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1 Condiţii iniţiale  

1.1 Clima şi condiţiile meteorologice 

Zona Roşia Montană are o climă de tip continental temperat, zonele mai înalte având 
un microclimat montan cu ierni reci şi căderi de zăpadă importante, care durează de la 4 
până la 6 luni. Primăvara şi toamna sunt reci şi umede, cu căderi importante de ploi. Vara 
este scurtă, cu treceri gradate între anotimpuri. 

Datele climatice – temperatura aerului, umiditatea relativă, nebulozitatea totală, 
precipitaţiile şi vântul – au fost înregistrate între anii 1988 şi 2005 la staţia meteorologică 
Roşia Montană, situată pe vârful dealului Rotundu, la circa 2 km nord-est faţă de zona 
Proiectului, aproape de izvoarele văii Roşia. De la această staţie nu sunt disponibile date 
privind radiaţia solară, deoarece acest parametru nu face parte din programul de măsurători. 
Staţia aparţine Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi face parte din reţeaua 
meteorologică naţională. Datele prezentate în lucrare au fost furnizate de Administraţia 
Naţională de Meteorologie. Datele privind durata zilnică de strălucire a soarelui (insolaţia) au 
fost înregistrate între anii 2002 şi 2005 la staţia meteorologică aparţinând RMGC.  

 
1.1.1 Temperatura aerului 

Valoarea medie multianuală a temperaturii aerului este de 5,5 oC (Anexa 1). Valorile 
maxime ale mediei multianuale a temperaturii maxime a aerului au fost înregistrate în lunile 
iulie şi august (19,8 oC şi respectiv 20,1 oC), iar valorile minime, în decembrie şi ianuarie (0,3 
oC şi respectiv, 0,6 oC). Valorile medii anuale ale mediilor temperaturilor maxime care au 
depăşit 10 oC au fost înregistrate în 1990, 2000, 2002 şi 2003 (Anexa 1). Cele mai coborâte 
valori multianuale ale temperaturilor medii minime au fost înregistrate în perioada 
decembrie-februarie (între -5,7 oC şi -5,3 oC), iar cele mai ridicate valori, în iulie şi în august 
(12,1 oC şi respectiv, 12,5 oC). Mediile anuale ale temperaturilor medii minime au fost 
pozitive, situându-se între 2,1 şi 4,0 oC (Anexa 1). Temperatura maximă absolută 
înregistrată în perioada analizată a fost cuprinsă între 11,4 oC (07.01.2001) şi 29,8 oC 
(22.08.2000) (Anexa 1). Temperatura minimă absolută înregistrată în perioada analizată s-a 
situat între – 21,9 oC (13.02.2004) şi 4,6 oC (29.08.1998) (Anexa 1). 

 
1.1.2 Umezeala relativă a aerului 

Umezeala relativă medie a aerului este de aproximativ 76,2 % pentru întreaga 
perioadă, cele mai umede perioade fiind înregistrate în ianuarie (81,1%) şi în februarie 
(80,7%) (Anexa 1). Umezeala relativă a aerului a depăşit 70 % pentru întreaga perioadă 
analizată, atât ca medie lunară multianuală, cât şi ca medie anuală (exceptând 1992 şi 
2000). Aceste valori permit clasificarea zonei în categoria celor cu umiditate ridicată a 
aerului. 

 
1.1.3 Nebulozitatea (gradul de acoperire a cerului cu nori) 

Mediile lunare multianuale ale nebulozităţii indică perioada noiembrie-mai ca fiind 
intervalul cu gradul cel mai ridicat de acoperire cu nori (6,0 – 6,5 zecimi). Nebulozitatea 
medie multianuală în perioada analizată a fost de 5,8 zecimi. Cea mai scăzută valoare (4,5 
zecimi) a mediei lunare multianuale a fost înregistrată în luna august (Anexa 1). 
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1.1.4 Precipitaţiile şi stratul de zăpadă 
Cele mai scăzute valori ale mediilor lunare multianuale ale cantităţilor de precipitaţii 

au fost înregistrate în luna noiembrie (44,5 mm) şi în lunile ianuarie şi martie (34,8-43,0 
mm). Cele mai ridicate cantităţi au fost înregistrate în perioada iunie – septembrie (83,1-
109,5 mm). Cantităţile anuale de precipitaţii au variat între 600,0 şi 995,6 mm, cu o medie 
multianuală de 795,0 mm (Anexa 1). 

Stratul de zăpadă acoperă inegal suprafaţa solului din decembrie până în 
februarie/martie, şi cu unele rare excepţii, din noiembrie până în aprilie, mai ales în anii reci 
(Anexa 1). Perioada cu căderile cele mai abundente de zăpadă este ianuarie-martie. Media 
lunară a grosimii stratului de zăpadă a variat între 1 şi 74 cm. 

 
1.1.5 Vântul 

Parametrii caracteristici vântului sunt măsuraţi la înălţimea de 10 m deasupra solului. 
În vederea caracterizării vântului, în lucrarea de faţă sunt utilizaţi următorii parametri: 
frecvenţa medie multianuală pe 8 direcţii (%) şi mediile lunare ale vitezei vântului pe direcţii 
(m/s). 

Pentru perioada analizată, frecvenţele medii multianuale ale direcţiilor vântului indică 
faptul că direcţia principală este SV (frecvenţa 30,3 %), urmată de NE (frecvenţa 13,5 %) şi 
V (frecvenţa 8,4 %). Direcţia dominantă a vântului (SV) are cele mai mari frecvenţe de 
apariţie (31,5 – 38,4 %) între septembrie şi martie, incluzând anotimpurile de tranziţie şi 
iarna. A doua direcţie dominantă (NE) are cele mai ridicate frecvenţe de apariţie în timpul 
anotimpului cald (Anexa 1) 

Valoarea medie multianuală a frecvenţei calmului atmosferic este de 17,7 %, cu 
valori maxime (de peste 20 %) înregistrate în ianuarie, iunie şi august. 

În perioada analizată, viteza medie a vântului pe direcţii a prezentat valori cuprinse 
între 2,0 şi 4,1 m/s. Cele mai ridicate valori au fost înregistrate pe direcţia dominanta (SV) şi 
direcţiei V (Anexa 1). 

 
1.1.6 Durata de strălucire a soarelui (insolaţia)  

Cele mai scăzute valori medii ale duratei de strălucire a soarelui au fost înregistrate 
în perioada noiembrie-ianuarie (28,37-58,23 ore/lună). Cele mai ridicate valori au fost 
înregistrate în perioada mai – august (197,13-233,34 ore-lună). Durata de strălucire anuală 
totală a variat între 1447,33 şi 1830,85 ore, cu o medie multianuală de 1596,07 ore (Anexa 
1). Aceste valori încadrează zona în categoria celor cu durate relativ reduse de strălucire a 
soarelui. 

 
1.1.7 Consideraţii privind transportul şi condiţiile de dispersie pentru poluanţii 

atmosferici  
Zona Proiectului are un relief complex care impune o serie de restricţii sau condiţii 

specifice asupra transportului şi difuziei unor poluanţi potenţiali. Relieful are un caracter 
muntos, cu înălţimi de 1000 m sau mai mult, deasupra nivelului mării, fiind traversat de o 
reţea de văi cu orientări diferite şi cu adâncimi de până la 200-300 m. Această complexitate 
orografică imprimă o serie de particularităţi ale regimului dinamic şi termic al atmosferei în 
stratul limită, cu consecinţe directe asupra curenţilor orizontali şi asupra turbulenţei. În timp 
ce zonele înalte se află expuse în principal circulaţiei generale a atmosferei şi unei 
turbulenţe mai accentuate, generată atât de cauze dinamice (viteze de vânt crescute), cât şi 
termodinamice (pot apărea curenţi verticali determinaţi de încălzirea diferită a pantelor), 
zonele din văi prezintă un regim diferit al condiţiilor de transport şi difuzie, specific acestor 
forme de relief. Circulaţia atmosferei şi condiţiile termodinamice din văi, mai ales în cele 
înguste de tipul celor existente în aria studiată prezintă următoarele caracteristici: 

� Direcţia predominantă a vântului este de tip local, fiind corespunzătoare orientării 
geografice a văii; 

� În regimul direcţiei vântului la sol şi în stratul de aer dintre baza văii şi înălţimile din 
jur se manifestă fenomenul de briză munte-vale care determină o pendulare diurnă a 
maselor de aer amonte-aval; 
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� Circulaţia aerului se face în general cu viteze reduse, fiind caracterizată şi de o 
frecvenţă ridicată a calmului atmosferic; 

� Stratificarea termică a aerului este dominată, în stratul de aer dintre baza văii şi 
înălţimi de până la 100 m deasupra nivelului culmilor din jur, de stări de stabilitate 
termică, incluzând inversiuni termice nocturne şi în sezonul rece. 
 
Aceste caracteristici determină condiţii care vor limita, în general, transportul şi 

difuzia poluanţilor emişi de surse cu înălţimi efective sub nivelul culmilor din jur, conducând 
la creşteri substanţiale ale concentraţiilor de poluanţi la sol faţă de zonele deschise, bine 
ventilate. Fenomenul de pendulare, în aceleaşi arii, a poluanţilor, va accentua ceşterea 
concentraţiilor de poluanţi în anumite arii. Ca urmare, dispersia poluanţilor de la surse 
amplasate în zonele mai înalte ale arealului se va realiza în volume de aer cu mult mai mari 
decât în cazul surselor amplasate în văi, conducând la o minimizare a impactului asupra 
calităţii generale a atmosferei din zonele din jur. Nivelul şi aria de impact sunt dependente 
pe de o parte de ratele de emisie, iar pe de altă parte de caracteristicile fizice ale surselor. 

Principalele surse de poluanţi atmosferici aferente Proiectului vor fi reprezentate de 
emisiile de praf asociate activităţii în cariere şi transportului minereului şi rocilor sterile, pe 
durata sezonului uscat. Emisiile de praf vor fi asociate unor surse de înălţime joasă (cu 
excepţia unor activităţi de puşcare din etapele iniţiale). Sursele vor fi în mod obişnuit 
amplasate în zone deschise care beneficiază de o turbulenţă mai mare decât cea care 
caracterizează văile. În primii ani ai fazei de operare, aceste surse vor avea tendinţa de a se 
plasa la altitudini mai mari, în zone deschise, expuse circulaţiei atmosferice generale. Deşi 
astfel de zone vor beneficia de o ventilaţie mai bună decât zonele de vale, datorită înălţimii 
efective extrem de reduse a surselor de emisie (practic, poluanţii nu vor avea o viteză 
ascensională indusă dinamic sau termic), poluanţii vor avea tendinţa de a fi transportaţi de 
curenţii de aer existenţi, urmărind formele de relief în lungul direcţiei medii orizontale de 
curgere. Pe măsura avansării carierelor sub nivelul topografic general, impactul potenţial 
asupra calităţii aerului se va atenua deoarece cantităţi din ce în ce mai reduse de poluanţi 
atmosferici vor ajunge la aceste cote. Emisiile potenţiale generate la nivelul sistemului 
iazului de decantare din valea Corna constituie un caz special, transportul şi condiţiile de 
dispersie fiind mai apropiate de cele ale zonelor de vale. În consecinţă, măsurile de atenuare 
corespunzătoare vor necesita menţinerea unor suprafeţe umede prin care se va minimiza 
potenţialul de antrenare în atmosferă a prafului de pe zonele uscate ale sterilelor de 
procesare, în timpul sezonului uscat. 

Aceste observaţii generale sunt susţinute de rezultatele cantitative ale modelării 
matematice privind câmpurile de concentraţii. După cum se va prezenta în continuare, 
modelele aplicate se bazează pe parametrii stratului limită, determinaţi la rândul acestora pe 
baza datelor meteorologice locale. 

 

1.2 Situaţia actuală a calităţii aerului 

1.2.1 Identificarea surselor fixe şi mobile de poluare din zonă  
Numeroase surse de poluare atmosferică sunt asociate unor aşezări umane, 

exploatării minereului auro-argentifer de către C.N.C.A.F MINEVEST S.A. Deva – filiala 
Roşiamin, traficului rutier şi activităţilor agricole din gospodăriile situate atât în interiorul, cât 
şi în exteriorul zonelor rezidenţiale. 

Sursele de poluare atmosferică existente sunt situate în cadrul amplasamentului 
industrial (zona Proiectului Roşia Montană) şi în afara acestuia, în apropierea limitelor zonei 
industriale. Sursele existente situate în interiorul zonei industriale influenţează calitatea 
aerului atât pe amplasament, cât şi în zonele din exteriorul acestuia. Pe de altă parte, 
sursele situate în afara zonei industriale au o influenţă locală asupra calităţii aerului, dar care 
se extinde şi asupra unor zone din interiorul amplasamentului Proiectului. 

Sursele de poluare a atmosferei existente în zona industrială (amplasamentul 
Proiectului) sunt reprezentate de: 
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� Activităţi asociate exploatării de suprafaţă a minereurilor de aur şi argint (carierele 
Cetate şi Cârnic) de către C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, - Filiala Roşiamin, 
haldarea rocilor sterile (Valea Verde şi Hop), precum şi transportul la suprafaţă (cu 
vagonete de mină) al minereului spre concasorul secundar de la Aprăbuş; 

� Surse specifice de emisie din localităţile Ţarina, Balmoşeşti, Corna, Bunta, Gura 
Cornei (aproximativ 50 %, zona nordică); 

� Activităţi agricole specifice desfăşurate în interiorul şi în exteriorul localităţilor Ţarina, 
Balmoşeşti, Corna, Bunta, Gura Cornei (aproximativ 50 %, zona nordică); 

� Traficul rutier desfăşurat pe infrastructură existentă. 
 
Sursele existente în afara zonei industriale sunt: 

� Activităţi asociate preparării minereului în cadrul C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – 
filiala Roşiamin în diferite amplasamente: concasorul secundar Aprăbuş, transportul 
minereului pe bandă rulantă către uzina de preparare, concasarea şi flotaţia la uzina 
de preparare de la Gura Roşiei, depozitarea sterilelor de procesare în două iazuri de 
decantare (valea Săliştei şi Gura Roşiei); 

� Emisii specifice surselor situate în localităţile Roşia Montană, Gura Roşiei, Coasta 
Henţii, Iacobeşti, Ignăteşti, Vârtop, Gârda Bărbuleşti, Petreni, Bisericani, Heleşti, 
Floreşti, Dogăreşti, Bucium Sat, Abrud, Gura Cornei (aproximativ 50 %, zona sud-
vestică); 

� Activităţi agricole specifice în interiorul şi exteriorul localităţilor Roşia Montană, Gura 
Roşiei, Coasta Henţii, Iacobeşti, Ignăteşti, Vârtop, Gârda Bărbuleşti, Petreni, 
Bisericani, Heleşti, Floreşti, Dogăreşti, Bucium Sat, Abrud, Gura Cornei (aproximativ 
50 %, zona sud-vestică); 

� Traficul rutier desfăşurat pe infrastructura existentă (drumurile naţionale DN74 şi 
DN74A). 
 

A. Sursele de poluanţi atmosferici specifice tuturor localităţilor (atât în interiorul, cât 
şi în exteriorul acestora) sunt: 

� Arderea combustibililor solizi (lemne, deşeuri lemnoase) în sisteme casnice de 
încălzire şi preparare a hranei, în cele mai multe dintre localităţi; 

� Arderea gazului petrolier lichefiat (mai ales în Abrud şi Roşia Montană) în scopul 
preparării hranei şi izolat, a încălzirii spaţiilor comerciale; 

� Creşterea păsărilor şi animalelor în gospodării individuale; 

� Culturile vegetale pe terenuri arabile; 

� Grădinile particulare de legume; 

� Livezile şi viile; 

� Unităţile industriale de mică producţie; 

� Alte activităţi: prepararea pâinii în unităţi specializate, prepararea băuturilor alcoolice 
în sistem domestic, etc.; 

� Traficul rutier local şi de tranzit. 
 
Încălzirea locuinţelor se bazează pe utilizarea unor sisteme proprii (în marea 

majoritate sobe) care utilizează aproape exclusiv lemn şi deşeuri lemnoase. Poluanţii 
specifici surselor menţionate mai sus sunt: 

� Surse staţionare de ardere: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), 
oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compuşi organici volatili şi condensabili (inclusiv 
hidrocarburi aromatice policiclice - substanţe cu potenţial cancerigen); 

� Creşterea păsărilor şi animalelor: metan (CH4) generat de fermentaţia enterică şi de 
descompunerea dejecţiilor, amoniac (NH3) rezultat din descompunerea dejecţiilor; 
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� Culturi vegetale sezoniere şi perene: compuşi organici volatili nonmetanici, protoxid 
de azot, particule de provenienţă naturală (particule minerale şi vegetale), amoniac 
(NH3) în cazul utilizării îngrăşămintelor chimice, componenţi chimici generaţi de 
utilizarea pesticidelor, poluanţi generaţi de utilizarea maşinilor agricole (NOx, N2O, 
CH4, compuşi organici volatili nonmetanici, CO, CO2, SO2, particule încărcate cu Cd, 
Cu, Cr, Ni, Se, Zn, HAP); 

� Surse staţionare reprezentate de motoare cu ardere internă (pompe, generatoare, 
etc.): NO, NO2, N2O, CO, CO2, SO2, particule încărcate cu metale grele, compuşi 
organici volatili şi condensabili (incluzând HAP şi alţi componenţi potenţial 
cancerigeni); 

� Traficul rutier: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), SO2, CH4, 
compuşi organici volatili nonmetanici, particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, 
Cu, Cr, Ni, Se, Zn); 

� Unităţile industriale, brutăriile, alte activităţi: poluanţi specifici arderii combustibililor, 
particule, compuşi organici volatili nonmetanici. 

 
Poluanţii emişi în atmosferă atât în interiorul cât şi în exteriorul localităţilor, includ 

gaze cu efect de seră cum sunt: CO2, N2O, CH4 – generate de surse de ardere staţionare 
sau mobile şi de activităţile agricole. 

Ansamblul surselor staţionare de magnitudine redusă, situate în interiorul localităţilor, 
formează un agregat asimilabil unei surse de suprafaţă de înălţime joasă (înălţimea medie a 
clădirilor: aproximativ 4-5 m în sate şi 6-7 m în Abrud). Principalele surse staţionare din 
zonele rezidenţiale au un caracter dirijat (cu coşuri de evacuare a gazelor de ardere). 

Traficul rutier din interiorul localităţilor este de asemenea constituit din surse de 
suprafaţă de joasă înălţime (aproximativ 2 m), reprezentate de căile rutiere care alcătuiesc 
reţeaua de străzi.  

În afara localităţilor, traficul rutier generează surse liniare de emisie, caracteristice 
fiecărui drum în parte. 

 
B. Surse de poluare specifice activităţilor curente ale Roşiamin. 

Sursele de poluare a atmosferei aferente actualei exploatări miniere sunt 
reprezentate de următoarele activităţi: 

� Extracţia minereului în sistem carieră şi concasarea primară “in situ”; în prezent se 
lucrează în Cariera Cârnic şi Cetate; 

� Concasarea secundară a minereului în punctul Aprăbuş; 

� Transportul minereului la uzina de procesare cu ajutorul benzilor transportoare; 

� Concentrarea minereului prin sistemul flotaţie simplă în vederea extragerii aurului şi 
argintului. 
 
În prezent se extrag în medie, 1000 t/zi minereu, rata zilnică medie de procesare a 

minereului fiind de 850 t/zi. Roca sterilă este excavată la o rată de 250 t/zi şi este depusă în 
depozitul de steril de lângă cariera Cetate. 

Activităţile de la uzina de procesare se opresc la concentrarea minereului. 
Concentratul este transportat la alte uzine din ţară, în vederea topirii şi turnării în lingouri a 
metalelor. 

Poluantul caracteristic activităţilor de extracţie, transport şi concasare minereu/rocă 
este reprezentat de praful de rocă, în compoziţia căruia se află şi unele metale cu potenţial 
toxic şi periculos, cum sunt: As, Pb, Cr, Ni. Sursele de praf sunt reprezentate de: perforarea 
rocilor în vederea introducerii explozibilului, puşcarea, manevrarea minereului şi rocilor 
sterile, concasarea minereului. 

În amplasamentul carierei se emit şi poluanţi specifici gazelor de eşapament 
generate de vehiculele care transportă minereul din zona de extracţie la concasorul primar, 
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precum şi de alte utilaje. De asemenea, în momentul detonării explozibilului se emit în 
atmosferă cantităţi apreciabile de NOx, CO şi SO2. 

Transportul minereului de la carieră la concasarea secundară se efectuează parţial 
subteran şi parţial la suprafaţă. Transportul la suprafaţă se realizează cu ajutorul vagoneţilor 
tractaţi de locomotive electrice sau Diesel. Ca urmare, emisiile de praf şi de poluanţi 
asociate funcţionării motoarelor Diesel sunt în general, scăzute. 

Poluanţii specifici amplasamentului uzinei de procesare sunt reprezentaţi de praful 
de minereu descărcat de pe sistemul de benzi şi de o serie de substanţe chimice utilizate la 
flotaţie. Măcinarea minereului se efectuează în sistem umed.  

O sursă suplimentară existentă pe amplasamentul uzinei este centrala termică 
necesară producerii aburului utilizat pentru încălzirea utilajelor în sezonul rece. Centrala 
termică funcţionează cu combustibil lichid distilat (CLU cu un conţinut de maximum 2 % 
sulf), având un consum orar de 120 l/h. 

Gazele de ardere de la centrala termică sunt evacuate în atmosferă printr-un coş cu 
înălţimea de 20 m şi cu diametrul de 0,5 m. 

Alături de aceste surse în zonă există două depozite de rocă sterilă (Valea Verde cu 
o suprafaţă de 5,32 ha, în două trepte, şi Hop cu o suprafaţă de 4,3 ha, cu o singură 
treaptă). De asemenea, în zonă există două depozite de steril de procesare (Valea Săliştei 
şi Gura Roşiei). Suprafeţele uscate ale acestor depozite reprezintă surse de emisie liberă în 
atmosferă a prafului generat de eroziunea eoliană. În situaţii cu vânt cu viteze de peste 3 
m/s, cantităţile de praf antrenat de curenţii de aer pot atinge valori deosebit de mari. 

Sursele aferente activităţilor ROŞIAMIN sunt surse libere, deschise, nedirijate, cu 
excepţia centralei termice (sursă dirijată) de pe amplasamentul uzinei de procesare. 
ROŞIAMIN nu utilizează nici un sistem pentru controlul emisiilor de praf şi alţi poluanţi. 

Deoarece mina este puternic subvenţionată de către guvern, iar exploatarea este 
nerentabilă, compania ROŞIAMIN nu are posibilitate de a instala şi întreţine astfel de 
sisteme de control al emisiilor de praf sau alţi poluanţi.  

Principalele surse antropice de impurificare a atmosferei, care definesc nivelele 
iniţiale (de fond) de poluare atmosferică la începerea activităţilor aferente Proiectului şi care 
vor continua să afecteze calitatea aerului pe durata ciclului de viaţă a Proiectului, sunt 
reprezentate de arderea lemnului sau a altor combustibili, în sisteme de încălzire casnică 
sau din unităţi comerciale sau instituţionale. O altă categorie specifică de surse importante 
este reprezentată de creşterea păsărilor şi animalelor. Aceste surse se asociază 
următoarelor localităţi situate în vecinătatea imediată sau mai depărtată a viitoarelor zone 
industriale: Roşia Montană, Vârtop, Gârda Bărbuleşti, Ignăteşti, Iacobeşti, Gura Roşiei, 
Coasta Henţii, Abrud, Gura Cornei (zona sud-vestică incluzând aproximativ 50 % dintre 
gospodării), Bucium Sat, Dogăreşti, Heleşti, Floreşti, Bisericani, Petreni. 

La începerea Proiectului, numărul surselor de poluare atmosferică din aceste 
localităţi va fi direct legat de numărul de locuitori. Conform estimărilor, populaţia oraşului 
Abrud va creşte ca urmare a relocării gospodăriilor şi dezvoltării socio-economice. Astfel, se 
aşteaptă ca pe parcursul primilor 5-10 ani de Proiect, populaţia să crească până la 7400 de 
locuitori, iar în etapele ulterioare, să atingă nivelul de 7500 de locuitori. 

Este anticipată strămutarea parţială a actualilor locuitori din satele Gura Cornei, 
precum şi strămutarea totală a celor din Ţarina, Balmoşeşti, Corna şi Bunta. Zonele de 
strămutare sunt situate în Piatra Albă, Abrud şi Alba Iulia. 

Pentru scopurile acestui studiu au fost luate în considerare următoarele surse 
principale de poluare atmosferică: arderea combustibilului solid (lemn şi deşeuri vegetale) 
pentru încălzirea casnică, a unităţilor comerciale şi instituţiilor din localităţile menţionate, 
arderea combustibilului pe bază de gaz lichefiat pentru prepararea hranei, mai ales în Abrud 
şi Roşia Montană, arderea combustibilului solid (lemn şi deşeuri vegetale) pentru pregătirea 
hranei în gospodăriile rurale, activităţile de creştere a animalelor şi păsărilor, precum şi 
traficul rutier. Poluanţii emişi din aceste surse, şi care pot fi similari cu cei emişi în urma unor 
activităţi aferente Proiectului, sunt următorii: NO, NO2, N2O, CO, CO2, SO2, CH4, compuşi 
organici volatili nonmetanici, particule cu conţinut de metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 
Zn, etc.), HAP. 
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Luând în considerare elementele prezentate mai sus, inventarele emisiilor pentru 
modelarea matematică a nivelelor iniţiale de poluare reprezintă situaţia corespunzătoare 
poluării atmosferice maxime (cel puţin în ceea ce priveşte emisiile aferente surselor de 
ardere). Aceasta se datorează faptului că nu au fost luate în considerare modificări ale 
caracteristicilor combustibililor – cum ar fi introducerea unor reţele de distribuţie a gazelor 
naturale, utilizarea pe scară largă a gazelor petroliere lichefiate. 

Inventarul emisiilor de poluanţi s-a determinat cu ajutorul: 

� Metodologiei EEA/EMEP/CORINAIR (ultima versiune – 1996);  

� Metodologiei US EPA/AP-42 (AIR CHIEF, Versiunea 11.0, 2004); 

� Programului COPERT III pentru poluanţii generaţi de sursele mobile. 
 
Singurele surse pentru care au fost disponibile în mod direct date specifice utilizabile 

pentru calcularea emisiilor au fost cele aferente intensităţii traficului rutier din afara 
localităţilor, surselor din Roşia Montană şi activităţilor ROŞIAMIN. Datele asociate intensităţii 
traficului rutier au fost obţinute pe baza unor măsurători (recensământul vehiculelor, în 
funcţie de categorie), efectuate în anul 2001, ca parte a studiului condiţiilor iniţiale pentru 
Proiect. Măsurătorile au fost efectuate în şase puncte amplasate pe drumurile NR 74, NR 
74A şi CR 742. În cadrul studiului de faţă, au fost utilizate date actualizate (valorile iniţiale 
multiplicate cu 10 %, pentru a acoperi creşterea medie a traficului). 

Datele iniţiale pentru calculul emisiilor de poluanţi în localitatea Roşia Montană au 
fost colectate pe baza unor chestionare elaborate special pentru acest scop, direct de la 
persoanele care locuiesc şi/sau efectuează activităţi economice în această localitate. 
Chestionarele au fost elaborate astfel încât să fie incluse date de la fiecare casă, 
gospodărie, clădire publică sau comercială, şi au inclus: tipuri şi cantităţi de combustibili 
utilizaţi pentru încălzire şi prepararea hranei, caracteristicile fizice ale emisiilor (numărul de 
coşuri de fum, înălţimea coşurilor de fum/clădirilor), tipurile şi numărul sistemelor de 
încălzire, tipurile şi numărul de vehicule utilizate, împreună cu tipurile de carburanţi 
consumurile specifice ale acestora, tipurile şi numărul de utilaje mobile utilizate (incluzând 
utilajele agricole), cu tipurile şi consumurile specifice de carburanţi, tipurile de activităţi 
economice şi nivelul producţiei, tipuri şi consumuri de carburanţi aferenţi producţiei, 
caracteristici fizice ale emisiilor, suprafeţele de teren agricol, tipuri de culturi agricole, 
numărul şi speciile de animale şi păsări. 

Datorită faptului că nu au existat date disponibile pentru alte surse de emisie, au fost 
utilizate date din Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare şi din Anuarul Statistic al 
României (2001 – ultima ediţie publicată). Rezultatele privind inventarele emisiilor pentru 
surse staţionare şi mobile din interiorul şi din afara zonei Proiectului sunt prezentate în 
tabelele de mai jos.  

 
1.2.2 Calitatea aerului ambiental – Evaluarea nivelului de fond (iniţial) al 

concentraţiilor NO2, SO2, CO şi particule în suspensie (PM10) în aerul atmosferic 
din zonă  

După cum s-a menţionat anterior, zona studiată cuprinde două categorii de surse de poluanţi 
atmosferici: 

� Categoria 1 – surse existente în interiorul zonei Proiectului, reprezentate prin 
localităţi şi prin activităţile ROŞIAMIN care vor înceta să mai existe după începerea 
Proiectului. Astfel, localităţile existente vor fi relocate, iar activităţile miniere actuale 
vor fi înlocuite de activităţile aferente noului proiect.  

� Categoria 2 – sursele existente care vor rămâne active pe durata ciclului de viaţă a 
Proiectului, reprezentate prin activităţi desfăşurate în interiorul şi în exteriorul 
localităţilor din jurul zonei Proiectului, precum şi de traficul rutier pe drumurile 
naţionale, comunale şi locale, situate în afara zonei Proiectului. Activităţile 
ROŞIAMIN care se desfăşoară în afara zonei Proiectului, şi anume concasarea 
secundară de la Aprăbuş şi uzina de procesare (cu toate amenajările aferente) vor fi 
închise odată cu implementarea Proiectului. 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Secţiunea 1: Condiţii iniţiale 

Pagina 14 din 184 

Nu se cunoaşte cu exactitate dacă iazurile de decantare de la valea Săliştei şi Gura 
Roşiei vor continua să constituie surse de poluare a aerului. Astfel, înainte de începerea 
activităţilor în cadrul Proiectului Roşia Montană, va fi necesară elaborarea unui plan de 
închidere şi reabilitare a tuturor zonelor de producţie actuale, aparţinând ROŞIAMIN. Din 
acest motiv, momentul exact al reabilitării celor două iazuri de decantare şi al eliminării 
acestora ca surse de poluare, nu este cunoscut în prezent. 

Pe parcursul perioadei iniţiale de implementare a Proiectului, după dezafectarea 
tuturor surselor din interiorul zonei Proiectului, calitatea aerului va fi exclusiv influenţată de 
localităţile din jurul zonei industriale, de traficul rutier şi de alte surse potenţiale din zona 
Proiectului. În vederea creării posibilităţilor de evaluare a calităţii aerului în zonele cu 
receptori sensibili, situate în afara zonei Proiectului şi ca o consecinţă directă a cumulării 
surselor aferente Proiectului şi a celor externe, a fost necesară o evaluare a nivelurilor de 
fond ale poluării care vor caracteriza perioada de desfăşurare a Proiectului. Cunoaşterea 
nivelurilor actuale de poluare din zona investigată nu este relevantă pentru prezentul studiu, 
deoarece acesta are drept scop evaluarea impactului generat de activităţile aferente noului 
proiect. Această lipsă de relevanţă rezidă în faptul că actualul amplasament şi actuala 
intensitate a surselor vor suferi modificări semnificative.  

Rezultatele sunt prezentate în Planşele 4.2.1 – 4.2.8. 
Aceste hărţi indică faptul că nivelurile concentraţiilor de fond pentru toţi poluanţii se 

situează sub valorile limită (cu excepţia emisiilor specifice asociate actualei exploatări 
miniere ROŞIAMIN). Datele privind CO, PM10, NO2 şi SO2 sunt analizate în continuare, după 
cum urmează: 

� Concentraţiile de CO: Cele mai ridicate valori ale concentraţiei maxime zilnice a 
mediilor glisante de CO pentru 8 ore (adică, valoarea maximă a concentraţiei medii 
zilnice selectată din mai multe medii calculate pentru perioade de 8 ore) variază între 
400 şi 1200 µg/m3, adică mult sub valoarea limită de 10.000 µg/m3. Cele mai ridicate 
valori se înregistrează în nord-vestul localităţii Abrud. Valorile maxime apar în 
perioadele reci, datorându-se în aparenţă emisiilor de CO asociate încălzirii casnice. 

� Concentraţiile de PM10: valorile maxime ale concentraţiilor medii anuale şi ale 
concentraţiilor medii pe 24 de ore pentru PM10 sunt prevăzute să apară, de 
asemenea, în partea de nord-vest a localităţii Abrud. Valoarea maximă a mediei 
anuale a concentraţiei de PM10 variază între 1,5 şi 4,5 µg/m3, mult sub valoarea limită 
de 20 µg/m3. Valorile maxime pe 24 de ore variază între 2 şi 11 µg/m3, mult sub 
valorile limită de 50 µg/m3.  

� Concentraţiile de NO2: În cazul NO2, cele mai ridicate valori ale concentraţiilor medii 
orare şi ale concentraţiilor medii anuale sunt prevăzute să apară în partea de nord-
vest a oraşului Abrud. Concentraţia medie orară de NO2 variază între 20 şi 80 µg/m3, 
adică sub valoarea limită de 200 µg/m3. În această zonă, valoarea maximă a 
concentraţiei medii anuale variază între 1,5 şi 5 µg/m3, mult sub valoarea limită de 40 
µg/m3. 

� Concentraţiile de SO2: Pentru SO2, valorile maxime ale concentraţiilor medii orare, 
ale concentraţiilor medii pe 24 de ore şi ale concentraţiilor medii anuale, sunt de 
asemenea, prevăzute să apară în zona de nord-vest a localităţii Abrud. În această 
zonă, concentraţia medie orară de SO2 a variat între 2 şi 9 µg/m3, sub valoarea limită 
de 350 µg/m3. Valoarea concentraţiei medii pe 24 ore variază între 0,3 şi 2,7 µg/m3, 
sub valoarea limită de 125 µg/m3. Valoarea maximă a concentraţiei medii anuale a 
SO2 variază între 0,1 şi 0,6 µg/m3, sub valoarea limită de 20 µg/m3. 
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2 Surse de poluare aferente Proiectului şi caracteristicile 
acestora 

 
Aceasta sectiune descrie sursele asociate Proiectului propus şi prezintă inventarele 

emisiilor pentru fiecare fază de desfăşurare a Proiectului. 

2.1 Consideraţii generale privind calitatea aerului în relaţie cu activităţile de 
exploatare minieră 

Emisiile de praf au drept sursă o multitudine de activităţi miniere, incluzând forarea şi 
detonarea găurilor de puşcare, manevrarea, procesare şi transportul solului şi rocilor, 
precum şi eroziunea eoliană de pe suprafeţe devegetate. Deşi poluarea cu praf constituie 
una dintre cele mai vizibile categorii de impact asociate unei exploatări miniere de suprafaţă, 
vizibilitatea prafului nu este în mod necesar proporţională cu impactul efectiv asupra 
sănătăţii umane şi mediului. Cu toate acestea, praful asociat minereurilor poate conţine 
metale toxice, unele dintre acestea putând avea un efect cancerigen atunci când se găsesc 
în concentraţii mari. Prezenţa acestor metale trebuie avută în vedere în stabilirea unor 
măsuri corespunzătoare de management şi atenuare a impactului. 

Termenul de "praf" are un înţeles general, referindu-se la descrierea unor particule în 
suspensie, prezente în atmosferă. Termenul nu este explicit în ceea ce priveşte 
dimensiunile, forma şi compoziţia chimică a particulelor care compun "praful". Domeniul 
posibil al diametrelor particulelor care se află la un moment dat în atmosferă este foarte larg, 
de la dimensiuni sub-micronice până la dimensiuni de ordinul a 100 µm. Praful asociat 
exploatărilor miniere rezultă mai cu seamă din perturbarea sau generarea unor particule fine 
de sol şi rocă, în urma acţionării mecanice (forare, puşcare sau transport), în combinaţie cu 
mişcarea aerului. Dacă particulele sunt mici şi uşoare, având suprafeţe mari în raport cu 
greutatea, forţele ascensionale exercitate asupra particulelor de către mişcările aerului pot 
depăşi forţa gravitaţională, conducând la formarea prafului atmosferic. 

Ratele de emisie şi impactul sunt puternic dependente de condiţiile meteorologice şi 
geologice, precum şi de tehnologiile folosite pentru asigurarea accesului la corpul de 
minereu. În cele mai multe cazuri, praful produs ca urmare a exploatării minereurilor este 
inert din punct de vedere chimic. Acest tip de praf nu afectează de regulă, mari suprafeţe de 
teren, fiind asociat cu înălţimi de emisie relativ scăzute, excepţie făcând activităţile de 
puşcare. Ratele de depunere a particulelor (mai ales a celor care depăşesc 20 µm) 
determină gradienţi orizontali mari ai concentraţiei (o descreştere rapidă a concentraţiilor cu 
distanţa faţă de sursă). Praful poate afecta vegetaţia prin obturarea stomatelor şi inhibarea 
schimbului de gaze, sau prin reducerea procesului de fotosinteză prin depunerea unor 
particule opace. Cu toate acestea, în regiunile cu precipitaţii sezoniere sau frecvente, astfel 
de efecte au un caracter local şi reversibil.  

Praful generat de activităţile miniere conţine de obicei particule cu diametre cuprinse 
între 1 şi 100 µm. Pentru acest domeniu dimensional este importantă înţelegerea efectelor 
produse de diverse clase de particule asupra sănătăţii oamenilor şi luarea de măsuri 
corespunzătoare de atenuare a efectelor. Din acest punct de vedere, se separă în general, 
următoarele clase de particule: 

� Particule totale în suspensie (TSP), cu diametre aerodinamice echivalente de 1–50 
µm, şi cu efecte potenţial negative asupra sănătăţii şi confortului uman; 

� Particule inhalabile (PM10), cu diametre aerodinamice echivalente sub 10 µm; circa 
80% dintre aceste particule au diametre între 2,5 şi 10 µm şi se depun pe trahee şi în 
secţiunile pulmonare ale bronhiilor. 

� Particule respirabile (PM2.5) cu diametre aerodinamice echivalente sub 2,5 µm, se 
pot depune în alveolele pulmonare. 
 
Particulele de tip PM10 şi PM2.5 au implicaţii asupra sănătăţii oamenilor, mai ales 

asupra personalului de execuţie expus timp îndelungat la poluarea cu aceste particule. Alte 
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aspecte legate de efectele prafului generat de activităţile miniere asupra sănătăţii umane 
derivă din compoziţia chimică a acestuia. Praful poate conţine metale cu toxicitate ridicată, 
cum sunt cadmiul, cobaltul, plumbul, manganul, nichelul, vanadiul, zincul, etc., dintre care, 
unele metale (de exemplu cadmiul şi nichelul) sunt considerate ca fiind cancerigene. Cu 
toate acestea, pentru ca riscul implicat de aceste particule să fie semnificativ, ar fi necesară 
inhalarea acestora în cantităţi mari. Trebuie menţionat faptul că în compoziţia prafului 
generat de activităţile miniere, ponderea cea mai însemnată este deţinută de siliciu.  Acest 
tip de praf este format din compuşi ai siliciului care sunt foarte răspândiţi în crusta terestră.  
Cu excepţia câtorva forme cristaline (de exemplu, cuarţul) care intră în compoziţia prafului, 
siliciul nu este toxic. Şi în acest caz, riscurile asociate inhalării unor astfel de compuşi, 
afectează în primul rând lucrătorii expuşi direct la acţiunea prafului pentru perioade lungi de 
timp.   

Exploatările de suprafaţă creează deschideri care iniţial, sunt lipsite de vegetaţie: 
cariere, stive de roci sterile şi sol vegetal, iazuri de decantare şi plaje de sterile procesate. 
Suprafeţele nevegetate şi/sau perturbate reprezintă suprafeţe active expuse acţiunii eroziunii 
eoliene şi surse potenţiale de praf. Alte surse deschise sunt asociate activităţilor de foraj, 
puşcare, încărcarea minereului/rocii sterile, concasarea primară a minereului, transportul 
minereului la uzina de procesare şi transportul rocii sterile la amplasamentele de haldare. O 
altă categorie de surse pot fi privite ca fiind liniare, acestea fiind exemplificate prin drumurile 
de transport pe care circulă încărcături deschise de minereu şi rocă sterilă. Toate aceste 
surse sunt clasificate ca fiind deschise, libere, cu durată scurtă de acţiune şi situate la nivelul 
solului (corespunzător cotei la care se desfăşoară activităţile generatoare la un moment dat). 

Ratele de emisie a prafului în atmosferă, depind de mai mulţi parametri, dintre care, 
cei mai semnificativi sunt următorii: condiţiile meteorologice (viteza vântului, precipitaţiile), 
caracteristicile solului/rocilor/materialului manevrat (umiditate, conţinut de apă), tehnologiile 
şi utilajele generatoare de praf (de exemplu, forare, puşcare), capacitatea utilajelor şi alte 
caracteristici ale fluxului tehnologic. Din aceste motive, ratele de emisie a prafului pot 
prezenta variaţii orare, diurne, lunare şi sezoniere importante. Astfel, datorită multitudinii de 
activităţi şi factori care pot contribui la generarea surselor de praf şi la variabilitatea ratelor 
de emisie, abordarea cea mai adecvată a elaborării inventarelor de emisie este aceea de a 
lua în considerare separat contribuţia fiecărei surse în parte. 

Alte surse importante de poluanţi asociate unei exploatări miniere de suprafaţă sunt 
datorate utilizării pe termen lung a vehiculelor şi a utilajelor grele acţionate de motoare cu 
ardere internă, care emit diverse tipuri de poluanţi gazoşi. 

Luând în considerare aceste elemente introductive, emisiile potenţiale de poluanţi 
atmosferici prin activităţile miniere anticipate a se desfăşura în cadrul Proiectului Roşia 
Montană, includ în principal: 

� Praf provenit de la construcţia (şi, în ultimă instanţă, de la dezafectarea) uzinei de 
procesare, împreună cu praful generat la nivelul a diverse drumuri neasfaltate, al 
sistemului iazului de decantare sau al altor amenajări auxiliare; 

� Praf generat de activităţile de extracţie în carieră a agregatelor de construcţie; 

� Praf generat prin activităţile de puşcare, excavare, transport şi de depozitare a solului 
vegetal, rocilor sterile şi minereului; 

� Praf provenit din eroziunea eoliană potenţială a zonelor uscate de steril de 
procesare, a stivelor de sol vegetal, a haldelor de roci sterile şi a suprafeţelor de 
teren devegetate; 

� Gaze de eşapament de la vehicule şi utilaje acţionate de motoare, conţinând: oxizi 
de azot (NOx, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, compuşi organici volatili 
(metanici şi nemetanici), hidrocarburi policiclice aromate volatile şi condensabile (în 
cazul utilajelor mobile), particule cu conţinut de metal (emisii de Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 
Zn; emisiile de Pb vor fi nesemnificative ca urmare a folosirii utilajelor şi vehiculelor 
acţionate de motoare diesel); 

� Emisii de praf/gaze de ardere de la fluxul de procesare a minereului şi de la 
activităţile de realimentare cu carburanţi şi întreţinere a vehiculelor; 
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� Diverse emisii de praf/gaze de ardere rezultate în urma desfăşurării activităţilor de 
dezafectare şi reabilitare a amplasamentului. 
 
Activităţile importante susceptibile de a genera astfel de emisii sunt următoarele: 

� Activităţi miniere şi de depozitare a solului vegetal/de decopertă şi rocilor 
sterile: Exploatările miniere de suprafaţă creează condiţii pentru apariţia unor emisii 
potenţiale de praf în perioadele lipsite de precipitaţii. Principalele surse de emisie a 
prafului sunt reprezentate de: vehiculele grele care circulă pe drumuri neasfaltate, 
eroziunea eoliană pe suprafeţe excavate sau forme de teren uscate, nevegetate sau 
neconsolidate; activităţile de forare şi de puşcare, precum şi activităţile de încărcare, 
descărcare şi depozitare. 

� Emisii asociate uzinei de procesare: Etapele iniţiale ale preparării minereului 
includ concasarea uscată care va genera praf. Etapele finale şi procesarea propriu-
zisă a minereului sunt, în esenţă, procese umede care nu prezintă un potenţial 
semnificativ de generare a prafului. Procesarea care va urma concasării primare va 
prezenta un potenţial de generare a unor emisii atmosferice numai în legătură cu 
posibile emanaţii de gaze şi aerosoli de la diferite faze ale procesului de recuperare a 
metalului util. 

� Iazul de decantare a tulburelii de steril: Depunerea tulburelii de steril într-o 
structură îndiguită, expusă acţiunii factorilor atmosferici, creează premizele eroziunii 
eoliene a materialului în cazul în care suprafaţa iazului de decantare se usucă în 
perioadele cu volum scăzut de precipitaţii. Tulbureala de steril poate conţine cantităţi 
deosebit de reduse (la nivel de urme sau ultra-urme) de reactivi tehnologici şi de 
minerale reziduale cu conţinut de metale grele. 

� Operarea şi întreţinerea vehiculelor şi utilajelor acţionate de motoare: Prin 
scara la care se va desfăşura, exploatarea minieră propusă va implica o posibilă 
operare timp de 24 de ore pe zi a utilajelor grele de excavare şi de transport pentru 
materialul de supracopertă şi pentru minereu. În afara emisiilor de gaze de 
eşapament provenite de la aceste vehicule, se pot genera şi alte emisii ca urmare a 
activităţilor de realimentare cu carburanţi şi a celor de întreţinere, în cadrul acestora 
din urmă putând-se utiliza vopsele şi solvenţi. Emisii similare vor fi asociate pompelor 
şi generatoarelor staţionare, acţionate cu motoare diesel. 

 
Proiectul Roşia Montană se va desfăşura în trei faze principale: 

� Faza de construcţie; 

� Faza de operare; 

� Faza de închidere şi de reabilitare a mediului. 
 

Prin natura sa, Proiectul va implica desfăşurarea unor activităţi specifice pe 
amplasamente multiple, şi anume: 

� Amplasamentele carierelor de minereu unde vor fi efectuate activităţile de extracţie 
minieră; 

� Amplasamentul uzinei de procesare; 

� Amplasamentele depozitelor de sol vegetal şi de decopertă, precum şi ale 
depozitelor de roci sterile; 

� Amplasamentul infrastructurii rutiere. 
 

