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I. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

Exploatarea zăcamintelor de lignit din perimetrul minier Roşia de Jiu se 
relizeaza în baza proiectului de execuţie intitulat “Deschiderea şi punerea în 
exploatare a carierei Roşia de Jiu, jud. Gorj, la o capacitate de 8,0 
milioane t/an lignit, inclusiv lucrările de creştere a producţiei de lignit 
până în anul 1990”, simbol 805-300. Indicatorii au fost aprobati prin 
Decretul 268/1985 si H.C.M. nr. 178/1985. 

Lucrarile de exploatare se realizeaza de SOCIETATEA COMPLEXUL 
OLTENIA S.A. – Directia Miniera Tg-Jiu – E.M.C. Roşia-Rovinari şi are la bază 
următoarele documente: 

-Licenţa de exploatare ANRM  Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata 
cu HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-30.10.2026; 

- Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 
declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an". 

- Hotărârea nr. 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și 
punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 
8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

In anul 2015 au fost elaborate documentatiile necesare extinderii 
perimetrului de licenta de la 17,388 Km2 la 19,913 km2 pana la data de 
30.10.2026 (S.F. sb. 805-840/2015) si aprobata de catre ANRM  Bucuresti 
prin actul aditional nr. 4/2017 la licenta de exploatare. 

In concluzie suprafata aprobata la licenta de exploatare nr. 3496/2002 
(inclusiv act aditional nr. 4/2017) este de 1991.3  ha, din care situatia 
lucrarilor de exploatare la 01.03.2019 este urmatoarea: 

  Cariera (excavatii)  300.40 ha; 
  Halda interioara  689.26 ha; 
  Halda exterioara  486.66 ha – nu se mai haldeaza (suprafata 

este redata in circuitul productiv) 
  Ramas de exploatat  514.66 ha (din care 252.50 ha extindere 

prin act aditional nr. 4/2017) impartita pe categorii de folosinta astfel: 
-          Arabil    3.95 ha 
-          Livada    0.75 ha 
-          Pasune    121.67 ha 
-          Pasune tufaris  47.70 ha 
-          Silvic    337.12 ha 
-          Circuit TMS Pinoasa – Negomir 2.24 ha 
-          DJ 674 B - dezafectat 1.23 ha  
Impartita pe categorii de folosinta suprafata de 252.50 ha solicitata 

pentru extindere prin act aditional nr. 4/2017 este urmatoarea: 
- agricol  68.12 ha 
- silvic 183.12 ha 
- drumuri 1.23 ha. 
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1. Amplasamentul proiectului 
1.1. Localizarea fiecărei părți din proiect  

 
Din punct de vedere teritorial-administrativ, perimetrul minier Rosia de 

Jiu este situat pe teritoriul comunelor Farcasesti si Balteni – Jud Gorj. 
Întrucât lucrările în acest bazin au început cu mulţi ani în urma, in 

prezent principalele căi de acces sunt asigurate şi constau din: 
- E79 - Filiasi-Rovinari-Tg. Jiu;  
- DJ 674, limită jud. Mehedinți-Ionesti-Turceni-Urdari- Rovinari; 
- DN 67 Drobeta-Turnu Severin - Târgu Jiu prin DJ 673C Vart-Calnic si 

E 79 - Rovinari;  
- calea ferata CFR – 221 – Craiova-Filiasi/Turceni-Rovinari-Tg. Jiu.- 

calea ferata CFR – 221 – Craiova-Filiasi/Turceni-Rovinari -Tg. Jiu. 
La aceste cai de comunicatii se leaga soselele de interes judetean si 

comunal ce leaga localitatile. 
Din punct de vedere morfologic, perimetrul carierei face parte din Podisul 

Getic, iar din punct de vedere geografic, din platforma Jiului. 
Situata in interfluviul dintre Jilt si Jiu, perimetrul carierei se dezvolta pe 

