de unele
dintre activităţile miniere astfel încât, în prezent, nivelurile de zgomot se încadrează în valorile limită pentru
asigurarea protecţiei populaţiei.

3.

Actualizări la Capitolul 4.3 – „Zgomot şi vibraţii”

Secţiunile 3.1 - 3.5 nu necesită actualizări ca urmare a trecerii timpului sau modificării cadrului legal.
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3.6. Zgomot şi vibraţii, Surse şi categorii de impact aferente Proiectului – Consideraţii generale – surse
asociate activităţii de puşcare
Faţă de informaţiile conţinute în Raportul EIM, trebuie menţionat că în anul 2006, ulterior depunerii Raportului
EIM, ca urmare a dezbaterilor publice organizate pentru Proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, S.C. IPROMIN S.A. a elaborat un „Studiu geomecanic pentru determinarea efectelor lucrărilor
de derocare asupra construcţiilor din zona protejată”, în care se analizează efectele tehnologiilor de excavare care
se vor aplica în perimetrul minier Roşia Montană şi în vederea identificării soluţiilor tehnologice prin care să se
asigure protecţia construcţiilor existente în zona protejată sau a altor construcţii cu valoare de patrimoniu. Acest
studiu a fost inclus ca anexa 7 (vol. 56) la răspunsurile înaintate în anul 2007 către MMGA pentru întrebările
adresate în legătură cu Proiectul în etapa de consultare a publicului.
În anul 2010, S.C. IPROMIN S.A. a reactualizat studiul „Documentaţie tehnică privind tehnologia de împuşcare
în apropierea zonelor protejate din cadrul proiectului minier Roşia Montană, judeţul Alba”, extinzându-l asupra
tuturor zonelor şi construcţiilor protejate din zona Roşia Montană. Adiţional, S.C. IPROMIN S.A. a întocmit şi
un „Studiu de evaluare a efectului seismic al exploziilor de derocare asupra obiectivelor protejate şi metode de
reducere a efectului seismic al exploziilor – procedee de control şi monitorizare”. Ambele studii sunt anexate
prezentei documentaţii (Anexele NE_Cap 4.3_01 şi NE_Cap 4.3_02).
Studiile întocmite de societatea IPROMIN S.A. confirmă faptul că există tehnologii de puşcare specifice şi care,
aplicate în cazul Proiectului în zonele din carierele apropiate construcţiilor, monumentelor sau zonelor protejate,
pot conduce la generarea unor unde seismice sau vibraţii scăzute şi care nu au impact asupra acestor obiective
protejate. Documentaţiile respective nu fac decât să descrie condiţiile specifice existente, să identifice şi să
descrie anumite soluţii tehnice posibil să fie aplicate în cazul Proiectului, confirmând astfel analizele efectuate în
Raportul EIM. Informaţiile din aceste documentaţii nu modifică în nici un fel conţinutul şi concluziile Capitolului
4.2 din Raportul EIM.
3.7. Măsuri de atenuare a impactului generat de zgomot şi vibraţii
Nu necesită actualizare ca urmare a trecerii timpului sau modificării cadrului legal.

4. Actualizări la Capitolul 4.3. – „Zgomot şi vibraţii”, Plan de management al zgomotului şi
vibraţiilor
Secţiunile din acest plan de management nu necesită actualizări ca urmare a trecerii timpului sau modificării
cadrului legal.

Pagina 47