Inventarul emisiilor a fost elaborat pentru toate fazele de desfăşurare a Proiectului, 
pe baza domeniului de acţiune propus şi a activităţilor specificate pentru fiecare 
amplasament, a caracteristicilor proceselor tehnologice specifice, a proiectului tehnic 
preliminar al uzinei de procesare, a tipurilor de vehicule şi utilaje, a prezenţei sau absenţei 
sistemelor de control al emisiilor sau de reducere a acestora, precum şi a altor date care 
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influenţează identificarea factorilor de emisie şi calculul ratelor de emisie. Determinarea 
ratelor de emisie presupune luarea în calcul, acolo unde este cazul, a celor mai nefavorabile 
scenarii. 

În subsectiunea următoare sunt sintetizate inventarele de emisii pentru fazele de 
construcţie, operare şi închidere a Proiectului. 
 

2.2 Inventarul emisiilor 

Inventarul emisiilor a fost elaborat utilizând factorii de emisie furnizaţi de: 

� Metodologia US EPA/AP-42 (Air CHIEF – Versiunea 11.0, 2004) pentru praful 
generat de surse de orice tip. Se menţionează că metodologia US EPA/AP-42 este 
singura de acest fel, fundamentată ştiinţific pentru a acoperi tipurile de surse aferente 
Proiectului. 

� Metodologia EEA/EMEP/CORINAIR (ultima versiune, 1996) pentru poluanţi generaţi 
de sursele de ardere staţionare şi de utilajele mobile. 

� Programul COPERT III şi specificaţiile tehnice pentru unele tipuri de utilaje 
Caterpillar, pentru poluanţi generaţi de vehicule. 

� Literatură ştiinţifică privind emisiile de HCN.  
 

În vederea determinării ratelor de emisie a poluanţilor în atmosferă au fost luate în 
considerare următoarele elemente:  
 

� Tipuri de activităţi care vor fi efectuate în fiecare amplasament; 

� Tipuri, cantităţi şi caracteristici ale materialelor manevrate/procesate pentru diverse 
tipuri de activităţi; 

� Durata fiecărui tip de activitate (număr de zile pe an, număr de ore pe zi); 

� Utilaje mobile asociate fiecărei activităţi şi fiecărui amplasament: tip de utilaj, 
capacitatea motorului, caracteristicile carburanţilor şi consumurile specifice, număr 
de utilaje folosite pe oră; 

� Procesul tehnologic şi utilajele folosite la uzina de procesare, productivitatea 
utilajelor; 

� Vehiculele asociate fiecărei activităţi şi fiecărui amplasament: tip de vehicul, 
capacitatea motorului, greutatea şi viteza vehiculului, caracteristicile carburanţilor şi 
consumurile specifice, număr de vehicule folosite pe oră, lungimea drumului, numărul 
de curse şi numărul de kilometri parcurşi, caracteristicile suprafeţei de rulare; 

� Suprafaţa zonelor perturbate, lungimea drumurilor; 

� Măsuri de reducere a emisiilor atmosferice pentru fiecare activitate/utilaj/ 
amplasament. 

 
Baza de date utilizată pentru elaborarea inventarelor de emisii, precum şi inventarele 

de emisii detaliate sunt disponibile la cerere. Baza de date cuprinde, pentru anii caracteristici 
fiecărei etape de implementare a Proiectului, elementele menţionate mai sus împreună cu: 
factorii de emisie selectaţi, formulele pentru calculul emisiilor, eficienţele de reducere a 
emisiilor asociate sistemelor/măsurilor pentru controlul emisiilor de poluanţi şi referinţele 
bibliografice corespunzătoare. 

 
2.2.1 Inventarul emisiilor – Faza de construcţie (Anul 0) 

Activităţile prevăzute pentru faza de construcţie vor include: 1) construcţia uzinei de 
procesare şi a instalaţiilor auxiliare; 2) construcţia/reabilitarea drumurilor, 3) amenajarea 
carierelor de agregate de la Pârâul Porcului şi Şulei; 4) amenajarea carierelor de extracţie a 
minereului şi a depozitului de minereu sărac; 5) pregătirea terenurilor pe care vor fi 
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amplasate haldele de roci sterile şi stivele de sol vegetal/de decopertă, precum şi diverse 
alte lucrări de excavare; 6) construcţia barajului sistemului iazului de decantare şi alte lucrări 
de excavare. Aceste activităţi vor genera majoritatea emisiilor din faza de construcţie. Alte 
emisii de importanţă secundară vor fi asociate activităţilor zilnice din cadrul organizării de 
şantier şi transportului lucrătorilor. Faza de construcţie se va extinde pe o perioadă de doi 
ani. Anul 0 a fost ales ca reprezentativ pentru activităţile din faza de construcţie şi pentru 
emisiile aferente. Pe parcursul acestui an, se estimează că se vor afla în construcţie toate 
drumurile, uzina de procesare şi barajul iazului de decantare şi vor fi amenajate zonele de 
depozitare a solului vegetal, rocilor sterile şi minereului sărac. În acest an vor fi efectuate 
lucrări de extracţie în cariera Cetate. 

Sursele de emisie asociate acestei faze sunt discutate în următoarele paragrafe. 
 

2.2.1.1 Construcţia uzinei de procesare 
Construcţia uzinei de procesare va începe cu îndepărtarea şi depozitarea solului 

vegetal/de decopertă. Amplasamentul va fi apoi excavat şi profilat pentru a asigura un teren 
de fundaţie corespunzător pentru construcţiile aferente uzinei de procesare. Fundaţiile vor fi 
construite utilizând beton fabricat la staţia de preparare a betoanelor de pe acelaşi 
amplasament. 

Sursele staţionare de emisie de pe amplasamentul uzinei de procesare vor fi 
asociate generatorului electric şi staţiei de preparare a betoanelor. Generatorul electric va 
avea o putere instalată de 2200 kW şi un consum de maximum 1100 litri de carburant pe 
oră. Carburantul va fi de tip diesel, cu un conţinut de 0,05 % sulf. Generatorul electric va fi 
dotat cu un coş de evacuare a gazelor de cel puţin 20 m înălţime. 

Prepararea betonului va implica o serie de operaţii cărora li se vor asocia surse de 
emisie staţionare şi mobile de poluanţi atmosferici. Activităţile generatoare de emisii vor 
include depozitarea agregatelor extrase din carierele Valea Porcului şi Şulei de pe 
amplasamentul Proiectului; activităţi de manevrare a materiilor prime (de exemplu, 
aprovizionare, descărcare şi/sau transport), cum ar fi: agregate, nisip, ciment şi var; 
procesarea materiilor prime şi transportul betonului către amplasamentul uzinei de 
procesare. 

Prepararea betonului va include activităţi de stocare a materiilor prime (de exemplu, 
ciment, var, agregate şi aditivi); aprovizionare şi transfer de materiale către silozurile de 
stocare sau către zonele de construcţie; sortare şi transfer de agregate în silozuri; transfer 
de materii prime în mixerele de preparare; procesare beton; încărcare produse în 
autobetoniere pentru transport spre amplasamentele de construcţie. Emisiile apar ca urmare 
a operaţiunilor de manevrare, stocare şi posibil, a eroziunii eoliene pe suprafeţele stivelor de 
agregate. 

Transportul şi manevrarea materialelor şi componentelor de construcţie vor implica 
utilizarea vehiculelor şi utilajelor acţionate de motoare care vor emite poluanţi specifici 
motoarelor cu ardere internă, incluzând: NOx, SOx, CO, CO2, COV, N2O, particule cu 
conţinut de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn) şi HAP.  
 
2.2.1.2 Construcţia/reabilitarea drumurilor 

Construcţia şi reabilitarea drumului vor necesita operaţiuni de extracţie în carieră şi 
concasare a agregatelor, precum şi de transport către zonele de amenajare a drumurilor. 
Concasarea şi transportul agregatelor, precum şi utilizarea buldozerelor, autogrederelor şi a 
altor utilaje de terasare şi amenajare a drumurilor, vor genera emisii de praf de scurtă durată 
precum şi emisii ale unor produşi de ardere proveniţi de la motoarele care acţionează 
utilajele. Lista drumurilor care vor fi construite/reabilitate în anul 0 este redată în Tabelul 4.2-
12, indicându-se lungimea, lăţimea şi suprafaţa estimată a fiecăruia dintre aceste drumuri. 
 
2.2.1.3 Depozitarea solului vegetal şi a materialului de decopertă 

Solul vegetal şi materialul de decopertă din zona viitoarelor halde de roci sterile, 
cariere sau alte zone de construcţie, vor fi îndepărtate şi depozitate pe amplasamentele 
special destinate acestui scop. Manevrarea solului vegetal/decopertei va genera emisii 
fugitive de praf, precum şi produşi de ardere generaţi de motoarele care acţionează utilajele. 
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2.2.1.4 Amenajarea carierelor de agregate 
Carierele de la Pârâul Porcului şi Şulei vor fi amenajate în faza de construcţie în 

vederea asigurării necesarului de agregate pentru construcţia drumurilor şi pentru 
prepararea betoanelor. Activităţile din cariera Şulei vor include: forare, puşcare, încărcarea 
agregatelor cu ajutorul excavatoarelor hidraulice şi al încărcătoarelor frontale, precum şi 
transportul materialelor către amplasamentele de construcţie a drumurilor. Activităţile din 
cariera Pârâul Porcului vor include: forare, puşcare, concasarea şi încărcarea agregatelor cu 
ajutorul excavatoarelor hidraulice şi al încărcătoarelor frontale, precum şi transportul 
materialelor către staţia de preparare a betoanelor şi spre amplasamentele de construcţie a 
drumurilor. În cariera Pârâul Porcului va fi instalat un generator electric de 500 kW care va 
alimenta utilajele de procesare a agregatelor.  

 
2.2.1.5 Amenajarea carierelor de minereu şi a depozitului de minereu sărac 

În timpul fazei de construcţie, vor fi exploatate atât cariera Cetate cât şi cariera 
Cârnic: Cârnic în anul 0 şi ambele în anul 1. Pregătirea amplasamentului carierei Cetate va 
începe în anul 0. Activităţile de extracţie a minereului din carieră vor include forare, puşcare, 
încărcarea materialului de decopertă şi a minereului cu ajutorul excavatoarelor hidraulice şi 
al încărcătoarelor frontale, precum şi transportul minereului şi rocii sterile pe drumuri special 
amenajate. 

Depozitul de minereu sărac va fi amenajat în anul 1. Activităţile legate de 
amplasamentul depozitului de minereu sărac vor începe prin lucrări de pregătire 
(îndepărtarea solului vegetal/decopertei, încărcarea în camioane şi transportul), urmate de 
depozitarea propriu-zisă a minereului sărac care va implica descărcarea din camioane şi 
acţionarea cu un buldozer pe roţi. 

 
2.2.1.6 Depozitele de roci sterile 

Pe parcursul fazei de construcţie, vor funcţiona depozitele de roci sterile Cetate şi 
Cârnic. Activităţile la aceste halde vor începe prin pregătirea amplasamentelor, urmată de 
depozitarea propriu-zisă a rocilor sterile, implicând descărcarea din camioane şi acţionarea 
cu un buldozer pe roţi. 

 
2.2.1.7 Iazul de decantare/Diverse alte lucrări de excavare 

Pregătirea amplasamentului, transportul şi depunerea agregatelor pentru barajul 
iazului de decantare, construcţia canalelor de drenaj aferente şi a iazurilor de acumulare, 
precum şi diverse alte lucrări de excavare vor implica de asemenea utilizarea unor vehicule 
şi utilaje motorizate care vor emite produşi de ardere specifici motoarelor. 

 
2.2.1.8 Organizarea de şantier 

Unele surse de importanţă secundară de pe amplasamentul organizării de şantier vor 
include: tăierea şi sudarea elementelor de structură metalică, vopsirea clădirilor şi a altor 
construcţii, precum şi construirea cantinei. 

Inventarele de emisii pentru perioada de construcţie au fost elaborate luând în 
considerare desfăşurarea în timp a tipurilor de activităţi specifice atât în cadrul fiecărui 
amplasament, cât şi în diferitele amplasamente din cadrul zonei proiectului. Astfel, în cazul 
amplasamentelor carierelor de agregate, carierelor pentru extracţia minereului, iazului de 
decantare, depozitelor de roci sterile, activităţile de construcţie încep cu pregătirea 
terenurilor prin îndepărtarea solului vegetal/de decopertă. Numai după ce au fost realizate 
lucrările de pregătire, vor începe activităţile specifice propriu-zise cum sunt: extracţia 
agregatelor din carierele de la Pârâul Porcului şi Şulei, extracţia minereului din cariera 
Cârnic în anul 0 şi din cariera Cetate în anul 1, construcţia barajului iazului de decantare, 
depozitarea rocilor sterile pe amplasamentele destinate.  

 
În tabelele de mai jos se prezintă duratele lucrărilor de construcţie din diferitele 

amplasamente în care se vor desfăşura activităţile din cadrul Proiectului, precum şi duratele 
de construcţie a drumurilor.  
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Tabel 4.2-1. Duratele activităţilor de construcţie din diferite amplasamente 
Amplasament/Activitate Durată (zile) 

Uzina de procesare 
Îndepărtarea solului vegetal 30 
Săpături 180 
Umpluturi 180 
Cariera Cetate 
Îndepărtarea solului vegetal 25 
Cariera Cârnic 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Extracţie minereu şi roci sterile 365 
Depozit minereu sărac 
Îndepărtarea solului vegetal 12 
Depozitare minereu sărac 365 
Depozit roci sterile Cetate 
Îndepărtarea solului vegetal 48 
Depozit roci sterile Cârnic 
Îndepărtarea solului vegetal 2 
Depozitare roci sterile 365 
Depozite sol vegetal 
Depozitare sol vegetal  10 – 30 
Iaz de decantare  
Îndepărtarea solului vegetal 30 
Săpături 120 
Cariera agregate Pârâul Porcului 
Îndepărtarea solului vegetal 3 
Extracţie, concasare şi 
încărcare agregate 94 

Cariera de agregate Şulei 
Îndepărtarea solului vegetal 6 
Extracţie şi încărcare agregate 130 

 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Secţiunea 2: Surse de poluare aferente Proiectului şi caracteristicile acestora 

Pagina 22 din 184 

Tabel 4.2-2. Duratele activităţilor de construcţie a drumurilor 
Drum/Activitate Durată (zile) 

Drum principal 1 (Acces uzină) 
Îndepărtarea solului vegetal 6 
Excavare 46 
Umpluturi 19 
Amenajare strat de legătură   4 
Drum principal 2 A (ocolire sudică) 
Îndepărtarea solului vegetal 9 
Excavare 42 
Umpluturi 17 
Amenajare strat de legătură   4 
Drum secundar 1 
Îndepărtarea solului vegetal 5 
Excavare 152 
Umpluturi 24 
Amenajare strat de legătură   10 
Drum secundar 2 
Îndepărtarea solului vegetal 2 
Excavare 9 
Umpluturi 2 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 3 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 4 
Umpluturi 1 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 4 
Îndepărtarea solului vegetal 2 
Excavare 29 
Umpluturi 4 
Amenajare strat de legătură   4 
Drum secundar 5 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 4 
Umpluturi 1 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 6 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 6 
Umpluturi 1 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 7 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 3 
Umpluturi 1 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 8 
Îndepărtarea solului vegetal 4 
Excavare 161 
Umpluturi 29 
Amenajare strat de legătură   7 
Drum secundar 8 A 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 23 
Umpluturi 10 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 9 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 5 
Umpluturi 2 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 10 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
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Drum/Activitate Durată (zile) 
Excavare 5 
Umpluturi 3 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 11 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 5 
Umpluturi 1 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 12 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 11 
Umpluturi 4 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 13 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 18 
Umpluturi 1 
Amenajare strat de legătură   1 
Drum secundar 14 
Îndepărtarea solului vegetal 2 
Excavare 93 
Umpluturi 36 
Amenajare strat de legătură   2 
Drum transport  nordic halda Cetate 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 23 
Umpluturi 16 
Drum transport sudic halda Cetate 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 10 
Umpluturi 7 
Drum transport cariera Cetate 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 14 
Umpluturi 9 
Drum transport cariera Cârnic 
Îndepărtarea solului vegetal 1 
Excavare 57 
Umpluturi 39 

 
Un exemplu concludent privind lipsa de simultaneitate a diferitelor lucrări de 

construcţie din cadrul unui amplasament îl reprezintă construcţia uzinei de procesare şi 
construcţia drumurilor.  

 
Astfel, construcţia uzinei de procesare implică lucrări de săpături care vor începe cu 

îndepărtarea solului vegetal şi vor fi urmate, în ordine, de excavarea solului steril şi de 
strângerea acestuia în grămezi în vederea reutilizării pentru umpluturi. Săpăturile vor fi 
urmate de umpluturi care vor consta, în ordine, din lucrări de împrăştiere şi de compactare a 
pământului.  

De asemenea, construcţia drumurilor va implica lucrări care se vor desfăşura în 
următoarea ordine: îndepărtarea solului vegetal, încărcarea şi transportul acestuia, 
excavarea solului steril, încărcarea şi transportul acestuia, descărcarea pământului pentru 
realizarea terasamentului, împrăştierea şi compactarea acestuia, activităţi urmate de 
descărcarea agregatelor, împrăştierea şi compactarea acestora.  

Ca urmare, emisiile de poluanţi asociate fiecăreia dintre activităţile de construcţie 
necesare pentru un amplasament au loc, în general, în intervale de timp diferite şi deci, 
ratele orare de emisie care caracterizează amplasamentul respectiv nu reprezintă suma 
ratelor de emisie asociate fiecărei activităţi. Puţine dintre activităţile de construcţie de pe un 
amplasament pot avea loc simultan. Simultaneitatea desfăşurării la un moment dat a acestor 
activităţi reprezintă cazul cel mai defavorabil din punct de vedere al impactului asupra 
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calităţii aerului deoarece, în această situaţie, rata de emisie caracteristică amplasamentului 
este suma ratelor de emisie asociate activităţilor respective.  

În tabelul de mai jos se prezintă cele mai defavorabile cazuri (simultaneitate emisii 
asociate anumitor activităţi) pentru impactul asupra calităţii aerului caracteristice fiecărui 
amplasament.  
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Tabel 4.2-3. Cele mai defavorabile cazuri pentru impactul asupra calităţii aerului din 
diferite amplasamente 

Amplasament Activităţi 
Uzina de procesare Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la excavarea şi 

depozitarea decopertei, încărcarea în camioane, forare şi de la 
eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime provin de la utilajele mobile de 
excavare. 

Cariera Cetate Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la excavarea şi 
depozitarea solului vegetal, încărcarea în camioane, forare şi de la 
eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime provin de la utilajele mobile de 
excavare. 

Cariera Cârnic  Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la forare, 
depozitare, încărcare în camioane şi de la eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime asociate traficului se datorează 
manevrării rocilor sterile şi minereului.   

Depozitul de minereu sărac Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la descărcarea şi 
depozitarea minereului şi de la eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime asociate traficului se datorează 
manevrării rocilor sterile şi minereului.  

Halda de roci sterile Cetate Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la îndepărtarea şi 
depozitarea solului vegetal, încărcarea camioanelor şi de la 
eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime provin de la utilajele mobile de 
excavare. 

Depozitul de roci sterile Cârnic Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la descărcarea 
rocilor sterile, depozitarea acestora şi de la eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime provin de la utilajele de 
depozitare. 

Depozitele de sol vegetal/de 
decopertă 

Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la descărcarea 
camioanelor, depozitarea solului vegetal şi de la eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime provin de la utilajele de 
depozitare. 

Îndiguirea iazului de decantare Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la excavarea 
decopertei, încărcarea camioanelor cu material de decopertă şi de 
la eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime provin de la utilajele mobile de 
excavare. 

Carierele de agregate Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la îndepărtarea şi 
depozitarea solului vegetal, încărcarea camioanelor, foraj şi de la 
eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime provin de la utilajele mobile de 
excavare. 

Drumuri Surse staţionare: emisiile orare maxime provin de la excavarea şi 
depozitarea descopertei, încărcarea camioanelor cu material de 
descopertă şi de la eroziunea eoliană.   
Surse mobile: emisiile orare maxime provin de la utilajele mobile de 
excavare. 

 
Emisiile orare maxime au fost calculate pe baza unui set selectat de surse care se 

emit simultan. 
Luând în considerare cele prezentate mai sus, inventarele de emisii pentru fiecare 

amplasament au fost elaborate astfel încât pe de o parte să evidenţieze ratele de emisie 
asociate fiecărei activităţi, iar pe de altă parte să răspundă cerinţelor de modelare prin luarea 
în calcul a celor mai defavorabile situaţii din punct de vedere al impactului pe termen scurt 
sau pe termen lung, asupra calităţii aerului. Inventarele de emisii cuprind, pentru fiecare 
amplasament, următoarele: 

� Inventare de emisii care includ ratele orare de emisie asociate fiecărei activităţi în 
parte; 

� Inventare de emisii care includ ratele de emisie orare maxim posibile, prin cumularea 
emisiilor unor activităţi care pot avea loc simultan, utilizate pentru modelarea 
impactului maxim pe termen scurt; 
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� Inventare de emisii care includ ratele de emisie orare medii, utilizate pentru 
modelarea impactului pe termen lung; 

� Inventare de emisii care includ ratele de emisie anuale.  
 

Echipamentele care vor fi utilizate pentru executarea lucrărilor de construcţie sunt 
prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabel 4.2-4. Utilaje mobile pentru construcţie 
Echipament Puterea motorului (kW) 

Buldozer Cat D8  228 
Buldozer Cat D9  302 
Compactor Cat 815  164 
Compactor Cat 825  235 
Încărcător frontal Cat 988 321 
Încărcător frontal Cat 992 530 
Camion de transport rocă/minereu Cat 769  362 
Cisternă 447 
Camion transport materiale vrac 447 
Foreză cu aer acţionată de generator 107 

 
Caracteristicile de emisie pentru activităţile din faza de construcţie sunt prezentate în 

Tabelele 4.2-5 la 4.2-11. 
 
Tabel 4.2-5. Faza de construcţie – Emisii din surse staţionare dirijate 

Denumirea 
sursei Poluant 

Debite 
masice 
(kg/h) 

Debit 
masic 
(t/an) 

Debit la 
evacuare 
(Nm³/h) 
(m³/h) 

Concentraţie 
în emisie 
(mg/m3) 

Prag de 
alertă 
(mg/m3) 

Valoare 
limită (prag 
de 
intervenţie) 
(mg/m3) 

NOx 16,599 41,83 342,24 350 500 
CO 7,023 17,70 144,79 - - 
SOx 0,051 0,13 1,06 350 500 
TPS 0,894 2,25 18,42 35 50 
PM10 0,732 1,84 15,09 35 50 
CH4 0,077 0,19 - - - 
TCO 0,857 2,16 - - - 
Formaldehidă 0,0007 0,00176 0,014 14 20 
Benzen 0,006 0,01512 0,124 3,5 5 
Toluen 0,0023 0,00580 0,047 70 100 
Xilen 0,0016 0,00403 0,033 70 100 
HAP 0,0018 0,00454 0,037 - - 
Dibenzo(a) 
antracen 

0,000003 0,00001 0,00006 0,07 0,1 

Generator 
electric 
uzină 
procesare 

Benzo(a) 
piren 0,0000021 0,00001 

48500 

0,00004 0,07 0,1 

NOx 4,347200 10,96 343,65 350 500 
CO 1,839200 4,63 145,39 - - 
SOx 0,013475 0,03 1,07 350 500 
TPS 0,234025 0,59 18,50 35 50 
PM10 0,191675 0,48 15,15 35 50 
CH4 0,021175 0,05 1,67 - - 
TCO 0,235675 0,57 18,63 - - 
Formaldehidă 0,000193 0,000462 0,015 14 20 
Benzen 0,001650 0,003960 0,130 3,5 5 
Toluen 0,000633 0,001518 0,050 70 100 
Xilen 0,000440 0,001056 0,035 70 100 
HAP 0,000495 0,001188 0,039 - - 
Dibenzo(a) 
antracen 0,00000075 0,000002 0,00006 0,07 0,1 

Generator 
electric 
Pârâul 
Porcului 

Benzo(a) 
piren 0,00000058 0,000001 

12650 

0,00005 0,07 0,1 
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Tabel 4.2-6. Faza de construcţie – Emisii din surse staţionare nedirijate – pe 
amplasamente de lucru 

a. Amplasamentul uzinei de procesare 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,54 Îndepărtarea solului vegetal 

PM10 0,11 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 

PM10 0,12 
TPS 0,07 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 

PM10 0,03 
TPS 1,80 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,34 
TPS 0,66 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,31 
Umpluturi 

TPS 0,67 Manevrări de material cu buldozerul 
PM10 0,12 
TPS 1,67 Împrăştiere şi compactare material 

PM10 0,33 
TPS 2,66 Foraj 

PM10 1,33 
TPS 7,30 kg/detonare 

PM10 3,79 kg/detonare 
NOx 16,8 kg/detonare 
CO 71,4 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 2,1 kg/detonare 
TPS 3,34 Eroziune eoliană 

PM10 0,67 
 
b. Cariera Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,46 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,09 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,12 
TPS 0,06 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,03 
TPS 2,35 Eroziune eoliană 
PM10 1,18 
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c. Cariera Cârnic 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,87 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,17 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,12 
TPS 0,10 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,05 
TPS 2,66 Forare 
PM10 1,33 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 81,50 kg/detonare 
NOx 128 kg/detonare 
CO 544 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16 kg/detonare 
TPS 4,35 Depozitare 
PM10 0,88 
TPS 0,58 Încărcare camioane cu minereu/rocă 

sterilă PM10 0,28 
TPS 1,92 Eroziune eoliană 
PM10 0,96 

 
d. Depozitul de minereu sărac 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,23 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,05 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,12 
TPS 0,03 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,01 

Depozitare minereu 
TPS 0,004 Descărcare minereu din vehicule 
PM10 0,002 
TPS 0,67 Depozitare minereu 
PM10 0,12 
TPS 1,30 Eroziune eoliană 
PM10 0,26 

 
e. Depozitul de roci sterile Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,23 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,05 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,12 
TPS 0,03 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,01 
TPS 2,60 Eroziune eoliană 
PM10 0,52 
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f. Depozitul de roci sterile Cârnic 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,29 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,06 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,12 
TPS 0,03 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,02 

Depozitare rocă sterilă 
TPS 0,03 Descărcare rocă sterilă din vehicule 
PM10 0,02 
TPS 4,35 Depozitare rocă sterilă 
PM10 0,88 
TPS 2,37 Eroziune eoliană 
PM10 0,47 

 
g. Depozitul de sol vegetal/de decopertă de la iazul de decantare 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Depozitare sol vegetal 
TPS 8,44 Descărcare sol vegetal din vehicule 
PM10 1,69 
TPS 0,67 Depozitare sol vegetal 
PM10 0,12 
TPS 0,75 Eroziune eoliană 
PM10 0,15 

 
h. Depozitul de sol vegetal/de decopertă de la uzina de procesare 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Depozitare sol vegetal 
TPS 3,73 Descărcare sol vegetal din vehicule 
PM10 0,75 
TPS 0,67 Depozitare sol vegetal 
PM10 0,12 
TPS 0,78 Eroziune eoliană 
PM10 0,16 

 
i. Depozitul de sol vegetal/de decopertă de la cariera de  agregate Şulei 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Depozitare sol vegetal 
TPS 5,83 Descărcare sol vegetal din vehicule 
PM10 1,17 
TPS 0,67 Depozitare sol vegetal 
PM10 0,12 
TPS 0,48 Eroziune eoliană 
PM10 0,10 
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j. Iazul de decantare 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,22 Îndepărtarea solului vegetal 

PM10 0,24 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 

PM10 0,12 
TPS 0,15 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 

PM10 0,07 
TPS 1,80 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,34 
TPS 0,13 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,06 
TPS 2,66 Forare 

PM10 1,33 
TPS 7,30 kg/detonare 

PM10 3,79 kg/detonare 
NOx 16,8 kg/detonare 
CO 71,4 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 2,1 kg/detonare 
TPS 1,18 Eroziune eoliană 

PM10 0,24 

 
k. Cariera Pârâul Porcului 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,84 Îndepărtarea solului vegetal 

PM10 0,17 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 

PM10 0,12 
TPS 0,10 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 

PM10 0,05 
TPS 2,66 Forare 

PM10 1,33 
TPS 156,73 kg/detonare 

PM10 81,50 kg/detonare 
NOx 128 kg/detonare 
CO 544 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16 kg/detonare 
TPS 4,35 Depozitare 

PM10 0,88 
TPS 0,099 Concasare 

PM10 0,040 
TPS 0,23 Încărcarea camioanelor cu agregate 

PM10 3,18 
TPS 0,44 Eroziune eoliană 

PM10 0,22 
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l. Cariera Şulei 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,07 Îndepărtarea solului vegetal 

PM10 0,21 
TPS 0,67 Depozitarea solului vegetal 

PM10 0,12 
TPS 0,13 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 

PM10 0,06 
TPS 2,66 Foraj 

PM10 1,33 
TPS 156,73 

PM10 81,50 
NOx 128 
CO 544 

Puşcare 

SO2 16 
TPS 4,35 Depozitare 

PM10 0,88 
TPS 0,89 Încărcarea camioanelor cu agregate 

PM10 0,42 
TPS 1,10 Eroziune eoliană 

PM10 0,55 

 
m. Staţia de preparare a betoanelor 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(g/h) 

TPS 32,410 Transfer agregate – sursă necontrolată  
PM10 15,742 
TPS 7,810 Transfer nisip - sursă necontrolată  

PM10 3,621 
TPS 1,220 Descărcare ciment - sursă controlată 

PM10 0,415 
TPS 1,620 Descărcare ciment - sursă controlată 

PM10 0,864 
TPS 42,536 Încărcare buncăr cântărire - sursă 

necontrolată PM10 21,268 
TPS 308,0 Încărcare mixer - sursă necontrolată  

PM10 109,2 
TPS 40,6 Eroziune eoliană 

PM10 15,5 
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Tabel 4.2-7. Faza de construcţie – Emisii din surse staţionare nedirijate – Drumuri de 
acces 

a. Drum principal 1 (Acces la uzina de procesare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,063 Îndepărtarea solului vegetal 

PM10 0,213 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 

PM10 0,118 
TPS 0,051 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 

PM10 0,024 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,159 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,075 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,004 Descărcare pământ 
PM10 0,046 
TPS 1,021 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,204 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,003 Descărcare agregate 
PM10 0,007 
TPS 0,240 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,120 
TPS 0,168 Eroziune eoliană 
PM10 0,034 

 
b. Drum principal 2A (variantă ocolitoare sudică) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,714 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,143 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,034 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,016 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,159 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,075 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,004 Descărcare pământ 
PM10 0,041 
TPS 1,029 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,206 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,003 Descărcare agregate 
PM10 0,007 
TPS 0,272 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,136 
TPS 0,223 Eroziune eoliană 
PM10 0,167 
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c. Drum secundar 1 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,735 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,147 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,035 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,017 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,197 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,093 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,010 Descărcare pământ 
PM10 0,133 
TPS 2,332 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,466 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,003 Descărcare agregate 
PM10 0,015 
TPS 0,222 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,111 
TPS 0,143 Eroziune eoliană 
PM10 0,107 

 
d. Drum secundar 2 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,706 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,141 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,034 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,016 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,155 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,073 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,005 Descărcare pământ 
PM10 0,006 
TPS 1,244 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,249 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,003 Descărcare agregate 
PM10 0,001 
TPS 0,221 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,111 
TPS 0,050 Eroziune eoliană 
PM10 0,037 
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e. Drum secundar 3 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,184 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,037 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,009 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,004 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,128 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,061 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,005 Descărcare pământ 
PM10 0,003 
TPS 1,125 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,225 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,001 Descărcare agregate 
PM10 0,001 
TPS 0,111 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,056 
TPS 0,019 Eroziune eoliană 
PM10 0,015 

 
f. Drum secundar 4 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,595 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,119 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,029 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,014 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,160 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,076 
Umpluturi 
Construirea terasamentului:  

TPS 0,001 Descărcare pământ 
PM10 0,009 
TPS 0,135 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,027 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,002 Descărcare agregate 
PM10 0,005 
TPS 0,180 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,090 
TPS 0,084 Eroziune eoliană 
PM10 0,063 
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g. Drum secundar 5 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,392 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,078 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,019 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,009 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,124 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,059 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,002 Descărcare pământ 
PM10 0,001 
TPS 0,456 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,091 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,001 Descărcare agregate 
PM10 0,001 
TPS 0,088 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,044 
TPS 0,012 Eroziune eoliană 
PM10 0,009 

 
h. Drum secundar 6 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,170 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,234 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,056 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,027 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,140 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,066 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,003 Descărcare pământ 
PM10 0,002 
TPS 0,813 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,163 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,002 Descărcare agregate 
PM10 0,001 
TPS 0,157 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,079 
TPS 0,039 Eroziune eoliană 
PM10 0,030 
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i. Drum secundar 7 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,164 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,033 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,008 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,004 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,006 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,003 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,004 Descărcare pământ 
PM10 0,002 
TPS 0,850 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,170 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,0003 Descărcare agregate 
PM10 0,0001 
TPS 0,022 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,011 
TPS 0,007 Eroziune eoliană 
PM10 0,005 

 
j. Drum secundar 8 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,620 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,124 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,030 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,014 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,158 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,075 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,004 Descărcare pământ 
PM10 0,070 
TPS 1,025 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,205 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,003 Descărcare agregate 
PM10 0,010 
TPS 0,214 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,107 
TPS 0,046 Eroziune eoliană 
PM10 0,034 
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k. Drum secundar 8A 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,984 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,197 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,047 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,022 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,161 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,076 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,005 Descărcare pământ 
PM10 0,025 
TPS 1,061 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,212 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,005 Descărcare agregate 
PM10 0,003 
TPS 0,441 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,220 
TPS 0,033 Eroziune eoliană 
PM10 0,025 

 
l. Drum secundar 9 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,619 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,124 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,030 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,014 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,154 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,073 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,002 Descărcare pământ 
PM10 0,002 
TPS 0,359 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,072 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,002 Descărcare agregate 
PM10 0,001 
TPS 0,139 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,069 
TPS 0,021 Eroziune eoliană 
PM10 0,016 
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m. Drum secundar 10 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,725 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,145 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,035 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,017 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,167 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,079 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,003 Descărcare pământ 
PM10 0,005 
TPS 0,646 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,129 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,002 Descărcare agregate 
PM10 0,001 
TPS 0,162 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,081 
TPS 0,025 Eroziune eoliană 
PM10 0,019 

 
n. Drum secundar 11 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,483 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,097 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,023 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,011 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,130 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,062 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,002 Descărcare pământ 
PM10 0,001 
TPS 0,581 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,116 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,001 Descărcare agregate 
PM10 0,001 
TPS 0,108 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,054 
TPS 0,017 Eroziune eoliană 
PM10 0,013 
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o. Drum secundar 12 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 0,740 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,148 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,036 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,017 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,150 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,071 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,005 Descărcare pământ 
PM10 0,010 
TPS 1,066 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,213 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,001 Descărcare agregate 
PM10 0,001 
TPS 0,111 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,055 
TPS 0,031 Eroziune eoliană 
PM10 0,023 

 
p. Drum secundar 13 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,997 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,399 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,096 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,046 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,213 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,101 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,004 Descărcare pământ 
PM10 0,007 
TPS 0,996 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,199 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,004 Descărcare agregate 
PM10 0,002 
TPS 0,298 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,149 
TPS 0,017 Eroziune eoliană 
PM10 0,013 
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q. Drum secundar 14 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 2,232 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,446 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,108 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,051 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,158 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,075 
Umpluturi 
Construirea terasamentului: 

TPS 0,004 Descărcare pământ 
PM10 0,087 
TPS 1,020 Împrăştiere şi compactare pământ 
PM10 0,204 

Aşternere strat de balast: 
TPS 0,004 Descărcare agregate 
PM10 0,005 
TPS 0,333 Împrăştiere şi compactare agregate 
PM10 0,167 
TPS 0,038 Eroziune eoliană 
PM10 0,029 

 
Tabel 4.2-8. Faza de construcţie – Emisii din surse staţionare nedirijate – Drumuri de 

transport minereu/roci sterile 
a. Drum de transport la nord de Depozitul de roci sterile Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,498 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,300 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,072 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,034 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,141 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,067 
Umpluturi 
Construcţie rambleu 

TPS 0,002 Descărcare material 
PM10 0,014 
TPS 0,131 Împrăştiere şi compactare material 
PM10 0,065 
TPS 0,064 Eroziune eoliană 
PM10 0,013 
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b. Drum de transport la sud de Depozitul de roci sterile Cetate  

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,682 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,336 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,081 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,038 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,138 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,065 
Umpluturi 
Construcţie rambleu 

TPS 0,002 Descărcare material 
PM10 0,006 
TPS 0,126 Împrăştiere şi compactare material 
PM10 0,063 
TPS 0,026 Eroziune eoliană 
PM10 0,005 

 
c. Drum de transport în cariera Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,208 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,242 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,058 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,028 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,135 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,064 
Umpluturi 
Construcţie rambleu 

TPS 0,002 Descărcare material 
PM10 0,008 
TPS 0,135 Împrăştiere şi compactare material 
PM10 0,068 
TPS 0,059 Eroziune eoliană 
PM10 0,012 
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d. Drum de transport în cariera Cârnic  

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

Săpături 
TPS 1,547 Îndepărtarea solului vegetal 
PM10 0,309 
TPS 0,674 Depozitarea solului vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,075 Încărcarea camioanelor cu sol vegetal 
PM10 0,035 
TPS 1,798 Excavare şi depozitare material din 

decopertă PM10 0,339 
TPS 0,139 Încărcarea camioanelor cu material din 

decopertă PM10 0,066 
Umpluturi 
Construcţie rambleu 

TPS 0,002 Descărcare material 
PM10 0,034 
TPS 0,130 Împrăştiere şi compactare material 
PM10 0,065 
TPS 0,157 Eroziune eoliană 
PM10 0,031 
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Tabel 4.2-9. Faza de construcţie – Sinteza emisiilor din surse nedirijate staţionare şi mobile (utilaje mobile) 

Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 
Denumirea sursei 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 

                
Amplasamentul uzinei de 
procesare 1,42E+3 3,83E+2 6,35E+2 1,27E+3 1,82E+1 1,82E-3 3,09E-1 9,08E-3 1,27E-2 1,82E-3 1,82E-1 6,03E-1 6,35E+1 9,08E+0 1,82E+2 

Cariera Cetate 1,03E+4 5,52E+3 2,98E+3 1,86E+3 1,40E+1 1,40E-3 2,38E-1 7,01E-3 9,81E-3 1,40E-3 1,40E-1 4,65E-1 3,25E+2 4,64E+1 1,09E+3 
Cariera Cârnic 2,72E+3 1,40E+3 3,24E+2 2,02E+2 1,53E+0 1,53E-4 2,60E-2 7,65E-4 1,07E-3 1,53E-4 1,53E-2 5,08E-2 3,54E+1 5,06E+0 1,19E+2 
Depozitul de minereu sărac 2,02E+3 4,08E+2 4,27E+2 2,44E+2 1,62E+0 1,62E-4 2,75E-2 8,10E-4 1,13E-3 1,62E-4 1,62E-2 5,38E-2 4,27E+1 6,11E+0 1,22E+2 
Depozitul de roci sterile Cetate 7,02E+3 1,44E+3 4,43E+2 2,53E+2 1,68E+0 1,68E-4 2,85E-2 8,39E-4 1,17E-3 1,68E-4 1,68E-2 5,57E-2 4,43E+1 6,32E+0 1,26E+2 
Depozitul de roci sterile Cârnic 2,45E+3 4,92E+2 9,92E+0 5,67E+0 3,76E-2 3,76E-6 6,40E-4 1,88E-5 2,63E-5 3,76E-6 3,76E-4 1,25E-3 9,92E-1 1,42E-1 2,84E+0 
Depozitul de sol vegetal de pe 
amplasamentul iazului de 
decantare 

1,11E+3 2,33E+2 2,39E+2 1,37E+2 9,57E-1 9,57E-5 1,63E-2 4,79E-4 6,70E-4 9,57E-5 9,57E-3 3,18E-2 2,39E+1 3,42E+0 6,84E+1 

Depozitul e sol vegetal de pe 
amplasamentul uzinei de 
procesare 

9,43E+2 1,99E+2 2,39E+2 1,37E+2 9,57E-1 9,57E-5 1,63E-2 4,79E-4 6,70E-4 9,57E-5 9,57E-3 3,18E-2 2,39E+1 3,42E+0 6,84E+1 

Depozitul de sol vegetal de pe 
amplasamentul carierei Şulei 5,72E+2 1,25E+2 2,39E+2 1,37E+2 9,57E-1 9,57E-5 1,63E-2 4,79E-4 6,70E-4 9,57E-5 9,57E-3 3,18E-2 2,39E+1 3,42E+0 6,84E+1 

Barajul iazului de decantare 1,71E+3 3,63E+2 1,58E+2 9,02E+1 5,99E-1 5,99E-5 1,02E-2 3,00E-4 4,19E-4 5,99E-5 5,99E-3 1,99E-2 1,58E+1 2,26E+0 4,51E+1 
Cariera Pârâul Porcului  2,79E+3 1,66E+3 1,48E+2 2,96E+2 4,23E+0 4,23E-4 7,19E-2 2,11E-3 2,96E-3 4,23E-4 4,23E-2 1,40E-1 1,48E+1 2,11E+0 4,23E+1 
Cariera Şulei 4,48E+3 2,05E+3 2,07E+2 4,13E+2 5,90E+0 5,90E-4 1,00E-1 2,95E-3 4,13E-3 5,90E-4 5,90E-2 1,96E-1 2,07E+1 2,95E+0 5,90E+1 
Staţia de preparare a 
betoanelor 3,19E+2 9,30E+1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Construcţie drumuri 1,30E+4 4,58E+3 1,16E+3 1,85E+3 1,03E+1 1,03E-3 1,75E-1 5,16E-3 7,22E-3 1,03E-3 1,03E-1 1,29E-1 7,84E+0 1,03E+0 2,89E+1 
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Tabel 4.2-9. Faza de construcţie – Sinteza emisiilor din surse nedirijate staţionare şi mobile (utilaje mobile) – continuare 

Debite masice orare maxime de poluanţi (g/h)1 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 

                
Amplasamentul uzinei de 
procesare 8,60E+3 3,30E+3 2,54E+3 1,45E+3 7,25E+1 7,25E-3 1,23E+0 3,62E-2 5,07E-2 7,25E-3 7,25E-1 2,41E+0 2,54E+2 3,62E+1 7,25E+2 

Cariera Cetate 1,15E+4 4,82E+3 3,35E+3 2,09E+3 1,58E+1 1,58E-3 2,69E-1 7,92E-3 1,11E-2 1,58E-3 1,58E-1 5,26E-1 3,66E+2 5,23E+1 1,23E+3 
Cariera Cârnic 2,72E+3 1,40E+3 3,24E+2 2,02E+2 1,53E+0 1,53E-4 2,60E-2 7,65E-4 1,07E-3 1,53E-4 1,53E-2 5,08E-2 3,54E+1 5,06E+0 1,19E+2 
Depozitul de minereu sărac 2,00E+3 4,03E+2 4,12E+2 2,35E+2 1,56E+0 1,56E-4 2,65E-2 7,80E-4 1,09E-3 1,56E-4 1,56E-2 5,18E-2 4,12E+1 5,88E+0 1,18E+2 
Depozitul de roci sterile Cetate 7,01E+3 1,44E+3 4,12E+2 2,35E+2 1,56E+0 1,56E-4 2,65E-2 7,80E-4 1,09E-3 1,56E-4 1,56E-2 5,18E-2 4,12E+1 5,88E+0 1,18E+2 
Depozitul de roci sterile Cârnic 6,79E+3 1,40E+3 4,12E+2 2,35E+2 1,56E+0 1,56E-4 2,65E-2 7,80E-4 1,09E-3 1,56E-4 1,56E-2 5,18E-2 4,12E+1 5,88E+0 1,18E+2 
Depozitul de sol vegetal de pe 
amplasamentul iazului de 
decantare 

0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Depozitul de sol vegetal de pe 
amplasamentul uzinei de 
procesare 

0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Depozitul de sol vegetal de pe 
amplasamentul carierei Şulei 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Barajul iazului de decantare 5,82E+3 2,02E+3 9,61E+2 5,49E+2 3,65E+0 3,65E-4 6,20E-2 1,82E-3 2,55E-3 3,65E-4 3,65E-2 1,21E-1 9,61E+1 1,37E+1 2,75E+2 
Cariera Pârâul Porcului 7,79E+3 5,71E+3 1,92E+3 1,10E+3 7,29E+0 7,29E-4 1,24E-1 3,65E-3 5,10E-3 7,29E-4 7,29E-2 2,42E-1 1,92E+2 2,75E+1 5,49E+2 
Cariera Şulei 9,10E+3 3,28E+3 1,92E+3 1,10E+3 7,29E+0 7,29E-4 1,24E-1 3,65E-3 5,10E-3 7,29E-4 7,29E-2 2,42E-1 1,92E+2 2,75E+1 5,49E+2 
Staţia de preparare a 
betoanelor 

3,19E+2 9,30E+1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 

Construcţie drumuri 1,42E+5 2,40E+4 7,55E+3 9,69E+3 7,09E+1 7,09E-3 1,21E+0 3,55E-2 4,97E-2 7,09E-3 7,09E-1 7,95E-1 7,18E+1 8,83E+0 3,08E+2 
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Tabel 4.2-9. Faza de construcţie – Sinteza emisiilor din surse nedirijate staţionare şi mobile (utilaje mobile) – continuare 
Debite masice anuale de poluanţi (t/an) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 

      [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3]    
Amplasamentul uzinei de 
procesare 1,24E+1 3,36E+0 5,57E+0 1,11E+1 1,59E-1 1,59E-5 2,70E-3 7,95E-5 1,11E-4 1,59E-5 1,59E-3 5,28E-3 5,57E-1 7,95E-2 1,59E+0 