1/3 din suprafata in lunca Jiului si pe restul de 2/3 in zona colinara. 
Perimetrul de licenta Rosia de Jiu, avand suprafata de 19,913 km2, a fost 

delimitat astfel: 
→ la nord, o linie conventionala ce porneste de la cariera Pinoasa si 

urmareste firul vaii Timiseni, limita depozitelor de carbune Pinoasa si Rosia de 
Jiu; 

→ la nord-est, o linie conventionala paralela cu digul Jiului 
regularizat, strada Constructorilor si DJ 674; 

→ la sud–est, o linie conventionala care delimiteaza haldele exterioara 
ale carierelor Pesteana Nord si Rosia de Jiu; 

→ la sud o linie conventionala care urmareste firul Vaii Paraului si 
latura de nord-est a localitatii Farcasesti si Farcasesti Mosneni; 

→ la vest, halda exterioara Valea Negomir. 
Vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de urmatoarele 

folosinte: 
→ la nord, padure, pasune, canalul Timiseni, folosinta industriala 

(depozitele de carbune Pinoasa si Rosia de Jiu, respectiv traseele de transport 
carbune aferente) si zona locuita (satul Rosia de Jiu si orasul Rovinari)-foto 1-
5. 

→ la nord-est, cursul raului Jiu regularizat si drumuri de acces – foto 
6-7 ; 

→ la sud–est, halda Pesteana Nord redata in circuitul silvic – foto 8;  
→ la sud incepand cu obarsia Vaii Paraului, folosinta silvica si apoi  

localitatile Farcasesti si Farcasesti Mosneni - foto 9-12,62; 
→ la vest, folosinta silvica si halda exterioara Valea Negomir - foto 13. 
În zona este amplasat orasul Rovinari, iar cel mai important centru 

urban este Tg. Jiu, resedinta de judet, situat la cca 25 km nord de perimetrul 
minier Rosia.  
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Asezarile umane din imediata vecinatate a perimetrului minier  sunt: 
�  satul Rosia din nordul perimetrului miner: 
- in prezent distanta dintre transportorul T19 si prima gospodarie este de 

150 - 200 m. In perioada urmatoare acest transportor se mentine pe aceasi 
pozitie. 

- in prezent distanta dintre limita de excavare si prima gospodarie este de 
250 m. In aceasta zona prima treapta a atins limita de exploatare, iar in 
perioada urmatoare avanseaza catre vestul perimetrului minier Rosia de Jiu 
paralel cu canalul Timiseni. Deci distanta dintre frontul de excavare si prima 
gospodarie creste treptat pana la 1300 m. 

- distanta dintre nodul de distributie si prima gospodarie se mentine de 
300 m. 

- distanta dintre depozitul de carbune si prima gospodarie se mentine de   
700 m. 

�  orasul Rovinari din nordul perimetrului minier la distanta de cca. 
500-800 m de depozitul de carbune, nodul de distributie si  transportorul 
T304. 

In toata perioada analizata nodul de distributie, depozitul de carbune si 
transportorul T304 se mentin pe aceelas amplasament. 

�  satul Farcasesti-Mosneni din sudul perimetrului minier. In prezent 
treptele de excavare sunt definitiv conturate si astfel in zona se desfasoara doar 
lucrari de haldare. Distanta dintre prima gospodarie si zona transportoarelor 
T202 si T106A este de 100 m respectiv 150-250 m de frontul de haldare. 

In perioada urmatoare transportorul T106A se scurteaza continu pana la 
formarea treptei definitive de halda. Astfel distanta dintre frontul de halda si 
prima gospodarie creste pana la 300 m. 

 
1.2. Descrierea amplasamentul  

 
Situat in interfluviul dintre Jilt si Jiu, perimetrul minier Rosia de Jiu se 

caracterizeaza printr-un relief colinar, orientat aproximativ ENE-VSV si 
prezinta înaltimi cuprinse între +170m si +300m.  

Lunca Jiului, avand o latime de cca. 2 km, prezinta cote cuprinse între 
+148 m si +160 m, cu înclinari spre est si spre sud. 

Reteaua hidrografica din zona este reprezentata de raul Jiu si afluentii 
acestuia. In zona carierei Rosia de Jiu afluentii Jiului  si receptorii apei 
evacuate din perimetrul minier sunt: 

-Valea Timiseni – foto 30: -lungimea cursului de apa – 5273 m 
     -debit maxim – 139 mc/s 
-Canalul Pilot - foto 32:  -lungimea cursului de apa – 5900 m 
     -debit maxim – 214 mc/s 
-Valea Paraului - foto 31:  -lungimea cursului de apa – 5000 m 
     -debit maxim – 186 mc/s 
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Suprafata perimetrului minier Rosia de Jiu aprobata la licenta de 
exploatare nr. 3496/2002 (inclusiv act aditional nr. 4/2017) este de 
1991.3 ha, din care situatia lucrarilor de exploatare la 01.03.2019 este 
urmatoarea: 

  Cariera (excavatii) – foto 14-15; 
Înaltimea totala a carierei este de 90 m pe latura nordica, 120 m pe 

latura sudica si de 200 m pe latura vestica impartita in urmatoarele trepte de 
exploatare: 

- treptele I÷II (+280 ÷ +250) din zona colinară se află în etapa de 
deschidere, la sud-vest de Valea lui Mareş.  

 -treapta III (+250 ÷ +225) nu este definitiv conturată, fiind limitata de 
Valea Seacă în partea de sud şi de Valea lui Mareş în partea de nord.  

- treapta IV (+225 ÷ +200) este, de asemenea, întreruptă de Valea lui 
Mareş si Valea Seaca. 

- treapta V (+200 ÷ +175) este delimitata in nord de Valea lui Mares, iar 
in sud de Valea Seaca. 

- treapta VI (+175 ÷ +150/140) este prima treaptă situată în întregime 
sub nivelul terenului înconjurător.  

- treapta VII (+150 ÷ +125/120) - la extremitatea nordică a treptei, a fost 
amenajat un jomp de colectare a apelor şi a fost montată staţia de pompe SP12 
care evacuează prin conducte de refulare în canalul de gardă Valea Timişeni. 

În partea de sud a treptei, pe berma de lucru, staţiile de pompe SP9A, 
SP9B evacuează apele acumulate din jompuri prin conducte de refulare, catre  
canalul Valea Paraului.  

- treapta VIII (+125/120 ÷ +100) - in partea de nord a treptei, pe berma 
de lucru, staţia de pompe SP8BIS evacuează apele acumulate din jompul 
special amenajat, prin conducte de refulare, în canalul de gardă de pe latura 
nordică a perimetrului in Valea Timiseni.  

În partea de sud a treptei, pe berma de lucru, staţiile de pompe SP9C, 
SP10 evacuează apele acumulate din jompuri prin conducte de refulare, catre  
canalul Valea Paraului.  

- treapta IX, (+100 ÷ +63/87)situată la baza carierei, şi este împărţită în 
trei subtrepte: 

- o subtreaptă excavată prin tăiere înaltă (20÷25 m); 
- o subtreaptă cu tăiere normală, sub nivelul benzii de front, 

pentru extragerea stratului Vsup de cărbune; 
- o subtreaptă subşenilă pentru extragerea stratului Vinf de 

cărbune. 
Forajele de detensionare a orizontului acvifer artezian sunt amplasate pe 

vatra carierei sau pe acoperişul stratului Vinf (RA85-RA91). 
În extremitatea sud-estică a treptei funcţionează staţiile de pompe SP3V, 

SP5V, SP6V care evacuează apele din jompul amplasat în zona cotelor minime 
în canalul Valea Pârâului.  
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  Halda interioara – foto 16-17; 
- treapta I haldă cuprinsa intre cotele + 75 ÷ +90 pe o inaltime de 15-

20m. 
- treptele II-III de haldă au inaltimea de 15 m si sunt realizate prin 

depunere joasă, respectiv înaltă. Cotele la nivelul de vehiculare al maşinii de 
haldat sunt cuprinse între +95 m şi +104 m.  