Cariera Cetate 9,05E+1 4,83E+1 2,61E+1 1,63E+1 1,23E-1 1,23E-5 2,09E-3 6,14E-5 8,59E-5 1,23E-5 1,23E-3 4,08E-3 2,85E+0 4,06E-1 9,56E+0 
Cariera Cârnic 2,38E+1 1,23E+1 2,84E+0 1,77E+0 1,34E-2 1,34E-6 2,28E-4 6,70E-6 9,38E-6 1,34E-6 1,34E-4 4,45E-4 3,10E-1 4,43E-2 1,04E+0 
Depozitul de minereu sărac 1,77E+1 3,57E+0 3,74E+0 2,14E+0 1,42E-2 1,42E-6 2,41E-4 7,10E-6 9,93E-6 1,42E-6 1,42E-4 4,71E-4 3,74E-1 5,35E-2 1,07E+0 
Depozitul de roci sterile Cetate 6,15E+1 1,26E+1 3,88E+0 2,22E+0 1,47E-2 1,47E-6 2,50E-4 7,35E-6 1,03E-5 1,47E-6 1,47E-4 4,88E-4 3,88E-1 5,54E-2 1,11E+0 
Depozitul de roci sterile Cârnic 2,15E+1 4,31E+0 8,69E-2 4,97E-2 3,30E-4 3,30E-8 5,60E-6 1,65E-7 2,31E-7 3,30E-8 3,30E-6 1,09E-5 8,69E-3 1,24E-3 2,48E-2 
Stiva de sol vegetal de pe 
amplasamentul iazului de 
decantare 

9,73E+0 2,04E+0 2,10E+0 1,20E+0 8,38E-3 8,38E-7 1,43E-4 4,19E-6 5,87E-6 8,38E-7 8,38E-5 2,78E-4 2,10E-1 3,00E-2 5,99E-1 

Stiva de sol vegetal de pe 
amplasamentul uzinei de 
decantare 

8,26E+0 1,75E+0 2,10E+0 1,20E+0 8,38E-3 8,38E-7 1,43E-4 4,19E-6 5,87E-6 8,38E-7 8,38E-5 2,78E-4 2,10E-1 3,00E-2 5,99E-1 

Stiva de sol vegetal de pe 
amplasamentul carierei Şulei 5,01E+0 1,10E+0 2,10E+0 1,20E+0 8,38E-3 8,38E-7 1,43E-4 4,19E-6 5,87E-6 8,38E-7 8,38E-5 2,78E-4 2,10E-1 3,00E-2 5,99E-1 

Barajul iazului de decantare 1,49E+1 3,18E+0 1,38E+0 7,91E-1 5,25E-3 5,25E-7 8,92E-5 2,62E-6 3,67E-6 5,25E-7 5,25E-5 1,74E-4 1,38E-1 1,98E-2 3,95E-1 
Cariera Pârâul Porcului 2,44E+1 1,45E+1 1,30E+0 2,59E+0 3,70E-2 3,70E-6 6,30E-4 1,85E-5 2,59E-5 3,70E-6 3,70E-4 1,23E-3 1,30E-1 1,85E-2 3,70E-1 
Cariera Şulei 3,92E+1 1,79E+1 1,81E+0 3,62E+0 5,17E-2 5,17E-6 8,79E-4 2,59E-5 3,62E-5 5,17E-6 5,17E-4 1,72E-3 1,81E-1 2,59E-2 5,17E-1 
Staţia de preparare a betoanelor 2,79E+0 8,15E-1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 
Construcţie drumuri 1,14E+2 4,01E+1 1,02E+1 1,62E+1 9,04E-2 9,04E-6 1,54E-3 4,52E-5 6,33E-5 9,04E-6 9,04E-4 1,13E-3 6,87E-2 9,01E-3 2,54E-1 
 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Secţiunea 2: Surse de poluare aferente Proiectului şi caracteristicile acestora 

Pagina 47 din 184 

Tabel 4.2-10. Faza de construcţie – Emisii din surse mobile (vehicule) 

Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 1 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV Sursă 

     [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3] [x 10-3]    
Vehicule de 
transport 
rocă/minereu 

1,64E+04 4,33E+03 3,69E+03 8,76E+03 6,59E+01 6,59E-03 1,12E+00 3,29E-02 4,61E-02 6,59E-03 6,59E-01 2,18E-01 1,89E+02 1,64E+01 1,26E+03 

Vehicule de 
transport personal 1,65E-01 5,47E-02 5,66E-03 7,82E-02 3,68E-05 3,68E-09 6,26E-07 1,84E-08 2,58E-08 3,68E-09 3,68E-07 ---- 4,49E-05 0,00E+00 2,07E-03 

Vehicule de 
aprovizionare 5,61E-02 1,92E-02 8,08E-03 1,12E-01 5,26E-05 5,26E-09 8,94E-07 2,63E-08 3,68E-08 5,26E-09 5,26E-07 ---- 6,42E-05 0,00E+00 2,95E-03 

Debite masice orare maxime de poluanţi (g/h) 2  
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 

Vehicule de 
transport 
rocă/minereu 

9,73E+04 2,62E+04 8,33E+03 2,66E+04 2,01E+02 2,01E-02 3,41E+00 1,00E-01 1,40E-01 2,01E-02 2,01E+00 ---- 2,45E+02 0,00E+00 3,06E+03 

Vehicule de 
transport 
personal1 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

Vehicule de 
aprovizionare1 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

Debite masice anuale de poluanţi (t/an) 1 
 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 
Vehicule de 
transport 
rocă/minereu 

1,44E+02 3,80E+01 3,23E+01 7,67E+01 5,77E-01 5,77E-05 9,81E-03 2,88E-04 4,04E-04 5,77E-05 5,77E-03 1,91E-03 1,66E+00 1,44E-01 1,10E+01 

Vehicule de 
transport personal 

1,45E-3 4,79E-4 4,96E-5 6,85E-4 3,23E-7 3,23E-8 5,49E-6 1,61E-7 2,26E-7 3,23E-8 3,23E-6 ---- 3,94E-7 0,00E+0 1,81E-5 

Vehicule de 
aprovizionare 4,91E-4 1,68E-4 7,08E-5 9,78E-4 4,61E-7 4,61E-8 7,83E-6 2,30E-7 3,23E-7 4,61E-8 4,61E-6 ---- 5,62E-7 0,00E+0 2,59E-5 
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Tabel 4.2-11. Parametrii surselor staţionare de poluanţi (Faza de construcţie) 

X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

  Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 

gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale sursei 
punctuale sau 
ale începutului 
sursei liniare 

(m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

centrului sursei 
(m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru  
evacuare 

(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Amplasamentul 
uzinei de 
procesare 

2.550.000 
m3 2520 PP 837 5 - - Ambiantă - - - - 354282 534484 1054 513 344.400 

Cariera Cetate 9.574.923 
t 7608 CET_OP 907 5 - - Ambiantă  - - - 355207 534783 604 441 242.206 

Cariera Cârnic 438.944 t 840 CI_OP 1014 5 - - Ambiantă - - - - 356105 535037 601 363 197.839 
Depozitul de 
minereu sărac 

504.300 
m3 8760 LGO 773 5 - - Ambiantă - - - - 354609 535119 870 309 228.872 

Depozitul de 
roci sterile 
Cetate 

3.770.000 
m3 8616 CE_WD 758 5 - - Ambiantă - - - - 354310 535010 642 322 164.665 

Depozitul de 
roci sterile 
Cârnic 

64.516 m3 120 CI_WD 962 5 - - Ambiantă - - - - 356513 534167 1080 304 244.688 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
iazului de 
decantare 

95.000 m3 360 
Sistemul 
iazului de 
decantare_S 

688 5 - - Ambiantă - - - - 353766 531583 312 182 49.281 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
uzinei de 
procesare 

42.000 m3 360 PS 923 5 - - Ambiantă - - - - 354364 533813 183 454 77.320 
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X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

  Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 

gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale sursei 
punctuale sau 
ale începutului 
sursei liniare 

(m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

centrului sursei 
(m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru  
evacuare 

(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
carierei Şulei 

21.850 m3 120 SU_S 1024 5 - - Ambiantă - - - - 357156 535336 372 242 76.928 

Barajul iazului 
de decantare 

428.000 
m3 1800 

Sistemul 
iazului de 
decantare_EM 

694 5 - - Ambiantă - - - - 354337 532199 432 205 121.909 

Cariera Pârâul 
Porcului 465.000 t 1128 PIG_VQ 793 5 - - Ambiantă - - - - 353965 535922 258 220 45.465 

Cariera Şulei 2.470.000 
t 

1560 SU_Q 1103 5 - - Ambiantă - - - - 357466 535454 600 311 113.285 

Staţia de 
preparare a 
betoanelor 

8700 m3 3240 CONC_BAT 807 5 - - Ambiantă - - - - 354044 534943 10 10 100 

Generator 
cariera Pârâul 
Porcului 

550 kW 3240 P_VLYGEN 764 20 0,8 6,991 115 353915 535791 - - 353915 535791 - - - 

Generator 
uzina de 
procesare 
Generator 

2100 kW 3240 PP_GEN 832 20 0,8 8,289 115 353857 534319 - - 353857 534319 - - - 
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Tabel 4.2-12. Anul 0 – Caracteristici drumuri 

Surse aferente construcţiei de 
drumuri 

Lungime 
(m) 

Lăţime 
(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Drum principal 1 (Acces uzină de 
procesare) 280 30 8.400 

Drum principal 2A (Variantă 
ocolitoare sudică) 

6.500 30 195.000 

Drum secundar 1 4.380 30 131.400 
Drum secundar 2 1.525 30 45.750 
Drum secundar 3 630 30 18.900 
Drum secundar 4 2.500 30 75.000 
Drum secundar 5 360 30 10.800 
Drum secundar 6 1.160 30 34.800 
Drum secundar 7 315 30 9.450 
Drum secundar 8 1.350 30 40.500 
Drum secundar 8A 1.025 30 30.750 
Drum secundar 9 620 30 18.600 
Drum secundar 10 750 30 22.500 
Drum secundar 11 510 30 15.300 
Drum secundar 12 973 30 29.190 
Drum secundar 13 521 30 15.630 
Drum secundar 14 1.137 30 34.110 
Drum transport carieră Cârnic  2.181 30 65.430 
Drum transport carieră Cetate  770 30 23.100 
Drum transport stivă de minereu 
sărac Cetate 861 30 25.830 

 
2.2.2 Inventarul emisiilor – Faza de operare 

Analiza activităţilor aferente fazei de operare va fi împărţită în trei zone majore de 
management:  

� Extracţie minieră de suprafaţă, prin metode convenţionale, în carierele Cetate, 
Cârnic, Orlea şi Jig, constând din forare, puşcare, încărcare minereu şi rocă sterilă 
cu ajutorul excavatoarelor hidraulice şi încărcătoarelor frontale, transportul minereului 
la uzina de procesare şi la depozitul de minereu sărac, transportul rocii sterile la 
depozitele special amenajate sau la carierele care urmează a fi închise şi reabilitate, 
cu ajutorul unor autobasculante de 150 t, pe drumuri special amenajate; 

� Procesarea minereului în cadrul uzinei de procesare, în vederea extragerii aurului 
şi argintului şi obţinerii de lingouri doré; procesarea minereului implică: 

• concasarea, măcinarea şi concentrarea minereului;  
• leşierea cu cianură a minereului măcinat; 
• adsorbţia aurului şi argintului extras pe cărbune activ, urmată de eluarea 

aurului şi argintului; 
• electroliza aurului şi argintului stripat de pe coloanele de cărbune activ şi 

recuperarea nămolului de metal preţios; 
• electroliza nămolului; 
• topirea metalelor pentru a produce lingouri; 
• îngroşarea tulburelii de steril; 
• tratarea tulburelii de steril în vederea reducerii concentraţiilor de cianură 

sub valorile limită admise, înaintea descărcării acesteia din incintă, spre 
conductele de transport; 

� Depozitarea tulburelii de steril în iazul de decantare, printr-un sistem special 
amenajat de conducte de transport şi de descărcare. 

 
Toate activităţile aferente fazei de operare – cu excepţia transportului de persoane şi 

al materialelor pe drumurile publice din afara concesiunii miniere a Proiectului – se vor 
desfăşura în interiorul zonei Proiectului. Exploatarea minieră se va desfăşura în mod 
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obişnuit, în mai multe amplasamente separate şi bine definite din cuprinsul acestei zone, 
precum şi într-o zonă industrială. Fiecare dintre aceste amplasamente va fi caracterizat prin 
surse de emisie specifice. Amploarea exploatării miniere va înregistra variaţii pe durata 
ciclului de viaţă al Proiectului. Din acest motiv, pentru analiza şi prezentarea emisiilor, au 
fost selectaţi anii 9, 10, 12 şi 14. În următoarele paragrafe se descriu sursele potenţiale şi 
poluanţii caracteristici pentru fiecare amplasament. În Tabelele 4.2-13 – 4.2-22 sunt 
prezentaţi în detaliu, parametrii emisiilor şi ai surselor de emisie caracteristice pentru faza 
operaţională. 

 
2.2.2.1 Activităţi specifice extracţiei miniere în carieră 

Toate activităţile aferente exploatării de suprafaţă a minereurilor constituie surse 
potenţiale de emisii fugitive de praf, precum şi de emisii de poluanţi specifici gazelor de 
eşapament provenite de la utilajele acţionate de motoare cu ardere internă şi de la 
vehiculele utilizate pentru extragerea materialului din cariere şi pentru transportul acestuia la 
uzina de procesare sau la stivele corespunzătoare de material. Emisiile specifice vor fi 
reprezentate de: 1) emisii de scurtă durată de praf asociate activităţilor de forare; praf şi 
poluanţi gazoşi emişi ca urmare a detonării explozibililor ANFO [de exemplu, CO, NOx, SO2, 
hidrocarburi (în special CH4), H2S şi NH3]; 2) emisii fugitive de praf provenite de la activităţile 
de excavare, concasare "in situ" a blocurilor supragabaritice, depozitare şi încărcare în 
camioane de transport; 3) poluanţi conţinuţi în gazele de eşapament provenite de la utilajele 
şi vehiculele care operează în cariere, incluzând: NO, NO2, N2O, CO, CO2, SO2, CH4, 
COVnm, precum şi particule cu conţinut de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn); 4) praf 
antrenat de pe căile de rulare şi gaze de eşapament provenite de la camioanele care 
transportă minereul spre uzina de procesare, roca sterilă, solul vegetal/de decopertă şi 
minereul sărac către depozitele corespunzătoare. Praful generat de activităţile de extracţie 
poate conţine diverse concentraţii de metale, cum ar fi: As, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, şi Zn. Unele 
dintre acestea sunt toxice, fiind cunoscut faptul că metale precum Cr şi Ni sunt potenţial 
cancerigene. 

Sursele asociate exploatării miniere de suprafaţă se află la nivelul solului sau la mică 
înălţime faţă de acesta. Sursele au un caracter relativ continuu, cu rate de emisie variabile, 
depinzând de tipurile de activitate şi de condiţiile meteorologice. Singura sursă instantanee – 
durând câteva milisecunde – este puşcarea. Dispersia iniţială a poluanţilor va fi limitată, dar 
va fi iniţiată prin mişcări atmosferice ascensionale manifestate aproape de nivelul solului 
sau, în cazul poluanţilor emişi de surse mobile, prin turbulenţe locale generate de mişcarea 
sursei. Oeraţiile de puşcare vor avea drept rezultat o dispersie iniţială semnificativă, datorată 
impulsului generat de forţele care apar în timpul exploziei. Sursele din cariere sunt de tip 
punctiform, de suprafaţă şi liniare. Acestor surse nu li se pot atribui concentraţii specifice în 
emisie, datorită caracterului lor liber, deschis şi nedirijat. Din acelaşi motiv, astfel de emisii 
nu pot fi evaluate din punct de vedere al O.M. 462/1993.  

În elaborarea inventarului de emisii pentru faza de operare, au fost luaţi în 
considerare următorii parametri: 

� Cantitatea maximă de rocă (minereu şi rocă steril) prevăzută a se extrage anual din 
cariere; 

� Întregul domeniu de operaţii aferente extracţiei miniere a minereului (de exemplu, 
forare, puşcare, concasare, manevrare, transport), ţinându-se seama de cantităţile 
maxime care se aşteaptă să fie extrase; 

� Numărul de găuri de forare; 

� Suprafaţa medie afectată de puşcare; 

� Cantitatea de explozibili utilizată; 

� Tipul de explozibili (ANFO); 

� Numărul total de kilometri parcurşi de vehiculele de transport rocă/minereu, numărul 
de curse şi numărul de ore lucrate; 

� Viteza medie de trafic;  
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� Lungimea drumurilor;  

� Caracteristicile suprafeţei de rulare; 

� Consumul şi tipul de carburant al vehiculelor de transport rocă/minereu şi al altor 
utilaje staţionare şi mobile;  

� Programul de lucru al fiecărei cariere; 

� Tipul de vehicule/utilaje utilizate, puterea motoarelor; 

� Suprafeţele active expuse eroziunii eoliene; 

� Umiditatea rocii; 

� Concentraţiile medii de metale în praf. 
 

Inventarele detaliate ale emisiilor pentru faza de operare au fost elaborate pentru anii 
9, 10, 12 şi 14. Principalul criteriu care a stat la baza selectării acestor patru ani ca fiind 
reprezentativi pentru etapa de operare a fost evidenţierea impactului maxim al activităţilor 
asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili. Astfel: 

� În anul 9 activităţile de extracţie a minereului se vor efectua în toate cele patru 
cariere, activitatea din cariera Cârnic urmând a se desfăşura în extremitatea nordică 
a acesteia, cea mai apropiată de zona protejată Roşia Montană; de asemenea, vor 
avea loc activităţi de depunere a rocilor sterile în depozitul Cârnic; 

� În anul 10 activităţile de extracţie se vor efectua în carierele Cetate, Orlea şi Jig, în 
cariera Orlea urmând a se desfăşura cea mai intensă activitate din întreaga perioadă 
de operare a acestei cariere; de asemenea, în acest an va avea loc o activitate 
intensă de închidere a carierei Cârnic, prin depunerea de roci sterile în vederea 
reabilitării acestui amplasament; 

� În anul 12 vor fi efectuate activităţi de extracţie din carierele Cetate şi Orlea, din 
cariera Cetate urmând a se desfăşura cea mai intensă activitate din întreaga 
perioadă de operare a acestei cariere; de asemenea, în acest an va avea loc 
închiderea carierei Jig, prin depunerea de roci sterile în vederea reabilitării acestui 
amplasament;  

� În anul 14 se vor desfăşura activităţi intense de extracţie în cariera Cetate şi va fi 
finalizată închiderea carierei Orlea, prin depunerea de roci sterile în vederea 
reabilitării acestui amplasament.  

 
Sursele potenţiale de poluare asociate altor amplasamente sunt: 

� Activităţile de construcţie pentru înălţarea digului de la iazul de decantare a tulburelii 
de steril; 

� Eroziunea eoliană de pe grămezile de sol depozitate în vederea utilizării în etapa de 
închidere şi de reabilitare. 

 

Inventarele de emisii cuprind, pentru fiecare amplasament şi pentru fiecare an luat în 
considerare pentru etapa de operare, următoarele: 

� Inventare de emisii care includ ratele orare de emisie asociate fiecărei activităţi în 
parte; 

� Inventare de emisii care includ ratele de emisie orare maxim posibile, prin cumularea 
emisiilor unor activităţi care pot avea loc simultan, utilizate pentru modelarea 
impactului maxim pe termen scurt; 

� Inventare de emisii care includ ratele de emisie orare medii, utilizate pentru 
modelarea impactului pe termen lung; 

� Inventare de emisii care includ ratele de emisie anuale. 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Secţiunea 2: Surse de poluare aferente Proiectului şi caracteristicile acestora 

Pagina 53 din 184 

Activităţile din cariere care pot avea loc simultan sunt reprezentate de utilizarea 
grederului pentru realizarea/întreţinerea drumurilor din carieră, încărcarea vehiculelor cu 
minereu şi încărcarea vehiculelor cu roci sterile, la care se adaugă eroziunea eoliană. Se 
menţionează că activităţile de forare a găurilor de puşcare şi puşcarea se vor efectua numai 
după încetarea tuturor celorlalte activităţi din cariere. Activităţile de forare şi de puşcare vor 
avea durate şi frecvenţe reduse (2 - 3 ori pe săptămână). 

Principalele tipuri de echipamente mobile şi de vehicule care vor fi utilizate pentru 
executarea activităţilor din cariere sunt prezentate în tabelul de mai jos.  
 
Tabel 4.2-13. Utilaje mobile şi vehicule 

Utilaje/vehicule Puterea motorului (kW) 
Autogreder (Cat 16H) 205 
Excavator hidraulic (O&K RH200) 1680 
Încărcător pe roţi (Cat 988G) 321 
Foreză (IR ECM 470) 107 
Buldozer pe roţi (Cat 834G) 413 
Foreză găuri de puşcare 391 
Camioane de transport (pentru minereu şi rocă 
sterilă) [Cat 785C] 

1005 

Cisternă (Cat 777D) 746 

 
În vederea determinării concentraţiilor de metale în particulele emise în atmosferă din 

activităţile de extracţie a minereului, respectiv, a emisiilor de metale asociate acestor 
activităţi, au fost luate în considerare concentraţiile de metale determinate prin analize de 
laborator din probe de rocă prelevate din cariere. În tabelul de mai jos se prezintă rezultatele 
privind concentraţiile medii de metale în rocile din cariere.   
 
Tabel 4.2-14. Concentraţii medii ale metalelor în roci (%) 
As Ba Sb Cu Pb Sn Mn Cr Ni Zn Co V Zr 

0,0168 0,119 0,0024 0,0058 0,025 0,0006 0,199 0,0023 0,0016 0,031 0,001 0,0107 0,0115 

 
Datorită variabilităţii orizontale şi verticale a conţinutului de metal în rocile excavate, 

aceste valori sunt incerte din punct de vedere al situaţiilor reale care pot să apară, dar oferă 
un ordin de mărime de care trebuie să se ţină seama. Pe parcursul fazei de operare a 
Proiectului, singurele metode precise pentru a determina conţinutul de metal al prafului, în 
special de componente toxice şi periculoase, şi implicit pentru a stabili riscurile pentru 
personalul de execuţie, populaţie şi mediu, se vor baza pe monitorizarea concentraţiilor de 
particule şi a conţinutului de metale toxice şi periculoase. 

Referitor la emisiile efective de particule emise în atmosfera liberă ca rezultat al 
activităţilor de pe amplasamentele carierelor se menţionează că acestea vor fi mai reduse 
decât cele rezultate din calcule, ca urmare a geometriei carierelor. Astfel, extracţia 
minereului se va realiza la adâncimi din ce în ce mai mari, ceea ce va determina formarea 
unor cavităţi ale căror baze pot depăşi 150 – 200 m adâncime faţă de cota iniţială. 
Particulele generate de activităţile desfăşurate cu preponderenţă la bazele cavităţilor se vor 
depune parţial pe suprafeţele din interiorul acestora, în atmosfera liberă scăpând doar o 
anumită fracţie din cantităţile totale emise. În vederea modelării cât mai apropiate de situaţia 
reală, a impactului asupra calităţii aerului s-a utilizat modelul ISC 3 pentru determinarea 
fracţiei de particule care scapă din cariere în atmosfera liberă. 

Modelul ia în considerare reţinerea parţială a emisiilor în interiorul carierelor, prin 
calcularea unei fracţii de particule care scapă, pentru fiecare categorie granulometrică. 
Variaţia în funcţie de dimensiuni a fracţiilor care scapă din carieră, determină o distribuţie 
modificată a acestor mase. Modelarea curgerilor a arătat că emisiile produse în interiorul 
carierelor au tendinţa să scape din zona de curenţi ascensionali. Algoritmul de modelare 
pentru cariere simulează scăpările de particule utilizând o sursă de suprafaţă efectivă de 
formă rectangulară definită pe baza metodei ISC pentru surse de suprafaţă. Forma, 
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mărimea şi amplasarea sursei de suprafaţă variază în funcţie de direcţia vântului şi de 
adâncimea relativă a carierei.  

Fracţia de particule care scapă pentru fiecare categorie granulometrică, εi, se 
calculează după cum urmează: 
 
εi =  1/[1 + vg/(α Ur)]           (1) 
unde: 

� vg = viteza de sedimentare gravitaţională (m/s); 

� Ur = Viteza vântului incident la 10 m (m/s); 

� α = constantă de proporţionalitate în relaţia dintre fluxul emergent din carieră şi 
produsul dintre Ur şi concentraţia din carieră (Thompson, 1994). 

 
Ratele de emisie corectate Qi pentru fiecare clasă granulometrică de particule, se 

calculează apoi cu: 
 
Qi = εi 

.  Φi 
. Q           (2) 

unde: 

� Q = rata totală a emisiilor (pentru toate particulele) în interiorul carierei; 

� Φi = fracţia masică iniţială pentru fiecare clasă granulometrică; 

� εi = fracţia de particule scăpate, calculată conform ecuaţiei (1). 
Rata totală de emisie corectată (pentru toate particulele care scapă din carieră), Qa, 

reprezintă suma factorilor Qi pentru toate categoriile granulometrice, calculată cu ecuaţia (2). 
Fracţiile masice de particule care scapă din carieră, Φai, pentru fiecare categorie se 
calculează cu: 
 
Φai = Qi/Qa            (3) 

Datorită sedimentării particulelor în interiorul carierei, distribuţia masei de particule 
care scapă din carieră este diferită de masa de particule emise. Valoarea corectată a ratei 
totale de emisie, Qa, şi valoarea corectată a fracţiei masice, Φai, reflectă această modificare, 
modelarea emisiilor din carieră utilizând tocmai aceste valori corectate. 

Inventarul emisiilor pentru anii 9, 10, 12 şi 14 este prezentat în Tabelele 4.2-15 – 4.2-
22. Ratele de emisie pentru particule, prezentate în aceste tabele, nu sunt corectate. 
Algoritmii pentru calculul fracţiilor de particule care scapă din cariere în atmosfera liberă, 
precum şi pentru determinarea surselor de suprafaţă efective (conform modelului ISC 3) au 
fost incluse în programul de calcul pentru modelarea matematică a dispersiei poluanţilor. 
Parametrii surselor de emisie sunt prezentaţi în Tabelele 4.2-23 – 4.2-26 pentru anii de 
operare 9, 10, 12 şi respectiv, 14. 
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Inventarul emisiilor pentru anul 9  
Tabel 4.2-15. Faza de operare – Emisii din surse staţionare nedirijate  

 

a. Cariera Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren 
PM10 1,344 
TPS 0,067 Încărcare în camioane 
PM10 0,032 
TPS 1,222 Eroziune eoliană 
PM10 0,611 

 
b. Cariera Cârnic 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren 
PM10 1,344 
TPS 0,169 Încărcare în camioane 
PM10 0,080 
TPS 1,726 Eroziune eoliană 
PM10 0,863 

 
c. Cariera Orlea 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren 
PM10 1,344 
TPS 0,206 Încărcare în camioane 
PM10 0,097 
TPS 0,309 Eroziune eoliană 
PM10 0,154 
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d. Cariera Jig 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren 
PM10 1,344 
TPS 0,022 Încărcare în camioane 
PM10 0,010 
TPS 0,406 Eroziune eoliană 
PM10 0,203 

 
e. Depozitul de roci sterile Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,000 Descărcare din camioane 
PM10 0,000 
TPS 1,089 Depozitare 
PM10 0,816 
TPS 1,661 Eroziune eoliană 
PM10 0,830 

 
f. Depozitul de roci sterile Cârnic 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,031 Descărcare din camioane 
PM10 0,016 
TPS 0,000 Depozitare 
PM10 0,000 
TPS 2,954 Eroziune eoliană 
PM10 1,477 

 
g. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Uzina de procesare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,188 Eroziune eoliană 
PM10 0,038 

 
h. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Cariera Şulei) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,120 Eroziune eoliană 
PM10 0,024 

 
i. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Sistemul iazului de decantare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,187 Eroziune eoliană 
PM10 0,037 
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j. Barajul iazului de decantare 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,004 Descărcare din camioane 
PM10 0,002 
TPS 1,089 Depozitare 
PM10 0,816 
TPS 1,089 Formatare şi compactare 
PM10 0,816 
TPS 1,301 Eroziune eoliană 
PM10 0,651 
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Tabel 4.2-16. Anul 9 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate 

Debite masice orare maxime de poluanţi (g/h) 
Denumirea sursei 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 6.021,78 4.031,59 8.487,50 5.330,00 37,35 0,00 0,63 0,02 0,03 0,00 0,37 1,24 3.169,00 133,25 932,75 
Cariera Cârnic 6.628,37 4.332,11 8.487,50 5.330,00 37,35 0,00 0,63 0,02 0,03 0,00 0,37 1,24 3.169,00 133,25 932,75 
Cariera Orlea 5.247,73 3.640,80 8.487,50 5.330,00 37,35 0,00 0,63 0,02 0,03 0,00 0,37 1,24 3.169,00 133,25 932,75 
Cariera Jig 5.161,02 3.602,42 8.487,50 5.330,00 37,35 0,00 0,63 0,02 0,03 0,00 0,37 1,24 3.169,00 133,25 932,75 
Drum transport carieră Cetate 2.579,63 1.828,18 1.624,94 4.396,94 41,79 4,18 710,42 20,89 29,25 4,18 417,89 0,00 636,25 0,00 33,35 
Drum transport carieră Cârnic 10.316,08 7.166,89 4.732,34 12.352,40 116,66 11,67 1.983,27 58,33 81,66 11,67 1.166,63 0,00 1.770,70 0,00 50,98 
Drum transport carieră Orlea 5.726,09 4.021,94 3.316,40 8.727,36 82,55 8,25 1.403,27 41,27 57,78 8,25 825,45 0,00 1.253,77 0,00 142,33 
Drum transport carieră Jig 673,05 508,02 773,83 2.217,96 21,28 2,13 361,79 10,64 14,90 2,13 212,82 0,00 325,53 0,00 100,71 
Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Uzina de procesare) 52,10 37,51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Sistemul iazului de 
decantare) 

33,21 23,91 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Şulei) 51,84 37,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de roci sterile Cetate 2.810,72 1.708,10 1.071,00 612,00 98,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 306,00 176,37 107,10 
Depozitul de roci sterile Cârnic 3.046,04 1.553,62 1.071,00 612,00 98,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 306,00 15,30 107,10 
Construcţia barajului iazului de 
decantare 3.560,67 2.363,82 1.372,00 784,00 104,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 
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Tabel 4.2-16. Anul 9 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate (continuare) 
Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 2.143,75 1.304,89 1.615,81 1.039,41 7,49 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,07 0,25 641,61 25,99 181,90 
Cariera Cârnic 4.062,49 2.621,91 4.095,85 2.634,77 18,98 0,00 0,32 0,01 0,01 0,00 0,19 0,63 1.626,39 65,87 461,09 
Cariera Orlea 3.151,35 2.294,31 4.983,24 3.205,61 23,09 0,00 0,39 0,01 0,02 0,00 0,23 0,77 1.978,75 80,14 560,98 
Cariera Jig 710,65 432,34 534,06 343,55 2,47 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 212,07 8,59 60,12 
Drum transport carieră Cetate 2.468,69 1.717,24 1.204,94 3.118,78 29,41 2,94 499,99 14,71 20,59 2,94 294,11 0,00 446,06 0,00 33,35 
Drum transport carieră Cârnic 10.233,63 7.084,44 4.420,19 11.402,46 107,46 10,75 1.826,88 53,73 75,22 10,75 1.074,63 0,00 1.629,35 0,00 131,11 
Drum transport carieră Orlea 5.653,83 3.949,68 3.042,85 7.894,87 74,48 7,45 1.266,22 37,24 52,14 7,45 744,83 0,00 1.129,90 0,00 90,87 
Drum transport carieră Jig 549,68 384,65 306,78 796,64 7,52 0,75 127,79 3,76 5,26 0,75 75,17 0,00 114,04 0,00 9,17 
Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Uzina de procesare) 52,10 37,51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Sistemul iazului de 
decantare) 

33,21 23,91 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Şulei) 

51,84 37,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de roci sterile Cetate 1.818,56 1.181,43 0,36 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,04 
Depozitul de roci sterile Cârnic 1.171,05 868,79 389,44 222,53 35,63 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 111,27 5,56 38,94 
Construcţia barajului iazului de 
decantare 

3.560,67 2.363,82 1.372,00 784,00 104,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 
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Tabel 4.2-16. Anul 9 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate (continuare) 
Debite masice anuale de poluanţi (t/an) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 18,26 11,12 13,77 8,86 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 0,22 1,55 
Cariera Cârnic 34,61 22,34 34,90 22,45 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 13,86 0,56 3,93 
Cariera Orlea 26,85 19,55 42,46 27,31 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 16,86 0,68 4,78 
Cariera Jig 6,05 3,68 4,55 2,93 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,07 0,51 
Drum transport carieră 
Cetate 21,03 14,63 10,27 26,57 0,25 0,03 4,26 0,13 0,18 0,03 2,51 0,00 3,80 0,00 0,28 

Drum transport carieră Cârnic 87,19 60,36 37,66 97,15 0,92 0,09 15,56 0,46 0,64 0,09 9,16 0,00 13,88 0,00 1,12 
Drum transport carieră Orlea 48,17 33,65 25,93 67,26 0,63 0,06 10,79 0,32 0,44 0,06 6,35 0,00 9,63 0,00 0,77 
Drum transport carieră Jig 4,68 3,28 2,61 6,79 0,06 0,01 1,09 0,03 0,04 0,01 0,64 0,00 0,97 0,00 0,08 
Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Uzina de 
procesare) 

0,44 0,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Sistemul iazului 
de decantare) 

0,28 0,20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Şulei) 

0,44 0,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de roci sterile 
Cetate 15,49 10,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depozitul de roci sterile 
Cârnic  

9,98 7,40 3,32 1,90 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,05 0,33 

Construcţia barajului 
sistemului iazului de 
decantare 

30,34 20,14 11,69 6,68 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,17 1,17 
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Inventarul emisiilor pentru Anul 10  
 
Tabel 4.2-17. Faza de operare – Emisii din surse staţionare nedirijate  
 
a. Cariera Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren 
PM10 1,344 
TPS 0,130 Încărcare în camioane 
PM10 0,062 
TPS 1,250 Eroziune eoliană 
PM10 0,625 

 
b. Depozitare roci sterile în cariera Cârnic 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,039 Descărcare din camioane 
PM10 0,018 
TPS 3,682 Depozitare 
PM10 1,841 
TPS 1,738 Eroziune eoliană 
PM10 0,869 

 
c. Cariera Orlea 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren 
PM10 1,344 
TPS 0,266 Încărcare în camioane 
PM10 0,126 
TPS 0,309 Eroziune eoliană 
PM10 0,155 
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d. Cariera Jig 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren 
PM10 1,344 
TPS 0,068 Încărcare în camioane 
PM10 0,032 
TPS 0,621 Eroziune eoliană 
PM10 0,311 

 
e. Depozitul de roci sterile Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 1,726 Eroziune eoliană 
PM10 0,863 

 
f. Depozitul de roci sterile Cârnic 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 3,040 Eroziune eoliană 
PM10 1,520 

 
f. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Uzina de procesare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,188 Eroziune eoliană 
PM10 0,038 

 
g. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Cariera Şulei) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,120 Eroziune eoliană 
PM10 0,024 

 
h. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Sistemul iazului de decantare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,187 Eroziune eoliană 
PM10 0,037 

 
i. Barajul iazului de decantare 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,003 Descărcare din camioane 
PM10 0,002 
TPS 1,089 Depozitare 
PM10 0,816 
TPS 1,089 Formatare şi compactare 
PM10 0,816 
TPS 1,527 Eroziune eoliană 
PM10 0,763 
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Tabel 4.2-18. Anul 10 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate 

Debite masice orare maxime de poluanţi (g/h) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 6.112,93 4.075,44 8.487,50 5.330,00 37,35 0,00 0,63 0,02 0,03 0,00 0,37 1,24 3.169,00 133,25 932,75 
Depozitare roci sterile în cariera 
Cârnic 5.536,62 2.806,46 1.372,00 784,00 5,23 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 

Cariera Orlea 5.308,14 3.669,38 8.487,50 5.330,00 37,35 0,00 0,63 0,02 0,03 0,00 0,37 1,24 3.169,00 133,25 932,75 
Cariera Jig 5.422,01 3.731,67 8.487,50 5.330,00 37,35 0,00 0,63 0,02 0,03 0,00 0,37 1,24 3.169,00 133,25 932,75 

Drum transport carieră Cetate 10.125,72 7.027,14 4.496,12 11.747,63 110,97 11,10 1.886,51 55,49 77,68 11,10 1.109,71 0,00 1.684,46 0,00 117,76 

Drum transport carieră Cârnic 16.880,58 11.686,62 7.173,93 18.603,25 175,49 17,55 2.983,39 87,75 122,85 17,55 1.754,93 0,00 2.662,07 0,00 214,10 
Drum transport carieră Orlea 5.673,08 3.999,37 3.561,90 9.355,87 88,46 8,85 1.503,83 44,23 61,92 8,85 884,61 0,00 1.343,40 0,00 107,92 
Drum transport carieră Jig 3.369,34 2.371,00 1.901,35 5.104,61 48,45 4,84 823,64 24,22 33,91 4,84 484,50 0,00 737,17 0,00 59,11 
Depozitul de sol vegetal/material din 
decopertă (Uzina de procesare) 52,10 37,51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material din 
decopertă (Sistemul iazului de 
decantare) 

33,21 23,91 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material din 
decopertă (Şulei) 51,84 37,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de roci sterile Cetate 2.814,50 1.679,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Depozitul de roci sterile Cârnic 3.040,22 1.520,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Construcţia barajului iazului de 
decantare 3.785,18 2.476,07 1.372,00 784,00 104,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 
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Tabel 4.2-18. Anul 10 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate (continuare) 
Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 2.943,74 1.897,87 2.955,57 1.901,25 13,69 0,00 0,23 0,01 0,01 0,00 0,14 0,45 1.173,60 47,53 332,72 
Depozitare roci sterile în cariera 
Cârnic 5.491,62 2.761,46 584,44 333,97 2,23 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 166,98 8,35 58,44 

Cariera Orlea 3.767,34 2.753,29 6.033,32 3.881,10 27,95 0,00 0,48 0,01 0,02 0,00 0,28 0,93 2.395,72 97,03 679,19 
Cariera Jig 1.504,28 974,22 1.540,79 991,16 7,14 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,07 0,24 611,82 24,78 173,45 

Drum transport carieră Cetate 10.030,17 6.931,58 4.134,38 10.646,79 100,31 10,03 1.705,27 50,16 70,22 10,03 1.003,10 0,00 1.520,66 0,00 117,76 

Drum transport carieră Cârnic 16.806,24 11.612,28 6.892,50 17.746,81 167,20 16,72 2.842,39 83,60 117,04 16,72 1.671,99 0,00 2.534,64 0,00 203,98 
Drum transport carieră Orlea 5.612,88 3.939,17 3.334,01 8.662,36 81,74 8,17 1.389,66 40,87 57,22 8,17 817,44 0,00 1.240,20 0,00 99,73 
Drum transport carieră Jig 3.257,54 2.259,19 1.478,09 3.816,52 35,98 3,60 611,58 17,99 25,18 3,60 359,75 0,00 545,50 0,00 43,89 
Depozitul de sol vegetal/material din 
decopertă (Uzina de procesare) 

52,10 37,51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material din 
decopertă (Sistemul iazului de 
decantare) 

33,21 23,91 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material din 
decopertă (Şulei) 51,84 37,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de roci sterile Cetate 802,47 401,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Depozitul de roci sterile Cârnic 3.040,22 1.520,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Construcţia barajului iazului de 
decantare 3.785,18 2.476,07 1.372,00 784,00 104,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 
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Tabel 4.2-18. Anul 10 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate (continuare) 
Debite masice anuale de poluanţi (t/an) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 25,08 16,17 25,18 16,20 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,40 2,83 
Depozitare roci sterile în cariera 
Cârnic 46,79 23,53 4,98 2,85 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 0,07 0,50 

Cariera Orlea 32,10 23,46 51,40 33,07 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 20,41 0,83 5,79 
Cariera Jig 12,82 8,30 13,13 8,44 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 0,21 1,48 
Drum transport carieră Cetate 85,46 59,06 35,22 90,71 0,85 0,09 14,53 0,43 0,60 0,09 8,55 0,00 12,96 0,00 1,00 
Drum transport carieră Cârnic 143,19 98,94 58,72 151,20 1,42 0,14 24,22 0,71 1,00 0,14 14,25 0,00 21,60 0,00 1,74 
Drum transport carieră Orlea 47,82 33,56 28,41 73,80 0,70 0,07 11,84 0,35 0,49 0,07 6,96 0,00 10,57 0,00 0,85 
Drum transport carieră Jig 27,75 19,25 12,59 32,52 0,31 0,03 5,21 0,15 0,21 0,03 3,07 0,00 4,65 0,00 0,37 
Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Uzina de 
procesare) 

0,44 0,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Sistemul iazului de 
decantare) 

0,28 0,20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Şulei) 0,44 0,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de roci sterile Cetate 6,84 3,42 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Depozitul de roci sterile Cârnic 25,90 12,95 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Construcţia barajului iazului de 
decantare 32,25 21,10 11,69 6,68 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,17 1,17 
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Inventarul emisiilor pentru Anul 12  
 
Tabel 4.2-19. Faza de operare – Emisii din surse staţionare nedirijate  
 
a. Cariera Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren  
PM10 1,344 
TPS 0,370 Încărcare în camioane 
PM10 0,175 
TPS 1,480 Eroziune eoliană 
PM10 0,740 

 
b. Cariera Orlea 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 2,688 Profilare teren  
PM10 1,344 
TPS 0,099 Încărcare în camioane 
PM10 0,047 
TPS 0,617 Eroziune eoliană 
PM10 0,309 

 
c. Depozitare roci sterile în cariera Jig 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,031 Descărcare din camioane 
PM10 0,015 
TPS 4,354 Depozitare 
PM10 2,177 
TPS 0,623 Eroziune eoliană 
PM10 0,312 

 
d. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Uzina de procesare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,188 Eroziune eoliană 
PM10 0,038 

 
e. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Cariera Şulei) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,120 Eroziune eoliană 
PM10 0,024 
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f. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Sistemul iazului de decantare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,187 Eroziune eoliană 
PM10 0,037 

 
g. Barajul iazului de decantare 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,005 Descărcare din camioane 
PM10 0,003 
TPS 1,089 Depozitare 
PM10 0,816 
TPS 1,089 Formatare şi compactare 
PM10 0,816 
TPS 1,734 Eroziune eoliană 
PM10 0,867 
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Tabel 4.2-20. Anul 12 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate 

Debite masice orare maxime de poluanţi (g/h) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 8.430,96 6.151,99 13.527,50 8.690,00 61,96 0,01 1,05 0,03 0,04 0,01 0,62 2,06 5.353,00 217,25 1.520,75 
Cariera Orlea 5.449,52 3.744,58 8.487,50 5.330,00 37,35 0,00 0,63 0,02 0,03 0,00 0,37 1,24 3.169,00 133,25 932,75 
Depozitare roci sterile în cariera Jig 5.086,77 2.581,75 1.372,00 784,00 5,23 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 

Drum transport carieră Cetate 28.498,69 19.704,93 11.858,84 30.597,40 288,38 28,84 4.902,42 144,19 201,86 28,84 2.883,78 0,00 4.372,44 0,00 334,19 

Drum transport carieră Orlea 2.973,49 2.106,28 1.903,11 5.109,10 48,49 4,85 824,36 24,25 33,94 4,85 484,92 0,00 737,81 0,00 59,16 
Drum transport carieră Jig 8.056,14 5.587,97 3.664,33 9.466,20 89,24 8,92 1.517,05 44,62 62,47 8,92 892,38 0,00 1.353,20 0,00 108,87 
Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Uzina de procesare) 52,10 37,51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Sistemul iazului de 
decantare) 

33,21 23,91 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Şulei) 51,84 37,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Construcţia barajului iazului de 
decantare 3.994,88 2.580,92 1.372,00 784,00 104,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 
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Tabel 4.2-20. Anul 12 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate (continuare) 

Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 
Denumirea sursei 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 6.558,82 4.562,82 8.899,90 5.725,11 41,23 0,00 0,70 0,02 0,03 0,00 0,41 1,37 3.533,99 143,13 1.001,89 
Cariera Orlea 1.981,26 1.335,33 2.390,32 1.537,64 11,07 0,00 0,19 0,01 0,01 0,00 0,11 0,37 949,15 38,44 269,09 
Depozitare roci sterile în cariera Jig 682,22 354,33 491,89 281,08 1,87 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 140,54 7,03 49,19 

Drum transport carieră Cetate 28.471,43 19.677,66 11.755,62 30.283,26 285,34 28,53 4.850,70 142,67 199,73 28,53 2.853,35 0,00 4.325,70 0,00 334,19 

Drum transport carieră Orlea 2.871,44 2.004,23 1.516,79 3.933,45 37,11 3,71 630,81 18,55 25,97 3,71 371,06 0,00 562,87 0,00 45,27 
Drum transport carieră Jig 8.056,14 5.587,97 3.664,33 9.466,20 89,24 8,92 1.517,05 44,62 62,47 8,92 892,38 0,00 1.353,20 0,00 108,87 
Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Uzina de procesare) 52,10 37,51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Sistemul iazului de 
decantare) 

33,21 23,91 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Şulei) 51,84 37,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Construcţia barajului iazului de 
decantare 

3.994,88 2.580,92 1.372,00 784,00 104,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 
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Tabel 4.2-20. Anul 12 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate (continuare) 

Debite masice anuale de poluanţi (t/an) 
Denumirea sursei 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 55,88 38,88 75,83 48,78 0,35 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 30,11 1,22 8,54 
Cariera Orlea 16,88 11,38 20,37 13,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 0,33 2,29 
Depozitare roci sterile în cariera Jig 5,81 3,02 4,19 2,39 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,06 0,42 

Drum transport carieră Cetate 242,58 167,65 100,16 258,01 2,43 0,24 41,33 1,22 1,70 0,24 24,31 0,00 36,85 0,00 2,85 