- treptele IV-V de haldă sunt deasemenea realizate prin depunere joasă, 
respectiv înaltă. Înălţimea treptei IV este de 10÷20 m, iar înălţimea treptei V de 
10÷15 m. Cotele atinse la partea superioară a treptei V (nord) ajung la +155 m.  

- treptele VI-VII de haldă sunt depuse prin haldare joasă, respectiv 
înaltă de-o parte şi de alta a benzilor de front. Treptele înălţimea de 10÷15 m 
fiecare. La capetele treptei VII depunerile sunt înfrăţite cu taluzele definitive ale 
primei trepte de excavare, atingând cotele terenului înconjurător.  

- treptele VIII-IX de haldă, situate deasupra terenului natural din zona 
de luncă. Cotele maxime de depunere sunt cuprinse între +170 m şi +175 m, 
cu inaltimea treptei de depunere de 10-20m.  

  Halda exterioara (foto 18-19) – nu se mai haldeaza (suprafata este 
redata in circuitul productiv) 

Este poziţionată in extinderea carierei Roşia de Jiu spre cariera Pesteana 
Nord, fiind depusa peste terenul preexistent, neafectat de lucrări miniere, in 
zona fostei albii a râului Jiu si este formata din 4 trepte, cu înălţime maxima 
totala de 80m. 

  Suprafata neocupata de fluxul de exploatare - 514.66 ha - foto 20-29 
impartita pe categorii de folosinta astfel: 

-          Arabil      3.95 ha 
-          Livada      0.75 ha 
-          Pasune      121.67 ha 
-          Pasune tufaris    47.70 ha 
-          Silvic      337.12 ha 
-          Circuit TMS Pinoasa – Negomir  2.24 ha 
-          DJ 674 B dezafectat   1.23 ha  
In zona colinara a perimetrului necesara extinderii frontului de lucru 

reteaua hidrografica este reprezentata de Valea Paraului, Valea Seaca, Valea 
Bradet si Valea lui Mares, care delimiteaza dealurile Viile Paraului, Dealul lui 
Roventa, Dealul lui Negreanu si Dealul lui Glavan ale caror piscuri depasesc 
cota +275m. 

 
  Depozitul de carbune si punctul de incarcare in vagoane – foto 37,44; 
Depozitul de carbune al carierei Rosia (capacitate = 300 mii tone) a 

functionat in apropierea orasului Rovinari, creand disconfort ambiental pentru 
zonele apropiate acestuia.  

Vechiul amplasament avea urmatoarele vecinatati: 
 NE – zona urbana Rovinari (distanta de 120 m); 
 SV – zona rurala Rosia de Jiu (distanta de 150 m); 
 SE – nodul de distributie Rosia (distanta de 250 m); 
 canalul Rosia si zona rurala Rosia de Jiu (distanta de 200 m). 
Pentru protejarea populaţiei din zona depozitului actual de carbune s-a 

luat masura de  mutare a acestuia pe noul amplasament unde functioneaza 
incepand cu anul 2019 si are urmatoarele vecinatati: 
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 la nord – drumul industrial si canalul Pilot; 
 la sud – cariera Rosia; 
 la vest – nodul de distributie al carierei Rosia si satul Rosia; 
 la est zona de haldare. 
Suprafata ocupata de depozitul de carbune se prezinta sub forma unui 

dreptunghi cu dimensiunile 430 m x 145 m, rezultand o suprafata St = 61.920 
mp. Depozitul se afla pe teritoriul administrativ al comunei Farcasesti, judetul 
Gorj.  

Punctul de incarcare in vagoane - in prezent este nefunctional, fiind 
executat in proportie de cca. 70-75%. Lucrarile de constructii s-au efectuat 
conform proiectulul 820-315 „Punct incarcare bulgari si marunt-Pinoasa cu 
cca. 25 de ani in urma si sunt reprezentate de: 

-constructie puncte incarcare -suprastructura; 
-culoar recircuitare si evacuare inclusiv infrastructura puncte incarcare. 
Punctul de incarcare se afla pe teritoriul administrativ al orasului 

Rovinari, judetul Gorj.  
  Dotari de suprafata incinte miniere – foto 33-36; 
Pentru inceperea lucrarilor miniere de exploatare a fost necesara 

realizarea unor lucrari de constructii de suprafata, care sa asigure buna 
desfasurare a lucrarilor tehnologice, a interventiilor si a deservirii carierei. 
Toate aceste constructii insumeaza o suprafata de aproximativ 10.21 ha: 

→ Incinta Principala Rosia - este situata in nordul perimetrului 
minier la vest de orasul Rovinari si ocupa o suprafata de  30 219 mp. 

→ Incinta utilaje auxiliare (langa sediul  Pinoasa) este amplasata in 
zona satului Rogojelu la sud de orasul Rovinari. 

→ Sediu Est Rosia – este situat la 2 Km de orasul Rovinari in partea 
estica a carierei langa canalul Pilot. 

→ Sediu Vest Rosia – este situat la 7 Km de orasul Rovinari in partea 
vestica a carierei in satul Farcasesti Mosneni. 
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  Incadrarea activitatii în raport cu patrimoniul cultural si prevederile art. 
28 din OUG nr. 57/2007 

→ conform Ord. nr. 2.828/2015 si bazei de date a INSTITUTULUI 
NATIONAL AL PATRIMONIULUI (http://egispat.inp.org.ro/)  investitia propusa 
nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice. Nu au fost identificate 
alte elemente de importanţă arheologică aflate în aria de influenţă a 
proiectului. 

→ potrivit Ord. nr. 2387/2011, H.G. 971/2011 si Oug 57/2007, in 
imediata vecinatate a perimetrului nu au fost identificate specii si habitate de 
interes comunitar care au un statut de conservare sau parcuri si rezervatii 
naturale. In concluzie proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Perimetrul minier Rosia de Jiu se afla la : 
- 4360 m sud (intre pct. Stereo 1-limita halda exterioara cu X= 

374440.0000; Y=360938.0000 si 2 cu X=370077.1584; Y=360957.8772 de 
situl Natura 2000 RO SCI 0045 Coridorul Jiului; 

- 7690 m sud (intre pct. Stereo 1-limita zona de excavare cu X= 
376036.0000; Y=356087.0000 si 2 cu X=370077.1584; Y=360957.8772 de 
situl Natura 2000 RO SCI 0045 Coridorul Jiului; 

- 3950 m est (intre pct. Stereo 1-halda exterioara cu X= 376580.0000; 
Y=360925.0000 si 2 cu X=378521.1286; Y=364374.6762 de situl Natura 2000 
RO SCI 0045 Coridorul Jiului; 

- 8330 m est (intre pct. Stereo 1- limita zona de excavare cu X= 
378164.9415; Y=355399.0220 si 2 cu X= 381104.1212; Y= 363198.3980 de 
situl Natura 2000 RO SCI 0045 Coridorul Jiului. 

 
Conform datelor urmatoare suprafata de teren necesara pentru 

continuarea activitatii miniere in perimetrul de licenta Rosia de Jiu 
pana in data de 30.10.2026, este de  423.71 ha din totalul de 514.66 ha 
neocupata la data de 1.03.2019. 
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Tabelul I.1.- SITUATIA TERENURILOR LA 1.03.2019 IN PERIMETRUL ROSIA DE JIU 