Drum transport carieră Orlea 24,46 17,08 12,92 33,51 0,32 0,03 5,37 0,16 0,22 0,03 3,16 0,00 4,80 0,00 0,39 
Drum transport carieră Jig 68,64 47,61 31,22 80,65 0,76 0,08 12,93 0,38 0,53 0,08 7,60 0,00 11,53 0,00 0,93 
Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Uzina de procesare) 0,44 0,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Sistemul iazului de 
decantare) 

0,28 0,20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol vegetal/material 
din decopertă (Şulei) 0,44 0,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Construcţia barajului iazului de 
decantare 

34,04 21,99 11,69 6,68 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,17 1,17 
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Inventarul emisiilor pentru Anul 14 
 
Tabel 4.2-21. Faza de operare – Emisii din surse staţionare nedirijate  
 
a. Cariera Cetate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 2,755 Forare 
PM10 1,378 
TPS 156,73 kg/detonare 
PM10 78,37 kg/detonare 
NOx 128,0 kg/detonare 
CO 544,0 kg/detonare 

Puşcare 

SO2 16,0 kg/detonare 
TPS 5,376 Profilare teren  
PM10 2,688 
TPS 0,248 Încărcare în camioane 
PM10 0,117 
TPS 1,711 Eroziune eoliană 
PM10 0,855 

 
b. Depozitare roci sterile în cariera Orlea 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,014 Descărcare din camioane 
PM10 0,006 
TPS 3,682 Depozitare 
PM10 1,841 
TPS 0,925 Eroziune eoliană 
PM10 0,463 

 
c. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Uzina de procesare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,188 Eroziune eoliană 
PM10 0,038 

 
d. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Cariera Şulei) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0.120 Eroziune eoliană 
PM10 0.024 

 
e. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă (Sistemul iazului de decantare) 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,187 Eroziune eoliană 
PM10 0,037 
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f. Barajul iazului de decantare 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(kg/h) 

TPS 0,004 Descărcare din camioane 
PM10 0,002 
TPS 1,089 Depozitare 
PM10 0,816 
TPS 1,089 Formatare şi compactare 
PM10 0,816 
TPS 1,887 Eroziune eoliană 
PM10 0,944 
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Tabel 4.2-22. Anul 14 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate 

Debite masice orare maxime de poluanţi (g/h) 
Denumirea sursei 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 11.346,95 7.672,98 15.617,00 9.884,00 70,61 0,01 1,20 0,04 0,05 0,01 0,71 2,34 5.950,00 0,00 1.729,70 
Depozitare roci sterile în 
cariera Orlea 

4.740,20 2.429,43 2.089,50 1.194,00 8,65 0,00 0,15 0,00 0,01 0,00 0,09 0,29 597,00 0,00 208,95 

Drum transport carieră Cetate 19.269,63 13.376,79 8.598,79 22.487,96 212,46 21,25 3.611,85 106,23 148,72 21,25 2.124,62 0,00 3.225,28 0,00 223,95 

Drum transport carieră Orlea 2.084,47 1.437,31 490,27 1.492,00 14,45 1,44 245,64 7,22 10,11 1,44 144,49 0,00 222,01 0,00 0,00 
Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Uzina de 
procesare) 

52,10 37,51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Sistemul iazului 
de decantare) 

33,21 23,91 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Şulei) 

51,84 37,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Construcţia barajului iazului 
de decantare 4.147,35 2.657,16 1.372,00 784,00 104,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 0,00 137,20 
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Tabel 4.2-22. Anul 14 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate (continuare) 
Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 8.202,96 5.809,95 11.802,06 7.592,01 54,68 0,01 0,93 0,03 0,04 0,01 0,55 1,82 4.686,38 189,80 1.328,60 
Depozitare roci sterile în 
cariera Orlea 

4.645,35 2.334,58 429,59 245,48 1,64 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 122,74 6,14 42,96 

Drum transport carieră 
Cetate 19.146,19 13.253,36 8.131,50 21.065,91 198,69 19,87 3.377,73 99,35 139,08 19,87 1.986,90 0,00 3.013,68 0,00 223,95 

Drum transport carieră 
Orlea 2.162,87 1.515,71 1.207,84 3.166,42 29,93 2,99 508,79 14,96 20,95 2,99 299,29 0,00 454,43 0,00 0,00 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Uzina de 
procesare) 

52,10 37,51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Sistemul iazului 
de decantare) 

33,21 23,91 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Şulei) 

51,84 37,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Construcţia barajului iazului 
de decantare 

4.147,35 2.657,16 1.372,00 784,00 104,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 392,00 19,60 137,20 
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Tabel 4.2-22. Anul 14 de operare. Emisii din surse staţionare şi mobile nedirijate (continuare) 
Debite masice anuale de poluanţi (t/an) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP COV CH4 N2O 

Cariera Cetate 69,89 49,50 100,55 64,68 0,47 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 39,93 1,62 11,32 
Depozitare roci sterile în 
cariera Orlea 

39,58 19,89 3,66 2,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,05 0,37 

Drum transport carieră 
Cetate 163,13 112,92 69,28 179,48 1,69 0,17 28,78 0,85 1,18 0,17 16,93 0,00 25,68 0,00 1,91 

Drum transport carieră 
Orlea 18,43 12,91 10,29 26,98 0,25 0,03 4,33 0,13 0,18 0,03 2,55 0,00 3,87 0,00 0,00 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Uzina de 
procesare) 

0,44 0,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Sistemul iazului 
de decantare) 

0,28 0,20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Depozitul de sol 
vegetal/material din 
decopertă (Şulei) 

0,44 0,32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Construcţia barajului iazului 
de decantare 

35,34 22,64 11,69 6,68 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,17 1,17 
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Tabel 4.2-23. Parametrii surselor staţionare de poluanţi (Faza de operare – Anul 9) 

X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei 

Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 
gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale 
sursei 

punctuale 
sau ale 

începutului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 
 

Coordonatele 
UTM ale 

centrului de 
simetrie (m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie* 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Cariera Cetate 
(mii tone) 

4.747 8520 CET_OP 907 5 - - Ambiantă  - - - 355207 534783 911 479 503.796 

Cariera Cârnic 
(mii tone) 

12.033 8520 CI_OP 1014 5 - - Ambiantă - - - - 356105 535037 1137 859 711.624 

Cariera Orlea 
(mii tone) 

14.640 8520 ORLEA 952 5 - - Ambiantă     355024 535771 524 266 127.365 

Cariera Jig 
(mii tone) 

1.569 8520 JIG 1065 5 - - Ambiantă     356317 536180 870 212 167.319 

Depozitul de 
roci sterile 
Cetate (mii 
tone) 

11 100 CE_WD 758 5 - - Ambiantă - - - - 354310 535010 757 310 300.908 

Depozitul de 
roci sterile 
Cârnic (mii 
tone) 

12.043 8520 CI_WD 962 5 - - Ambiantă - - - - 356513 534167 1985 719 1.217.672 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
iazului de 
decantare 
Suprafaţa 
depozitului (m2) 

108.562 8760 Sistemul 
iazului de 
decantare_S 

688 5 - - Ambiantă - - - - 353766 531583 312 182 49.281 
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X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 

gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale 
sursei 

punctuale 
sau ale 

începutului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 
 

Coordonatele 
UTM ale 

centrului de 
simetrie (m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie* 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
uzinei de 
procesare 
Suprafaţa 
depozitului (m2) 

86.424 8760 PS 923 5 - - Ambiantă - - - - 354364 533813 183 454 77.320 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
carierei Şulei 
Suprafaţa 
depozitului (m2) 

114.584 8760 SU_S 1024 5 - - Ambiantă - - - - 357156 535336 372 242 76.928 

Barajul iazului 
de decantare 
Cantitate 
transferată 
către sistemul 
iazului de 
decantare (mii 
tone) 

2.838 8520 Sistemul 
iazului de 
decantare_EM 

694 5 - - Ambiantă - - - - 354337 532199 964 535 255.103 

 
* Producţie cariere = minereu + roci sterile 
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Tabel 4.2-24. Parametrii surselor staţionare de poluanţi (Faza de operare – Anul 10) 

X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei 

Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 
gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale 
sursei 

punctuale 
sau ale 

începutului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 
 

Coordonatele 
UTM ale 

centrului de 
simetrie (m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie* 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Cariera Cetate 
(mii tone) 9.265 8520 CET_OP 907 5 - - Ambiantă  - - - 355207 534783 1013 643 515.182 

Rambleiere 
carieră Cârnic 
(mii tone) 

15.054 8520 CI_OP 1014 5 - - Ambiantă - - - - 356105 535037 1137 859 716.264 

Cariera Orlea 
(mii tone) 

18.913 8520 ORLEA 952 5 - - Ambiantă     355024 535771 531 266 127.502 

Cariera Jig 
(mii tone) 4.830 8520 JIG 1065 5 - - Ambiantă     356317 536180 884 284 256.065 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
iazului de 
decantare 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

108.562 8760 
Sistemul 
iazului de 
decantare_S 

688 5 - - Ambiantă - - - - 353766 531583 312 182 49.281 
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X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 

gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale 
sursei 

punctuale 
sau ale 

începutului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 
 

Coordonatele 
UTM ale 

centrului de 
simetrie (m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie* 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
uzinei de 
procesare 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

86.424 8760 PS 923 5 - - Ambiantă - - - - 354364 533813 183 454 77.320 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
carierei Şulei 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

114.584 8760 SU_S 1024 5 - - Ambiantă - - - - 357156 535336 372 242 76.928 

Barajul iazului 
de decantare 
Cantitate 
transferată 
către sistemul 
iazului de 
decantare (mii 
tone) 

2.530 8520 
Sistemul 
iazului de 
decantare_EM 

694 5 - - Ambiantă - - - - 354337 532199 1091 553 292.575 

 
* Producţie cariere = minereu + roci sterile 
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Tabel 4.2-25. Parametrii surselor staţionare de poluanţi (Faza de operare – Anul 12) 

X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei 

Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 
gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale 
sursei 

punctuale 
sau ale 

începutului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 
 

Coordonatele 
UTM ale 

centrului de 
simetrie (m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie* 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Cariera Cetate 
(mii tone) 26.294 8520 CET_OP 907 5 - - Ambiantă  - - - 355207 534783 1013 643 610.247 

Cariera 
Orlea(mii tone) 

7.062 8520 ORLEA 952 5 - - Ambiantă     355024 535771 935 392 254.470 

Depozitare roci 
sterile în 
cariera Jig 
(mii tone) 

11.941 8520 JIG 1065 5 - - Ambiantă     356317 536180 884 284 256.969 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
iazului de 
decantare 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

108.562 8760 
Sistemul 
iazului de 
decantare_S 

688 5 - - Ambiantă - - - - 353766 531583 312 182 49.281 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
uzinei de 
procesare 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

86.424 8760 PS 923 5 - - Ambiantă - - - - 354364 533813 183 454 77.320 
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X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 

gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale 
sursei 

punctuale 
sau ale 

începutului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 
 

Coordonatele 
UTM ale 

centrului de 
simetrie (m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie* 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
carierei Şulei 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

114.584 8760 SU_S 1024 5 - - Ambiantă - - - - 357156 535336 372 242 76.928 

Barajul iazului 
de decantare 
Cantitate 
transferată 
către sistemul 
iazului de 
decantare (mii 
tone) 

5.622 8520 
Sistemul 
iazului de 
decantare_EM 

694 5 - - Ambiantă - - - - 354337 532199 1161 591 316.856 

 
* Producţie cariere = minereu + roci sterile 
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Tabel 4.2-26. Parametrii surselor staţionare de poluanţi (Faza de operare – Anul 14) 

X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 

gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale 
sursei 

punctuale 
sau ale 

începutului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 
 

Coordonatele 
UTM ale 

centrului de 
simetrie (m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie* 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Cariera Cetate 
(mii tone) 17.620 8520 CET_OP 907 5 - - Ambiantă  - - - 355207 534783 1242 643 705.312 

Depozitare roci 
sterile în 
cariera Orlea 
(mii tone) 

5.270 8520 ORLEA 952 5 - - Ambiantă     355024 535771 935 392 381.437 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
iazului de 
decantare 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

108.562 8760 
Sistemul 
iazului de 
decantare_S 

688 5 - - Ambiantă - - - - 353766 531583 312 182 49.281 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
uzinei de 
procesare 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

86.424 8760 PS 923 5 - - Ambiantă - - - - 354364 533813 183 454 77.320 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Secţiunea 2: Surse de poluare aferente Proiectului şi caracteristicile acestora 

Pagina 83 din 184 

X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 

gazelor evacuate 

Coordonate 
UTM ale 
sursei 

punctuale 
sau ale 

începutului 
sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei 

liniare (m) 
 

Coordonatele 
UTM ale 

centrului de 
simetrie (m) 

 

Denumirea 
sursei 

Producţie* 
Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Depozitul de 
sol vegetal de 
pe 
amplasamentul 
carierei Şulei 
Suprafaţa 
depozitului 
(m2) 

114.584 8760 SU_S 1024 5 - - Ambiantă - - - - 357156 535336 372 242 76.928 

Barajul iazului 
de decantare 
Cantitate 
transferată 
către sistemul 
iazului de 
decantare (mii 
tone) 

4.885 8520 
Sistemul 
iazului de 
decantare_EM 

694 5 - - Ambiantă - - - - 354337 532199 1221 611 364.624 

 
* Producţie cariere = minereu + roci sterile 
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2.2.2.2 Activităţi desfăşurate pe amplasamentul uzinei de procesare 
Funcţionarea uzinei de procesare va fi constantă pe durata fazei de operare a 

Proiectului.  Elaborarea inventarelor de emisii se bazează pe capacitatea proiectată medie şi 
maximă a uzinei de procesare. Poluanţii atmosferici asociaţi uzinei de procesare se pot 
clasifica în trei categorii care includ: surse staţionare asociate procesului de producţie, surse 
staţionare asociate amenajarilor şi activităţilor auxiliare şi surse mobile asociate transportului 
de materiale şi de personal, spre şi de la uzina de procesare. 

Uzina de procesare va constitui un ansamblu complex de instalaţii cuprinzând trei 
faze principale de procesare a minereului, amenajări pentru depozitarea varului şi a 
reactivilor tehnologici, precum şi amenajări auxiliare. Operaţiile tehnologice principale 
cuprind: 

� Prepararea minereului implică aducerea fragmentelor de rocă la o dimensiune 
corespunzătoare (de ordinul zecilor de microni) procedeelor de recuperare a 
metalelor. Această fază include operaţii de concasare şi de măcinare mecanică; 

� Recuperarea metalului implică aplicarea unor procedee specifice pentru 
recuperarea metalelor utile din granulele de minereu; 

� Topirea şi turnarea necesită tratamentul termic (topirea) metalelor şi turnarea 
acestora în lingouri; 

� Instalaţiile şi echipamentele pentru depozitarea şi procesarea varului includ 
silozurile de var, moara de var şi benzile transportoare aferente; 

� Amenajarile de depozitare a reactivilor includ: un rezervor de amestec pentru 
sulfatul de cupru, un rezervor de stocare a metabisulfitului de sodiu, precum şi 
utilajele de depozitare şi manevrare aferente acestor reactivi; 

� Amenajarile auxiliare sunt reprezentate de centrala termică, zona de depozitare şi 
de distribuţie a carburanţilor şi generatorul de avarie. 

 
Fiecărei zone din cadrul uzinei de procesare i se asociază poluanţi atmosferici 

specifici. Sinteza emisiilor şi a parametrilor caracteristici pentru fiecare sursă existentă în 
uzina de procesare, este prezentată în Tabelele 4.2-27 – 4.2-37.  

În faza de preparare poluanţii caracteristici sunt reprezentaţi de particule cu diverse 
granulometrii. Particulele eliberate pe parcursul diverselor etape de preparare a minereului 
au un anumit conţinut de metale. Natura şi concentraţiile acestor metale sunt similare cu 
cele identificate în minereu. Faza de recuperare a metalului constă din procese umede 
cărora le sunt caracteristici poluanţi gazoşi specifici. Fazele de topire şi de turnare au 
asociate emisii de particule metalice fine (oxizi ai metalelor topite şi mici cantităţi de metal 
care nu au putut fi eliminate pe parcursul procesului de recuperare) şi care rezultă ca urmare 
a condensării vaporilor de metal în aer. Vor fi de asemenea generate mici cantităţi de NO2, 
CO2 şi oxizi generate prin topirea fluxurilor. 

Procesarea minereului implică utilizarea câtorva reactivi chimici. 
În cele de mai jos sunt prezentate sursele de poluanţi, sistemele de control al 

emisiilor, debitele masice şi alţi parametri de emisie caracteristici pentru amplasamentul 
uzinei de procesare, pentru toate fazele de prelucrare, precum şi pentru zonele de 
depozitare a varului şi reactivilor. Ratele debitelor masice de poluanţi au fost determinate cu 
ajutorul metodologiei EEA/EMEP/CORINAIR, ultima versiune (1996) şi a metodologiei US 
EPA/AP-42, versiunea 11.0, 2004. Emisiile potenţiale de cianuri se bazează pe bilanţul de 
masă al cianurilor prezentate în subcapitolul 4.1. 
 
Surse aferente preparării minereului 

Prepararea minereului include următoarele operaţii şi instalaţii destinate protecţiei 
atmosferei: 

� Descărcarea minereului din basculantele de transport de la cariere în depozitul de 
minereu al uzinei sau direct în concasor. Depozitul de minereu este deschis. În cazul 
în care alimentarea concasorului nu se realizează direct din mijloacele de transport, 
aceasta se va efectua din depozitul de minereu cu un încărcător frontal. Cantitatea 
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de minereu depozitată nu va depăşi 300.000 tone (121.392 m3), iar suprafaţa 
depozitului va fi de 7469 m2. Zona de descărcare a minereului din camioanele de 
transport sau din încărcătorul frontal în concasor va fi prevăzută cu un sistem de 
control al emisiilor (sistem cu ceaţă) cu o eficienţă de 96 %. 

� Concasarea primară a minereului va fi realizată într-un concasor giratoriu cu o 
capacitate maximă de 3450 t/h, dar care va funcţiona în mod normal la o capacitate 
nominală orară de 2500 t. Concasorul va fi prevăzut cu un sistem de control al 
emisiilor (sistem cu ceaţă) cu o eficienţă de 96 %. 

� Transferul minereului concasat (dimensiuni de 7,5-30 cm) pe un alimentator cu plăci 
metalice, transferul minereului concasat de la alimentatorul cu plăci metalice pe 
banda transportoare de descărcare, transferul aceluiaşi material de pe banda 
transportoare pe banda de alimentare a depozitului (incluzând cântarul de bandă 
pentru minereu); această bandă descarcă minereul într-o stivă exterioară (cu o 
suprafaţă de 17000 m2 şi o capacitate maximă de 40000 t = 16000 m3). Benzile 
transportoare vor fi acoperite. Zonele de descărcare ale celor două benzi 
transportoare vor fi prevăzute cu sisteme de control al emisiilor (sistem cu ceaţă) cu 
o eficienţă de 96 %. 

� Transferul minereului concasat primar, prin intermediul unei benzi transportoare 
carcasate, de la stivă la circuitul de măcinare. Încărcarea benzii se va face cu 
ajutorul a trei alimentatoare cu bandă amplasate într-un tunel subteran dotat cu 
sistem de evacuare a aerului impurificat cu o debit de aer de 13000 Nm3/h. 
Evacuarea aerului se va realiza printr-un coş cu diametrul de 0,8 m, la 5 m deasupra 
solului. Zona celor trei alimentatoare va fi prevăzută cu sisteme cu ceaţă (eficienţă 96 
%) pentru controlul emisiilor de particule. 

� Măcinarea minereului concasat cu ajutorul unui sistem care include: un alimentator 
cu bandă al morii semiautogene, un sistem de transfer al varului uscat de pe banda 
rulantă de la moara de var pe banda transportoare pentru minereu, o moară 
semiautogenă, un sistem de granoclasare şi recuperare a pietrişului, două 
concasoare secundare pentru mărunţirea acestor blocuri până la 2,5-10 cm, sisteme 
de benzi transportoare pentru transferul blocurilor supragabaritice către 
depozitul/bena de descărcare pietriş care alimentează concasoarele secundare şi 
pentru transportul materialului concasat secundar către alimentatorul cu bandă al 
morii semiautogene, două mori cu bile pentru măcinarea suplimentară a materialului 
evacuat de la moara semiautogenă. Circuitul de măcinare va fi amenajat într-o 
incintă închisă. Morile sunt prevăzute cu carcase metalice, iar materialul descărcat 
din circuitul de măcinare va fi stropit cu o soluţie diluată de cianură. Cele două 
concasoare secundare vor fi prevăzute cu sisteme de control al emisiilor (captarea 
prafului cu ajutorul unor sisteme cu ceaţă – eficienţă 96 %) şi instalaţii locale pentru 
colectarea aerului poluat, fiecare cu un debit de aer de 12000 Nm3/h; evacuarea 
aerului se face prin intermediul unor coşuri cu diametrul de 0,8 m şi înălţimea de 8 m.  

 
În continuare, sunt prezentate sursele de poluare a aerului şi poluanţii specifici 

asociaţi fazei de preparare a minereului 
 a. Depozitul de minereu – sursă deschisă, liberă, nedirijată, la nivelul solului, aflată 

în proximitatea concasorului giratoriu destinat concasării primare. Sursele de emisie sunt 
reprezentate de: 

� Descărcarea minereului din camioanele de transport în stivă; 

� Eroziune eoliană pe suprafeţele active ale depozitului şi de pe platforma depozitului. 
 
b. Concasarea primară a minereului – este asociată cu următoarele surse: 

� Descărcarea minereului din camioanele de transport în concasor – sursă nedirijată 
(emisii fugitive), sisteme de control al emisiilor (sistemcu ceaţă – eficienţă 96 %); 
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� Transferul minereului de la stivă la alimentatorul concasorului, cu ajutorul unui 
încărcător frontal – sursă nedirijată; zonă prevăzută cu sisteme de control al emisiilor 
(sisteme cu ceaţă – eficienţă 96 %); 

� Concasarea minereului (concasare primară) – sursă nedirijată cu sistem de control al 
emisiilor (sistem cu ceaţă – eficienţă 96 %); 

� Transferul minereului concasat pe banda de descărcare şi alimentatorul următoarei 
trepte – sursă nedirijată prevăzută cu sistem de control al emisiilor (sistem cu ceaţă – 
eficienţă 96 %); 

� Transferul minereului de la alimentator pe banda transportoare de descărcare – 
sursă nedirijată prevăzută cu sistem de control al emisiilor (sistem cu ceaţă – 
eficienţă 96 %);  

� Transferul minereului de pe banda de descărcare, pe banda transportoare de 
alimentare a depozitului de minereu concasat – sursă nedirijată prevăzută cu sistem 
de control al emisiilor (sistem cu ceaţă – eficienţă 96 %). 

 
c. Depozitul de minereu concasat – sursele de poluare atmosferică sunt 

următoarele: 

� Transferul materialului de la depozitul de minereu  concasat (descărcare de pe 
banda transportoare a depozitului) – sursă nedirijată;  

� Încărcarea minereului concasat de la depozit pe cele trei alimentatoare ale benzii 
principale de alimentare a circuitului de măcinare – sursă dirijată, prevăzută cu 
sisteme de control al emisiilor (sistem cu ceaţă – eficienţă 96 %); 

� Eroziune eoliană de pe suprafaţa depozitului de minereu – sursă nedirijată, deschisă, 
situată la nivelul solului. 
 
Poluanţii caracteristici pentru operaţiile de concasare, transfer, descărcare şi 

încărcare a minereului spre şi dinspre depozitul de minereu concasat sunt reprezentaţi prin 
particule cu diverse granulometrii. Particulele au un anumit conţinut de metale grele. Alţi 
poluanţi atmosferici specifici sunt generaţi de surse mobile (vehicule de transport 
rocă/minereu şi încărcătorul frontal). 
 

d. Circuitul de măcinare – are următoarele surse asociate: 

� O sursă nedirijată reprezentată de evacuarea prin ventilaţie naturală a particulelor 
generate în incinta de măcinare; emisiile de particule vor fi asociate următoarelor 
activităţi: transferul varului măcinat pe banda transportoare de alimentare a morii 
semiautogene, transferul minereului în interiorul morii semiautogene, transferul 
fracţiei supragabaritice de la moara semiautogenă la depozitul/concasoarele de 
pietriş, transferul pietrişului de la concasorul de pietriş la alimentatorul cu bandă al 
morii semiautogene. 

� Două surse nedirijate reprezentate de transferul fracţiei supragabaritice de la moara 
semiautogenă la depozitul/concasoarele de pietriş, concasoarele de pietriş, transferul 
materialului de la concasoarele de pietriş la alimentatorul cu bandă al morii 
semiautogene.  

 
Principalul poluant asociat circuitului de măcinare este reprezentat de particule cu 

diverse granulometrii. 
Trebuie reţinut faptul că în circuitul de măcinare se adaugă o cantitate redusă de 

soluţie diluată de cianură. Deoarece mediul alcalin este menţinut sub control prin intermediul 
unor sisteme de monitorizare a pH-ului, al unor puncte de referinţă şi al unor senzori de 
interceptie si alarmare, probabilitatea formării şi pierderii de HCN este foarte scăzută. Soluţia 
de cianură adăugată împreună cu minereul concasat în moara semiautogenă va contribui la 
reducerea emisiilor de particule în incinta circuitului de măcinare. 
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Emisiile de poluanţi au fost determinate pe baza următoarelor elemente: 

� Cantitatea maximă de minereu transportat de la cariere şi descărcat în stivă, pe oră – 
în mod normal 2000 t/h; 

� Cantitatea medie de minereu brut stivuit – 300.000 t (120,000 m3), pe o suprafaţă de 
aproximativ 7.500 m2; 

� Cantitatea orară de minereu transferat spre concasorul primar, concasat şi transferat 
spre Depozitul de minereu concasat – 2500 t/h în medie şi până la 3450 t/h 
(presupunând că transferul se face în proporţie de 50 % din camioane şi 50 % din 
stivă); 

� Un încărcător frontal care va lucra 0,8 % din timp la Depozitul de minereu brut, având 
un motor de 350 kW şi un consum mediu de carburant de 70 kg/h; 

� Cantitatea orară de minereu încărcat de la stivă – valoare medie 1600 t/h, maximum 
2300 t/h; 

� Cantitatea orară de var măcinat adăugat pe alimentatorul cu bandă al morii 
semiautogene: în medie 5,1 t/h, maximum 10,9 t/h; 

� Cantitatea orară de minereu transferat către moara semiautogenă – în medie 2000 
t/h, maximum 3000 t/h; 

� Cantitatea orară de pietriş manevrat, cantitatea de pietriş concasat secundar şi 
transferat către alimentatorul cu bandă al morii semiautogene – în medie 400 t/h, 
maximum 650 t/h; 

� Cantitatea orară de pietriş concasat în fiecare dintre cele două concasoare 
secundare – în medie 200 t/h, maximum 325 t/h; 

� Eficienţa sistemelor cu ceaţă pentru reducerea emisiilor de particule – 96 %;  

� Conţinutul mediu de metale în particule, pe baza concentraţiilor medii de metal din 
minereu. 

 
e. Recuperarea metalului  
Procesul de recuperare a metalului va include două faze principale: 

� Leşiere, adsorbţie şi îngroşare; 

� Desorbţie şi recuperare aur şi argint. 
 

Prima fază implică leşierea minereului într-o suspensie de var şi soluţie de cianură 
de sodiu, în rezervoarele CIL, urmată de adsorbţia metalelor pe cărbune activ. Sterilul este 
îngroşat şi supus unui proces de tratare a cianurii cu SO2/aer, fiind apoi transferat spre 
sistemul iazului de decantare.  

A doua fază include o spălare acidă (în HCl diluat), neutralizare a cărbunelui activ 
încărcat cu metale adsorbite şi eluarea metalelor. Spălarea acidă şi neutralizare vor avea loc 
în coloanele de spălare şi neutralizare. Eluarea metalelor de pe cărbunele activ va fi un 
proces desfăşurat la temperatură înaltă, în coloanele de eluare. Agentul termic necesar 
procesului de eluare va fi asigurat de două încălzitoare (pe bază de gaz petrolier lichefiat). 
Cărbunele stripat este transferat pentru reactivare către cele două cuptoare orizontale. 

După această operaţie, eluatul este transferat la o retortă pentru recuperare, în fază 
umedă, a mercurului, după care este transferat la celula de electroliză. Nămolul de aur şi de 
argint se recuperează de pe catodul celulei de electroliză şi este transferat la retorta pentru 
mercur şi apoi la cele două cuptoare cu inducţie pentru topire. Operaţiile de recuperare a 
metalului se desfăşoară într-o incintă închisă. 

Sursele potenţiale de poluare atmosferică asociate operaţiilor de recuperare a 
metalului preţios, sunt redate în sinteză, în cele de mai jos, împreună cu o discuţie privind 
sistemele aplicabile de control al emisiilor: 

� Rezervoarele de leşiere şi decantorul (amplasate în aer liber) – menţinerea unui 
mediu puternic alcalin (pH = 10,5 sau mai mult) în rezervoarele de leşiere şi 
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decantare este fundamentală pentru o recuperare eficientă a metalelor din minereul 
concasat, limitând semnificativ formarea şi eliberarea de HCN în atmosferă. Vor fi 
instalate puncte de monitorizare a pH-ului, puncte de urmărire a procesului şi senzori 
de interceptie si alarmare pentru HCN pentru a se asigura că operatorii au la 
îndemână mijloacele de a menţine aceste nivele ridicate ale pH. Cu toate acestea, 
bilanţul de masă al cianurii, prezentat în subcapitolul 4.1 estimează cu rezerve faptul 
că va exista o pierdere minimă de cianură prin volatilizare, în această parte a 
procesului tehnologic. Această pierdere potenţială a fost modelată avându-se în 
vedere efectele posibile asupra forţei de muncă şi a locuitorilor din zonele învecinate, 
conform celor menţionate în acest capitol. 

� Coloanele de spălare acidă şi neutralizare a cărbunelui (cu soluţie diluată de NaOH) 
– transferul cărbunelui activ încărcat cu complecşi cianuraţi de aur şi argint, 
reprezintă un proces umed realizat prin intermediul a două sisteme, fiecare constând 
dintr-un alimentator şi un separator granulometric. Cantităţi deosebit de reduse (la 
nivel de urme sau ultra-urme) de HCN generat în mediul acid, pot fi eliberate în 
incinta de lucru, dar acestea vor fi evacuate prin ventilaţie naturală. 

� Coloanele de eluare – cele două coloane de eluare funcţionează sub presiune, iar 
desorbţia complecşilor metalici se produce în condiţii de temperatură înaltă. Procesul 
de eluare în sine, nu va produce emisii atmosferice. Sursele de poluanţi asociate 
coloanelor de eluare vor fi reprezentate de două încălzitoare cu ulei care vor 
funcţiona cu gaz petrolier lichefiat, cu un consum orar maxim de 2 x 450 kg/h = 900 
kg/h. Încălzitoarele vor funcţiona în patru cicluri de câte 4,5 ore pe zi. Gazele de 
ardere vor fi evacuate prin coşuri separate de 30 de metri înălţime, având un 
diametru interior la vîrf de 1,0 metri. Poluanţii eliberaţi sunt specifici pentru gazul 
petrolier lichefiat, acesta fiind considerat ca cel mai "curat" combustibil disponibil 
pentru procesele de ardere. 

� Instalaţiile de reactivare (regenerare) a cărbunelui constau din: două site de 
deshidratare amplasate în punctul de descărcare a cărbunelui activ, două pâlnii şi 
două benzi transportoare de alimentare a cuptorului de reactivare a cărbunelui, două 
cuptoare de reactivare şi două rezervoare de răcire pentru colectarea cărbunelui 
reactivat. Punctele de descărcare ale cuptoarelor de reactivare nr.1 şi nr. 2 sunt 
prevăzute cu instalaţii locale de captare mecanică a aerului poluat, fiecare având un 
debit de aer de 1.600 Nm3/h. Instalaţiile de captare sunt conectate la un scruber 
umed cu o eficienţă a controlului emisiilor de 90 % şi cu un debit de aer de 46.280 
Nm3/h. La acest scruber sunt conectate, de asemenea, alte instalaţii locale de 
captare a aerului şi anume, cele asociate celulelor de electroliză, concasorului de 
zgură şi retortei de mercur. Aerul purificat este evacuat în atmosferă printr-un coş cu 
diametrul interior la vârf de 1,4 m şi cu o înălţime de 15 m. Zona de reactivare a 
cărbunelui este prevăzută cu un sistem de ventilare mecanică având un debit de aer 
de 6.200 Nm3/h. Aerul este evacuat în atmosferă printr-un coş cu diametrul interior 
de 0,6 m şi cu o înălţime de 10 m. Principalul poluant este reprezentat de particule 
de cărbune emise în timpul transferului cărbunelui filtrat către cuptoare şi în timpul 
transferului cărbunelui reactivat către rezervoarele de stocare. Cantităţile orare de 
cărbune manevrat sunt următoarele: cărbune transferat la sitele de deshidratare – 
6,6 t/h, cărbune transferat către cuptoarele de reactivare – 1,4 t/h, cărbune transferat 
către rezervoarele de răcire – 1,1 t/h. 

� Celulele de electroliză – Procesul de electroliză este realizat prin intermediul a două 
baterii, fiecare având câte opt celule de electroliză. Fiecare celulă este prevăzută cu 
o instalaţie locală de captare mecanică a aerului poluat. Instalaţiile locale de captare 
ale fiecărei baterii sunt racordate la două instalaţii centrale de captare-evacuare cu 
un debit de aer de 15.400 Nm3/h. Cele două instalaţii centrale sunt racordate la 
scruberul umed menţionat anterior. Poluanţii specifici sunt reprezentaţi de particule 
cu conţinut de metal şi de urme de amoniac (acesta putând fi generat prin desorbţia 
ionilor de amoniu în celulele de electroliză, conform ecuaţiilor: CN- + 2OH- = CNO- + 
H2O + 2e-, CNO- + 2H2O = NH4+ + CO3

2). 
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� Retorta de mercur –  este prevăzută cu o instalaţie de captare-evacuare mecanică a 
aerului încărcat cu vapori de apă, având un debit de aer de 2.600 Nm3/h. Instalaţia 
este racordată la scruberul umed menţionat anterior. Având în vedere parametrii de 
eficienţă ai sistemului utilizat pentru recuperarea mercurului şi ai sistemului de 
control al emisiilor, se estimează că în atmosferă nu va fi emis mercur. 

 

Debitele masice ale diverselor substanţe emise în atmosferă au fost determinate pe 
baza cantităţilor de materiale manevrate şi pe baza consumului de carburanţi. Debitele 
masice de poluanţi eliberaţi în atmosferă, precum şi alte caracteristici ale emisiilor generate 
de activităţile de recuperare a metalelor vor fi prezentate împreună cu emisiile generate de 
la la topire şi turnare. 
 

f. Topirea şi turnarea metalelor în lingouri  
Topirea aurului şi a argintului recuperate din celulele de electroliză va fi realizată în 

două cuptoare de inducţie, având fiecare o capacitate de 750 kg. Turnarea se va face în 
forme metalice, lingourile având o masă de 25 kg. Zgura de la cuptoarele de topire va fi 
concasată într-un concasor cu fălci şi transferată în circuitul de recuperare.  

Într-o primă fază, zgura este retopită. Zgura finală este concasată şi adăugată 
manual într-un sistem de pulverizare prevăzut cu colector de praf. Apoi zgura este 
transferată la o masă de concentrare. Atât concentrarea, cât şi separarea sunt procese 
umede. Concentratul este apoi transferat către cuptoarele de topire. 

În continuare, sunt prezentate sursele de poluanţi atmosferici asociate procesului de 
topire a aurului şi argintului, sistemele de control al emisiilor, precum şi poluanţii 
caracteristici: 

� Cuptoarele de topire – instalaţii locale pentru captarea mecanică a aerului încărcat 
cu particule fine (mai ales oxizi de aur şi argint, oxizi ai altor metale din parageneza 
minereului, toate generate ca urmare a evaporării metalelor şi condensării vaporilor 
în aer); fiecare instalaţie are un debit de aer de 5.500 Nm3/h. Instalaţiile de captare 
sunt racordate la un scruber umed (mediu alcalin – soluţie de NaOH). Aerul este 
evacuat cu un debit de 11.000 Nm3/h, printr-un coş cu diametrul interior la vârf de 0,6 
m şi cu o înălţime de 12 m. Scruberul umed are o eficienţă nominală de 95 %. 

� Concasorul şi pulverizatorul de zgură – instalaţii locale de captare mecanică a aerului 
încărcat (în principal) cu particule de metal, racordate la o instalaţie centrală cu un 
debit de aer de 9.680 Nm3/h. Instalaţia centrală este racordată la acelaşi scruber 
umed utilizat pentru instalaţiile de captare a aerului de la reactivarea cărbunelui, 
celulele de electroliză şi retorta de mercur. 

 
Au fost determinate debitele masice de substanţe eliberate în atmosferă şi alte 

caracteristici ale emisiilor asociate recuperării şi topirii aurului şi argintului. Rezultatele indică 
faptul că nivelul concentraţiilor în emisie asociate instalaţiilor şi activităţilor de recuperare a 
aurului şi argintului se încadrează sub limitele prevăzute de O.M. 462/1993 şi O.M. 
756/1997. 

Din acest motiv, nu va fi necesară luarea unor măsuri suplimentare de reducere a 
emisiilor de poluanţi, cu atât mai mult cu cât debitele masice estimate vor fi mai mici decât 
debitele masice minime utilizate de la care O.M. 462/1993 normează concentraţiile în emisii. 
 

g. Instalaţiile şi echipamentele pentru depozitarea şi procesarea varului 
Varul reprezintă unul dintre cei mai importanţi reactivi care urmează a fi utilizaţi în 

procesul tehnologic, atât în formă solidă (uscată), cât şi ca pastă hidratată. Sursele de 
emisie includ următoarele: 

� Transferul varului bulgări de la vehiculul de transport la cele două alimentatoare cu 
pâlnie ale silozurilor de var (rată medie 2x150 t/h, maximum 2x300 t/h) – surse 
nedirijate, intermitente; 
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� Transferul varului de la alimentatoare cu pâlnie, la alimentatoarele vibratoare (2x30 
t/h) – surse nedirijate, intermitente; 

� Transferul varului de la alimentatoarele vibratoare la transportoarele cu bandă către 
silozuri (2x30 t/h) – surse nedirijate, intermitente; 

� Transferul varului în cele două silozuri (2x30 t/h) – surse dirijate prevăzute cu 
sisteme de control al emisiilor (filtre cu saci, eficienţă 90 %), emisii intermitente; 

� Transferul varului din silozul de var nr. 1 pe alimentatorul de var nr. 1 (5,1 t/h în 
medie, 10,9 t/h maximum) – sursă nedirijată; 

� Transferul varului din silozul de var nr. 2 pe alimentatorul de var nr. 2 (0,6 t/h în 
medie, 6,0 t/h maximum) – sursă nedirijată; 

� Transferul varului de pe alimentatorul de var nr. 1 în moara de var nr. 1 (5,1 t/h în 
medie, 10,9 t/h maximum) – sursă nedirijată; 

� Transferul varului de pe alimentatorul de var nr. 2 în moara de var nr. 2 (0,6 t/h în 
medie, 6,0 t/h maximum) – sursă nedirijată; 

� Moara de var nr. 1 – (5,1 t/h în medie, 10,9 t/h maximum) – sursă nedirijată; 

� Moara de var nr. 2 – (0,6 t/h în medie, 6,0 t/h maximum) – sursă nedirijată; 

� Transferul varului de la moara de var nr. 1 pe transportorul cu bandă al varului 
concasat (5,1 t/h în medie, 10,9 t/h maximum) – sursă nedirijată; 

� Transferul varului de la moara de var nr. 2 pe transportorul cu bandă al varului 
concasat (0,6 t/h în medie, 6,0 t/h maximum) – sursă nedirijată; 

� Hidratarea varului – va fi realizată în instalaţia de stingere a varului, prevăzută cu o 
instalaţie locală de captare mecanică a poluanţilor, având un debit de 5.000 Nm3/h. 
Instalaţia de captare este racordată la un scruber umed cu eficienţă de 90 %. 
Evacuarea aerului purificat va fi făcută printr-un coş cu diametrul interior la vârf de 
0,4 m, la înălţimea de 8 m faţă de sol. Sursa este dirijată şi este prevăzută cu un 
sistem de control al emisiilor. 

 
Varul din moara nr. 1 este transferat pe banda de alimentare a morii semiautogene. 

Varul de la moara nr. 2 este transferat în instalaţia de stingere. Transportoarele cu bandă 
sunt prevăzute cu carcasă şi nu vor constitui surse de poluare atmosferică. 
 

h. Zona de depozitare a reactivilor 
Activităţile asociate zonei de depozitare a reactivilor şi care constituie surse 

potenţiale de poluanţi atmosferici sunt reprezentate de manevrarea sulfatului de cupru şi a 
metabisulfitului de sodiu. Ambele surse au un caracter intermitent. Sursele potenţiale de 
poluare atmosferică sunt următoarele: 

� Rezervorul de amestecare a sulfatului de cupru, prevăzut cu sistem local de captare-
evacuare mecanică a poluanţilor, cu un debit de aer de 1.000 Nm3/h. Sursa este 
dirijată. 

� Rezervorul de stocare a metabisulfitului de sodiu – prevăzut cu sistem local de 
captare-evacuare mecanică a poluanţilor, cu un debit de aer de 1.000 Nm3/h. Sursa 
este dirijată. 

 
În tabelele de mai jos sunt prezentate debitele masice de poluanţi asociate surselor 

dirijate din zona de depozitare a varului şi a reactivilor. Rezultatele demonstrează că nivelul 
concentraţiilor în emisie asociate surselor dirijate din zonele de depozitare a varului şi a 
reactivilor chimici sunt conforme cu limitele prevăzute de O.M. 462/1993. De asemenea, 
aceste concentraţii sunt mai mici decât pragurile de alertă şi de intervenţie stabilite prin O.M. 
756/1997. Fac excepţie emisiile de la instalaţia de stingere a varului unde concentraţia de 
TPS depăşeşte pragul de alertă în cazul funcţionării la capacitate maximă. 
 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Secţiunea 2: Surse de poluare aferente Proiectului şi caracteristicile acestora 

Pagina 91 din 184 

i. Amenajari auxiliare 
Sursele staţionare asociate amenajarilor şi activităţilor auxiliare sunt următoarele:  

� Centrala termică 

� Zona de depozitare a carburanţilor  

� Generatorul electric de avarie 
 

Debitele masice de poluanţi au fost determinate utilizând modelele 
EEA/EMEP/CORINAIR, 1996 şi US EPA/AP-42, versiunea 11.0, 2004. 
 
Centrala termică 

Centrala termică este proiectată pentru a asigura încălzirea spaţiilor şi a apei. 
Această centrală va fi prevăzută cu un cazan având o putere termică nominală de 10.500 
kW.  Cazanul va funcţiona cu gaz petrolier lichefiat, cu un consum orar maxim de 927 kg 
(1,8 m3/h fază lichidă), corespunzătoar funcţionării la capacitate nominală. Pentru a asigura 
necesarul de căldură pe durata sezonului rece, centrala va funcţiona la o capacitate medie 
de 43 %, cu un consum de combustibil de 400 kg/h (0,8 m3/h în fază lichidă). Gazele de 
ardere vor fi emise printr-un coş de 30 m înălţime, având diametrul interior la vârf de 1 m. 
Rezultatele obţinute prin calcule demonstrează că nivelul de concentraţiilor în emisie ale 
poluanţilor asociaţi centralei termice se conformează cu limitele prevăzute de O.M. 
462/1993, situându-se sub pragurile de alertă şi de intervenţie, stabilite prin O.M. 756/1997, 
indiferent de regimul de funcţionare. 
 
Zona de depozitare a carburanţilor  

Această zonă reprezintă un complex de surse (nedirijate) de compuşi organici volatili 
nemetanici (hidrocarburi specifice produselor petroliere distilate – motorină şi benzină – 
conţinând predominant hidrocarburi uşoare: butan, pentan şi hexan).  

Emisiile de compuşi organici volatili nemetanici sunt generate ca urmare a pierderilor 
prin evaporare, astfel: 

� De pe suprafeţele libere ale produsului petrolier depozitat în rezervoare, cu emisii la 
nivelul conductelor de respiraţie ale rezervoarelor; 

� Din manevrarea produselor petroliere: umplerea rezervoarelor de stocare şi 
distribuirea; emisiile au loc prin conductele de respiraţie ale rezervoarelor şi pe 
durata alimentării cu carburanţi a vehiculelor. 

 
Din acest motiv, activităţile care conduc la generarea de emisii de compuşi organici 

volatili nemetanici sunt reprezentate de depozitarea şi de manevrarea produselor petroliere. 
În cazul carburanţilor, emisiile de compuşi organici volatili nemetanici vor fi asociate tuturor 
celor trei activităţi: depozitare, umplere rezervoare şi distribuire. 

Zona de depozitare a carburanţilor va avea următoarele capacităţi:  

� Rezervoare de motorină – 800 m3 

� Rezervoare de benzină – 20 m3 
 
Cantitatea totală de motorină tranzitată prin zona de depozitare va fi de 18.300 m3 

(15.800 t), iar cantitatea totală de benzină, în jur de 1.300 m3 (950 t). Rezervoarele de 
benzină şi pompele de alimentare vor fi prevăzute cu sisteme de recuperare a vaporilor, în 
conformitate cu Hotărârea de Guvern 568/2001. Benzina va fi aprovizionată exclusiv cu 
ajutorul unor cisterne dotate cu sisteme de recuperare a vaporilor. Eficienţa estimată a 
sistemelor de recuperare a vaporilor va fi de cel puţin 91 %. 