AMPLASAMENT 
SUPRAFATA 

TOTALA 
UAT 

FARCASESTI 
UAT 

BALTENI 
TOTAL  

 LICENTA 
Cariera (ha) 300.40 300.40 0.00 300.40 
Halda interioara (ha) 689.26 665.46 23.80 689.26 
Halda exterioara (ha) 486.98 408.73 78.25 486.98 
Suprafata neocupata de flux de exploatare (ha) 514.66 din care: 514.66 0.00 514.66 
Arabil (ha) 3.95 3.95 0.00 3.95 

Livada (ha) 0.75 0.75 0.00 0.75 

Pasune (ha)  121.67 121.67 0.00 121.67 

Pasune tufaris (ha) 47.70 47.70 0.00 47.70 

Silvic (ha) 337.12 337.12 0.00 337.12 

Circuit TMS Pinoasa – Negomir (ha) 2.24 2.24 0.00 2.24 

DJ 674 B (ha) 1.23 1.23 0.00 1.23 

TOTAL 1,991.30 1,889.25 102.05 1,991.30 
 

Tabelul I.2.- EVIDENTA TERENURILOR NECESAR A SE OCUPA IN PERIMETRUL ROSIA DE JIU 

NATURA 
 DE TEREN 

SUPRAFATA NEOCUPATA  
DE FLUXUL DE EXPLOATARE 

LA  
1.03.2019 

SUPRAFATA NECESARA  
PENTRU DESFASURAREA 

FLUXULUI DE 
EXPLOATARE IN 

PERIOADA 
1.03.2019-30.10.2026  

SUPRAFATA 
NEOCUPATA  

DE FLUXUL DE 
EXPLOATARE LA  

30.10.2026  

Arabil (ha) 3.95 3.95 0.00 
Livada (ha) 0.75 0.75 0.00 
Pasune (ha)  121.67 121.67 0.00 
Pasune tufaris (ha) 47.70 16.15 31.55 
Silvic (ha) 337.12 277.72 59.40 
Circuit TMS Pinoasa – Negomir (ha) 2.24 2.24 0.00 
DJ 674 B (ha) 1.23 1.23 0.00 
TOTAL 514.66 423.71 90.95 
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Terenurile sivice ce urmează a fi defrişate sunt situate în limita 
administrativă a comunei Fărcăşeşti, jud. Gorj, iar din punct de vedere al 
cadastrului forestier se situează pe raza U.P. II Valea cu Apa, Ocolul silvic 
Peşteana şi  U.P.I Strâmba, Ocolul silvic Tg. Jiu. 

Pe unităţi amenajistice situaţia este urmatoarea: 
  

Tabelul I.3.- AMPLASA MENTUL SILVC AL TERENURILOR 
 

 
U.A.T. 

Ocolul 
sivic 

U.P. u.a. 
Suprafata 

ha 
            
1 

Fărcăşeşti Peşteana II Valea cu Apa 

79 41.18 
2 80 37.40 
3 81A 17.97 
4 81B 6.57 
5 81V 2.34 
6 82A 5.55 
7 82B 5.73 
8 82C 1.32 
9 83A 12.31 
10 83B 1.06 
11 83C 6.10 
12 83D 2.24 
13 84 14.30 
14 85 28.95 
15 86 24.62 
16 94 2.79 
17 87 5.24 

TOTAL OS PESTEANA UP II VALEA CU APA 215.67 
1 

Fărcăşeşti 
 

Targu 
Jiu 

 

I Stramba 
 

1A 0.71 
2 1B 0.84 
3 2A 5.08 
4 2B 7.06 
5 2C 1.71 
6 3A 1.55 
7 3B 7.48 
8 4A 6.86 
9 4B 7.26 
10 5A 4.03 
11 5B 4.08 
12 6A 0.55 
13 6B 6.39 
14 7A 7.72 
15 7B 12.81 
16 8 0.76 
17 9A 7.78 
18 9B 2.77 
19 9C 0.65 
20 A 22.82 
21 2 12.54 

TOTAL OS TARGU JIU  UP I STRAMBA 121.45 
TOTAL GENERAL 337.12 
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Conform Codului Silvic art. 20, pct. 5 Perioada de valabilitate a 
amenajamentului silvic este de 10 ani, cu exceptia amenajamentelor intocmite 
pentru padurile de plop, salcie si alte specii repede crescatoare, la care perioada 
de valabilitate este de 5 sau de 10 ani. 