Pe amplasamentul uzinei de procesare vor fi manevrate următoarele cantităţi 
estimative de carburanţi: 

� Motorină: aprovizionare - 385 m3/săptămână, cu cisterne de 22 m3; distribuţie – 55 
m3/zi 
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� Benzină: aprovizionare – 100 – 110 m3/lună cu tranşe de câte 18 m3 la fiecare 5 zile 
Debitele masice de compuşi organici volatili nonmetanici generate ca urmare a 

activităţilor desfăşurate în zona de depozitare a carburanţilor sunt prezentate în tabelele de 
mai jos. Debitele masice de compuşi organici volatili nonmetanici persistenţi au fost 
determinate pe baza concentraţiei lor din benzină, şi anume: benzen 1 %, toluen 2 % şi m,p-
xilen 0,8 %. Cantitatea de compuşi organici volatili nonmetanici eliberată în atmosferă ca 
rezultat al activităţilor de aprovizionare cu benzină va reprezenta 0,01 % din cantitatea totală 
tranzitată, această valoare fiind egală cu limita de 0,01 % impusă prin Hotărârea de Guvern 
568/2001. 
 
Generatorul electric de avarie 

Generatorul electric de avarie va fi utilizat în cazul producerii unor întreruperi în 
alimentarea cu energie electrică pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a se evita 
întreruperea funcţionării unor utilaje şi instalaţii vitale ale uzinei, inclusiv a celor destinate 
protecţiei mediului. Generatorul va avea o putere instalată de 2.200 kW şi va fi prevăzut cu 
un motor diesel dotat cu un sistem de control (reducere) a emisiilor de NOx (reducere 
catalitică neselectivă). Motorina utililizată va avea un conţinut de sulf sub 1 %. 

Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un coş înălţimea de minimum 20 m şi cu un 
diametru interior la vârf de 0,8 m.  Debitul de gaze de ardere va fi de 48.500 m3/h, iar viteza 
de evacuare de 26,8 m/s. 

Prin natura sa, generatorul va funcţiona numai accidental, în cazuri de urgenţă 
(avarierea instalaţiei electrice) şi pentru perioade limitate de timp, estimate la câteva ore. 
Debitele masice ale emisiilor sunt prezentate în tabelele de mai jos. Rezultatele indică faptul 
că nivelul concentraţiilor în emisie provenite de la generatorul electric de avarie, se 
conformează cu limitele impuse de O.M. 462/1993. Concentraţiile de poluanţi în emisie se 
situează sub pragurile de alertă şi de intervenţie prevăzute de O.M. 756/1997. 
 

j. Surse mobile 
Sursele mobile din zona uzinei de procesare sunt reprezentate de utilajul care 

operează la depozitul de minereu aferent uzinei de procesare, încărcătorul asociat 
concasorului, precum şi de camioanele care transportă minereul la uzină şi de alte vehicule 
de transport sau de aprovizionare.  

Se estimează că în plus faţă de utilajele şi vehiculele utilizate la manevrarea şi 
transportul minereului, la uzina de procesare vor mai circula autobuze de transport al 
personalului şi vehicule de aprovizionare. 

Luând în considerare fluxul zilnic de vehicule şi distanţele probabile care urmează a 
fi parcurse în incinta uzinei de procesare, au fost estimate debitele masice medii zilnice de 
poluanţi asociate traficului intern pe amplasamentul uzinei şi traficului auxiliar. Rezultatele 
sunt prezentate în tabelele de mai jos. Emisiile de poluanţi generate de traficul auxiliar la 
uzină sunt foarte reduse în raport cu cele estimate pentru traficul principal şi pentru alte 
utilaje asociate direct cu exploatarea. 

Cele mai semnificative concluzii care se desprind din analiza emisiilor de la uzina de 
procesare sunt următoarele:  

� Cele mai importante surse asociate procesului de producţie şi care generează emisii 
semnificative de poluanţi sunt prevăzute cu sisteme de înaltă eficienţă pentru 
controlul (reducerea) emisiilor.  

� Uzina de procesare va fi proiectată la înalte standarde de performanţă atât din punct 
de vedere al productivităţii, cât şi al protecţiei calităţii aerului; astfel, reducerea 
emisiilor are un caracter intrinsec în raport cu tehnologiile, utilajele şi instalaţiile 
folosite.  

� Concentraţiile de poluanţi în emisiile provenite de la sursele dirijate se situează sub 
valorile limită prevăzute de O.M. 462/1993, H.G. 568/2001 şi de Documentul de 
referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile din industria metalelor neferoase. 
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� Aceste valori se situează sub pragurile de alertă şi de intervenţie prevăzute de O.M. 
756/1997. 

� Sursele nedirijate (altele decât cele care emit compuşi organici volatili nemetanici) nu 
pot fi evaluate în raport cu reglementările în vigoare. Evaluarea acestora va fi 
efectuată pe baza rezultatelor privind impactul asupra calităţii aerului ambiant. 
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Tabel 4.2-27. Emisii asociate procesului de preparare a minereului – Surse nedirijate 

Debit masic 
(kg/h) Sursă Poluant 

Capacitate 
medie 

Capacitate maximă 

Depozitul de minereu 

TPS 0,0396 0,0552 
Descărcare camioane 

PM10 0,0198 0,0276 

TPS 1,178 1,178 
Eroziune eoliană 

PM10 0,589 0,589 

Concasor primar 

TPS 0,00079 0,0011 Descărcare camioane în concasor – sistem 
de control al emisiilor PM10 0,000395 0,00055 

TPS 0,775 1,081 Transfer de la depozitul de minereu la 
concasor (încărcător frontal) 
– sistem de control al emisiilor PM10 0,366 0,511 

TPS 0,989 1,38 
Concasare – sistem de control al emisiilor 

PM10 0,396 0,552 

TPS 0,495 0,690 
Transfer la alimentatorul cu plăci metalice 

PM10 0,198 0,276 

TPS 0,495 0,69 Transfer la banda transportoare de 
descărcare PM10 0,198 0,276 

TPS 0,495 0,69 Transfer la banda de alimentare a 
depozitului PM10 0,198 0,276 

Depozitul de minereu concasat 

TPS 1,549 2,161 
Transfer la depozitul de minereu 

PM10 0,733 1,022 

TPS 0,165 0,165 
Eroziune eoliană 

PM10 0,0823 0,0823 

Circuitul de măcinare 

TPS 0,0032 0,0068 Transfer var uscat (concasat) la moara 
semiautogenă PM10 0,0015 0,0032 

TPS 0,609 0,975 Transfer pietriş concasat la moara 
semiautogena PM10 0,223 0,358 

TPS 0,142 0,207 Transfer de pe alimentatorul cu bandă la 
moara semiautogenă PM10 0,0467 0,068 

TPS 3,657 5,85 
Transfer pietriş - 6 surse 

PM10 1,341 2,145 

TPS 1,219 1,95 Transfer pietriş la concasoarele secundare - 
4 surse PM10 0,447 0,715 

TPS 0,488 0,780 
Concasoarele secundare – 2 surse 

PM10 0,195 0,312 

TPS 0,609 0,975 Transfer pietriş concasat de la concasoarele 
secundare - 2 surse PM10 0,223 0,358 

TPS 12,909 18,835 
Total preparare minereu 

PM10 5,258 7,572 
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Tabel 4.2-28. Emisii din zonele de depozitare şi de procesare a varului – Surse 
nedirijate 

Debit masic (kg/h) 
Sursă Poluant Capacitate 

medie 
Capacitate 

maximă 
TPS 0,132 0,264 

Transfer var din basculante - 2 surse 
PM10 ND ND 

TPS 0,0264 0,0264 
Transfer la alimentatoarele vibratoare - 2 surse 

PM10 ND ND 

TPS 0,0264 0,0264 
Transfer la banda transportoare cu unghi mare - 2 surse 

PM10 ND ND 

TPS 0,00224 0,004796 Transfer de la silozul de var nr.1 la banda transportoare 
de var nr.1 PM10 ND ND 

TPS 0,00026 0,00264 Transfer de la silozul de var nr.2 la banda transportoare 
de var nr.2 PM10 ND ND 

TPS 0,00224 0,004796 
Transfer la moara de var nr.1  

PM10 ND ND 

TPS 0,00026 0,00264 
Transfer la moara de var nr.2  

PM10 ND ND 

TPS 0,0423 0,09047 
Moara de var nr.1  

PM10 ND ND 

TPS 0,00498 0,0498 
Moara de var nr.2  

PM10 ND ND 

TPS 0,0032 0,0068 
Transfer de la moara de var nr. 1 la banda transportoare  

PM10 0,0015 0,0032 

TPS 0,00038 0,0038 
Transfer de la moara de var nr. 2 la banda transportoare  

PM10 0,00018 0,0018 
TPS 0,241 0,483 

Total 
PM10 0,002 0,005 

 
Notă: factorii de emisie pentru PM10 generate la manevrarea varului nu au fost disponibili 
 
Tabel 4.2-29. Emisii din zona de depozitare a carburanţilor – Surse nedirijate 

Sursă Poluant 
Debit masic 

orar 
(g/h) 

Debit masic 
total anual 

(kg/an) 
Rezervor de stocare motorină 
Depozitare COVnm 1067,8 9.353,9 
Aprovizionare COVnm 5906,4/transport 4.911,8 
Distribuţie COVnm 2213,1 7.369,6 
Zona de depozitare a benzinei 
Depozitare COVnm 100 876,0 
Aprovizionare – sursă controlată COVnm 1425,6/transport 104,1 
Distribuţie – sursă controlată COVnm 87,2 174,2 
    
TOTAL ANUAL 
Depozitare COVnm - 10.229,9 
Aprovizionare COVnm - 5.015,9 
Distribuţie COVnm - 7.543,8 

COVnm - 22.789,6 

benzen - 11,5 
toluen - 23,1 

TOTAL ANUAL DEPOZITARE 
CARBURANŢI 

m,p-xilen - 9,2 
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Tabel 4.2-30.(a) Debite masice de emisie metale generate la prepararea minereului Surse nedirijate – Capacitate medie 

Debite masice medii (kg/h) 
Tip de particule 

As Ba Sb Cu Pb Sn Mn Cr Ni Zn Co V Zr 

TPS 2,15E-3 1,53E-2 2,97E-4 7,60E-4 3,20E-3 6,61E-5 2,54E-2 2,97E-4 1,98E-4 3,96E-3 1,32E-4 1,39E-3 1,49E-3 

PM10 9,46E-4 6,62E-3 1,51E-4 3,41E-4 1,40E-3 3,79E-5 1,10E-2 1,14E-4 7,57E-5 1,74E-3 3,79E-5 6,06E-4 6,44E-4 

 
 
Tabel 4.2-30.(b) Debite masice de emisie metale generate la prepararea minereului Surse nedirijate – Capacitate maximă 

Debite masice medii (kg/h) 
Tip de 

particule 
As Ba Sb Cu Pb Sn Mn Cr Ni Zn Co V Zr 

TPS 3,13E-3 2,23E-2 4,34E-4 1,11E-3 4,68E-3 9,64E-5 3,71E-2 4,34E-4 2,89E-4 5,78E-3 1,93E-4 2,02E-3 2,17E-3 

PM10 1,36E-3 9,52E-3 2,18E-4 4,90E-4 2,01E-3 5,44E-5 1,58E-2 1,63E-4 1,09E-4 2,50E-3 5,44E-5 8,71E-4 9,25E-4 
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Tabel 4.2-31. Emisii generate la prepararea minereului în uzina de procesare – Surse 
dirijate  

Debit masic 
(g/h) 

Concentraţie în emisie 
(mg/m3) Sursă 

dirijată Poluant 
Capacitate 

medie 
Capacitate 

maximă 

Debit 
de aer 
(m3/h) Capacitate 

medie 
Capacitate 

maximă 

Prag de 
alertă 

(mg/m3) 

Prag de 
intervenţie 

(mg/m3) 

Depozitul de minereu concasat 
TPS 325,0 462,0 25,0 35,5 35,00 50,00 

PM10 65,0 92,4 5,0 1,1 35,00 50,00 
As 0,0189 0,0776 0,00145 0,00597 0,70 1,00 
Cu 0,0189 0,0268 0,00145 0,00206 3,50 5,00 
Pb 0,0813 0,1155 0,00625 0,00888 3,50 5,00 
Cr 0,0075 0,0106 0,00058 0,00082 3,50 5,00 
Ni 0,0052 0,0074 0,00040 0,00057 0,70 1,00 
Mn 0,6468 0,9194 0,04975 0,07072 3,50 5,00 

Transfer la 
alimentatorul 
cu bandă 

Co 0,0033 0,0046 

13.000 

0,00025 0,00036 0,70 1,00 
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Tabel 4.2-32. Emisii de la recuperare, topire şi turnare – Surse dirijate  

Debit masic 
(g/h) 

Concentraţie în emisie 
(mg/Nm3)* 

(mg/m3) 
Sursă 
dirijată 

Poluant 
Capacitate 

medie 
Capacitate 

maximă 

Debit 
de aer 
(m3/h) Capacitate 

medie 
Capacitate 

maximă 

Prag de 
alertă 

(mg/Nm3)* 
(mg/m3) 

Prag de 
intervenţie 
(mg/Nm3)* 
(mg/m3) 

NOx  
(în 
echivalent 
NO2) 

2 x 1752,3 
= 3504,6 

2 x 1752,3 
= 3504,6 

241,7* 241,7* 245* 350* 

CO 
2 x 
199,125 = 
398,25 

2 x 
199,125 = 
398,25 

27,5* 27,5* 70* 100* 

SO2 
2 x 0,053 = 
0,106 

2 x 0,053 = 
0,106 

0,0073* 0,0073* 24,5* 35* 

COVnm 2 x 39,825 
= 79,65 

2 x 39,825 
= 79,65 - - - - 

CH4 
2 x 19,9 = 
39,8 

2 x 19,9 = 
39,8 - - - - 

Coloane de 
eluare - 
Încălzitoare 
de ulei 

N2O 2 x 39,825 
= 79,65 

2 x 39,825 
= 79,65 

2 x 
7.250 
= 
14.500 

- - - - 

TPS 
 170,4 170,4 27,5 27,5 35 50 Reactivare 

cărbune – 
transfer 
cărbune în 
cuptoare 
(ventilatorul 
zonei de 
reactivare) 

PM10 83,326 83,326 
6.200 

13,4 13,4 35 50 

 
TPS 
 

105,233 105,233 2,27 2,27 35 50 

PM10 35,627 35,627 0,77 0,77 35 50 

Cuptor de 
reactivare 
(transfer 
cărbune) + 
Celule de 
electroliză + 
concasorul 
de zgură şi 
colectorul de 
praf de la 
pulverizatorul 
de zgură + 
retorta de 
mercur  
– scruber 
umed 

NH3 2,962 2,962 

46.280 

0,064 0,064 21 30 

TPS 52,5 52,5  4,77 35 50 Cuptoarele 
de topire cu 
inducţie – 2 
surse – 
scruber 
umed 

PM10 52,5 52,5 
11.000 

 4,77 35 50 
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În conformitate cu Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile 
pentru industria metalelor neferoase (Reference Document on Best Available Techniques in 
the Non Ferrous Metals Industries), în cazul Uzinei de procesare limitele referitoare la 
emisiile de poluanţi în aer se aplică la emisiile de la celulele de electroliză şi la cele de la 
cuptoarele de topire.  

Poluantul specific celulelor de electroliză este amoniacul, iar cel specific cuptoarelor 
de topire este reprezentat de particule. Valorile limită pentru aceşti poluanţi indicate de 
documentul de referinţă sunt: 

 

NH3 – < 5 mg/Nm3; 
particule – 1-5 mg/Nm3.  
 
Rezultatele prezentate în tabelul de mai sus indică faptul că emisiile de poluanţi de la 

celulele de electroliză şi de la cuptoarele de topire se încadrează în limitele prevăzute de 
Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria metalelor 
neferoase.  

 
Emisii de cianuri - surse nedirijate 

Volatilizarea care are loc în cadrul procesului CIL reprezintă o sursă de pierdere a 
cianurii. Fracţia volatilizată în acest proces are o pondere minoră în bilanţul de masa al 
cianurii, datorită pH-ului alcalin menţinut în proces. Valoarea pH-ului este menţinută la 10,5 
pentru a păstra cianura într-o formă nevolatilă şi într-o stare ionică mai reactivă. Cu toate 
acestea, la concentraţiile de cianură de aproximativ 300 mg/l, şi la pH-ul de 10,5, circa 5 % 
din cianură va fi prezentă sub formă de HCN volatil. Din acest motiv este de aşteptat 
producerea într-o anumită măsură a volatilizării. Forma rezervoarelor (volum mare, suprafaţă 
liberă redusă a soluţiei) nu favorizează volatilizarea, însă conţinutul rezervoarelor va fi 
menţinut sub agitaţie. Se presupune că 2 % din HCN prezent în rezervoarele CIL se va 
volatiliza. Aceasta va avea drept rezultat pierderea a aproximativ 6 t/an, valoare similară cu 
cea raportată pentru circuite CIL similare. Estimarea acestui flux de masă este în mare 
măsură bazat pe o apreciere profesională şi pe experienţa avută cu alte uzine CIL (date 
confidenţiale). 

O foarte redusă cantitate de cianură se pierde ca urmare a volatilizării la nivelul 
îngroşătorului de sterile. Se estimează că această volatilizare este similară cu cea produsă 
în rezervoarele CIL. Cu toate acestea, datorită faptul că îngroşătorul de sterile are o 
suprafaţă mai mare raportată la volum, se presupune că emisiile de HCN în atmosferă vor fi 
mai mari. Se estimează că se vor pierde prin volatilizare 13 t/an. Alte rezervoare din circuit, 
de exemplu cele din instalaţia de tratare a cianurii, vor putea contribui de asemenea, la 
emisiile totale. Cu toate acestea, date fiind incertitudinile inerente acestei analize, nu s-a 
încercat o estimare a emisiilor de la aceste surse mai mici. Din acest motiv, emisiile totale de 
la uzina de procesare au fost estimate la 19 t/an (reprezentând suma estimărilor făcute 
pentru rezervoarele CIL şi pentru îngroşătorul de sterile), respectiv 2, 169 kg/oră.  
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Tabel 4.2-33. Emisii de la facilităţile de depozitare a varului şi reactivilor chimici – 
Surse dirijate 

Debit masic 
(g/h) 

Concentraţie 
(mg/ m3) 

Sursă Poluant 
Capacitate 

medie 
Capacitate 

maximă 

Debit 
de 
aer 

(m3/h) 
Capacitate 

medie 
Capacitate 

maximă 

Prag 
de 

alertă 
(mg/ 
m3) 

Prag de 
intervenţie 
(mg/ m3) 

Transfer la 
silozurile de 
var - 2 surse 

TPS 2,64 2,64 1.000 2,64 2,64 35,00 50,00 

Moara de 
hidratare a 
varului – 
scruber 
umed  

TPS 19,8 198,0 5.000 3,96 39,6 35,00 50,00 

Rezervorul 
de amestec 
sulfat de 
cupru 

TPS 20,0 20,0 1.000 20,0 20,0 35,00 50,00 

Rezervorul 
de stocare 
metabisulfit 
de sodiu 

TPS 20,0 20,0 1.000 20,0 20,0 35,00 50,00 

 

Tabel 4.2-34. Emisii de la centrala termică – Sursă dirijată 

Sursă Poluant Debit masic 
(g/h) 

Debit de aer 
(m3/h) 

Concentraţie 
în emisie 
(mg/Nm3) 

Prag de 
alertă 

(mg/Nm3) 

Prag de 
intervenţie 
(mg/Nm3) 

NOx (în 
echivalent 

NO2) 
3.609,7 240,6 245 350 

CO 410,2 27,3 70 100 

SO2 0,109 0,0073 24,5 35 

COVnm 82,04 - - - 

CH4 41,0 - - - 

Centrala 
termică 

(încărcare 
100%) 

N2O 82,04 

15.000 

- - - 
NOx (în 

echivalent 
NO2) 

1.557,6 207,7 245 350 

CO 177,0 23,6 70 100 

SO2 0,047 0,006 24,5 35 

COVnm 35,4 - - - 

CH4 17,7 - - - 

Centrala 
termică 

(încărcare 
50%) 

N2O 35,4 

7.500 

-  - 
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Tabel 4.2-35. Emisii de la generatorul electric de avarie 

Denumirea sursei Poluant Debite masice 
(kg/h) 

Debite masice 
(t/an) 

Debit la 
evacuare 
(Nm³/h) 
(m³/h) 

Concentraţie în 
emisie 

(mg/m3) 

Prag de alertă 
(mg/m3) 

Prag de 
intervenţie 

(mg/m3) 

NOx 16,599 41,83 342,24 350 500 

CO 7,023 17,70 144,79 - - 

SOx 0,051 0,13 1,06 350 500 

TPS 0,894 2,25 18,42 35 50 

PM10 0,732 1,84 15,09 - - 

CH4 0,077 0,19 - - - 

TCO 0,857 2,16 - - - 

Formaldehidă 0,0007 0,00176 0,014 14 20 

Benzen 0,006 0,01512 0,124 3,5 5 

Toluen 0,0023 0,00580 0,047 70 100 

Xilen 0,0016 0,00403 0,033 70 100 

HAP 0,0018 0,00454 0,037 - - 

Dibenzo(a)antracen 0,000003 0,00001 0,00006 0,07 0,1 

Generatorul electric de avarie 
al uzinei de procesare 

Benzo(a)piren 0,0000021 0,00001 

48.500 

0,00004 0,07 0,1 

 
TCO = total compuşi organici 
Prag de alertă = 70% din limitele prevăzute de O.M. 462/1993 (în conformitate cu O.M. 756/1997) 
Prag de intervenţie = concentraţie limită prevăzută de O.M. 462/1993 (în conformitate cu O.M. 756/1997) 
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Tabel 4.2-36. Emisii asociate traficului auxiliar pe amplasamentul uzinei de procesare – Surse mobile  

Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 
Sursă 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 
Vehicule de 
transport 
personal 

7,10E+3 2,33E+3 2,45E+2 3,38E+3 1,59E+0 1,59E-4 2,71E-2 7,96E-4 1,11E-3 1,59E-4 1,59E-2 0,00E+0 1,94E+0 0,00E+0 8,93E+1 

Vehicule de 
aprovizionare 7,44E+3 2,43E+3 3,49E+2 4,82E+3 2,27E+0 2,27E-4 3,86E-2 1,14E-3 1,59E-3 2,27E-4 2,27E-2 0,00E+0 2,77E+0 0,00E+0 1,27E+2 

Debite masice anuale de poluanţi (t/an)  
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 

Vehicule de 
transport 
personal 

6,05E+1 1,98E+1 2,08E+0 2,88E+1 1,36E-2 1,36E-6 2,30E-4 6,78E-6 9,49E-6 1,36E-6 1,36E-4 0,00E+0 1,65E-2 0,00E+0 7,61E-1 

Vehicule de 
aprovizionare 6,34E+1 2,07E+1 2,98E+0 4,11E+1 1,94E-2 1,94E-6 3,29E-4 9,68E-6 1,36E-5 1,94E-6 1,94E-4 0,00E+0 2,36E-2 0,00E+0 1,09E+0 
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Tabel 4.2-37. Parametrii surselor staţionare de poluanţi de pe amplasamentul uzinei de procesare 
X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 

 
 

 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei 

Caracteristici fizice ale surselor Parametrii gazelor 
evacuate 

Coordonate UTM ale 
sursei punctuale sau 
ale începutului sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei liniare 

(m) 

Coordonatele 
UTM ale centrului 

de simetrie (m) 
 

Denumirea 
sursei/ Cod 

SNAP 
Maximum 
Producţie 

Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) 

X Y X Y X Y 
Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Preparare 
minereu la 
uzina de 
procesare 

3450 t/h 8520 PS_1 
PS_2 

753,5 
817,3 

5,0 
5,0   21     354243 

354699 
534963 
534700 

123 
123 

123 
123 

15.129 
15.129 

Transfer 
minereu 
concasat la 
alimentatorul 
cu bandă 

5175 t/h 8520 

Transfer 
minereu 

concasat la 
alimentator
ul cu bandă 

TRBF 

955 5,0 0,8 7,18 21 354167,9 534220,0        

Recuperare şi 
topire, 
regenerare 
cărbune 

6.200 m3/hr  
8520 

Recuperare 
şi topire CR 945 10,0 0,6 6,09 21 354026,5 534290,7 - - - - - - - 

Recuperare şi 
topire, 
Scruber umed 

46.280 
m3/hr 

 
8520 

Recuperare 
şi topire 

WS 
945 15,0 1,4 8,35 21 354040,6 534262,4 - - - - - - - 

Cuptor de 
topire cu 
inducţie 1 
04 03 

2.500 m3/hr  
8520 

Cuptor de 
topire cu 
inducţie 1 

944 12,0 0,6 4,91 21 353984,1 534333,1 - - - - - - - 

Cuptor de 
topire cu 
inducţie 2 
04 03 

2.500 m3/hr 8520 
Cuptor de 
topire cu 
inducţie 2 

945 12,0 0,6 4,91 21 353998,2 534333,1 - - - - - - - 

Încălzitor 
coloană de 
eluare 1 
03 01 

6300 kW 8520 
Încălzitor 

coloană de 
eluare 1 

945 30,0 1,0 2,56 204 354012,3 534248,3 - - - - - - - 

Încălzitor 
coloană de 
eluare 2 
03 01 

6300 kW 8520 
Încălzitor 

coloană de 
eluare 2 

945 30,0 1,0 2,56 204 354019,4 534248,3 - - - - - - - 
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X, Y – dimensiuni şi coordonate ale sursei de poluare 
 

 
 Suprafaţa sursei 

Parametri de 
operare ai sursei 

Caracteristici fizice ale surselor Parametrii gazelor 
evacuate 

Coordonate UTM ale 
sursei punctuale sau 
ale începutului sursei 

liniare (m) 

Coordonate 
UTM ale 

sfârşitului 
sursei liniare 

(m) 

Coordonatele 
UTM ale centrului 

de simetrie (m) 
 

Denumirea 
sursei/ Cod 

SNAP 
Maximum 
Producţie 

Ore 
pe 
an 

Denumire Cotă 
(m) 

Înălţime 
de 

evacuare 
(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y X Y X Y 

Lungime 
(m) 

Lăţime 
(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Centrala 
termică 
03 01 

10.500 kW 8520 Centrala 
termică 

958 30,0 1,0 5,31 204 353856,8 534319,0 - - - - - - - 

Generator 
electric de 
avarie 
03 01 

2200 kW 8520 
Generator 
electric de 

avarie 
958 20,0 0,8 26,8 115 353856,8 534319,0 - - - - - - - 
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Depozitarea tulburelii de steril tratate în sistemul iazului de decantare  
Au fost avute în vedere două surse primare de emisii de HCN.  Acestea sunt: iazul 

de decantare, care va conţine concentraţii relativ reduse de cianură, dar o suprafaţă mare de 
pe care se volatilizează HCN; şi procesul de extragere a aurului, în care concentraţii mai 
ridicate de cianură sunt vehiculate în rezervoare deschise.  Pentru fiecare dintre aceste 
surse ratele de emisie vor trebui descrise în vederea modelării; locul surselor este identificat 
în Figura 1-4 (anexată) 

 
Iazul de decantare 

Bilanţul de masă al cianurii arată că din iaz se vor volatiliza estimativ 30 t/an într-un 
an mediu.  Masa de cianură volatilizată se bazează pe ipoteza că degradarea cianurii 
determină o reducere de 50% a concentraţiei cianurii în iaz.  Restul de 50% este recirculată 
în procesul tehnologic.  Din cele 50 de procente care se degradează, se consideră în mod 
conservativ că 90% se vor volatiliza.  Aceasta este o estimare obişnuită a volatilizării pe 
bază de experimente (ex. Simovic, et al., 1984).  Restul degradării se produce mai ales prin 
oxidarea cianurilor în cianaţi.  Cantitatea utilizată pentru degradare corespunde modelării 
efectuate pentru acest proiect de experţi recunoscuţi în mineritul pe bază de cianură: Dr. 
Terry Mudder şi dl. Mike Botz.  Modelarea pe care au desfăşurat-o se găseşte în Raportul 
Tehnic pentru Proiectul Roşia Montană. 

Pentru a ajunge la concluzia estimativă că 30t/an se vor volatiliza, a trebuit să se 
presupună concentraţia medie a cianurii în tulbureala evacuată în iaz.  Se presupune că 
tulbureala de steril va fi evacuată în Iaz cu o concentraţie medie de 7 mg/l cianuri totale şi că 
totalul compuşilor cu cianură se vor degrada în specii mai puţin stabile care se pot 
transforma în HCN şi volatiliza.  Testarea metalurgică a proiectului a indicat că majoritatea 
din cianurile totale din efluentul detox de laborator sunt complecşi ai cianurilor – cianuri usor 
eliberabile şi a sugerat că o concentraţie totală de 7 mg/l corespunde probabil unei 
concentraţii de cianuri usor eliberabile de 4-6 mg/l. Proiectul va trebui să respecte probabil 
limita de 10 mg/l cianuri usor eliberabile, în baza prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi 
armonizării legislaţiei române cu cea europeană (Directiva Parlamentului European şi 
Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă – 2003/0107(COD)/PE-
CONS 3665/05).  Este de obicei necesar ca evacuarea să fie în concentraţii mai mici decât 
limita pentru a evita situaţiile de depăşire.  

Cantitatea estimată că va volatiliza pe baza ipotezelor şi calculelor privind bilanţul de 
masă al cianurii este de domeniul cantităţilor estimate pe baza modelării degradării cianurii 
efectuate pentru acest proiect, care a variat între 45 t/an la o concentraţie în evacuare de 
10,2 mg/l cianuri usor eliberabile la 2,8 t/an pentru o concentraţie în evacuare de 1,4 mg/l 
cianuri usor eliberabile (Rapoarte de analiză tehnică a proiectului Roşia Montană: Raport 
pivind geochimia şi calitatea apei în iazul de decantare, Anexa F) 

Au fost luate în calcul efectele suprafeţei sursei din iaz cât şi efectele vremii.  
Suprafaţa medie a iazului de decantare este estimată la aproximativ 300.274 mp.  Modelul a 
ţinut seama de două condiţii sezoniere.  Primul, un scenariu de vară, în care se folosea 
întreaga suprafaţă a iazului şi o rată a emisiei mai ridicată, datorită temperaturilor mai înalte.  
Rata de volatilizare mai intensă se presupune a fi de 1,5 ori rata anuală, pentru a lua în 
calcul temperaturile mai mari, care duc la o creştere a vitezei de volatilizare.  În al doilea caz 
se ia în calcul 50% din suprafaţa iazului, pentru a ţine cont de stratul de gheaţă şi o viteză de 
volatilizare de 50% din rata anuală medie.  Parametrii specifici utilizaţi sunt centralizaţi în 
Tabelul 4.2-38. 
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Tabel 4.2-38. Sumar al parametrilor de emisie a HCN utilizaţi în modelarea dispersiei 
din iaz 

Anotimp Suprafaţa de 
emisie(m2) 

Rata emisiei 
(mg/h/m2) 

Rata emisiei 
(g/s/m2) 

Emisii totale pe 
perioada de 6 luni 

(tone) 
Vara  300,274 17.0 4,72x10-6 22.4 
Iarna 150,137 11.6 3,22x10-6 7.6 
Total anual 30.0 

 
2.2.3 Inventarul emisiilor – Faza de închidere 

După cum s-a menţionat în Capitolul 2. – Procese tehnologice, RMGC intenţionează 
să dezafecteze diverse utilaje, instalaţii, amenajări şi clădiri construite temporar pentru 
desfăşurarea activităţilor de extracţie minieră şi de procesare a minereului. De asemenea, 
este în intenţia companiei să închidă corespunzător şi/sau să reabiliteze zonele afectate de 
exploatare, în conformitate cu versiunea actuală, aprobată a Planului de reabilitare si 
închidere a minei (Planul J din Ansamblul planurilor de management de mediu şi social) şi 
cu anumite elemente din Planul de management al biodiversităţii (Planul H din Ansamblul 
planurilor de management de mediu şi social). Amplasamentele şi amenajările care urmează 
a fi dezafectate includ: toate construcţiile aferente uzinei de procesare, sistemul iazului de 
decantare, depozitele de roci sterile, drumurile de acces, precum şi alte amenajări auxiliare 
şi lucrări de excavare. Principalele surse de poluanţi care afectează calitatea aerului în 
această fază sunt: 

� Gaze de eşapament de la vehicule şi utilaje mobile utilizate pentru demontarea şi 
îndepărtarea structurilor dezafectate şi pentru pregătirea suprafeţelor afectate în 
vederea revegetării; 

� Gaze de eşapament şi praf de la activităţile de excavare, încărcare, transport şi 
descărcare a solului vegetal şi materialului de decopertă din stive; 

� Gaze de eşapament şi praf de la pregătirea suprafeţelor afectate (de exemplu, 
taluzurile barajului principal şi ale celui secundar, precum şi zonele uscate de sterile 
de procesare din cadrul sistemului iazului de decantare, depozitele de roci sterile, 
zonele carierelor) pentru revegetare şi de la operaţiile de depunere a solului vegetal 
şi de revegetare a acestuia; 

� Diverse emisii provenite de la operaţiile de tăiere la rece sau la cald a structurilor de 
metal şi de la demolarea fundaţiilor şi clădirilor de beton, în special la uzina de 
procesare; 

� Diverse categorii de impact datorate unor activităţi auxiliare, cum ar fi transportul 
forţei de muncă, operarea centralei termice, staţia de epurare a apei menajere şi 
activităţile aferente acestei instalaţii, operarea instalaţiilor de alimentare cu 
carburanţi; toate aceste activităţi se vor desfăşura la un nivel din ce în ce mai redus, 
până la încetarea definitivă a acestora. 

 
Activităţile de refacere a mediului vor începe aproximativ în anul 5 al fazei de 

operare, fiind preconizate să continue până spre sfârşitul exploatării, în anul 17, şi apoi până 
în anul 25. Se estimează că activităţile de refacere a mediului vor genera nivele substanţiale 
de praf şi emisii de tipul gazelor de eşapament în perioada în care cariera Cârnic şi depozitul 
de roci sterile Cetate vor fi stabilizate şi revegetate. Odată cu oprirea activităţilor de 
procesare a minereului în anul 17, se va începe dezafectarea, demontarea şi îndepărtarea 
utilajelor şi structurilor aferente uzinei de procesare, şi de asemenea, reprofilarea, 
acoperirea cu sol vegetal şi revegetarea amplasamentelor afectate de aceste structuri. 
Taluzurile barajului principal şi ale barajului secundar de retenţie vor fi scarificate şi 
revegetate. Întreaga suprafaţă a sterilelor de procesare din iazul de decantare va fi acoperită 
şi revegetată. Drumurile de transport pentru minereu şi rocă sterilă, o parte din reţeaua de 
drumuri de acces şi alte suprafeţe afectate, asociate unor amenajări auxiliare vor fi de 
asemenea dezafectate şi revegetate. 
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Aşa cum rezultă din Planul de reabilitare şi de închidere al activităţilor miniere, 
activităţile de închidere şi de reabilitare ale diferitelor amplasamente vor avea loc în intervale 
de timp lungi şi nu vor fi efectuate simultan pentru toate amplasamentele. Inventarele de 
emisii au fost elaborate pentru activităţile reprezentative etapei de închidere şi pentru 
amplasamentele care vor implica manevrarea unor cantităţi importante de materiale şi care 
vor avea asociate cele mai mari rate de emisie. 

În Tabelele 4.2-39 – 4.2-44 este prezentat un inventar detaliat al emisiilor din faza de 
închidere, fiind menţionate de asemenea, debitele masice preconizate, precum şi alte date. 
Aceste tabele sintetizează datele prezentate în Tabelele de evaluare a calităţii aerului din 
Raportul de analiză a proiectului tehnic. 
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Tabel 4.2-39. Faza de închidere – Emisii din surse staţionare dirijate 

Denumirea 
sursei 

Poluant 
Debite 
masice 
(kg/h) 

Debite 
masice 
(t/an) 

Debit la 
evacuare 
(Nm³/h) 
(m³/h) 

Concentraţie 
în emisie 
(mg/m3) 

Prag de 
alertă 

(mg/m3) 

Valoare 
limită 

(Prag de 
intervenţie) 

(mg/m3) 
NOx 16,599 41,83  342,24 350 500 
CO 7,023 17,70  144,79 - - 
SOx 0,051 0,13  1,06 350 500 
TPS 0,894 2,25  18,42 35 50 
PM10 0,732 1,84  15,09 35 50 
CH4 0,077 0,19  - - - 
TCO 0,857 2,16  - - - 
Formaldehidă 0,0007 0,00176  0,014 14 20 
Benzen 0,006 0,01512  0,124 3,5 5 
Toluen 0,0023 0,00580  0,047 70 100 
Xilen 0,0016 0,00403  0,033 70 100 
HAP 0,0018 0,00454  0,037 - - 
Dibenzo(a) 
antracen 0,000003 0,00001  0,00006 0,07 0,1 

Generator 
electric la 
uzina de 
procesare 

Benzo(a) 
piren 0,0000021 0,00001  

48500 

0,00004 0,07 0,1 

NOx 4,347200 10,96  343,65 350 500 
CO 1,839200 4,63  145,39 - - 
SOx 0,013475 0,03  1,07 350 500 
TPS 0,234025 0,59  18,50 35 50 
PM10 0,191675 0,48  15,15 35 50 
CH4 0,021175 0,05  1,67 - - 
TCO 0,235675 0,57  18,63 - - 
Formaldehidă 0,000193 0,000462  0,015 14 20 
Benzen 0,001650 0,003960  0,130 3,5 5 
Toluen 0,000633 0,001518  0,050 70 100 
Xilen 0,000440 0,001056  0,035 70 100 
HAP 0,000495 0,001188  0,039 - - 
Dibenzo(a) 
antracen 

0,00000075 0,000002  0,00006 0,07 0,1 

Generator 
electric la 
cariera de 
agregate 
Pârâul 
Porcului 

Benzo(a) 
piren 0,00000058 0,000001  

12650 

0,00005 0,07 0,1 
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Tabel 4.2-40. Faza de închidere – Emisii de la centrala termică – Sursă dirijată 

Sursă Poluant 
Debite 

masice rate 
(g/h) 

Debit de aer 
(m3/h) 

Concentraţie 
în emisie 
(mg/Nm3) 

Prag de 
alertă 

(mg/Nm3) 

Prag de 
intervenţie 
(mg/Nm3) 

NOx (în NO2 
echivalent) 3.609,7 240,6 245 350 

CO 410,2 27,3 70 100 

SO2 0,109 0,0073 24,5 35 

COVnm 82,04 - - - 

CH4 41,0 - - - 

Centrala 
termică 
(încărcare 
100%) 

N2O 82,04 

15.000 

- - - 
NOx (in NO2 
echivalent) 1.557,6 207,7 245 350 

CO 177,0 23,6 70 100 

SO2 0,047 0,006 24,5 35 

COVnm 35,4 - - - 

CH4 17,7 - - - 

Centrala 
termică 
(încărcare 
50%) 

N2O 35,4 

7.500 

-  - 

 
Tabel 4.2-41. Faza de închidere – Emisii din surse staţionare nedirijate  
 
a. Depozitul de roci sterile Cârnic 

Denumirea sursei Poluant Debite masice 
(kg/h) 

Profilare taluzuri 
TPS 4,354 Săpături cu buldozerul 
PM10 0,878 

Stratul de sol  
TPS 0,002 Descărcare din vehicule 
PM10 0,001 
TPS 1,798 Împrăştiere şi compactare 
PM10 0,339 
TPS 0,806 Profilare teren 
PM10 0,252 

Stratul de sol vegetal  
TPS 0,002 Descărcare din vehicule 
PM10 0,001 
TPS 0,674 Împrăştiere şi compactare 
PM10 0,118 
TPS 0,806 Profilare teren 
PM10 0,252 
TPS 4,197 Eroziune eoliană 
PM10 0,839 

 
b. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă de la cariera Şulei 

Denumirea sursei Poluant Debite masice 
(kg/h) 

TPS 0,674 Săpături cu buldozerul 
PM10 0,118 
TPS 0,058 Încărcare în vehicule 
PM10 0,027 
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c. Zona sistemul iazului de decantare  

Denumirea sursei Poluant Debite masice 
(kg/h) 

Acoperirea simplă a suprafeţei iazului de decantare 
TPS 0,006 Descărcare din vehicule 
PM10 0,003 
TPS 1,798 Împrăştiere şi compactare 
PM10 0,339 
TPS 0,806 Profilare teren 
PM10 0,252 

Depunerea de sol vegetal pe suprafaţa iazului de decantare 
TPS 0,006 Descărcare din vehicule 
PM10 0,003 
TPS 1,798 Împrăştiere şi compactare 
PM10 0,339 
TPS 0,806 Profilare teren 
PM10 0,252 

Acoperirea simplă a taluzului aval al barajului  
TPS 0,002 Descărcare din vehicule 
PM10 0,001 
TPS 1,798 Împrăştiere şi compactare 
PM10 0,339 
TPS 0,806 Profilare teren 
PM10 0,252 

Depunerea de sol vegetal pe taluzul aval al barajului 
TPS 0,002 Descărcare din vehicule 
PM10 0,001 
TPS 1,798 Împrăştiere şi compactare 
PM10 0,339 
TPS 0,806 Profilare teren 
PM10 0,252 

Săparea canalului de evacuare a apei din bazinul de decantare  
TPS 0,674 Excavare 
PM10 0,118 
TPS 0,035 Încărcare în vehicule 
PM10 0,017 
TPS 6,892 Eroziune eoliană 
PM10 1,378 

 
d. Depozitul de sol vegetal/material din decopertă de la sistemul iazului de decantare 

Denumirea sursei Poluant Debite masice 
(kg/h) 

TPS 0,674 Săpături cu buldozerul 
PM10 0,118 
TPS 0,029 Încărcare din vehicule 
PM10 0,014 
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e. Zona uzinei de procesare  

Denumirea sursei Poluant Debite masice 
(kg/h) 

Demolare 
TPS 2,309 Săpături cu buldozerul 
PM10 0,463 
TPS 0,006 Încărcare în camioane 
PM10 0,003 
TPS 0,835 Eroziune eoliană 
PM10 0,167 

Fundaţii 
TPS 2,309 Excavare 
PM10 0,463 
TPS 0,000 Încărcare în camioane 
PM10 0,000 

Refacere teren 
TPS 2,309 Reprofilare teren 
PM10 0,463 
TPS 0,002 Descărcare sol vegetal din camioane 
PM10 0,001 
TPS 0,674 Împrăştiere şi compactare sol vegetal 
PM10 0,118 
TPS 0,835 Eroziune eoliană 
PM10 0,167 
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Tabel 4.2-42. Faza de închidere – Emisii din surse staţionare nedirijate 
 

Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 
Denumirea sursei 

TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 
Bazinul iazului de 
decantare  

9,85E+03 2,15E+03 9,56E+02 8,63E+02 7,36E+00 7,36E-04 1,25E-01 3,68E-03 5,15E-03 7,36E-04 7,36E-02 1,32E-01 8,68E+01 1,19E+01 2,83E+02 

Barajul iazului de 
decantare 2,84E+03 7,50E+02 6,69E+02 5,05E+02 4,11E+00 4,11E-04 6,99E-02 2,06E-03 2,88E-03 4,11E-04 4,11E-02 1,02E-01 6,35E+01 8,88E+00 1,95E+02 

Depozitul 
sol/decopertă de la 
sistemul iazului de 
decantare  

1,08E+02 1,81E+01 2,11E+02 1,21E+02 1,01E+00 1,01E-04 1,72E-02 5,06E-04 7,09E-04 1,01E-04 1,01E-02 3,36E-02 2,11E+01 3,01E+00 6,03E+01 

Uzina de procesare 2,27E+03 4,56E+02 5,74E+02 3,28E+02 2,28E+00 2,28E-04 3,87E-02 1,14E-03 1,59E-03 2,28E-04 2,28E-02 7,56E-02 5,74E+01 8,20E+00 1,64E+02 

 
Debite masice orare maxime de poluanţi (g/h)1 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 

Bazinul iazului de 
decantare 0,00E+00 0,00E+00 2,82E+03 3,09E+03 2,37E+01 2,37E-03 4,03E-01 1,18E-02 1,66E-02 2,37E-03 2,37E-01 3,70E-01 2,41E+02 3,23E+01 8,52E+02 

Barajul iazului de 
decantare 3,33E+04 8,80E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Depozitul 
sol/decopertă de la 
sistemul iazului de 
decantare  

7,03E+02 1,18E+02 1,38E+03 7,86E+02 6,60E+00 6,60E-04 1,12E-01 3,30E-03 4,62E-03 6,60E-04 6,60E-02 2,19E-01 1,38E+02 1,97E+01 3,93E+02 

Uzina de procesare 3,82E+03 7,49E+02 2,00E+03 1,15E+03 7,87E+00 7,87E-04 1,34E-01 3,94E-03 5,51E-03 7,87E-04 7,87E-02 2,61E-01 2,00E+02 2,86E+01 5,73E+02 

 
Debite masice anuale de poluanţi (t/an) 

Denumirea sursei 
TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 

Bazinul iazului de 
decantare 8,63E+01 1,88E+01 8,38E+00 7,56E+00 6,45E-02 6,45E-06 1,10E-03 3,23E-05 4,52E-05 6,45E-06 6,45E-04 1,16E-03 7,60E-01 1,04E-01 2,48E+00 

Barajul iazului de 
decantare 

2,49E+01 6,57E+00 5,86E+00 4,43E+00 3,60E-02 3,60E-06 6,12E-04 1,80E-05 2,52E-05 3,60E-06 3,60E-04 8,90E-04 5,56E-01 7,78E-02 1,71E+00 

Depozitul 
sol/decopertă de la 
sistemul iazului de 
decantare  

9,45E-01 1,58E-01 1,85E+00 1,06E+00 8,87E-03 8,87E-07 1,51E-04 4,44E-06 6,21E-06 8,87E-07 8,87E-05 2,94E-04 1,85E-01 2,64E-02 5,28E-01 

Uzina de procesare 1,99E+01 4,00E+00 5,03E+00 2,87E+00 2,00E-02 2,00E-06 3,39E-04 9,98E-06 1,40E-05 2,00E-06 2,00E-04 6,63E-04 5,03E-01 7,18E-02 1,44E+00 
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Tabel 4.2-43. Faza de închidere – emisii din surse mobile  

Debite masice medii orare de poluanţi (g/h) 
Denumirea 

sursei TPS PM10 CO NOx SO2 Cd Cu Cr Ni Se Zn HAP N2O CH4 COV 

Drum 
transport  6,48E+03 1,73E+03 8,43E+02 2,68E+03 2,11E+01 2,11E-03 3,58E-01 1,05E-02 1,47E-02 2,11E-03 2,11E-01 0,00E+00 2,57E+01 0,00E+00 3,08E+02 

Debite masice orare maxime de poluanţi (g/h)1 

Drum 
transport  0,00E+00 0,00E+00 1,40E+03 4,43E+03 3,57E+01 3,57E-03 6,07E-01 1,78E-02 2,50E-02 3,57E-03 3,57E-01 0,00E+00 4,35E+01 0,00E+00 5,10E+02 

Debite masice anuale de poluanţi (t/an) 
Drum 
transport  5,68E+01 1,52E+01 7,39E+00 2,35E+01 1,85E-01 1,85E-05 3,14E-03 9,23E-05 1,29E-04 1,85E-05 1,85E-03 0,00E+00 2,25E-01 0,00E+00 2,70E+00 
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Tabel 4.2-44. Faza de închidere - Parametrii surselor staţionare de poluanţi 

  Suprafaţa sursei 

Parametri de operare 
ai sursei Caracteristici fizice ale surselor Parametrii 

gazelor evacuate 

Coordonate UTM ale 
sursei punctiforme 

(m) 
 

Denumirea 
sursei 

Producţie Ore pe 
an Denumire Cotă 

(m) 

Înălţime de 
evacuare 

(m) 

Diametru 
de 

evacuare 
(m) 

Viteză 
(m/s) 

Temp. 
(ºC) X Y Lungime 

(m) 
Lăţime 

(m) 

Suprafaţa 
sursei 
(m²) 

Amplasamentul 
uzinei de 
procesare 

2.550.000 m3 2520 PP 837 5 - - Ambiantă - - 1054 513 344.400 

Centrala termică 10.500 kW 8520 Centrala 
termică 

958 30,0 1,0 5,31 204 353856,8 534319,0 - - - 

Depozitul de sol 
vegetal provenit 
de pe 
amplasamentul 
iazului de 
decantare 

95.000 m3 360 
Sistemul 
iazului de 

decantare_S 
688 5 - - Ambiantă - - 312 182 49.281 

Barajul iazului 
de decantare 428.000 m3 1800 

Sistemul 
iazului de 

decantare_EM 
694 5 - - Ambiantă - - 432 205 121.909 

Generatorul 
carierei Pârâul 
Porcului 

550 kW 3240 P_VLYGEN 764 20 0,8 6,991 115 353915 53591 - - - 

Generatorul 
uzinei de 
procesare  
 

2100 kW 3240 PP_GEN 832 20 0,8 8,289 115 353857 534319 - - - 
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Poluanţii emişi de sursele aferente Proiectului, comuni cu cei emişi de activităţile din 
zonele învecinate, care se vor cumula cu poluarea existentă în zonă sunt următorii:  

� Particule totale în suspensie (TPS) şi particule cu diametre mai mici de 10 µm; 

� Poluanţi specifici surselor de ardere staţionare: NOx, CO, COV, particule cu conţinut 
de metale, HAP; 

� Poluanţi specifici surselor de ardere mobile: NOx, CO, SO2, COV, particule cu 
conţinut de metale, HAP. 

 

Prognoza calităţii aerului  
În acest capitol sunt cuprinse detalii privind metodologia şi rezultatele evaluării 

impactului asupra calităţii aerului. 
 
Metodologia de calcul şi de modelare 

După cum s-a arătat în subsectiunea 2.2, au fost inventariate activităţile şi operaţiile 
care generează emisii temporare de scurtă durată, asociate cu coşuri de evacuare sau 
surse dirijate. Modelarea dispersiei atmosferice a fost realizată pentru a estima concentraţiile 
de NO2, CO, SO2, TSP, particule cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10), crom 
hexavalent [Cr (VI)], Ni, Cd şi PAH, în afara amplasamentului. În vederea evaluării 
impactului potenţial datorat volatilizării cianurii sub formă de HCN din zona rezervoarelor CIL 
şi a rezervorului de decantare, situate în uzina de procesare, precum şi din zona iazului de 
decantare, a fost efectuat un studiu separat de modelare a dispersiei atmosferice rezultatul 
acestuia este prezentat in plansele anexate. 

Dispersia în atmosferă a emisiilor de acid cianhidric (HCN) din proiectul Roşia 
Montană au fost modelate şi evaluate.  Aceste emisii provin din două surse primare: iazul de 
decantare şi zona uzinei de prelucrare, în special bazinele CIL şi îngroşătorul de steril. 

Bilanţul de masă al cianurii este un instrument cantitativ şi calitativ care ilustrează 
evoluţia cianurii folosite în proiect.  În acelaşi timp, estimarea ratei emisiilor de HCN este în 
cel mai bun caz semi-cantitativă.  Aceasta deoarece concentraţiile efective din fluidele 
tehnologice şi apa decantată din steril şi câţiva factori primari legaţi de ratele de emisie nu 
pot fi estimaţi încă din această fază a proiectului.  Pentru rularea unor modele de emisie 
atmosferică specifice amplasamentului vor fi necesare date privind concentraţiile reale 
măsurate deasupra bazinelor.  Însă, pe baza altor date ajutătoare (respectiv modelele de 
degradare a cianurii) şi a datelor de la alte exploatări, rata emisiilor utilizată în evaluare este 
considerată rezonabilă.  După desemnarea ratelor de emisie, a fost modelată dispersia HCN 
în atmosferă din ambele surse, cu ajutorul modelului computerizat AERMOD descris în 
secţiunea următoare.  Sunt de asemenea sintetizate bazele modelării şi rezultatele obţinute: 

Impactul generat de poluanţii atmosferici asociaţi activităţilor din cadrul Proiectului 
asupra aerului ambiental, a fost evaluat cu ajutorul modelării matematice a câmpurilor de 
concentraţii pentru diverse intervale de mediere. Intervalele de mediere luate în considerare 
au fost cele asociate valorilor limită şi valorilor de prag care constituie criterii pentru 
evaluarea calităţii aerului. Impactul asupra receptorilor sensibili din vecinătatea zonei 
Proiectului a fost evaluat în conformitate cu valorile limită şi de prag prevăzute de legislaţia 
naţională (Legea 655/2001, O.M. 592/25.06.2002). Metodologia aplicată este sintetizată în 
următoarele paragrafe. 
 
Selectarea modelului şi parametrii de intrare 

Modelarea dispersiei atmosferice a fost realizată utilizând cele mai bune tehnici 
disponibile, pentru a simula transportul poluanţilor generaţi de activităţile miniere, în afara 
zonei Proiectului. În ultimii ani, metodele de modelare atmosferică destinate evaluării în 
funcţie de criteriile impuse de reglementări, au suferit modificări importante, incluzând: 1) 
fundamentarea dispersiei atmosferice pe conceptele structurii şi scării turbulenţelor din 
stratul limită planetar; 2) luarea în calcul şi rafinarea surselor de suprafaţă şi a celor de 
înălţime; 3) încorporarea unor algoritmi simpli şi complecşi de simulare a terenului.   

AERMOD este bazat pe un model de pană staţionară. În stratul limită stabil 
distribuţia concentraţiilor este considerată gaussiană atât în plan orizontal, cât şi în plan 
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vertical. În stratul limită convectiv, distribuţia în plan orizontal este considerată gaussiană, iar 
distribuţia verticală este descrisă cu o funcţie de densitate de probabilitate bi-gaussiană. 
Acest comportament al distribuţiei concentraţiilor în stratul limită convectiv a fost demonstrat 
de Willis şi Deardorff (1981) şi de Briggs (1993). În plus, în cadrul stratului limită convectiv, 
AERMOD ia în calcul o aşa-numita "pană ascensională", prin care o parte a masei unei 
pene generate de o sursă se ridică şi rămâne în apropierea părţii superioare a stratului 
limită, înainte de a se amesteca în stratul convectiv limită. AERMOD urmăreşte de 
asemenea orice pană care penetrează în stratul stabil înalt, permiţându-i apoi să reintre în 
stratul limită când şi dacă este cazul. 

AERMOD încorporează, printr-o abordare nouă şi simplă, conceptele actuale privind 
curgerea şi dispersia în terenuri complexe. În cazurile în care acest lucru este necesar, pana 
este modelată fie cu o traiectorie care are impact cu terenul, fie cu o traiectorie care 
urmăreşte topografia terenului. Această abordare a fost concepută ca fiind realistă din punct 
de vedere fizic, simplu de implementat, evitând necesitatea de a distinge între topografii 
simple, medii şi complexe, aşa cum o cer reglementările în vigoare. Astfel, AERMOD elimină 
necesitatea de a defini regimuri de topografie complexă; toate tipurile de terenuri sunt tratate 
într-o manieră unitară, continuă şi simplă, păstrând în acelaşi timp conceptul divizării 
profilului de curgere (Snyder, et al., 1985) în condiţii de stratificare stabilă.   

Societatea Meteorologică Americană (The American Meteorological Society – AMS) 
şi Agenţia Statelor Unite pentru Protecţia Mediului (United States Environmental Protection 
Agency – US EPA) au pus la punct Modelul reglementar AMS/EPA (AERMOD) care 
încorporează aceste modificări. Acest model a fost selectat pentru a evalua impactul generat 
de exploatările miniere, datorită: 1) utilizării eficiente a datelor meteorologice locale preluate 
la fiecare oră; 2) capacităţii de a calcula concentraţii pe termen scurt şi lung de la surse 
multiple de diverse tipuri; 3) capacităţii de a încorpora date topografice localizate în vederea 
estimării impactului asupra unor terenuri complexe; 4) disponibilităţii publice a acestui 
sistem, validat deja prin numeroase programe experimentale. Sistemul de modelare 
AERMOD conţine trei componente: AERMET, versiunea 99211 (preprocesroul meteorologic 
AERMOD), AERMAP, versiunea 99211 (preprocesorul topografic AERMOD) şi AERMOD, 
versiunea 99351 (pentru modelarea dispersiei). 

Datele meteorologice orare au fost obţinute pentru anul calendaristic 2003 de la 
Administraţia Naţională de Meteorologie. Datele se referă la staţia meteorologică Roşia 
Montană (situată la aproximativ 1 km nord-nord-est de localitatea Roşia Montană). Acestea 
măsurători meteorologice orare au fost folosite în programul AERMET pentru generarea 
unor date de intrare corespunzătoare pentru modelul de dispersie (atât parametri ai stratului 
atmosferic înalt, cât şi parametri de suprafaţă). Setul de date meteorologice procesate a fost 
analizat din punct de vedere al corectitudinii. 

Pentru estimarea impactului generat de activităţile din cadrul Proiectului a fost aleasă 
o reţea de receptori constând din 2115 puncte discrete, situate în nodurile unei grile cu 
ochiuri de 250 pe 250 m, începând la aproximativ 4.400 metri sud-vest de Abrud şi 
continuând până într-un punct situat la aproximativ 3.000 metri nord de Birdeşti. Programul 
AERMAP a fost utilizat pentru a estima cotele topografice critice pentru fiecare receptor, 
utilizând datele de reţea geodezică furnizate de SNC Lavalin. Cotele topografice critice, în 
combinaţie cu parametrii meteorologici înregistraţi la fiecare oră sunt utilizaţi de AERMOD 
pentru a determina modul în care vor fi tratate concentraţiile din pana de poluanţi în condiţii 
de teren înalt. 

AERMOD poate prognoza concentraţiile de poluanţi din surse multiple pentru o mare 
varietate de amplasamente, condiţii meteorologice, tipuri de poluanţi şi durate de mediere. 
Pentru acest proiect, concentraţiile pe termen scurt au fost calculate utilizând ratele orare 
maxime de emisie pentru activităţi desfăşurate simultan şi pentru medii calculate pentru 
intervale de 1 oră, 8 ore şi 24 de ore. Concentraţiile anuale au fost modelate utilizând toate 
sursele active în anul respectiv. 

Impactul maxim resimţit în afara zonei Proiectului a fost evaluat prin raportare la 
valorile limită stabilite pentru fiecare poluant şi pentru fiecare interval de mediere. Impactul a 
fost de asemenea analizat pentru fiecare dintre cele 15 comunităţi receptoare sensibile 
situate în jurul amplasamentului Proiectului: Roşia Montană (zona protejată), Abrud, 
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Bisericani, Bucium Sat, Coasta Henţii, Dogăreşti, Floreşti, Gârda Bărbuleşti, Gura Roşiei, 
Heleşti, Iacobeşti, Ignăteşti, Petreni, şi Vârtop. 
 
Alegerea scenariului 

În vederea evaluării impactului maxim generat de activităţile miniere generale, acesta 
a fost analizat separat pentru perioadele de construcţie, operare şi închidere. Dată fiind 
natura exploatării miniere, majoritatea surselor sunt tranzitorii, fiind astfel dificil să se aleagă 
o singură perioadă de timp corespunzătoare condiţiilor celor mai nefavorabile. Astfel, din 
ansamblul ciclului de viaţă al minei au fost selectaţi şase ani reprezentativi pentru cel mai 
nefavorabil scenariu potenţial. 
 
Scenariul corespunzător fazei de construcţie 

Pentru faza de construcţie, anul 0 (de pre-exploatare) a fost ales ca fiind 
reprezentativ pentru cel mai nefavorabil scenariu. Pe parcursul acestui an se aşteaptă să fie 
construite toate drumurile, uzina de procesare, barajul sistemului iazului de decantare, 
precum şi platformele pentru viitoarele depozite de sol vegetal/de decopertă, roci sterile şi 
minereu sărac. În ultima parte a anului se vor desfăşura activităţi miniere limitate în cariera 
Cârnic. Deşi multe dintre activităţile descrise se vor desfăşura pe o perioadă limitată din an, 
impactul pe termen lung este evaluat prin luarea în considerare a tuturor surselor de emisie. 

Impactul pe termen scurt (de la o oră la 24 de ore) a fost estimat pe baza selectării 
unor surse care sunt active simultan. Dat fiind faptul că prima activitate va fi cea de 
construcţie a drumurilor, urmată de construcţia altor zone operaţionale, nu va exista o 
manifestare concurentă a surselor din aceste două seturi majore de activităţi. Cu toate 
acestea, este dificil să se determine care dintre cele două tipuri de activităţi – construcţia 
drumurilor sau construcţia celorlalte amenajări de pe amplasament – va produce impactul 
cel mai puternic prin emisiile aferente. Astfel, au fost alese pentru analiză, două modele 
diferite de impact pe termen scurt. Primul scenariu presupune construcţia drumurilor fără nici 
o altă activitate pe amplasamentul uzinei de procesare; astfel se ia în considerare faptul că 
finalizarea drumurilor este necesară pentru efectuarea transportului la celelalte 
amplasamente. Al doilea scenariu presupune amenajarea celorlalte obiective de pe 
amplasament: uzina de procesare, sistemul iazului de decantare, platformele viitoarelor stive 
de sol vegetal, roci sterile şi minereu şi exploatarea carierei Cârnic. 

Nu toate activităţile se vor desfăşura simultan într-o anumită zi sau la o anumită oră. 
Pe baza calendarului activităţilor miniere s-a determinat că scenariul cel mai nefavorabil 
poate fi reprezentat de următoarele activităţi concurente: 

� Îndepărtarea materialului de decopertă de pe traseul drumurilor principale 1 şi 2 şi al 
drumurilor secundare 1, 4, 8, şi 14; 

� Îndepărtarea solului vegetal de pe traseul drumurilor secundare 3 şi 9;  

� Construirea terasamentului pe drumurile secundare 8A, 9 şi 13. 
 

Toate celelalte activităţi de construcţie a drumurilor sunt considerate a se desfăşura 
în alte perioade ale anului. Pentru fiecare dintre operaţiile de mai sus au fost luate în 
considerare emisiile orare maxime. 

În mod similar, scenariul cel mai nefavorabil corespunzător construcţiei celorlalte 
obiective şi activităţilor de extracţie minieră, şi având potenţialul generării unor emisii 
concurente, include următoarele: 

� Îndepărtarea materialului de decopertă de pe amplasamentele uzinei de procesare şi 
barajul iazului de decantare; 

� Activităţi miniere în cariera Cârnic (forare, încărcare în camioane şi depozitare); 

� Operaţiuni de descărcare la depozitul de minereu sărac;  

� Operaţiuni de descărcare la depozitul de roci sterile Cârnic. 
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Se aşteaptă ca prin combinarea acestor operaţii să se genereze cele mai 
nefavorabile conjuncturi de emisie. Nu se prevăd alte activităţi concurente.  
 
Scenariul corespunzător fazei de operare 

Pentru faza de operare au fost selectaţi patru ani (anul 9, 10, 12 şi 14) ca 
reprezentând contextul cel mai nefavorabil pentru exploatările din cele patru cariere (Cetate, 
Cârnic, Orlea şi Jig). În fiecare dintre cele patru scenarii se aşteaptă o producţie minieră 
generală de vârf. Cu toate acestea, producţia va fi diferită pentru fiecare carieră, atât din 
punct de vedere cantitativ, cât şi al amplasamentului, în funcţie de anul considerat. Prin 
urmare, cea mai realistă situaţie va fi să se considere că indiferent de anul analizat, nu vor 
opera simultan decât două cariere. Acest fapt este argumentat de numărul limitat de utilaje 
şi de cerinţa de a evita suprasolicitarea uzinei de procesare.  

Anul 9 corespunde exploatării în toate cele patru cariere, cu o rată de producţie înaltă 
în cariera Jig şi cu o activitate susţinută în partea de nord a carierei Cârnic (aproape de zona 
protejată). Anul 10 este mai tipic, corespunzând unei activităţi simultane în trei cariere. Anul 
12 corespunde ratei maxime de producţie minieră, cu operaţii simultane în Cetate şi Orlea. 
Acest an cuprinde de asemenea, activităţi de refacere a mediului în cariera Cârnic. În sfârşit, 
pentru anul 14, scenariul prevede o rată înaltă de producţie în cariera Cetate, fără alte 
activităţi în restul carierelor.  

Cu toate că scenariile prevăzute pentru cei patru ani de modelare presupun activităţi 
desfăşurate 24 de ore pe zi şi 365 de zile pe an, impactul pe termen scurt şi impactul mediu 
anual au fost modelate utilizând emisiile orare şi anuale medii maxime, deoarece emisiile 
medii anuale iau în calcul factorii de încărcare ai utilajelor şi nu ar fi adecvate pentru 
modelarea impactului pe termen scurt.  
 
Scenariul corespunzător fazei de închidere 

Anul 19 al Planului de dezvoltare a minei a fost selectat ca reprezentând cel mai 
nefavorabil caz din punct de vedere al emisiilor generate de activităţile de închidere. Pe 
durata acestei perioade, se vor efectua: dezafectarea uzinei de procesare şi refacerea 
mediului pe acest amplasament, refacerea mediului în zona barajului iazului de decantare şi 
a zonelor de depozitare a sterilelor de procesare. Tot în această perioadă va fi utilizat 
depozitul de sol vegetal aferent iazului de decantare, cu refacerea mediului în zona ocupată 
de acesta. 

În mod similar cu abordarea corespunzătoare fazei de construcţie, impactul anual a 
fost evaluat utilizând toate emisiile generate de procesele şi utilajele active în anul respectiv, 
cu toate că aceste operaţii nu vor fi simultane. Cu toate acestea, analizele privind impactul 
pe termen scurt au fost realizate pe baza ratelor maxime orare de emisie de la activităţi care 
pot să se desfăşoare simultan. 

În ceea ce priveşte particulele, atât pentru TSP, cât şi pentru PM10, scenariul cel mai 
nefavorabil apare în timpul instalării stratului de sol pe taluzul aval al barajului iazului de 
decantare, al activităţilor de refacere a mediului pe amplasamentul uzinei de procesare şi al 
transferului solului vegetal de la depozitul aferent sistemului iazului de decantare. Pentru 
analiza celorlalţi poluanţi, cazurile cele mai nefavorabile de emisii sunt asociate cu instalarea 
stratului de sol pe suprafaţa bazinului iazului de decantare, dezafectarea clădirilor şi 
structurilor uzinei de procesare şi cu transferul de sol vegetal de la depozitul aferent 
sistemului iazului de decantare. 
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Surse de emisie 
Dată fiind natura exploatării miniere, cele mai multe emisii sunt de scurtă durată. 

Influenţele exercitate de utilajele mobile asociate acestor emisii au tendinţa de a accelera 
amestecul poluanţilor în apropierea suprafeţei solului, permiţând o mai mare dispersie a 
emisiilor. Datorită prezenţei acestui mecanism în zona de emisie, sursele de volum situate 
aproape de suprafaţă permit o dispersie iniţială a poluanţilor. Din acest motiv, zonele în care 
emisiile sunt influenţate de utilajele mobile au fost modelate ca surse de volum. Dimensiunile 
orizontale şi verticale sunt bazate pe întinderea fiecărei surse şi pe înălţimea acesteia. În 
toate cazurile, pentru amestecul pe verticală s-a luat în considerare o înălţime de 10 m. În 
plus, sursele corespunzătoare drumurilor au fost modelate utilizând o serie de surse de 
volum mai mici (reprezentând lăţimea drumurilor) care urmăresc traseul acestor drumuri. 
Datorită dimensiunilor drumurilor şi distanţei de la limita concesiunii, sursele de volum au 
fost separate la câte 250 m distanţă. Sursele dirijate au fost modelate ca surse punctiforme. 

Parametrii de intrare pentru modelarea surselor punctiforme au inclus: înălţimea de 
evacuare, temperatura şi viteza de evacuare ale poluantului, diametrele interioare ale 
coşurilor, poziţia sursei şi cota la baza sursei. Intrările pentru modelul surselor de volum au 
inclus poziţia surselor, cota la baza sursei, înălţimile de evacuare, dimensiunile orizontale 
iniţiale şi dimensiunile verticale iniţiale. 

Numărul de surse individuale a variat în cadrul fiecărei analize de scenariu datorită 
variaţiei tipurilor de activităţi efectuate într-o anumită perioadă. Numărul de surse utilizate 
pentru a reprezenta caracteristicile emisiilor din fiecare scenariu a variat între 60 pentru 
activităţile de închidere şi 415 pentru activităţile de construcţie (medierea pe termen lung). 

 
Evaluarea şi interpretarea rezultatelor 

Rezultatele generale ale modelării privind calitatea aerului în fazele de construcţie, 
operare şi închidere ale Proiectului, indică faptul că, în general, nivelul concentraţiilor va fi 
redus, inferior valorilor limită prevăzute pentru zonele populate. Impactul generat în faza 
construcţie va fi, în general, mai mare decât cel din faza de operare sau de închidere. 
Concentraţiile maxime prognozate pentru poluanţi, dincolo de limita concesiunii se situează 
de asemenea sub valorile limită corespunzătoare, cu excepţia concentraţiilor medii pe 30 de 
minute de TSP, care depăşesc uşor pragul de alertă, dar se află sub valoarea limită. 
Concentraţiile medii maxime pentru poluanţii semnificativi (NO2, SO2, TPS, PM10, şi CO) sunt 
comparate cu valorile limită şi de prag de alertă prevăzute de reglementările în vigoare, 
pentru intervale de mediere pe termen scurt şi pe termen lung. Rezultatele sunt sintetizate în 
sectiunile următoare.  

Modelarea iniţială a dispersiei atmosferice nu a ţinut seama decât de iazul de 
decantare, dar a analizat atât perioadele de vară, cât şi pe cele de iarnă.  Descompunerea 
compuşilor metal-cianură în HCN este suficient de lentă în iazul de decantare pentru a nu 
mai lua în considerare şi volatilizarea de pe plaja de steril.  Maximele mediilor pe 1 h în aer 
la nivelul solului sunt prezentate Figurile 1 şi 2 anexate, la valori de iarnă şi respectiv de 
iarnă. Concentraţiile în aer sunt mici, după cum se observă şi din aceste figuri.  
Concentraţiile maxime sunt sub 400µ g/mc comparativ culimita utilizată de obicei, de 
5.000µg/mc (Limitele de referinţă vor fi discutate mai aprofundat mai departe în secţiunea de 
faţă.). 

După cum e de aşteptat, concentraţiile din aer sunt mai scăzute în timpul iernii şi de 
aceea vara este perioada critică.  Aceasta corespunde observaţiilor de la alte mine din clime 
reci şi modelării cianurii din iazul de decantare, care arată o creştere a concentraţiilor în apă 
iarna, respectiv o volatilizare mai redusă.  De aceea, vara este perioada cea mai importantă 
pentru evaluarea impactului emisiilor de HCN în aer rezultate din proiect.   

Valoarea maximă a concentraţiilor medii pe 8 h este de 179µg/mc imediat deasupra 
suprafeţei sursei, iar maxima mediilor pe 1 h este de 361µg/mc deasupra suprafeţei sursei.  
După cum se observă în Figura 2, modelarea arată o scădere repidă a concentraţiilor medii 
pe 1 h sub 100 µg/m3 dincolo de zona iazului. 

Deoarece concentraţiile de HCN în aer sunt cele mai mari în perioadele de vară, 
legat de emisiile din iaz, emisiile din uzină au fost adăugate la modelul de vară.  Rezultatele 
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pentru valoarea maximă a concentraţiilor medii pe 1 h inclusiv emisiile din uzină sunt 
ilustrate alăturat în Figura 3, iar maxima concentraţiilor medii pe 8 h este de în Figura 4. 

Valoarea maximă a concentraţiilor medii pe 1 h a fost estimată la 382 µg/m3.  Efectul 
adăugării sursei reprezentate de uzină nu a făcut să crească semnificativ concentraţiile într-
o anumită zonă, dar a făcut să crească suprafaţa afectată de emisii de HCN.  Este afectată 
mai ales zona situată imediat la vest de uzină.  Modelul sugerează că HCN atmosferic va 
avea cea mai mare concentraţie deasupra iazului de decantare, în câteva locuri de pe 
marginea acestuia (deasupra sterilului şi pe versanţii alăturaţi) şi în vecinătatea uzinei.  Mai 
departe de aceste surse, cotele superioare din apropierea vârfurilor crestei prezintă valori 
foarte puţin mărite ale concentraţiilor de HCN.  Un impact mai redus (concentraţii sub 20 
µg/m3) se observă pe fundul văilor.  Rezultatele modelării pentru valori maxime ale 
concentraţiilor medii pe 8 h prezintă concentraţii foarte puţin mai mari ale HCN în apropierea 
surselor (Figura 4)   

Deoarece sursele din uzină se află la altitudine mai mare, efectul la suprafaţă este în 
general mai mic decât pentru iaz.  Însă concentraţiile mai mari provenite din iaz sunt în zone 
care vor fi în general mai puţin ocupate de personalul exploatării (respectiv pe apa din iaz şi 
pe plajele de steril).  Deoarece personalul se va afla mai ales la uzină, monitorizarea aerului 
pentru măsurarea HCN se va efectua în ciuda concentraţiilor reduse prognozate.  

Pentru a plasa concentraţiile modelate în perspextivă, limita aplicabilă în mod 
obişnuit este de 5000 µg/m3 ca limită pe termen scurt, sau plafon.  Această limită este cea 
sugerată de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
[Conferinţa Americană a Igieniştilor Guvernamentali din Industrie].  Această limită este 
adesea considerată prea conservativă ca valoare a plafonului.  Consiliul Director al 
Internaţional Cyanide Management Institute [Institutul Internaţional de Gospodărire a 
Cianurii] şi-a anunţat intenţia de a evalua valorile limită pentru cianură din Ghidul de 
implementare a Codului Cianurii 

(http://www.cyanidecode.org/whatnew/Revision_Standard.pdf) 
Modificarea evaluată în prezent ar urma să stabilească o valoare plafon de 11.000 

µg/m3 (echivalentă a 10 ppm) şi să menţină valoarea de 5000 µg/m3  (4,7 ppm) ca limită de 
expunere pe o perioadă continuă de 8 ore.  Concentraţiile maxime de HCN volatilizate din 
iazul de la Roşia Montană sunt indicate a fi cu peste un ordin de mărime sub aceste limite 
imediat deasupra suprafeţei sursei şi cu peste două ordine de mărime mai mici în afara 
limitelor amplasamentului.  Concentraţiile atmosferice de HCN asociate uzinei sunt cu cel 
puţin un ordin de mărime sub 5000 µg/m3 deasupra şi în apropierea sursei şi se dispersează 
rapid o dată cu distanţa faţă de sursă. 

Un alt considerent este „ploaia" de HCN din aer, care presupune că precipitaţiile vor 
conţine mai multă cianură.  Preluarea HCN în precipitaţii este o componentă minoră a 
evoluţiei HCN în atmosferă (Mudder, et al., 2001).  Concentraţiile atmosferice de HCN nu 
sunt foarte solubile în apă şi ploaia nu va reduce efectiv concentraţiile HCN în aer (Cicerone 
şi Zellner, 1983).  Prin inferenţă şi datorită concentraţiilor prognozate reduse de HCN 
atmosferic, concentraţiile de cianură în precipitaţii, nu vor fi probabil măsurabile peste nivelul 
de fond în zona proiectului Roşia Montană şi în jurul acesteia. 
 
Faza de construcţie 

Rezultatele evaluării calităţii aerului în faza de construcţie demonstrează că impactul 
pe termen lung este relativ scăzut. De asemenea, valorile calculate sunt inferioare valorilor 
limită pentru fiecare dintre poluanţii respectivi. Planşele 4.2.9 - 4.2.12 prezintă distribuţia 
prognozată a izoconcentraţiilor pentru NO2, SO2, PM10 şi TSP. Tabelul 4.2-45 conţine o 
sinteză a valorilor maxime ale concentraţiilor medii anuale în afara zonei Proiectului, pentru 
fiecare poluant modelat. După cum se poate observa din tabel, concentraţiile medii anuale 
cele mai mari prognozate reprezintă mai puţin de 40 % din valorile limită pentru toţi poluanţii. 
Impactul mediu maxim în zonele cu receptori sensibili este prevăzut a fi mai mic de 5 % 
pentru toţi poluanţii şi intervalele de integrare. Nu se aşteptă ca nivele de concentraţii medii 
anuale generate de activităţile de construcţie să genereze un impact semnificativ în afara 
zonei de Proiect. 
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Tabel 4.2-45. Concentraţii maxime şi valori limită – toate activităţile de construcţie 
(medie anuală) 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

NO2 1 an 14,85 - 40 Populaţie Sub valoarea 
limită 

SO2 1 an 0,053 - 20 Ecosisteme Sub valoarea 
limită 

TSP 1 an 4,52 52,5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

1 an 1,85 - 40 Populaţie Sub valoarea 
limită PM10 

1 an 1,85 - 20 Populaţie Sub valoarea 
limită 

 
Comparând cele două scenarii nefavorabile pentru impactul pe termen scurt, 

concentraţiile maxime din afara zonei Proiectului, pentru SO2 şi CO au fost prognozate 
pentru etape de construcţie a drumurilor. Pentru restul amplasamentelor au fost prognozate 
concentraţiile maxime de TSP, PM10 şi NO2. Tabelul 4.2-46 sintetizează impactul maxim pe 
termen scurt corespunzător celor două scenarii. 
 
Tabel 4.2-46. Concentraţii maxime şi valori limită – toate activităţile de construcţie 

(medii pe termen scurt) 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

NO2 1 oră 137 400 200 Populaţie Sub valoarea 
limită 

1 oră 16,0 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită SO2 

24 ore 3,46 - 125 Populaţie Sub valoarea 
limită 

30 min 362 350 500 Populaţie 
Peste pragul de 
alertă şi sub 
valoarea limită 

TSP 

24 ore 68,3 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 13,2 - 50 Populaţie Sub valoarea 

limită PM10 24 ore (a 7-a 
valoare) 

26,3 - 50 Populaţie Sub valoarea 
limită 

CO 8 ore 710,1  10.000 Populaţie Sub valoarea 
limită 

 
Valorile concentraţiilor de SO2 corespunzătoare celei de-a 24 valori maxime pentru 1 

oră şi celei de-a 3-a valori maxime pentru 24 de ore, prevăzute a se atinge în afara 
amplasamentului sunt mai mici decât 5 % din valorile limită respective. Valorile limită pe 
termen scurt pentru SO2, NO2 şi PM10 permit o depăşire de câteva ori pentru fiecare an 
considerat. De exemplu, valoarea limită a SO2 pentru 1 oră poate fi depăşită de 23 de ori pe 
an, dar a 24-a valoare depăşită nu va mai fi conformă cu reglementările. Astfel, a 24-a 
valoare de concentraţie modelată este utilizată pentru comparaţia cu valoarea limită a SO2 

pentru 1 oră. Alţi poluanţi şi intervale de mediere vor avea alt număr de depăşiri acceptabile 
ale valorii limită. Concentraţiile maxime zilnice ale mediilor glisante pe 8 ore pentru CO sunt 
de asemenea coborâte, reprezentând mai puţin de 7 % din valoarea limită, dincolo de 
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limitele concesiunii. Hărţile cu izoconcentraţii pentru aceşti poluanţi sunt prezentate în 
Planşele 4.2.12 - 4.2.15. 

Concentraţia maximă a TSP pentru 30 de minute, calculată în afara amplasamentului 
pentru activităţi de construcţie, altele decât cele privitoare la drumuri este de 362 µg/m3, la 
limita de vest a proprietăţii. Această valoare depăşeşte pragul de alertă prevăzut de OM 
756/1997 (350 µg/m3), dar se află sub valoarea limită prevăzută de STAS 12576/1987 (500 
µg/m3). Planşa 4.2.16 prezintă grafic izoconcentraţiile corespunzătoare şi indică ariile de 
depăşire. Aceste arii nu se extind mai mult de 100 m faţă de primetrul concesiunii. 

După cum s-a menţionat anterior, pragul de alertă şi valoarea limită prevăzute de 
reglementarea română pentru TSP pe 30 de minute reprezintă o cerinţă de reglementare 
unică, netipică în context internaţional. În alte reglementări internaţionale, măsurătorile 
pentru TSP şi PM10 se efectuează în mod tipic la 24 de ore. Astfel, studiile de sănătate care 
definesc nivele limită au utilizat perioade mai lungi de mediere (adică 24 de ore sau 1 an). 
Din acest motiv, interpretarea unor situaţii de depăşire a valorilor limită pe termen scurt 
pentru TSP trebuie făcută cu precauţii. Mai mult, Directivele UE pentru calitatea aerului 
(transpuse în legislaţia naţională prin OM nr. 592/2002) nu prevăd valori limită pentru TSP.  

Concentraţiile maxime pentru 30 de minute calculate pentru această analiză 
reprezintă limita superioară a acestor parametri, fiind bazate pe ipoteze de lucru extrem de 
acoperitoare. În primul rând se presupune că toate activităţile potenţiale se desfăşoară 
simultan. Deşi este probabil ca aceste activităţi să se poată desfăşura în aceeaşi zi, nu este 
de presupus că ele se vor desfăşura concomitent la capacitate maximă în toate intervalele 
de mediere de 30 de minute. În al doilea rând, condiţiile cele mai nefavorabile au fost 
modelate, în vederea prevederii impactului, pentru un set de date meteorologice care 
acoperă un interval de 1 an. Este puţin probabil ca un eveniment meteorologic de 1 oră 
(utilizat pentru prognoza impactului maxim) să se manifeste concomitent cu activităţile care 
definesc contextul celor mai nefavorabile condiţii, dată fiind perioada scurtă în care s-ar 
putea manifesta astfel de condiţii nefavorabile. Astfel, impactul maxim ar putea fi mai scăzut 
decât cel prezentat. 

Impactul maxim pe 24 de ore datorat TSP şi asociat unor activităţi de construcţie, 
altele decât cele aferente amenajării drumurilor,este prognozat la aproximativ 68,3 µg/m3, 
însemnând 65 % din pragul de alertă pentru 24 de ore şi 45 % din valoarea limită. Ca şi în 
cazul impactului TSP pentru 30 minute, se aşteaptă ca valorile pentru 24 de ore să fie mai 
mici decât valorile limită. Planşa 4.2.1.7 prezintă harta cu izoconcentraţii pentru acest 
scenariu. 

Valorile maxime ale concentraţiilor de PM10 pentru intervale de mediere de 24 de ore 
au apărut în urma activităţilor de construcţie, altele decât cele pentru amenajarea drumurilor. 
A 7-a concentraţie maximă este de 26,3 µg/m3, iar a 35-a valoare de 13,2 µg/m3, 
reprezentând 52 % şi, respectiv, 26 % din valorile limită corespunzătoare. Planşa 4.2.18 
prezintă distribuţia spaţială a nivelelor de concentraţie corespunzătoare celei de-a 7-a valori 
maxime pentru 24 de ore. Contururile pentru a 35-a valoare maximă sunt similare ca natură, 
dar cu concentraţii mai mici în ansamblu. 

Cea de a 18-a valoare maximă NO2 pentru 1 oră prognozată în afara 
amplasamentului este de 137 µg/m3, într-un punct situat pe limita proprietăţii miniere. 
Această valoare reprezintă 68 % din valoarea limită de 200 µg/m3 pentru NO2. 

Concentraţiile maxime prognozate în cazul activităţilor de construcţie, pentru 
receptorii sensibili din cele 15 comunităţi învecinate sunt sintetizate în Tabelele 4.2-47 – 4.2-
61. Rezultatele analizei la nivelul comunităţii indică faptul că toate valorile maxime 
prognozate pentru cele 15 comunităţi sunt inferioare valorilor limită pentru fiecare poluant şi 
pentru fiecare interval de mediere. În majoritatea cazurilor, localitatea Ţarina este prevăzută 
a suporta cele mai ridicate concentraţii, dată fiind învecinarea sa cu limita de nord a 
Proiectului. Domeniul de valori maxime pe termen scurt variază de la mai puţin de 1 % la 68 
% din valorile limită corespunzătoare, în funcţie de poluantul luat în considerare. Cele mai 
mari valori ale concentraţiile de TSP pe 30 de minute prognozate (343 µg/m3) reprezintă 68 
% din valoarea limită. Toate celelalte concentraţii pe termen scurt sunt sub 48 % din valorile 
limită respective. Concentraţiile medii anuale variază între mai puţin de 1 % şi 5 % din 
valorile limită corespunzătoare. 
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Tabel 4.2-47. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Abrud – 
Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 42,6 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 1,08 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 5,78 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 1,02 - 125 Populaţie Constr. drumuri SO2 
1 an 0,073 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 76,8 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 16,9 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 2,75 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 7,29 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 2,57 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 12,3 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 2,57 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

430 

CO 8 ore 218 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 
Tabel 4.2-48. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 

Bisericani – Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 54,5 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,82 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 1,09 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,48 - 125 Populaţie Constr. non-
rutieră 

SO2 

1 an 0,0071 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 179 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 18,3 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,84 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 2,68 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,53 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 5,83 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,53 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

785 

CO 8 ore 109 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 
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Tabel 4.2-49. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Bucium 
Sat – Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 26,9 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,49 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 5,04 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,77 - 125 Populaţie Constr. drumuri SO2 
1 an 0,0052 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 195 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 11,5 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,67 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 3,42 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,34 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 8,28 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,34 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

715 

CO 8 ore 50,9 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 
Tabel 4.2-50. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Coasta 

Henţii – Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 19,5 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,50 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 2,05 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,32 - 125 Populaţie Constr. drumuri SO2 
1 an 0,030 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 43,4 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 5,36 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,58 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 
1,65 - 50 Populaţie Constr. non-

rutieră 
1 an 0,50 - 40 Populaţie Toate construcţiile 

24 ore (a 7-a 
valoare) 

3,16 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,50 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

2645 

CO 8 ore 55,9 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 
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Tabel 4.2-51. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 
Dogăreşti – Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 73,6 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,98 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 4,89 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,71 - 125 Populaţie Constr. non-
rutieră 

SO2 

1 an 0,0069 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 255 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 21,6 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,94 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 5,90 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,47 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 
9,85 - 50 Populaţie Constr. non-

rutieră 

PM10 

1 an 0,47 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

215 

CO 8 ore 119,5 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 
Tabel 4.2-52. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Floreşti–

Construcţie 

Distanţa 
la sursă 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 39,9 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,98 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 2,22 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,62 - 125 Populaţie Constr. drumuri SO2 
1 an 0,0080 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 138 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 15,8 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 1,08 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 3,58 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,52 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 8,90 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,52 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

355 

CO 8 ore 137 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Secţiunea 2: Surse de poluare aferente Proiectului şi caracteristicile acestora 

Pagina 126 din 184 

Tabel 4.2-53. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Gârda 
Bărbuleşti – Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 18,6 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,86 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 1,08 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,36 - 125 Populaţie Constr. non-
rutieră 

SO2 

1 an 0,0090 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 54,7 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 6,46 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,81 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 2,01 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,63 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 
3,12 - 50 Populaţie Constr. non-

rutieră 

PM10 

1 an 0,63 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

1570 

CO 8 ore 63,9 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 
Tabel 4.2-54. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Gura 

Roşiei – Construcţie 

Distanţa 
la sursă 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 17,7 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,65 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 2,05 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,73 - 125 Populaţie Constr. non-
rutieră 

SO2 

1 an 0,041 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 42,9 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 5,51 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,60 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 1,70 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,48 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 3,16 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,48 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

2285 

CO 8 ore 42,4 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 
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Tabel 4.2-55. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Heleşti – 
Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

(µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 38,3 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,70 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 1,30 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,45 - 125 Populaţie Constr. non-
rutieră 

SO2 

1 an 0,0071 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 220 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 20,3 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 1,12 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 4,39 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,63 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 
9,77 - 50 Populaţie Constr. non-

rutieră 

PM10 

1 an 0,63 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

395 

CO 8 ore 102,3 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 
Tabel 4.2-56. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 

Iacobeşti–Construcţie 

Distanţa 
la sursă 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 29,6 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,45 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 2,11 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,56 - 125 Populaţie Constr. non-
rutieră 

SO2 

1 an 0,01 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 78,1 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 7,96 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,37 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 1,67 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,19 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 4,56 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,19 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

1395 

CO 8 ore 32,3 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 
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Tabel 4.2-57. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 
Ignăteşti–Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 49,2 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,91 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 2,81 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,50 - 125 Populaţie Constr. drumuri SO2 
1 an 0,018 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 138 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 15,1 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră. 

TPS 

1 an 0,94 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 3,45 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,37 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 8,63 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,37 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

0 

CO 8 ore 58,4 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 
Tabel 4.2-58. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Petreni – 

Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 30,1 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,57 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 0,84 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,39 - 125 Populaţie Constr. non-
rutieră 

SO2 

1 an 0,0051 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 140 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 7,62 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,51 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 1,82 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,32 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 4,35 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,32 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

1145 

CO 8 ore 98,2 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 
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Tabel 4.2-59. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Ţarina – 
Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 79,1 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 1,63 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 3,30 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,86 - 125 Populaţie Constr. drumuri SO2 
1 an 0,011 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 343 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 36,8 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 1,78 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 5,41 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 0,89 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 13,4 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,89 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

0 

CO 8 ore 160,1 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 
Tabel 4.2-60. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Vârtop – 

Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 65,1 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 0,72 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 1,58 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,25 - 125 Populaţie Constr. drumuri SO2 
1 an 0,0069 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 199 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 15,5 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 0,80 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 
3,23 - 50 Populaţie Constr. non-

rutieră 
1 an 0,46 - 40 Populaţie Toate construcţiile 

24 ore (a 7-a 
valoare) 

7,49 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 0,46 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

1285 

CO 8 ore 123 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 
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Tabel 4.2-61. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Zona 
protejată Roşia Montană – Construcţie 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 96,3 400 200 Populaţie Constr. non-
rutieră NO2 

1 an 1,86 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
1 oră 3,08 500 350 Populaţie Constr. drumuri 

24 ore 0,52 - 125 Populaţie Constr. drumuri SO2 
1 an 0,026 - 20 Ecosisteme Toate construcţiile 

30 min 250 350 500 Populaţie Constr. non-
rutieră 

24 ore 34,9 105 150 Populaţie Constr. non-
rutieră 

TPS 

1 an 2,18 52,5 75 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 35-

a valoare) 7,45 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

1 an 1,19 - 40 Populaţie Toate construcţiile 
24 ore (a 7-a 

valoare) 14,9 - 50 Populaţie Constr. non-
rutieră 

PM10 

1 an 1,19 - 20 Populaţie Toate construcţiile 

1285 

CO 8 ore 158 - 10.000 Populaţie Constr. drumuri 

 
 
Faza de operare 

Rezultatele obţinute pe baza scenariilor pentru anul 9, 10, 12 şi 14 indică faptul că 
toate maximele prognozate pentru concentraţiile din afara amplasamentului se situează sub 
valorile limită corespunzătoare atât pentru amplasamentele din aria proiectului, cât şi pentru 
zonele cu receptori sensibili. Tabelele 4.2-62 – 4.2-65 sintetizează concentraţiile maxime 
pentru fiecare din anii selectaţi ai fazei de operare. 

 
Tabel 4.2-62. Concentraţii maxime şi valori limită – Anul 9 de operare 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 104 400 200 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită NO2 

1 an 1,80 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 2,06 500 350 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 0,41 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,074 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 480 350 500 Populaţie Above AT şi Sub 
valoarea limită 

24 ore 64,8 105 150 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

TPS 

1 an 3,61 52,5 75 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 6,53 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 2,60 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 11,16 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 2,60 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 
CO 8 ore 205 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-63. Concentraţii maxime şi valori limită – Anul 10 de operare 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 104 400 200 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită NO2 

1 an 1,98 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 2,03 500 350 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 0,41 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,074 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 481 350 500 Populaţie 
Peste pragul de 
alertă şi sub 
valoarea limită 

24 ore 63,1 105 150 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

TPS 

1 an 3,58 52,5 75 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

6,57 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 2,60 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 
11,4 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

PM10 

1 an 2,60 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 
CO 8 ore 206 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Tabel 4.2-64. Concentraţii maxime şi valori limită – Anul 12 de operare 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 107 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 2,73 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 2,06 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0,41 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,074 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 369 350 500 Populaţie 
Peste pragul de 
alertă şi sub 
valoarea limită 

24 ore 48,7 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 2,75 52,5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

6,54 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 2,58 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 
10,6 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

PM10 

1 an 2,58 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 
CO 8 ore 206 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-65. Concentraţii maxime şi valori limită – Anul 14 de operare 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 136 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 1,61 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 2,03 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0,40 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,074 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 485 350 500 Populaţie 
Peste pragul de 
alertă şi sub 
valoarea limită 

24 ore 70,1 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 3,86 52,5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

6,57 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 2,59 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 
13,9 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

PM10 

1 an 2,59 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 
CO 8 ore 204 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Planşele 4.2.20 - 4.2.23 prezintă distribuţia spaţială a concentraţiilor medii anuale şi 

a maximelor pe termen scurt, pentru cei cinci poluanţi, în anul 9 de operare. 
Concentraţiile medii anuale prognozate pentru NO2, SO2, PM10 şi TSP în afara 

amplasamentului reprezintă 13 % sau mai puţin din valorile limită corespunzătoare, în anul 
9.  Valorile maxime anuale prognozate pentru receptorii sensibili din cele 15 comunităţi sunt 
similare, variind între mai puţin de 1 % din limita pentru SO2 şi mai puţin de 13 % pentru 7-a 
valoare a concentraţiei de PM10. Tabelele 4.2-66 – 4.2-80 sintetizează impactul maxim pe 
termen lung pentru fiecare dintre 15 comunităţi învecinate. Ca şi în faza de construcţie, 
emisiile medii anuale nu sunt considerate ca producând un impact semnificativ l expunerea 
pe termen lung. 

Concentraţiile medii pe termen scurt ale SO2 prognozate prezintă valori foarte 
reduse, acestea fiind de 1 % din valorile limită corespunzătoare. A 24-a valoare concentraţie 
maximă pentru 1 oră este de 2,06 µg/m3, mult sub valoarea limită de 350 µg/m3. În mod 
similar, al 3-lea maxim de concentraţie pentru 24 de ore, prognozat pentru zone din afara 
amplasamentului, a fost de 0,41 µg/m3. 

Rezultatele obţinute pentru impactul CO (medii pe 8 ore) în anii 10 şi 12, prezintă o 
concentraţie maximă în afara amplasamentului de 206 µg/m3, reprezentând doar 2 % din 
valoarea limită de 10.000 µg/m3. Maximele de emisie pentru CO nu au un impact 
semnificativ asupra zonelor din jur. 

Concentraţiile maxime prognozate în afara amplasamentului pentru mediile pe 30 de 
minute de TSP, în anul 14, se aşteaptă să apară la limita vestică a perimetrului, la o valoare 
de 485 µg/m3, care reprezintă o depăşire a pragului de alertă TSP pentru 30 de minute. 
Această depăşire va apărea în zone restrânse situate la vest de limita proprietăţii miniere, 
dar se vor diminua rapid (pe parcursul a 300 m) cu mărirea distanţei faţă de amplasamentul 
Proiectului. Ca şi în cazul activităţilor de construcţie, aceste valori trebuie interpretate ca fiind 
limita superioară a estimărilor privind impactul potenţial. Deşi operaţiile sunt continue, fiind 
mai susceptibile de a se desfăşura în condiţiile meteorologice cele mai nefavorabile, nu este 
de aşteptat ca emisiile orare să fie generate simultan de la toate sursele, estimându-se că 
valoarea reală va fi mai redusă. 
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Concentraţia maximă a TSP pentru 24 de ore a fost prognozată la 70,1 µg/m3, 
aceasta fiind sub pragul de alertă (105 µg/m3) şi sub valoarea limită (150 µg/m3). Şi în acest 
caz, depăşirile valorilor corespunzătoare impactului pe termen scurt (30 de minute) vor fi 
sporadice şi tranzitorii. 

În mod similar cu cele discutate în cazul activităţilor de construcţie, concentraţiile de 
PM10 (a 7-a valoare şi a 35-a valoare) pentru 24 de ore, sunt prognozate ca fiind inferioare 
valorilor limită corespunzătoare. Concentraţia a 7-a, maximă, în afara amplasamentului este 
de 13,9 µg/m3, reprezentând 27,8 % din valoarea limită. Concentraţia a 35-a, maximă, în 
afara amplasamentului este prognozată la un nivel de 6,57 µg/m3, adică numai 13,1 % din 
valoarea limită prevăzută de reglementările în vigoare. 

A 18-a concentraţie maximă de NO2 pentru 1 oră, a fost prognozată la un nivel de 
136 µg/m3, la limita de nord a concesiunii. Această valoare se situează sub valoarea limită 
de 200 µg/m3. În plus, valorile similare ale NO2 pentru toţi ceilalţi ani selectaţi pentru 
modelare, s-au situat la nivele de 110 µg/m3 sau mai mici. Sursa primară de emisii este 
reprezentată de traficul rutier. În acest scenariu, se presupune că autobasculantele de 
transport minereu/rocă sunt utilizate simultan, la capacitate maximă, pe tot intervalul de 
mediere de 1 oră, în funcţie de capacitatea de încărcare şi descărcare. Deşi este dificil de 
stabilit cu precizie, este puţin probabil totuşi ca aceste camioane de transport minereu/rocă 
să se afle simultan, încărcate la maximum, timp de o oră. 

Analiza detaliată a impactului maxim pe termen scurt obţinut prin modelarea 
dispersiei atmosferice în cele 15 comunităţi învecinate este prezentată în Raportul de 
analiză a proiectului tehnic şi este de asemenea sintetizată în Tabelele 4.2-66 – 4.2-80. 
După cum se poate observa din tabele, concentraţiile maxime prognozate în oricare dintre 
cele 15 comunităţi, se situează sub valorile limită corespunzătoare, pentru toţi poluanţii luaţi 
în considerare. 

Concentraţiile maxime de TSP pe 30 de minute prognozate pentru zona Ţarina (în 
apropierea limitei de nord a concesiunii) prezintă o valoare de 193 µg/m3, situată sub 
valoarea limită şi sub pragul de alertă. În mod similar, a 18-a valoare maximă de NO2 pentru 
1 oră este de 113,3 µg/m3, calculată tot pentru zona Ţarina. Această valoare este de 
aproximativ 57 % din valoarea limită. 

Toate celelalte concentraţii, în toate celelalte comunităţi învecinate, au variat între 
mai puţin de 1 % şi 20 % din valorile limită corespunzătoare. 
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Tabel 4.2-66. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Abrud – 
Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Receptor 

Observaţii 

1 oră 42,3 400 200 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,83 - 40 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

1 oră 1,95 500 350 Populaţie 
Anul 9 Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,41 - 125 Populaţie 
Anul 9/Anul 10/; 
Sub valoarea 
limită 

SO2 

1 an 0,074 - 20 Ecosisteme 
Anul 9/Anul 
10/Anul 14; Sub 
valoarea limită 

30 min 91,6 350 500 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 18,4 105 150 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 2,79 52,5 75 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 6,57 - 50 Populaţie 

Anul 10/Anul 14; 
Sub valoarea 
limită 

1 an 2,60 - 40 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 10,75 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 2,60 - 20 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

430 

CO 8 ore 206,4 - 10.000 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-67. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 
Bisericani – Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 41,5 400 200 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

NO2 

1 an 0,31 - 40 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

1 oră 0,36 500 350 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,056 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,0083 - 20 Ecosisteme Anul 9; Sub 
valoarea limită 

30 min 110 350 500 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 12,7 105 150 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,61 52,5 75 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 1,37 - 50 Populaţie Anul 12; Sub 

valoarea limită 

1 an 0,45 - 40 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 2,32 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,45 - 20 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

785 

CO 8 ore 46,4 - 10.000 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-68. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Bucium 
Sat – Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 28,4 400 200 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,27 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,40 500 350 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,066 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,0086 - 20 Ecosisteme 
Anul 10/Anul 12; 
Sub valoarea 
limită 

30 min 57,2 350 500 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 6,11 105 150 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,60 52,5 75 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

1,31 
 - 50 Populaţie Anul 12; Sub 

valoarea limită 

1 an 0,38 - 40 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 2,30 - 50 Populaţie Anul 14; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,38 - 20 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

715 

CO 8 ore 17,4 - 10.000 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-69. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Coasta 
Henţii – Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 23,9 400 200 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,40 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

1 oră 1,08 500 350 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,17 - 125 Populaţie 
Anul 9/Anul 12; 
Sub valoarea 
limită 

SO2 

1 an 0,030 - 20 Ecosisteme 
Anul 9/Anul 12; 
Sub valoarea 
limită 

30 min 50,7 350 500 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 5,44 105 150 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,58 52,5 75 Populaţie 

Anul 9/Anul 14; 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 1,38 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 

valoarea limită 

1 an 0,51 - 40 Populaţie 
Anul 9/Anul 10; 
Sub valoarea 
limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 2,63 - 50 Populaţie Anul 14; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,51 - 20 Populaţie 
Anul 9/Anul 10; 
Sub valoarea 
limită 

2645 

CO 8 ore 45,6 - 10.000 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-70. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 
Dogăreşti – Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 48,9 400 200 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,56 - 40 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,45 500 350 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,077 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,0089 - 20 Ecosisteme Anul 9; Sub 
valoarea limită 

30 min 87,3 350 500 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 8,43 105 150 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,78 52,5 75 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

1,70 - 50 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

1 an 0,42 - 40 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 2,75 - 50 Populaţie Anul 14; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,42 - 20 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

215 

CO 8 ore 22,7 - 10.000 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-71. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Floreşti–
Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 57,5 400 200 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,49 - 40 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,68 500 350 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,12 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,013 - 20 Ecosisteme Anul 9; Sub 
valoarea limită 

30 min 57,4 350 500 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 8,1 105 150 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,77 52,5 75 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

1,98 - 50 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

1 an 0,52 - 40 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 

3,40 
 - 50 Populaţie Anul 9; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,52 - 20 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

355 

CO 8 ore 31,9 - 10.000 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-72. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Gârda 
Bărbuleşti – Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 25,2 400 200 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,42 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,33 500 350 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,049 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,0098 - 20 Ecosisteme Anul 9; Sub 
valoarea limită  

30 min 47,5 350 500 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 4,53 105 150 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,65 52,5 75 Populaţie 

Anul 10 / Anul 12; 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 1,48 - 50 Populaţie Anul 12; Sub 

valoarea limită 

1 an 0,56 - 40 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 2,22 - 50 Populaţie Anul 12; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,56 - 20 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

1570 

CO 8 ore 30,9 - 10.000 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-73. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Gura 
Roşiei – Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 25,5 400 200 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,52 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită  

1 oră 1,26 500 350 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,21 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,041 - 20 Ecosisteme 
Anul 10/Anul 
12/Anul 14; Sub 
valoarea limită 

30 min 50,3 350 500 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 4,89 105 150 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,58 52,5 75 Populaţie 

Anul 10/Anul 14; 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 1,28 - 50 Populaţie Anul 12; Sub 

valoarea limită 

1 an 0,49 - 40 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 2,42 - 50 Populaţie 

Anul 9 / Anul 10; 
Sub valoarea 
limită 

PM10 

1 an 0,49 - 20 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

2285 

CO 8 ore 26,9 - 10.000 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-74. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Heleşti – 
Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 81,3 400 200 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,51 - 40 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,59 500 350 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,085 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,011 - 20 Ecosisteme Anul 9; Sub 
valoarea limită 

30 min 117 350 500 Populaţie 

Anul 14; Peste 
pragul de alertă şi 
sub valoarea 
limită 

24 ore 13,6 105 150 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,71 52,5 75 Populaţie 

Anul 9 / Anul 14; 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 1,92 - 50 Populaţie Anul 14; Sub 

valoarea limită 

1 an 0,5 - 40 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 5,11 - 50 Populaţie Anul 14; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,55 - 20 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

395 

CO 8 ore 75,2 - 10.000 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-75. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 
Iacobeşti–Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 26,1 400 200 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,28 - 40 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,72 500 350 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,11 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,020 - 20 Ecosisteme 
Anul 9/Anul 
10/Anul 12; Sub 
valoarea limită 

30 min 76,8 350 500 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 6,00 105 150 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,35 52,5 75 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0,75 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 

valoarea limită 

1 an 0,21 - 40 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 1,87 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,21 - 20 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

1395 

CO 8 ore 16,4 - 10.000 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-76. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 
Ignăteşti–Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 56,9 400 200 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,50 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,87 500 350 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,14 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,019 - 20 Ecosisteme Anul 12; Sub 
valoarea limită 

30 min 170,7 350 500 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 16,5 105 150 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 1,00 52,5 75 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

1,81 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

1 an 0,48 - 40 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 5,07 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,48 - 20 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

0 

CO 8 ore 15,3 - 10.000 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-77. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Petreni – 
Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 27,7 400 200 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,24 - 40 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,31 500 350 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,050 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,0057 - 20 Ecosisteme Anul 9; Sub 
valoarea limită 

30 min 116 350 500 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 6,14 105 150 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,41 52,5 75 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

0,84 - 50 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

1 an 0,28 - 40 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 1,65 - 50 Populaţie Anul 14; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,28 - 20 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

1145 

CO 8 ore 21,6 - 10.000 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-78. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Ţarina – 
Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 113,3 400 200 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 11,2 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

1 oră 1,82 500 350 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită  

24 ore 0,48 - 125 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,11 - 20 Ecosisteme Anul 12; Sub 
valoarea limită 

30 min 193 350 500 Populaţie Anul 14; Peste 
pragul de alertă  

24 ore 32,8 105 150 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 7,30 52,5 75 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 6,03 - 50 Populaţie Anul 12; Sub 

valoarea limită 

1 an 2,89 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 

10,5 - 50 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

PM10 

1 an 2,89 - 20 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

0 

CO 8 ore 82,4 - 10.000 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-79. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Vârtop – 
Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 76,5 400 200 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 0,57 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

1 oră 0,51 500 350 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,10 - 125 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,0081 - 20 Ecosisteme Anul 12; Sub 
valoarea limită 

30 min 159 350 500 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 17,1 105 150 Populaţie 
Anul 10; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 0,74 52,5 75 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

1,78 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 
valoarea limită 

1 an 0,48 - 40 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 3,09 - 50 Populaţie Anul 10; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 0,48 - 20 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 

1285 

CO 8 ore 31,3 - 10.000 Populaţie Anul 14; Sub 
valoarea limită 
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Tabel 4.2-80. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Zona 
protejată Roşia Montană – Faza de operare 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 88,8 400 200 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită NO2 

1 an 2,73 - 40 Populaţie Anul 12; Sub 
valoarea limită 

1 oră 1,18 500 350 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 0,20 - 125 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

SO2 

1 an 0,040 - 20 Ecosisteme Anul 12; Sub 
valoarea limită 

30 min 159 350 500 Populaţie 
Anul 14; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore 20,2 105 150 Populaţie 
Anul 9; Sub pragul 
de alertă şi 
valoarea limită 

TPS 

1 an 2,54 52,5 75 Populaţie 
Anul 12; Sub 
pragul de alertă şi 
valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

4,15 - 50 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

1 an 1,39 - 40 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 7,31 - 50 Populaţie Anul 9; Sub 

valoarea limită 

PM10 

1 an 1,39 - 20 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 

1285 

CO 8 ore 62,1 - 10.000 Populaţie Anul 9; Sub 
valoarea limită 
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Faza de închidere 
Analiza rezultatelor obţinute prin modelarea dispersiei atmosferice efectuată pentru 

faza de închidere a Proiectului, indică faptul că toate concentraţiile de poluanţi se situează 
sub valorile limită corespunzătoare, în toate punctele din afara amplasamentului. Tabelul 
4.2-81 sintetizează datele de impact obţinute prin modelare. 
 
Tabel 4.2-81. Concentraţii maxime şi valori limită – Faza de închidere 

Poluant Perioadă de 
mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

(µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

(µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 
 168 400 200 Populaţie 

Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 
 3,49 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 
 1,89 500 350 Populaţie 

Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 
 

0,39 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 
 0,072 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 98,6 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 
 

12,5 
 105 150 Populaţie 

Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 
 2,49 52,5 75 Populaţie 

Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

 
6,01 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 
 

2,46 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

24 ore (a 7-a 
valoare) 

 
9,39 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

PM10 

1 an 
 2,46 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

CO 8 ore 
 201 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 

 

Concentraţia de TSP maximă pentru 30 de minute, prognozată în afara 
amplasamentului este de 98,6 µg/m3, reprezentând 19 % din valoare limită de 500 µg/m3. 
Planşa 4.2.38 prezintă distribuţia spaţială a concentraţiilor de TSP pentru 30 de minute, 
prognozate pentru zonele învecinate ariei Proiectului. 

A 18-a concentraţie maximă de NO2 pentru 1 oră, se apropie de valoarea limită, cu o 
concentraţie de 168 µg/m3. Valoarea maximă se înregistrează în extremitatea de nord-vest a 
amplasamentului, lângă drumul principal nr. 1. Maximul prognozat reprezintă aproximativ 84 
% din valoarea limită (200 µg/m3). Planşa 4.2.41 prezintă distribuţia concentraţiilor pentru 
toate zonele din vecinătatea perimetrului minier. 

Valorile calculate pentru toţi ceilalţi poluanţi din faza de închidere se situează sub 
valorile limită corespunzătoare (12 % sau mai puţin), şi nu vor fi discutate în detaliu. Cu toate 
acestea, pentru o prezentare cât mai completă, Planşele 4.2.31 -4.2.41 prezintă hărţile de 
distribuţie a concentraţiilor pentru toate celelalte categorii de impact. 

Tabelele 4.2-82 – 4.2-96 prezintă în sinteză impactul maxim prognozat pentru fiecare 
dintre cele 15 comunităţi care reprezintă receptori sensibili. După cum se observă din tabele, 
toate concentraţiile maxime prognozate se situează sub valorile limită corespunzătoare. 
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Concentraţiile maxime ale TSP pentru 30 de minute sunt de 53,3 µg/m3, reprezentând numai 
16 % din valoarea limită corespunzătoare, situându-se de asemenea sub pragul de alertă. În 
mod similar, concentraţia maximă de NO2 pentru intervale de mediere de 1 oră, în puncte cu 
receptori sensibili, este de 42.9 µg/m3, ceea ce reprezintă numai 21, 4 % din valoarea limită. 
Toţi ceilalţi poluanţi reprezintă mai puţin de 57 % din valorile limită corespunzătoare, 
impactul acestora fiind considerat ca fiind nesemnificativ. 
 
Tabel 4.2-82. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Abrud – 

Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 23.1 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 0.75 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 1.84 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.39 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.072 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 53.3 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 12.5 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 2.48 52.5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 5.36 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 2.46 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 9.39 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 2.46 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

430 

CO 8 ore 201.4 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-83. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 
Bisericani – Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 2.52 400 200 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită NO2 

1 an 0.044 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0.063 500 350 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 0.017 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.0045 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 16.6 350 500 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 0.80 105 150 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

TPS 

1 an 0.28 52.5 75 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

0.61 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.27 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0.92 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0.27 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

785 

CO 8 ore 17.3 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Tabel 4.2-84. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Bucium 

Sat – Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 6.76 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 0.068 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0.13 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.026 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.0036 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 30.7 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 3.08 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0.23 52.5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0.37 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.17 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0.70 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0.17 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

715 

CO 8 ore 12.3 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-85. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Coasta 
Henţii – Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 18.1 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 0.44 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 1.02 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.16 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.031 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 18.6 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 3.24 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0.48 52.5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 1.08 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.46 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 1.87 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0.46 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

2645 

CO 8 ore 43.9 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Tabel 4.2-86. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 

Dogăreşti – Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 7.37 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

NO2 

1 an 0.051 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0.091 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.015 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.0029 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 6.66 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 1.12 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0.19 52.5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0.30 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.13 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0.47 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0.13 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

215 

CO 8 ore 8.91 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-87. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Floreşti–
Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 1.63 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 0.051 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0.086 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.017 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.0046 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 8.19 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.96 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0.22 52.5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0.45 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.20 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0.63 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0.20 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

355 

CO 8 ore 9.77 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Tabel 4.2-88. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Gârda 

Bărbuleşti – Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 1.59 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

NO2 

1 an 0.073 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0.082 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.029 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.0075 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 10.1 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.46 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0.48 52.5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 1.06 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.47 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 1.53 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0.47 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

1570 

CO 8 ore 26.5 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-89. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Gura 
Roşiei – Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 42.9 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 0.81 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 1.33 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0.24 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.043 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 16.0 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 2.02 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0.45 52.5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0.92 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.42 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 1.53 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0.42 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

2285 

CO 8 ore 27.8 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Tabel 4.2-90. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Heleşti – 

Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 1,59 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

NO2 

1 an 0,044 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0,067 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0,015 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,0042 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 6,31 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 1,19 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0,26 52,5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0,52 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0,23 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0,73 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0,23 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

395 

CO 8 ore 12,16 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-91. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 
Iacobeşti–Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 23,3 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 0,56 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0,33 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0,062 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,0031 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 14,2 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0,92 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0,21 52,5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0,25 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0,12 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0,42 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0,12 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

1395 

CO 8 ore 10,9 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Tabel 4.2-92. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru 

Ignăteşti–Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 27,9 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

NO2 

1 an 0,80 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0,70 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0,11 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,21 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 31,2 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 1,58 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0,19 52,5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0,27 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0,13 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0,50 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0,13 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

0 

CO 8 ore 10,6 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-93. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Petreni – 
Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 2,29 400 200 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită NO2 

1 an 0,036 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0,054 500 350 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 0,016 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,0032 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 11,6 350 500 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore 1,20 105 150 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

TPS 

1 an 0,17 52,5 75 Populaţie 
Sub pragul de 
alertă şi valoarea 
limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0,37 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0,16 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0,69 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0,16 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

1145 

CO 8 ore 12,6 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Tabel 4.2-94. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Ţarina – 

Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 1,86 400 200 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită NO2 

1 an 0,078 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0,062 500 350 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 0,016 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0,0044 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 8,36 350 500 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 0,91 105 150 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

TPS 

1 an 0,22 52,5 75 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 0,42 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0,18 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0,29 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0,18 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

0 

CO 8 ore 9,79 - 10.000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Tabel 4.2-95. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Vârtop – 
Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 5.99 400 200 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită NO2 

1 an 0.69 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0.098 500 350 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 0.021 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.0050 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 34.7 350 500 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 2.02 105 150 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

TPS 

1 an 0.27 52.5 75 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

0.60 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.26 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 0.93 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 
PM10 

1 an 0.26 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

1285 

CO 8 ore 18.8 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 

 
Tabel 4.2-96. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile limită pentru Zona 

protejată Roşia Montană – Faza de închidere 

Distanţa 
la sursă Poluant Perioadă de 

mediere 

Concentraţie 
maximă 
( µµµµg/m3) 

Prag de 
Alertă 

( µµµµg/m3) 

Valori 
limită 
(LV) 

( µµµµg/m3) 

Receptor 
coresp. 
valorii 
limită 

Observaţii 

1 oră 10.8 400 200 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită NO2 

1 an 0.22 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 

1 oră 0.59 500 350 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 0.10 - 125 Populaţie Sub valoarea limită 
SO2 

1 an 0.017 - 20 Ecosisteme Sub valoarea limită 

30 min 18.8 350 500 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore 1.78 105 150 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

TPS 

1 an 0.44 52.5 75 Populaţie Sub pragul de alertă 
şi valoarea limită 

24 ore (a 35-
a valoare) 

0.86 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

1 an 0.39 - 40 Populaţie Sub valoarea limită 
24 ore (a 7-a 

valoare) 
1.24 - 50 Populaţie Sub valoarea limită 

PM10 

1 an 0.39 - 20 Populaţie Sub valoarea limită 

1285 

CO 8 ore 19.8 - 10,000 Populaţie Sub valoarea limită 
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Evaluarea riscului de îmbolnăvire cu cancer  
Evaluarea riscului de îmbolnăvire cu cancer a fost efectuată pentru cele 15 

comunităţi situate în vecinătatea perimetrului minier. Valorile maxime ale concentraţiilor 
medii anuale sunt prezentate pentru fiecare localitate şi pentru fiecare an, în Tabelele 4.2-60 
– 4.2-74. După cum se observă din tabele, valorile maxime ale concentraţiilor medii-
ponderate anuale sunt estimate să apară în zona Ţarina. 

Se menţionează că factorii de emisie existenţi care au fost utilizaţi pentru calculul 
emisiilor de crom hexavalent şi de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) se referă la 
cromul total şi, respectiv, la suma compuşilor din grupa HAP specifici activităţilor luate în 
considerare. Pe de altă parte, unităţile de risc se bazează pe efectele cancerigene ale 
cromului hexavalent şi, respectiv, ale benzo(a)pirenului. Se estimează că 5 % din cromul 
total prezent în carburanţi, este convertit în starea hexavalentă în urma procesului de 
combustie. Conform structurii HAP emise de la motoarele cu ardere internă, conţinutul de 
benzo(a)piren este mai mic de 1 % din totalul HAP. În studiul de faţă, acesta a fost 
considerat ca reprezentând 1 % din din HAP totale. Se face precizarea că unităţile de risc 
pentru cancer stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii reprezintă riscul contractării 
acestei afecţiuni în cazul expunerii organismelor umane pe toată durata vieţii (considerată 
70 ani) la o concentraţie medie a poluantului respectiv de 1 µg/m3. Factorul de corecţie 
privind expunerea a fost calculat ca raportul dintre timpul maxim de expunere a populaţiei la 
poluarea generată de activităţile Proiectului (considerat 20 ani) şi timpul de expunere pentru 
care au fost stabilite unităţile de risc.  

Concentraţiile medii pe termen lung pentru metale grele (nichel, cadmiu) şi pentru 
HAP [ca benzo(a)piren] au fost evaluate prin comparaţie cu valorile limită prevăzute de 
Directiva 2004/107/EC a Parlamentului şi Consiliului European din 15 decembrie 2004, 
privind concentraţiile de arsen, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromate policiclice în 
aerul ambiant, care va fi transpusă în legislaţia naţională în 2007. 

Tabelele 4.2-97 – 4.2-111 prezintă modelarea concentraţiilor pe termen lung pentru 
crom hexavalent, nichel, cadmiu şi HAP [sub formă de benzo(a)piren]. Comparaţia cu 
valorile limită indică, în general, că valorile modelate sunt mult mai reduse decât acestea. 

Tabelul 4.2-112 sintetizează evaluările făcute privind riscul maxim pentru expunerea 
populaţiei la concentraţiile maxime prognozate pentru zona Ţarina. Estimările privind riscul 
maxim pentru îmbolnăvirea cu cancer sunt de 9.94 x 10-6 sau 9.94 la un milion. În general, 
practicile acceptate indică faptul că riscul de 10 la un milion este neglijabil. Se constată că 
riscul maxim prognozat pentru îmbolnăvirea cu cancer este mai redus decât decât acest 
nivel considerat neglijabil. 
 
Tabel 4.2-97. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni – Abrud 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 8 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată - 
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000911 0,00125 0,00125 0,00134 0,00125 0,00091 0,001230 - 

Nichel 0,00127 0,00175 0,00174 0,00187 0,00174 0,00127 0,001717 0,02 

Cadmiu 0,00018 0,00022 0,00025 0,00027 0,00025 0,00018 0,000234 0,005 

HAP 0,00052 0,00052 0,00052 0,00052 0,00052 0,00052 0,00052 0,001 
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Tabel 4.2-98. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Bisericani 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,00022 0,00091 0,0006 0,00072 0,00055 0,00002 0,000682 - 

Nichel 0,000031 0,00128 0,00085 0,00101 0,00078 0,00003 0,000947 0,02 

Cadmiu 0 0,00015 0,00012 0,00013 0,00011 0 0,000119 0,005 

HAP 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,001 

  
Tabel 4.2-99. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni -Bucium Sat 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000053 0,00063 0,00058 0,00073 0,00073 0,00005 0,000607 - 

Nichel 0,000071 0,00087 0,0008 0,00102 0,00083 0,00007 0,000796 0,02 

Cadmiu 0,00001 0,00012 0,0001 0,00014 0,00011 0,00001 0,000108 0,005 

HAP 0,00109 0,00363 0,00363 0,00363 0,00363 0,00361 0,00350 0,001 

 
Tabel 4.2-100. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni -Coasta Henţii 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000371 0,00055 0,00055 0,00061 0,00055 0,00043 0,000544 - 

Nichel 0,00052 0,00077 0,00077 0,00086 0,00077 0,00061 0,000763 0,02 

Cadmiu 0,00007 0,00012 0,00011 0,00012 0,00011 0,00009 0,000113 0,005 

HAP 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,001 

 
Tabel 4.2-101. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Dogăreşti   

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 

µg/m3 

Crom hexavalent 0,000029 0,00161 0,00129 0,00154 0,00155 0,00002 0,001394 - 

Nichel 0,000032 0,00226 0,0018 0,00217 0,00216 0,00003 0,001953 0,02 

Cadmiu 0 0,00026 0,00025 0,0003 0,0003 0 0,000249 0,005 

HAP 0,00142 0,00281 0,00281 0,00283 0,00284 0,00279 0,00275 0,001 
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Tabel 4.2-102. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Floreşti 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000044 0,00144 0,0006 0,00066 0,0006 0,00004 0,000889 - 

Nichel 0,000061 0,00156 0,00083 0,00086 0,00082 0,00006 0,001047 0,02 

Cadmiu 0,00001 0,00022 0,00012 0,00013 0,00011 0,00001 0,000148 0,005 

HAP 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,001 

 
Tabel 4.2-103. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni -Gârda 

Bărbuleşti 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 

µg/m3 

Crom hexavalent 0,000022 0,0009 0,00092 0,00129 0,00081 0,00002 0,000850 - 

Nichel 0,000031 0,00125 0,00127 0,00181 0,00113 0,00003 0,001184 0,02 

Cadmiu 0 0,00018 0,00018 0,00025 0,00015 0 0,000165 0,005 

HAP 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,001 

 
Tabel 4.2-104. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni -Gura Roşiei 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000583 0,00076 0,00076 0,00082 0,00076 0,00058 0,000751 - 

Nichel 0,00082 0,00107 0,00107 0,00116 0,00107 0,00082 0,001059 0,02 

Cadmiu 0,00012 0,00008 0,00016 0,00017 0,00016 0,00012 0,000126 0,005 

HAP 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,001 

  
Tabel 4.2-105. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Heleşti 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000023 0,00111 0,00064 0,0007 0,00066 0,00002 0,000780 - 

Nichel 0,000031 0,00154 0,00088 0,00098 0,00092 0,00003 0,001084 0,02 

Cadmiu 0 0,0002 0,00012 0,00014 0,00013 0 0,000146 0,005 

HAP 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,001 
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Tabel 4.2-106. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Iacobeşti  

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000192 0,00051 0,00048 0,00067 0,00053 0,00027 0,000508 - 

Nichel 0,00027 0,00071 0,00074 0,00094 0,00174 0,00037 0,000966 0,02 

Cadmiu 0,00004 0,00012 0,00011 0,00013 0,00011 0,00005 0,000111 0,005 

HAP 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,001 

 
Tabel 4.2-107. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Ignăteşti 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000234 0,00115 0,00123 0,00156 0,00118 0,00023 0,001135 - 

Nichel 0,00032 0,00161 0,00173 0,00219 0,00164 0,00032 0,001588 0,02 

Cadmiu 0,00004 0,00037 0,00024 0,00031 0,00023 0,00004 0,000280 0,005 

HAP 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,001 

 
Tabel 4.2-108. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Petrini 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000031 0,00077 0,00051 0,00054 0,00043 0,00003 0,000551 - 

Nichel 0,000041 0,00108 0,00071 0,00076 0,00061 0,00004 0,000774 0,02 

Cadmiu 0 0,00013 0,0001 0,0001 0,0001 0 0,000102 0,005 

HAP 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,001 

 
Tabel 4.2-109. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Ţarina 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată - 
µg/m3 

µg/m3 

Crom hexavalent 0,000056 0,00776 0,01755 0,05118 0,00379 0,00005 0,013489 - 

Nichel 0,000073 0,01086 0,02458 0,07179 0,00445 0,00007 0,018690 0,02 

Cadmiu 0,00001 0,00102 0,00197 0,01027 0,00064 0,00001 0,002307 0,005 

HAP 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00000 0,00004 0,001 
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Tabel 4.2-110. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni –Vârtop 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 µg/m3 

Crom hexavalent 0,000032 0,00128 0,00144 0,00202 0,00137 0,00003 0,001305 - 

Nichel 0,000041 0,00177 0,00199 0,00282 0,00191 0,00004 0,001812 0,02 

Cadmiu 0,00001 0,00022 0,00029 0,00041 0,00028 0,00001 0,000250 0,005 

HAP 0,00006 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,001 

 
Tabel 4.2-111. Concentraţii medii anuale de compuşi cancerigeni – Zona 

protejată Roşia Montană 

 Concentraţii modelate - µg/m3 Medie 
Valori 
limită 

propuse 

Poluant Construcţie Anul 9 Anul 10 Anul 12 Anul 14 Faza de 
închidere 

Ponderată -  
µg/m3 

µg/m3 

Crom hexavalent 0,000239 0,00544 0,00696 0,00913 0,00381 0,00023 0,005217 - 

Nichel 0,000324 0,00759 0,00972 0,01278 0,00531 0,00032 0,007285 0,02 

Cadmiu 0,000051 0,00099 0,00139 0,00183 0,00076 0,00005 0,001005 0,005 

HAP 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,001 

 
Tabel 4.2-112. Estimări ale riscului maxim la cancer – zona Ţarina 

Poluant Concentraţie medie 
ponderată  (µg/m3) 

Factor de 
corecţie poluant 

Factor de corecţie 
expunere 

Factor unitar 
de risc 

(µg/m3-1) 

Risc cancer 
(risc x 106) 

Crom hexavalent 0,013489 0,05 0,286 4,00E-02 7,72 

Nichel 0,018690 1,00 0,286 4,00E-04 2,14 

Cadmiu 0,002307  0,286   

HAP 0,00004 0,10 0,286 8,20E-07 0,08 

Risc total - - - - 9,94 

 
Măsuri de diminuare a impactului asupra calităţii aerului (Fazele de construcţie, 
operare şi dezafectare/închidere) 

Principalele măsuri de atenuare care vor fi aplicate pentru sursele de emisie aferente 
activităţilor din fazele de construcţie, operare şi dezafectare/închidere ale Proiectului sunt 
prezentate în Tabelul 4.2-113. După cum se prezintă în acest tabel, măsurile constau dintr-o 
combinaţie între decizia privind amplasarea unei anumite amenajări, măsurile tehnice şi 
tehnologice pentru controlul (reducerea) emisiilor şi măsurile administrative/instituţionale de 
control (management). Aceste măsuri de diminuare a impactului sunt prevăzute prin Proiect 
şi sunt conforme cu Planul de Management al Calităţii Aerului al RMGC.  

Măsurile de control tehnic şi administrativ/instituţional sunt documentate în principal 
în Planul de Management al Calităţii Aerului (Planul D din ansamblul Planurilor de 
management de mediu şi social) care indică instalaţiile şi echipamentele pentru controlul 
emisiilor de poluanţi şi defineşte acţiunile specifice de management, activităţile de 
monitorizare şi acţiunile de corectare/prevenire care vor fi întreprinse pentru a asigura 
menţinerea calităţii aerului ambiant şi a celui de la locul de muncă, în limitele prevăzute de 
reglementările în vigoare. Capitolul 7 din prezenta evaluare a impactului asupra mediului 
discută problemele de evaluare şi analiză a riscurilor de ordin industrial aferente Proiectului; 
aceste riscuri au fost luate în considerare la selectarea măsurilor corespunzătoare de 
diminuare a impactului. Evaluarea continuă a eficienţei măsurilor de diminuare a impactului 
reprezintă un element important în elaborarea schemei generale de monitorizare a calităţii 
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aerului în cadrul Proiectului. Aceste aspecte sunt documentate în Planul de Management al 
Calităţii Aerului şi în Capitolul 6 al prezentei lucrări. Acest plan reprezintă de asemenea o 
componentă cheie a Sistemului de management de mediu şi social pentru Proiect şi astfel, 
va fi actualizat şi menţinut din punct de vedere al relevanţei pe toată durata ciclului de viaţă 
al minei, în conformitate cu criteriile de evaluare a performanţei şi cu procesele de control 
definite în cele ce urmează. 
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Tabel 4.2-113. Instalaţii pentru controlul emisiilor (Epurarea gazelor evacuate) şi măsuri pentru prevenirea poluării aerului 

Faza de 
Proiect 

Denumirea sursei de poluare 
Denumirea şi tipul 

de instalaţie de 
epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Zonele de construcţie – 
manevrare pământ şi agregate 
de construcţie 

Măsuri operaţionale – 
stropirea cu apă a 
materialelor 

Praf 75 – 90 % 

• Proceduri operaţionale speciale (POS) necesitând încetarea activităţilor 
generatoare de praf în situaţii de vânt puternic (> 4 m/s) 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
Ansamblul planurilor de management de mediu şi social - PMMS) şi 
Planului de management de mediu şi social (Planul A din ansamblul 
PMMS) 

Transportul materialelor, 
agregatelor de construcţie, 
utilaje de construcţie şi deşeuri 
aferente acestei faze  

Măsuri operaţionale – 
program de control al 
prafului pentru 
suprafeţele de drum 
neasfaltate, în 
perioadele uscate, 
prin intermediul 
camioanelor cisternă 
şi prin utilizarea 
substanţelor chimice 
pentru fixarea 
prafului  

Praf 90 % 

• Stabilirea şi impunerea unor limitări de viteză 
• Includerea de specificaţii privind eficienţa carburantului la 

achiziţie/leasing de vehicule şi utilaje motorizate  
• POS şi planificare pentru întreţinere regulată, periodică a vehiculelor 
• POS pentru minimizarea înălţimii de cădere în manevrarea/amplasarea 

materialelor 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Staţia mobilă de alimentare cu 
carburanţi Nu se aplică - N/A 

• POS pentru minimizarea scurgerilor în operaţiile de alimentare cu 
carburanţi 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Construcţie 

Generatoare electrice 

Reducere catalitică 
neselectivă 
 
Coş de ventilare 
pentru îmbunătăţirea 
dispersiei poluanţilor 

NOx 
CO 
HC 
 
- 

45,8 % 
40 - 50 % 
30 – 40 % 
 
- 

• Utilizarea carburanţilor diesel cu conţinut scăzut de sulf 
• POS pentru întreţinerea generatorului 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 
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Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Staţia de preparare a 
betoanelor 

Filtre cu 
saci/învelişuri pentru 
silozurile de 
ciment/var  

Particule fine de 
ciment/var  

90 % 

• Program de control al prafului pentru suprafeţele de drum  neasfaltate, 
în perioadele uscate, prin intermediul camioanelor cisternă şi prin 
utilizarea substanţelor chimice de fixare a prafului inert 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Clădirile uzinei de procesare şi 
structurile metalice  

Nu se aplică Nu se aplică N/A 

• Implementarea unor POS privind protecţia respiratorie conform 
Planului de intervenţie în caz de avarie/ accident  (Planul  I din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Transportul personalului 

Măsuri operaţionale – 
programul de control 
al prafului pentru 
suprafeţele de drum  
neasfaltate, în 
perioadele uscate, 
prin intermediul 
camioanelor cisternă 
şi prin utilizarea 
substanţelor chimice 
de fixare a prafului  

Praf 90 % 

• Stabilirea şi impunerea unor limitări de viteză 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie 

de necesităţi, conform Planului de management al calităţii 
aerului (Planul D din Ansamblul planurilor de 
management de mediu şi social - PMMS) şi Planului de 
management de mediu şi social (Planul A din ansamblul 
PMMS) 

 
Construcţie 

Exploatarea şi concasarea 
agregatelor de construcţie 

Concasor – sistem cu 
ceaţă  

Praf 96 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere regulată, periodică a 
vehiculelor/motorului concasorului 

• POS pentru minimizarea înălţimii de cădere în manevrarea/amplasarea 
materialelor 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
Ansamblul planurilor de management de mediu şi social - PMMS) şi 
Planului de management de mediu şi social (Planul A din ansamblul 
PMMS) 

Operare  Zonele operaţionale – în 
ansamblu Nu se aplică Nu se aplică N/A 

• Proceduri operaţionale speciale necesitând încetarea activităţilor 
generatoare de praf în situaţii de vânt puternic  

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
Ansamblul planurilor de management de mediu şi social - PMMS) şi 
Planului de management de mediu şi social (Planul A din ansamblul 
PMMS) 
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Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Exploatarea şi concasarea 
agregatelor 

Concasor – sistem cu 
ceaţă  

Praf 96 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere regulată, periodică a 
vehiculelor/motorului concasorului 

• POS pentru minimizarea înălţimii de cădere în manevrarea/amplasarea 
materialelor 

• Includerea de specificaţii privind eficienţa carburantului la 
achiziţie/leasing de vehicule şi utilaje motorizate 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Transportul minereului, solului 
vegetal, rocilor sterile şi al altor 
deşeuri 
 

Măsuri operaţionale – 
programul de control 
al prafului pentru 
suprafeţele de drum  
neasfaltate, în 
perioadele uscate, 
prin intermediul 
camioanelor cisternă 
şi prin utilizarea 
substanţelor chimice 
de eliminare a 
prafului  

Praf 90 % 

• Stabilirea şi impunerea unor limitări de viteză 
• POS şi planificare pentru întreţinere regulată, periodică a vehiculelor 
• Includerea de specificaţii privind eficienţa carburantului la 

achiziţie/leasing de vehicule şi utilaje motorizate 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

 

Amenajarea stivei de minereu Nu se aplică Nu se aplică N/A 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Operare 

Profilare teren, încărcare în 
camioane 

Măsuri operaţionale – 
stropire cu apă 

Praf 75 % 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 
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Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Depozitarea sterilelor de 
procesare (Sistemul iazului de 
decantare) 

Sistem de depunere 
selectivă a tulburelii 
de steril, pentru a 
preveni uscarea 
suprafeţelor de sterile 

Sterile uscate, 
urme/ultraurme de 
reactivi reziduali 
 

 95 % 

• POS pentru inspecţia zilnică a Sistemul iazului de decantare conform 
prevederilor Planului de management al sistemului iazului de decantare 
(Planul  F din ansamblul PMMS)  

• POS pentru operarea unui sistem de depunere selectivă a tulburelii de 
sterile, pentru a preveni uscarea plajelor de sterile în condiţii/perioade 
uscate conform Planului de management al sistemului iazului de 
decantare 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Depozitarea sterilelor de 
procesare (Sistemul iazului de 
decantare) 

Tratarea prin 
procedeu SO2/aer a 
cianurii din tulbureala 
de steril, înainte de 
evacuarea acesteia 
de la uzină; diverse 
procese de 
degradare naturală a 
cianurii în sterilele în 
iazul de decantare 

HCN 
 

 97 % 

• Monitorizarea cianurii reziduale în sterilele tratate, conform Planul de 
management al cianurii (Planul G din ansamblul PMMS) 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

 

Depozitarea  rocilor sterile Nu se aplică Nu se aplică N/A 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Diverse suprafeţe nevegetate 
sau neasfaltate 
 

Nu se aplică Nu se aplică N/A 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Operare  

Staţia de alimentare cu 
carburanţi 

Sisteme de 
recuperare a 
vaporilor de 
carburanţi 

HC > 91 % 

• POS pentru minimizarea scurgerilor în operaţiile de alimentare cu 
carburanţi 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 
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Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Centrala termică 
 

Coş de evacuare 
>20m înălţime 

Nu se aplică N/A 

• Utilizarea drept combustibil a gazelor petroliere lichefiate 
• POS şi planificare pentru întreţinere regulată, periodică a cazanului 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Generatoare electrice 

Reducere catalitică 
neselectivă 
 
Coş de ventilare 
pentru îmbunătăţirea 
dispersiei poluanţilor 

NOx 
CO 
HC 
 
- 

45,8 % 
40 - 50 % 
30 – 40 % 
 
- 

• Utilizarea carburanţilor diesel cu conţinut scăzut de sulf 
• POS pentru întreţinerea generatorului 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

 

Transportul personalului 

Măsuri operaţionale – 
programul de control 
al prafului pentru 
suprafeţele de drum 
neasfaltate, în 
perioadele uscate, 
prin intermediul 
camioanelor cisternă 
şi prin utilizarea 
substanţelor chimice 
de fixare a prafului 
inert 

Praf 90 % 

• Stabilirea şi impunerea unor limitări de viteză 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

 

Uzina de procesare/birouri 
administrative/cantină/bucătărie  

Filtre de cărbune 
activ COV 90 % 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Concasor uzină de procesare Sistem cu ceaţă  TPSs/PM10 
(minereu) 

96 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă a sistemului de ceaţă  
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Operare  

Uzina de procesare – zonele 
de descărcare a minereului 
concasat 

Sistem cu ceaţă  TPSs/PM10 
(minereu) 96 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă a sistemului de ceaţă  
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 
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Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Uzina de procesare –transfer 
minereu concasat 

Benzi transportoare 
acoperite 

TPSs/PM10 
(minereu) 

100 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă a transportoarelor cu 
bandă 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Uzina de procesare – Moara 
semiautogenă 

Procese umede, mori 
închise plasate în 
incinte 

TPSs/PM10 
(minereu) 100 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă a morilor 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Uzina de procesare – 
concasoarele secundare 

Sistem cu ceaţă şi 
coş de evacuare 

TPSs/PM10 
(minereu) 96 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă a sistemului de ceaţă  
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Uzina de procesare –rezervor 
de stocare HCN, scruber umed, 
coş de evacuare 

Hotă de colectare, 
scruber umed 
(NaOH) şi coş de 
evacuare de 14 m 
înălţime 

HCN 100 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă a sistemului de control 
al emisiilor 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul  PMMS)  şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Uzina de procesare – 
suprafeţele libere ale 
rezervoarelor CIL şi ale 
decantorului 

Monitoare de pH, 
puncte de 
monitorizare proces 
şi alarme de HCN 

HCN 95% 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă a sistemului de control 
al emisiilor 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul  PMMS)  şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Operare 

Uzina de procesare –  
Evacuare de la spălarea acidă 
şi coloana de neutralizare a 
cărbunelui 

Sistem de spălare 
acidă/neutralizare a 
cărbunelui şi coş de 
evacuare 

HCN 100% 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă a sistemului de control 
al emisiilor 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Secţiunea 2: Surse de poluare aferente Proiectului şi caracteristicile acestora 

Pagina 170 din 184 

Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Uzina de procesare –  
Încălzitoarele de ulei ale 
coloanelor de eluare 

Coşuri de evacuare 
de 30 m înălţime 
pentru îmbunătăţirea 
dispersiei poluanţilor 

Nu se aplică N/A 

• Utilizarea drept combustibil a gazelor petroliere lichefiate 
• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Evacuare de la cuptoarele 
electrice pentru reactivarea 
cărbunelui 

Scruber umed şi coş 
de evacuare 

Vapori de apă/ 
particule de 
cărbune 

90 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Uzina de procesare – Celule de 
electroliză 

Scruber umed şi coş 
de evacuare 

PM10 
NH3  

90 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul  PMMS)  şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Uzina de procesare – Zona de 
depozitare a reactivilor 

Hotă şi coş de 
ventilaţie pentru 
îmbunătăţirea 
dispersiei poluanţilor 

Particule de 
metabisulfit de 
sodiu/NaOH 
 

- 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul  PMMS)  şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Uzina de procesare – Retorta 
de recuperare a mercurului  

Scrubăr umed şi coş 
de evacuare 

Emisii temporare 
de scurtă durată 
cu Hg 

100 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă pentru sistemele de 
control al emisiilor 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Operare  

Uzina de procesare – Silozul 
de var  

Colector de 
particule/filtru cu saci Particule de var 99.9 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă pentru sistemele de 
control al emisiilor  

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 
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Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Uzina de procesare – Moara de 
hidratare a varului 

Scruber umed şi coş 
de evacuare 

Vapori de 
apă/emisii de 
particule de var 
hidratat 

90 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă pentru sistemele de 
control al emisiilor  

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Uzina de procesare – Cuptoare 
de topire  

Scruber umed cu 
soluţie alcalină de 
NaOH şi coş de 
evacuare 

TPS/PM10 95 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă pentru sistemele de 
control al emisiilor  

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Operare  

Uzina de procesare –  
concasorul şi pulverizatorul de 
zgură 

Scruber umed şi coş 
de evacuare TPS/PM10 90 % 

• POS şi planificare pentru întreţinere preventivă pentru sistemele de 
control al emisiilor  

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS), Planul de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Transportul deşeurilor aferente 
activităţilor de 
dezafectare/demolare, 
transportul materialelor 
aferente fazei de 
închidere/controlului eroziunii 

Măsuri operaţionale – 
program de control al 
prafului pentru 
suprafeţele de drum  
neasfaltate, în 
perioadele uscate, 
prin intermediul 
camioanelor cisternă 
şi prin utilizarea 
substanţelor chimice 
pentru fixarea 
prafului 

Praf 90 % 

• Stabilirea şi impunerea unor limitări de viteză  
• POS şi planificare pentru întreţinere regulată, periodică a vehiculelor 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) Dezafectare/  

închidere 

Zone active în faza de 
închidere – în ansamblu  

Măsuri operaţionale – 
stropire cu apă a 
materialelor 

Praf 75 % 

• POS necesitând încetarea activităţilor generatoare de praf în situaţii de 
vânt puternic 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
Ansamblul planurilor de management de mediu şi social - PMMS) şi 
Planului de management de mediu şi social (Planul A din ansamblul 
PMMS) 
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Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Diverse suprafeţe nevegetate, 
neasfaltate 

Măsuri operaţionale – 
stropirea cu apă a 
materialelor 

Praf 75 % 

• Implementarea Planului de închidere a minei şi de refacere a mediului 
(Planul D din ansamblul PMMS) şi a Planului de gospodărire a apei şi 
control al eroziunii (Planul C din ansamblul PMMS) 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
Ansamblul planurilor de management de mediu şi social - PMMS) şi 
Planului de management de mediu şi social (Planul A din ansamblul 
PMMS) 

Transportul personalului 
lucrător 

Măsuri operaţionale – 
programul de control 
al prafului pentru 
suprafeţele de drum  
neasfaltate, în 
perioadele uscate, 
prin intermediul 
camioanelor cisternă   

Praf 90 % 

• Stabilirea şi impunerea unor limitări de viteză 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
Ansamblul planurilor de management de mediu şi social - PMMS) şi 
Planului de management de mediu şi social (Planul A din ansamblul 
PMMS) 

Staţia de alimentare cu 
carburanţi 

Sistem de recuperare 
a vaporilor HC > 91 % 

• POS pentru minimizarea scurgerilor în operaţiile de alimentare cu 
carburanţi 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
Ansamblul planurilor de management de mediu şi social - PMMS) şi 
Planului de management de mediu şi social (Planul A din ansamblul 
PMMS) 

Centrala termică 
Coş de evacuare a 
gazelor  >20m 
înălţime 

Nu se aplică N/A 

• Utilizarea carburanţilor pe bază de gaz petrolier lichefiat 
• POS şi planificare pentru întreţinere regulată, periodică a boilerului 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

Faza de 
dezafectare/ 
închidere 

Generatoare electrice 

Reducere catalitică 
neselectivă 
 
Coş de evacuare 
pentru îmbunătăţirea 
dispersiei poluanţilor 

NOx 
CO 
HC 
 
- 

45,8 % 
40 - 50 % 
30 – 40 % 
 
- 

• Utilizarea carburanţilor diesel cu conţinut scăzut de sulf 
• POS pentru întreţinerea generatorului 
• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 

conform Planului de management al calităţii aerului ( Planul D din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 
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Faza de 
Proiect Denumirea sursei de poluare 

Denumirea şi tipul 
de instalaţie de 

epurare 

Poluanţii 
controlaţi 

Eficienţa 
instalaţiei/ 

măsurii aplicate 

Alte măsuri pentru prevenirea poluării 
(toate sursele) 

Faza de 
dezafectare/ 
închidere 

Demolare/demontare a 
clădirilor şi structurilor metalice 
de la uzina de procesare 

Măsuri operaţionale – 
stropire cu apă a 
materialelor 

Praf 75 % 

• Implementarea unor POS privind protecţia respiratorie conform 
Planului de intervenţie în caz de avarie/ accident  (Planul  I din 
ansamblul PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul A din ansamblul PMMS) 

• Acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi, 
conform Planului de management al calităţii aerului (Planul D din 
ansamblul PMMS), Planului de management al cianurii (Planul G din 
ansamblul  PMMS) şi Planului de management de mediu şi social 
(Planul P din ansamblul PMMS) 
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Anexa 1 Condiţii meteorologice în zona 
amplasamentului 

 
Tabelul 4.2.1 Temperatura medie lunară (oC) 

Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M.A.2 

1988 -0,4 -2,5 -2,1 3,4 9,9 11,7 16,9 16 10,6 6,2 -4,4 -4 5,1 
1989 -3,4 -1,8 2,3 7,8 8,7 10,8 14,7 14,7 10,3 6,6 -0,5 -2,7 5,6 
1990 -2,6 0,7 4 4,8 9,9 12,1 14,6 15,7 7,9 8,2 2,5 -3 6,2 
1991 -4,2 -5,7 3,1 3,6 5,8 13,2 15,8 13,7 11,3 4,7 2,3 -6,5 4,8 
1992 -3,7 -4,4 -0,5 5,3 9,4 12,9 15,2 19,9 10,5 5,4 0,6 -3,1 5,6 
1993 -3,9 -5,7 -2 3,8 11,3 12,8 14 15,7 9,7 9,2 -0,6 -1,3 5,3 
1994 -1 -2,2 1,5 5,8 9,7 13,2 16,8 15,8 15,1 5,5 1,5 -2,6 6,6 
1995 -5,8 0 -0,3 3,6 9 12,9 17,4 14,3 9,1 8,9 -1,7 -2,2 5,4 
1996 -3,5 -5,1 -4,5 5,1 11,9 14,4 13,6 14,4 6,3 6,2 3,9 -2,4 5,0 
1997 -1,9 -3,2 -1,8 0 10,4 13,4 13,1 13,7 9,5 2,9 2,6 -2 4,7 
1998 -2,4 -0,5 -4,1 5,9 8,8 13,7 14,8 15,5 9,5 6,9 -1,7 -4,8 5,1 
1999 -0,9 -5,8 0,1 5,5 9,4 14,8 16,7 15,1 12,9 6,0 0,7 -3,0 6,0 
2000 -7,7 -3,2 -1,6 8,0 12,0 15,1 14,6 17,4 10,7 9,7 7,0 0,9 6,9 
2001 -1,6 -2,6 3,1 5,4 11,1 11,4 15,6 17,0 9,6 9,2 -1,4 -7,8 5,8 
2002 -3,5 0,9 2,7 4,9 12,7 14,7 17,1 14,9 10,1 5,7 4,6 -3,6 6,8 
2003 -4,4 -7,2 -0,8 3,4 15,2 16,3 15,3 17,8 11,0 3,4 4,0 -1,3 6,1 
2004 -6,9 -4,1 -0,2 6,4 8,5 13,2 15,6 15,0 10,4 8,5 1,8 -1,5 5,6 
2005 -4,6 -5,9 -2,9 5,5 11,0 12,6 15,2 14,4 12,3 6,9 1,2 -3,3 5,2 
M.L.1 -3,5 -3,2 -0,2 4,9 10,3 13,3 15,4 15,6 10,4 6,7 1,2 -3,0 5,5 
1 Media lunară multianuală 
2 Media anuală 

 
 
Tabelul 4.2.2 Valori medii ale temperaturilor maxime (oC) 

Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M.A.2 

1988 2 0,4 0,8 7,6 14,5 15,9 21,1 20,8 14,6 10,3 -1,4 -1,8 8,7 
1989 0,1 1,5 6 12,6 13 15,2 18,9 19,1 14,1 10,5 2,9 0,4 9,5 
1990 -0,6 4,5 9 9 14,5 16,6 19,1 20,5 12 12,8 5,7 -0,6 10,2 
1991 -1,3 -1,9 7,5 8,1 10 17,5 19,8 17,8 15,7 8,3 5,7 -3,4 8,7 
1992 -0,5 -1,4 3,7 9,8 14,3 16,8 19,7 24,7 15,3 9,6 3,3 -0,2 9,6 
1993 -0,9 -2,1 1,2 7,7 15,7 17,2 19,2 20,4 13,8 13,7 2,7 1,3 9,2 
1994 1,5 0,5 5,5 10,2 13,9 17,4 21 20,2 19,8 9,7 4,4 -0,2 10,3 
1995 -3,4 3,5 3,9 7,9 13,2 17,2 21,7 18,8 13,1 12,9 1,1 0,8 9,2 
1996 -0,7 -2 -0,7 9,3 16,3 18,5 18,1 18,7 9,1 9,7 7 0,3 8,6 
1997 1,1 0 2,7 3,9 14,8 17,6 17 17,8 13,8 6,7 5,8 0,3 8,5 
1998 0,2 3,5 0,4 10,5 13,0 17,8 19,1 19,9 13,2 10,7 1,2 -1,7 9,0 
1999 2,4 -3,0 3,9 9,5 14,2 19,5 21,0 19,7 17,6 9,8 4,4 -0,6 9,9 
2000 -4,7 0,0 2,0 12,8 16,8 20,1 19,7 22,5 14,9 14,5 10,6 3,8 11,1 
2001 1,5 0,5 7,4 10,4 15,9 15,8 19,8 21,5 13,0 12,9 1,5 -5,3 9,6 
2002 -0,6 4,2 7,3 9,8 17,3 19,4 22,0 18,7 13,6 9,4 7,3 -0,8 10,6 
2003 -0,9 -2,7 3,7 8,4 20,2 21,2 20,1 22,7 15,8 6,7 7,5 2,1 10,4 
2004 -3,6 -0,8 4,1 11,3 13,4 17,8 20,1 19,8 14,7 12,5 5,0 1,3 9,6 
2005 -1,8 -2,6 1,1 10,4 16,0 17,6 19,8 18,5 16,3 10,9 4,8 -0,4 9,2 
M.L.1 -0,6 0,1 3,9 9,4 14,8 17,7 19,8 20,1 14,5 10,6 4,4 -0,3 9,7 
1 Media lunară multianuală 

2 Media anuală 
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Tabelul 4.2.3 Valori medii ale temperaturilor minime (oC) 

Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M.A.2 

1988 -2,2 -4,6 -4,1 0,4 6,8 8,7 13,3 12,5 8,1 3,5 -6,7 -5,9 2,5 
1989 -6,4 -4,3 -0,1 5 5,9 8,3 11,7 12 8,1 4,2 -3,1 -5 3,0 
1990 -4,9 -1,5 1 2 6,7 9 11,1 12,6 5,3 5,3 0,5 -4,9 3,5 
1991 -6,2 -8,2 0,5 0,9 3,4 10,1 12,7 10,9 8,5 2,5 -0,1 -8,9 2,2 
1992 -5,9 -6,9 -3,3 2,3 6 10,1 12 16 7,4 2,5 -1,6 -5,4 2,8 
1993 -6,3 -8,6 -4,2 1,1 8,2 9,5 10,4 12,6 7,1 6,4 -2,9 -3,7 2,5 
1994 -2,9 -4,3 -1,2 2,8 6,8 10,1 13,5 12,4 12,1 2,8 -0,6 -5 3,9 
1995 -7,9 -2,7 -3,2 0,7 6 9,7 13,9 11,4 6,7 6,1 -3,9 -4,5 2,7 
1996 -5,7 -7,4 -6,9 1,9 8,7 11 10,1 11,7 4,6 3,9 1,5 -4,7 2,4 
1997 -4,3 -5,6 -4,4 -2,7 7,2 10,2 10,5 11 6,8 0,6 0,3 -3,9 2,1 
1998 -4,2 -3,2 -6,8 2,9 5,9 10,6 11,8 12,1 7,4 4,6 -3,7 -7,4 2,5 
1999 -3,0 -8,2 -2,4 2,9 6,2 11,6 13,7 12,1 9,9 3,7 -2,0 -5,2 3,3 
2000 -10,1 -5,5 -4,4 4,9 8,5 11,2 11,1 14,0 7,8 6,8 4,6 -1,1 4,0 
2001 -4,0 -4,8 0,0 2,2 7,7 8,4 12,7 13,9 7,1 6,8 -4,0 -10,1 3,0 
2002 -6,2 -1,9 -0,7 1,9 9,4 11,2 13,6 12,2 7,8 3,0 2,3 -6,0 3,9 
2003 -6,9 -9,8 -4,0 0,3 11,2 12,4 11,9 14,2 8,1 0,9 1,9 -4,0 3,0 
2004 -9,1 -6,7 -3 3,4 5,3 9,8 12,1 12,0 7,6 5,7 -0,6 -3,9 2,7 
2005 -6,7 -8,2 -6,0 2,4 7,5 9,0 12,1 11,8 10,0 4,3 -1,4 -5,5 2,4 
M.L.1 -5,7 -5,7 -3,0 2,0 7,1 10,1 12,1 12,5 7,8 4,1 -1,1 -5,3 3,1 
1 Media lunară multianuală 
2 Media anuală 

 
 
Tabelul 4.2.4 Temperaturi maxime absolute (oC) 

Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T.A.2 

1988 7,2 7,9 7,9 14,7 19,6 20,5 28,0 27,0 22,0 19,4 4,5 6,2 28,0 
1989 5,4 8,8 15,3 20,2 21,3 19 25,8 25,5 20,1 15,6 13 11,7 25,8 
1990 9,8 13 17,5 16,3 20,8 24,2 25,8 25,3 23,8 19 14 5,7 25,8 
1991 5,6 8 19,5 13,1 16,6 26,6 23,7 23,6 22,7 19,3 10,2 5 26,6 
1992 7,5 7,8 14,3 19,5 19,7 22,4 24,5 27,6 23,8 20,1 16 8,2 27,6 
1993 10,7 9,4 13 16,9 20,3 24,8 26,8 25,5 22,8 20,6 11,7 7,2 26,8 
1994 8,9 9,9 12 17,9 23,2 27,0 24,6 27,3 26 17,6 14,2 4,4 27,3 
1995 5,5 8,4 15,5 18,6 21,7 23,0 25,3 22,7 21,6 22,0 9,2 7,5 25,3 
1996 8,3 3,4 9 18,8 24,3 25 24,8 25,4 15,4 18 16 9 25,4 
1997 8,6 9 11,2 13,9 23,3 25,3 23,7 21,4 21 17,4 16,3 7,2 25,3 
1998 6,7 13,4 8,8 17,3 20,9 23,8 26,5 27,4 20,5 19,7 11,0 10,5 27,4 
1999 9,5 7,1 12,2 16,9 21,3 24,0 25,8 26,2 21,5 20,3 15,3 6,3 26,2 
2000 4,2 8,7 12,1 20,2 21,8 27,4 28,3 29,8 22,6 21,8 16,7 11,6 29,8 
2001 11,4 11,7 17,9 18,3 21,6 24,0 25,7 27,8 18,2 20,8 12,6 0,3 27,8 
2002 8,0 12,0 15,3 14,8 22,4 27,3 28,4 22,8 20,6 16,6 17,5 7,1 28,4 
2003 3,8 7,3 12,5 19,7 24,6 25,7 25,6 26,5 23,7 16,8 16,3 10,6 26,5 
2004 3,7 5,9 14,3 18,6 19,5 21,9 27,9 24,3 21,1 18,9 18,9 6,8 27,9 
2005 7,9 3,8 12,9 18,2 25,3 22,6 27,8 26,2 20,3 16,6 11,6 9,0 27,8 

T.L.1 11,4/ 
07,01 

13,4/ 
23,98 

17,9/ 
25,01 

20,2/ 
18,00 

25,3/ 
29,05 

27,4/ 
14,00 

28,4/ 
11,00 

29,8/ 
22,00 

23,7/ 
22,03 

21,8/ 
15,00 

18,9/ 
02,04 

11,6/ 
03,00 

29,8/ 
22.08.00 

1 Temperatura lunară maximă absolută în perioada 1988 - 2005 
2 Temperatura maximă absolută pentru fiecare an din perioada 1988 - 2005 
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Tabelul 4.2.5 Temperaturi minime absolute (oC) 

Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T.A.2 

1988 -7 -14,8 -11,5 -6,9 2,6 4,6 7,6 5 2,3 -7 -11,7 -13,3 -4,2 
1989 -11,2 -8,5 -4,8 -0,5 -3 4 5 4,6 4,6 -3,4 -14,9 -15 -3,6 
1990 -12,6 -7,4 -10,6 -3,6 0 2,8 6,2 6 1,5 -5,8 -5,2 -11,6 -3,4 
1991 -19,4 -18,8 -8,4 -3,7 -0,8 5,5 7,4 5,3 -1,2 -7,9 -7,3 -16 -5,4 
1992 -12,5 -14 -9 -4,8 1 6,6 8,4 9,5 1,5 -5,4 -6,6 -13,5 -3,2 
1993 -17 -14,3 -11,5 -6,7 5 3,4 3,5 4,4 2,2 -1,1 -11,2 -10,5 -4,5 
1994 -9,6 -17,1 -7 -3 -1,4 3 8,2 6,2 5,6 -4 -10 -11,1 -3,4 
1995 -13,1 -11 -11,1 -8,5 -1 5,3 10,4 3 -1,4 -1,6 -10,8 -13,1 -4,4 
1996 -13,2 -12,5 -15 -9,1 4,2 3,9 3,8 7,6 0,9 -2,2 -7 -18,8 -4,8 
1997 -12,5 -14 -11,1 -10,5 0 1,9 7,2 7,1 0,7 -9,5 -7,5 -15,4 -5,3 
1998 -14,3 -16,9 -12,2 -1,8 0,3 3,7 3,5 4,6 2,4 -1,9 -11,9 -16,7 -16,9 
1999 -14,0 -15,7 -10,0 -2,5 -2,2 5,0 9,6 7,0 5,0 -5,0 -9,2 -13,8 -15,7 
2000 -18,2 -11,1 -11,8 -5,6 -0,4 2,2 4,5 5,4 1,7 -1,6 -1,5 -13,2 -18,2 
2001 -12,1 -12,4 -5,2 -6,5 0,0 2,0 8,5 5,0 1,5 -2,4 -10,7 -16,2 -16,2 
2002 -17,0 -8,5 -6,9 -8,0 4,8 2,5 9,5 9,0 1,6 -2,8 -7,3 -16,6 -17,0 
2003 -15,3 -16,4 -16,1 -11,0 1,4 6,1 6,2 7,6 0,8 -8,4 -6,0 -11,4 -16,4 
2004 -18,4 -21,9 -16,0 -1,2 -1,4 5,8 5,8 7,6 -0,7 -4,9 -11,1 -11,2 -21,9 
2005 -14,7 -18,0 -19,7 -6,7 -1,0 1,2 7,5 4,9 4,9 -3,0 -10,7 -12,1 -19,7 

T.L.1 -18,4/ 
23,04 

-21,9/ 
13,04 

-19,7/ 
01,05 

-11,0/ 
07,03 

-2,2/ 
7,99 

1,2/ 
10,05 

3,5/ 
9,98 

4,6/ 
29,98 

-0,7/ 
10, 
04 

-8,4/ 
26, 
03 

-11,9/ 
20,98 

-16,7/ 
11,98 

-21,9/ 
13.02. 

04 
1 Temperatura lunară minimă absolută în perioada 1988 - 2005 
2 Temperatura minimă absolută pentru fiecare an din perioada 1988 - 2005 

 
 
Tabelul 4.2.6  Umezeala relativă a aerului (%) 
Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M.A.2 

1988 82 84 88 79 74 78 71 65 79 68 81 93 78,5 
1989 76 84 74 73 75 83 70 80 84 76 78 81 77,8 
1990 75 69 64 74 66 72 68 65 79 66 84 85 72,3 
1991 84 78 71 72 84 76 79 79 75 82 77 83 78,3 
1992 74 81 68 68 60 77 67 52 65 83 84 7 65,5 
1993 75 77 86 78 69 75 78 75 78 74 77 88 77,5 
1994 83 81 78 73 72 71 66 68 66 78 76 85 74,8 
1995 89 79 78 76 79 81 70 76 84 74 87 86 79,9 
1996 80 83 79 67 79 72 75 77 92 81 77 86 79,0 
1997 76 80 75 81 71 76 84 79 75 77 77 86 78,1 
1998 78 72 79 74 77 78 78 69 84 80 87 77 77,8 
1999 76 95 75 77 74 76 74 76 74 77 71 84 77,4 
2000 82 81 79 63 57 54 61 50 70 50 56 73 64,7 
2001 77 86 78 73 70 81 82 74 87 83 87 86 80,3 
2002 83 76 66 74 69 74 75 78 81 83 77 78 76,2 
2003 91 77 71 69 62 66 78 58 72 88 78 75 73,8 
2004 92 88 80 72 76 76 74 79 81 78 85 82 80,3 
2005 87 81 78 71 77 75 81 87 81 78 79 88 80,3 
M.L.1 81,1 80,7 75,9 73,0 71,7 74,5 73,9 71,5 78,2 76,4 78,8 79,1 76,2 

1 Media lunară multianuală 
2 Media anuală 
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Tabelul 4.2.7 Nebulozitatea totală (zecimi) 
Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M.A.2 

1988 7,0 7,5 7,7 6,9 6,0 5,8 3,6 3,6 5,8 4,4 6,1 7,8 6,0 
1989 4,1 6,0 6,1 7,8 6,5 7,5 4,8 5,8 6,4 4,9 6,0 5,6 6,0 
1990 5,4 4,5 4,5 6,6 5,3 5,5 4,4 3,9 6,0 3,6 7,2 7,0 5,3 
1991 5,3 6,1 6,2 6,1 8,3 5,2 5,4 5,1 4,4 5,5 6,1 5,4 5,8 
1992 5,4 5,9 4,9 6,5 5,2 6,1 4,7 2,7 3,3 7,1 7,5 4,6 5,3 
1993 4,6 4,4 6,9 6,1 6,5 5,1 4,8 4,1 5,4 5 5,5 7,8 5,5 
1994 6,6 7,2 6,1 6,8 6,4 5,1 4,9 4,3 3,9 5,5 6,0 6,6 5,8 
1995 7,4 5,9 7,1 6,0 6,8 6,1 3,5 5,8 6,3 3,7 7,2 7,1 6,1 
1996 6,7 7,3 6,6 5,8 6,2 5,1 4,7 5,4 8,6 6,0 6,1 7,0 6,3 
1997 6,1 5,4 5,0 7,3 5,6 5,1 6,4 5,5 4,7 5,6 5,7 8,1 5,9 
1998 5,4 4,6 5,8 7,3 6,8 5,8 5,3 3,6 6,7 6,6 7,0 4,5 5,8 
1999 5,5 8,6 5,8 6,6 6,0 6,0 5,5 5,0 4,9 6,2 5,7 6,7 6,0 
2000 6,4 5,9 6,7 6,2 4,2 3,2 5,1 3,1 5,4 3,5 3,9 6,2 5,0 
2001 5,8 6,4 7,3 6,0 5,1 6,5 5,7 3,8 7,5 4,2 7,4 6,9 6,1 
2002 5,8 6,2 4,7 6,4 5,2 4,9 5,9 5,4 6,6 6,6 7,0 6,8 6,0 
2003 7,9 4,8 5,3 5,9 4,3 4,0 6,0 3,0 5,2 7,2 5,2 5,0 5,3 
2004 7,2 7,1 6,9 6,2 6,6 5,6 5,7 4,6 5,7 5,1 7,2 5,5 6,1 
2005 6,8 6,5 6,1 6,2 6,1 4,8 5,8 6,7 5,5 4 5,4 7,6 6,0 
M.L.1 6,1 6,1 6,1 6,5 6,0 5,4 5,1 4,5 5,7 5,3 6,2 6,5 5,8 

1 Media lunară multianuală 
2 Media anuală 

 
 
Tabelul 4.2.8 Cantitatea de precipitaţii (mm) 

Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T.A.2 
1988 49,8 39,3 120,7 66,8 79,4 89 99,8 38,5 75,2 40,7 14,1 86,6 800 
1989 7 39,5 20,8 81,9 33,9 109,1 54,5 203,5 74 31,6 43 25,8 725 
1990 12,5 41,3 13,5 60 75,7 85,4 62,7 65,6 64,2 68,3 41,5 53 644 
1991 12,6 23,4 18,1 41,9 136,6 86,3 159 76,8 69,1 98,4 44,9 17,1 784 
1992 25 12,8 7,3 47 49,9 89,3 72,3 52,5 53,4 134 44,1 12,2 600 
1993 20,5 17,9 62,8 78,3 51,6 59 84,7 36 72 20,7 63,9 107,4 675 
1994 37,9 15,8 36,4 81 55 114,1 103,7 78,4 92,5 73,2 26,4 34 748 
1995 62,1 39 35,3 58 86 180,3 24,3 91,4 87,6 3 73,4 143 883 
1996 54,6 29,7 24,1 16,7 109,9 97,5 71,1 113,4 143,2 53,1 38,5 63 815 
1997 25,6 43,2 24,3 96 84,1 112,5 156,5 76,8 68,8 71,6 29,3 55,5 844 
1998 28,2 6,1 40,2 58,8 106,0 157,1 102,3 122,2 133,7 108,6 49,2 16,7 929,1 
1999 17,7 112,3 28,8 105,0 150,2 132,1 66,9 63,8 44,6 26,3 41,0 146,1 934,8 
2000 37,9 22,8 66,4 56,8 74,4 29,8 101,4 35,2 71,7 2,6 23,2 61,9 584,1 
2001 38,3 49,9 103,9 67,7 61,1 132,6 159,5 68,2 137,7 25,1 60,6 37,9 942,5 
2002 11,4 22,1 27,7 35,7 63,1 43,8 174,3 177,9 112,9 56,0 47,5 32,9 805,3 
2003 68,8 20,2 13,7 30,9 49,6 28,8 147,0 28,4 53,9 142,8 29,6 27,2 640,9 
2004 69,9 55,5 52,8 119,7 68 100,2 151,7 82,8 68,8 51,1 92,5 47,0 960,0 
2005 46,5 52,3 76,9 124,2 80,1 79,5 178,7 130,7 71,6 21,5 38,5 95,1 995,6 
M.L.1 34,8 35,7 43,0 68,1 78,6 95,9 109,5 85,7 83,1 57,1 44,5 59,0 795,0 

1 Media lunară multianuală 

2 Cantitatea anuală totală 
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Tabelul 4.2.9 Grosimea stratului de zăpadă (cm) 
Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1988 11 11 1        3 15 
1989 16 6         1 2 
1990 2 4          9 
1991 2 7 1       1  6 
1992 15 17         1 1 
1993 3 5 2        7 8 
1994 7 12         1 4 
1995 24 5 1        6 6 
1996 12 35 9        1 3 
1997 13 15 3         1 
1998 9 7 10        6 14 
1999 7 51 28        4 30 
2000 74 53 40         1 
2001 1 10 4        6 32 
2002 32 7  1       2 3 
2003 30 53 30 1      1  5 
2004 26 45 29 2       7 6 
2005 14 44 68 8       2 35 
M.L.1 16.6 21.5 12.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 10.1 

1 Media lunară multianuală 

 
Tabelul 4.2.10 Frecvenţa medie multianuală a direcţiei vântului (%) (1988 – 2005) 
Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M.D.

1 

N 2,7 2,6 5,7 4,0 4,2 4,8 5,4 4,2 4,6 1,4 2,0 3,3 3,8 
NE 13,5 8,1 9,8 16,2 17,4 11,4 15,8 15,3 16,9 11,0 9,8 15,3 13,5 
E 3,4 2,2 4,8 11,5 8,1 3,8 6,9 7,3 4,7 4,6 5,9 5,9 5,8 

SE 2,1 2,1 2,9 7,5 6,6 4,6 6,9 6,1 5,8 3,7 6,5 3,2 4,8 
S 6,6 7,8 7,5 8,6 4,5 5,5 6,2 6,1 8,4 10,6 13,3 10,1 7,9 

SV 31,5 38,4 33,5 26,0 23,7 27,2 25,8 22,7 31,6 35,6 34,7 32,9 30,3 
V 9,0 12,9 11,0 6,5 7,7 10,0 8,6 7,8 6,8 8,6 6,1 6,5 8,4 

NV 2,1 4,4 6,2 4,7 4,1 5,0 4,0 3,8 2,1 3,4 2,0 1,8 3,6 
Calm 24,7 15,2 11,6 11,8 19,9 22,8 16,3 22,7 15,8 16,9 16,8 17,8 17,7 

1 Valori  medii pe direcţii 

 
Tabelul 4.2.11 Viteza medie multianuală a vântului (m/s) 
Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M.D.1 

N 1,8 1,9 2,3 2,0 2,1 2,2 1,7 1,7 2,2 1,6 1,4 2,1 2,0 
NE 3,3 3,3 3,0 3,2 2,6 2,3 2,5 2,3 3,1 2,8 2,9 3,3 2,9 
E 2,7 2,5 3,0 4,1 3,1 2,9 2,9 2,7 3,2 3,0 3,1 2,8 3,1 

SE 2,2 3,6 2,8 3,6 3,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 3,1 3,2 2,8 
S 3,2 3,3 3,1 3,5 2,8 2,6 2,7 2,5 3,0 3,0 3,4 3,7 3,1 

SV 4,5 4,5 5,0 4,3 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,4 4,6 4,1 
V 4,0 4,1 4,1 3,5 3,0 3,1 3,0 2,6 2,9 3,6 3,1 3,5 3,4 

NV 2,2 2,4 2,8 2,3 2,0 2,3 2,0 2,0 1,5 2,4 2,0 2,3 2,4 
1 Valori  medii pe direcţii 

 
Tabelul 4.2.12 Durata lunară de strălucire a soarelui (ore) 

Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII D.A.2 

2002 56,18 73,23 159,03 130,78 221,50 221,40 224,93 169,60 97,07 86,40 62,60 42,80 1545,53 
2003 28,30 119,30 167,50 172,23 269,10 273,60 193,37 284,40 128,40 72,68 90,20 31,77 1830,85 
2004 66,23 77,87 125,10 148,47 174,28 238,45 190,77 232,93 136,63 110,78 38,18 20,85 1560,55 
2005 53,55 65,72 131,63 120,07 202,35 199,92 179,47 177,52 128,97 128,15 41,95 18,05 1447,33 
M.L.1 51,07 84,03 145,82 142,89 216,81 233,34 197,13 216,11 122,77 99,50 58,23 28,37 1596,07 
1 Media lunară multianuală 
2 Durata anuală 
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Anexa 2 Inventarul surselor de emisie din interiorul 
zonei Proiectului  

a. Activităţi specifice companiei ROŞIAMIN  
 
Tabelul 4.2.13 Debite masice de particule emise în atmosferă pe parcursul 
activităţilor de extracţie a minereului 1 

Debite masice raportate la dimensiunile particulelor (kg/h) Nr. Tip de activitate/operaţie 
d ≤≤≤≤ 30 µµµµm d ≤≤≤≤ 15 µµµµm d ≤≤≤≤ 10 µµµµm d ≤≤≤≤ 2,5 µµµµm 

1. Forare   0,300 ND 0,069 ND 
2. Puşcare 32,4 kg/detonare ND 16,9 kg/detonare ND 
3. Concasare blocuri supragabaritice 2,460 ND 1,279 ND 
4. Haldare 0,292 0,050 0,037 0,031 
5. Încărcare în vehicule de transport  0,294 ND 0,140 ND 
6. Transport minereu/rocă în carieră 1,257 0,785 0,566 0,149 
7. Descărcare + concasare primar 0,754 ND3 0,359 ND 
8. Eroziune eolină  13,584 ND 6,469 ND 
 Total2 18,941 - 8,919 - 
1 – emisii orare 
2 – exceptând emisiile aferente puşcării 
3 –  nu există factori de emisie 

 
Tabelul 4.2.14 Debite masice de poluanţi emişi în atmosferă prin detonarea 
explozibilului1 

NOx CO SO2 
42 179 5,25 

1 praful de rocă a fost exclus; emisii instantanee (kg/detonare) 

 
Tabelul 4.2.15 Debite masice de poluanţi emişi în atmosferă de utilaje şi 
vehicule în timpul activităţilor de extracţie a minereului 1 

Debite masice (g/oră) 
Cd Cu Cr Ni Se Zn Pb 

Sursă 
 NOx CH4 COV CO N2O SO2 PM 

[10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3] 10-3] 
Vehicule 1920,65 11,25 367,04 1538,32 5,4 449,8 193,41 0,45 76,47 2,25 3,15 0,45 44,98 0,00 
Utilaje 3288,31 11,46 477,08 1064,66 87,6 673,84 386,11 0,67 114,55 3,37 4,72 0,67 67,38 223,71 
Total 5208,96 22,7 844,11 2602,98 93,00 1123,64 579,52 1,12 191,02 5,62 7,87 1,12 112,36 223,71 
1 – emisii orare 
2 –  particule conţinute în gazele de eşapament (diametrele mai mici decât 2,5 µm) 

 
Tabelul 4.2.16 Debite masice de metale (conţinute în particule) emise în 
atmosferă în timpul activităţilor de extracţie a minereului 1 

Debite masice (kg/h) Tip de 
particulă As Ba Sb Cu Pb Sn Mn Cr Ni Zn Co V 

PTS2 0,003 0,023 0,0005 0,0011 0,005 0,0001 0,038 0,0004 0,0003 0,006 0,0002 0,002 
PM10

3 0,002 0,011 0,0002 0,0005 0,0022 0,00005 0,018 0,0002 0,0001 0,003 0,001 0,001 
1 – emisii orare 
2 – particule cu Ф < 30 µm 
3 – particule cu Ф < 10 µm 

 
Tabelul 4.2.17 Debite masice de poluanţi emişi în atmosferă de pe 
amplasamentul haldelor de roci sterile1 

Debite masice (kg/h) Sursă 
TPS2 PM10

3 

Halda Valea Verde 0.688 0.328 
Halda Hop 0.626 0.298 
1 emisii temporare de scurtă durată; emisii orare 
2 particule cu Ф < 30 µm 
3 particule cu Ф < 10 µm 
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b. Localităţi şi trafic rutier  
 
Tabelul 4.2.18 Emisii de poluanţi atmosferici – surse staţionare de ardere şi 
activităţi  de creştere a animalelor  

Debite masice (t/an) 
Localitate 

PM10 CO NOx N2O SO2 
CH4 

încălzire 
COVnm CH4 

animale 
HAP NH3 

CH4 
total 

Ţarina 9,180 69,240 0,840 0,000 0,120 9,000 15,900 4,241 0,219 2,206 13,241 
Balmoşeşti 2,203 16,618 0,202 0,000 0,029 2,160 3,816 1,023 0,053 0,533 3,183 
Corna 11,94 90,08 1,09 0,00 0,16 11,71 20,69 8,83 0,29 4,59 20,54 
Bunta 1,33 10,01 0,12 0,00 0,02 1,30 2,30 0,98 0,03 0,51 2,28 
Gura 
Cornei 1,377 10,386 0,126 0,000 0,018 1,350 2,385 1,010 0,033 0,529 2,360 
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Tabelul 4.2.19 Emisii de poluanţi atmosferici – surse mobile în interiorul localităţilor (surse de suprafaţă) 

Debite masice (t/an) 
Localitate 

PM10 CO NOx N2O SO2 COVnm CH4 COVtot Pb 
(10-3) 

Cd 
(10-3) 

Cu 
(10-3) 

Cr 
(10-3) 

Ni 
(10-3) 

Se 
(10-3) 

Zn 
(10-3) 

Ţarina 0,001 0,365 0,055 0,000 0,003 0,086 0,003 0,089 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,002 
Balmoşeşti 0,001 0,234 0,038 0,000 0,002 0,055 0,002 0,057 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 5E-04 
Corna 0,002 0,825 0,124 0,000 0,007 0,195 0,000 0,000 0,000 4,3E-05 0,007 0,0002 0,0005 4,52E-05 0,004523 
Bunta 0,0003 0,0917 0,0138 0,0000 0,0008 0,0216 0,000 0,000 0,000 4,77E-06 0,000754 2,51E-05 5,03E-05 5,03E-06 0,0005 
Gura 
Cornei 0,001 0,084 0,020 0,000 0,001 0,020 0,000 0,000 0,000 5,2E-06 9E-04 7E-05 1E-04 5E-06 5E-04 

 
 
Tabelul 4.2.20 Emisii de poluanţi atmosferici – surse liniare (trafic rutier în afara localităţilor) 

Debite masice (g/h) 
Cd Cu Cr Ni Se Zn Pb Sursă 

NOx CH4 COV CO N2O SO2 Part. 
[10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3] 10-3] 

DJ 742 575.88 5.40 176.35 1030.54 1.62 52.73 31.35 0.16 27.05 0.80 1.11 0.16 15.91 0.69 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.2 Aer 

 

 
Anexe 

Pagina 182 din 184 

Inventarul emisiilor din surse situate în afara zonei Proiectului  
a. Activităţi ROŞIAMIN  

 
Tabelul 4.2.21 Debite masice de poluanţi emişi în atmosferă în zona 
concasorului secundar (Aprăbuş) 

Debite masice (kg/h) Sursă 
TPS1 PM10

2 

Descărcare + concasare secundară minereu 3,675 1,75 
1 particule cu Ф < 30 µm 
2 particule cu Ф < 10 µm 

 
Tabelul 4.2.22 Debite masice de poluanţi emişi în atmosferă în zona uzinei de 
preparare– surse nedirijate 

Debite masice (kg/h) Sursă 
TPS1 PM10

2 

Descărcarea minereului concasat + Măcinarea minereului 0,021 0,01 
1 particule cu Ф < 30 µm 
2 particule cu Ф < 10 µm 

 
Tabelul 4.2.23  Debite masice de poluanţi emişi în atmosferă în zona uzinei de 
preparare – centrala termică – sursă dirijată  

Poluant 
Debite 
masice 

(g/h) 

Debite gaze 
(Nm3/h) 

Concentraţie în 
emisie 

(mg/ Nm3) 

Prag de 
alertă 

(mg/Nm3) 

Prag de 
intervenţie 
(mg/Nm3) 

NOx 288,0 1440 200 315 450 
CO 216,0 1440 150 119 170 
SOx1 4147,2 1440 2880 1190 1700 
Total particule 100,8 1440 70 35 50 
Particule 
organice 0,048 1440 - - - 

N2O 1,584 1440 - - - 
CH4 0,749 1440 - - - 
TOC2 3,6 1440 - - - 
Formaldehidă 0,878 1440 - - - 
Benzen 0,003 1440 - - - 
HAP 0,017 1440 - - - 
Benz(a)antracen 0,00006 1440 - - - 
As 0,019 1440 - - - 
Cd 0,006 1440 - - - 
Cr 0,016 1440 - - - 
Ni 1,217 1440 - - - 
1 pentru un conţinut de 2% sulf în carburanţi 
2 total compuşi organici 
Prag alertă = 70% din valoarea limită a concentraţiei la emisie prevăzută de OM 462/1993 (conform OM 
756/1997) 
Prag intervenţie =  valoarea limită a concentraţiei la emisie prevăzută de OM 462/1993 (conform OM 756/1997) 

 
Tabelul 4.2.24 Debite masice medii de particule emise în atmosferă din 
amplasamentele depozitelor de steril de procesare  

Debite masice (kg/h) Sursă 
TPS1 PM10

2 

Valea Săliştei 1,20 0,57 
Gura Roşiei 0,85 0,43 
1 particule cu Ф < 30 µm 
2 particule cu Ф < 10 µm 

 
În situaţii de vânt cu viteze de peste 3m/s există posibilitatea ca emisiile de particule 

totale de pe suprafeţele uscate ale celor două depozite de steril de procesare să atingă 38 
kg/oră pentru depozitul Valea Săliştei şi 35 kg/oră pentru depozitul Gura Roşiei. 
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b. Localităţi şi trafic rutier  

 
Tabelul 4.2.25 Emisii de poluanţi atmosferici – surse staţionare de ardere şi 
activităţi  de creştere a animalelor  

Debite masice (t/an) 
Localitate 

PM10 CO NOx N2O SO2 
CH4 

încălzire 
COVnm CH4 

animale 
HAP NH3 

CH4 
total 

Vârtop 10,526 79,395 0,963 0,000 0,138 10,320 18,232 4,847 0,251 2,518 15,167 
Gârda 

Bărbuleşti 5,753 43,390 0,526 0,000 0,075 5,640 9,964 2,670 0,137 1,389 8,310 

Ignăteşti 5,508 41,544 0,504 0,000 0,072 5,400 9,540 2,552 0,131 1,330 7,952 
Iacobeşti 2,938 22,157 0,269 0,000 0,038 2,880 5,088 1,343 0,070 0,700 4,223 

Gura 
Roşiei 8,323 62,778 0,762 0,000 0,109 8,160 14,416 3,873 0,199 2,011 12,033 

Coasta 
Henţii 

7,589 57,238 0,694 0,000 0,099 7,440 13,144 3,539 0,181 1,839 10,979 

Roşia 
Montană 24,152 182,237 2,254 0,002 0,316 23,678 41,832 2,419 0,576 1,480 26,097 

Abrud 399,195 3013,876 38,477 0,088 5,219 391,340 691,386 38,609 9,522 24,521 429,948 
Gura 

Cornei 
2,203 16,618 0,202 0,000 0,029 2,160 3,816 1,010 0,053 0,529 3,170 

Bucium 
Sat 

9,670 72,933 0,885 0,000 0,126 9,480 16,748 4,454 0,231 2,316 13,934 

Dogăreşti 2,203 16,618 0,202 0,000 0,029 2,160 3,816 1,084 0,053 0,562 3,244 
Heleşti 2,693 20,310 0,246 0,000 0,035 2,640 4,664 1,237 0,064 0,644 3,877 
Floreşti 2,938 22,157 0,269 0,000 0,038 2,880 5,088 1,417 0,070 0,733 4,297 

Bisericani 10,159 76,626 0,930 0,000 0,133 9,960 17,596 4,760 0,242 2,473 14,720 
Petreni 2,815 21,234 0,258 0,000 0,037 2,760 4,876 1,326 0,067 0,688 4,086 

 
Tabelul 4.2.26 Emisii de poluanţi atmosferici – surse mobile în interiorul 
localităţilor (surse de suprafaţă) 

Debite masice (t/an) 
Localitate 

PM10 CO NOx N2O SO2 COVnm CH4 COVtot Pb 
(10-3) 

Cd 
(10-3) 

Cu 
(10-3) 

Cr 
(10-3) 

Ni 
(10-3) 

Se 
(10-3) 

Zn 
(10-3) 

Vârtop 0,001 0,365 0,055 0,000 0,003 0,086 0,003 0,089 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,0018 
Gârda 

Bărbuleşti 0,002 0,430 0,072 0,001 0,005 0,102 0,003 0,105 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000667 

Ignăteşti 0,001 0,084 0,020 0,000 0,001 0,020 0,001 0,020 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 
Iacobeşti 0,001 0,215 0,036 0,000 0,002 0,051 0,002 0,052 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,001 

Gura 
Roşiei 0,001 0,122 0,025 0,000 0,002 0,029 0,001 0,030 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 7E-04 

Coasta 
Henţii 0,002 0,337 0,061 0,001 0,004 0,080 0,002 0,082 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,002 

Roşia 
Montană 0,002 0,318 0,058 0,001 0,004 0,075 0,002 0,077 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,002 

ABRUD 0,002 0,065 0,076 0,001 0,007 0,014 0,000 0,015 0,000 0,000 0,059 0,002 0,002 0,000 0,148 
Gura 

Cornei 0,150 25,140 5,451 0,047 0,389 5,926 0,183 6,109 0,009 0,001 0,252 0,018 0,025 0,001 5E-04 

Bucium 
Sat 0,001 0,084 0,020 0,000 0,001 0,020 0,001 0,020 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 

Dogăreşti 0,002 0,393 0,068 0,001 0,004 0,093 0,003 0,096 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 5E-04 
Heleşti 0,001 0,084 0,020 0,000 0,001 0,020 0,001 0,020 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 7E-04 
Floreşti 0,001 0,122 0,025 0,000 0,002 0,029 0,001 0,030 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 7E-04 

Bisericani 0,001 0,122 0,025 0,000 0,002 0,029 0,001 0,030 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 
Petreni 0,002 0,411 0,070 0,001 0,005 0,097 0,003 0,100 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 

 
Tabelul 4.2.27 Emisii de poluanţi atmosferici – surse liniare (trafic rutier în afara 
localităţilor) 

Debite masice (g/h) 
Cd Cu Cr Ni Se Zn Pb Sursă 

NOx CH4 COV CO N2O SO2 Part. 
[10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3] [10-3] 10-3] 

DN 74 A 3923,90 41,59 1357,36 8127,04 11,03 353,29 208,16 1,09 185,40 5,45 7,63 1,09 109,06 6,28 
DN 74 1480,22 11,28 368,06 2069,73 4,16 132,69 72,63 0,38 64,97 1,91 2,68 0,38 38,21 1,40 

 
 