Prin H.G. nr. 515/2019 Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a 
primit aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără 
compensare a 81,0248 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică 
și de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia 
de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit", astfel: 

- 61,0237 ha, aflat în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 
a) 6,1395 ha pe raza Ocolului Silvic Târgu Jiu, Direcția Silvică Gorj, în 

U.P. I Strâmba u.a. 1A% = 0,4600 ha, u.a. 1B% = 0,8400 ha, u.a. 2A% = 0,0086 
ha, u.a. 2B% = 1,8839 ha, u.a. 5A% = 0,2472 ha, u.a. 5B% = 0,8477 ha și u.a. 
6B% = 1,8521 ha; 

b) 54,8842 ha pe raza Ocolului Silvic Peșteana, Direcția Silvică Gorj, în 
U.P. II Valea cu Apă u.a. 79% = 23,9404 ha, u.a. 80% = 19,4088 ha, u.a. 81A% 
= 7,1525 ha, u.a. 82A% = 2,3908 ha și u.a. 83A% = 1,9917 ha. 

- 20,0011 ha, aflat în administrarea Ministerului Energiei, dobândit în 
condițiile Legii nr. 255/2010 

a) 1,9548 ha pe raza Ocolului Silvic Târgu Jiu, Direcția Silvică Gorj, în U.P. I 
Strâmba u.a. 1B1% = 0,1038 ha, u.a. 1B5% = 0,1775 ha, u.a. 1A2% = 0,6205 
ha, u.a. 5B1% = 0,0344 ha și u.a. 6B1% = 1,0186 ha; 

b) 18,0463 ha pe raza Ocolului Silvic Peșteana, Direcția Silvică Gorj, în 
U.P. II Valea cu Apă u.a. 79% = 2,5450 ha, u.a. 80% = 2,3653 ha, u.a. 81A% = 
1,5440 ha, u.a. 82A% = 0,3348 ha, u.a. 83A% = 0,2576 ha, u.a. 85A% = 0,0937 
ha, u.a. 86A% = 4,7518 ha, u.a. 86V% = 0,5362 ha, u.a. 87% = 2,3679 ha și u.a. 
94A% = 3,2500 ha. 
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2.Caracteristicile fizice ale întregului proiect 
2.1. Necesitatea proiectului 

 
Resursele de lignit din Oltenia si implicit cariera Rosia de Jiu sunt luate in 

considerare in ; 
-Strategia Miniere a României 2017 – 2035 

(http://www .mmediu.ro/articol/strategia-miniere-a-romaniei-2017-2035/2222); 
-Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva 

anului2050 (http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/strategia-
energetica-a-romaniei-2019-2030-cu-perspectiva-anului -2050/) 

Cele doua documente citate stabilesc : 
�  Securitatea energetică este obiectiv fundamental al planificării 

strategice. Definită prin capacitatea unei țări de a-și asigura necesarul de energie 
în mod neîntrerupt și la prețuri accesibile, securitatea energetică este o 
preocupare de prim ordin în Europa de Sud-Est, dat fiind caracterul 
cvasimonopolist al piețelor de gaze naturale din regiune. România este statul 
membru UE cu cele mai mici importuri de energie. 

�  Cărbunele este o componentă de bază a mixului energetic, fiind un 
pilon al securității energetice naționale. În perioadele meteorologice extreme, atât 
vara cât și iarna, cărbunele acoperă o treime din necesarul de energie electrică. 
România dispune de rezerve totale de 12,6 mld t lignit, cu o putere calorifică 
medie de 1800 kcal/kg, concentrate geografic în Bazinul Minier Oltenia. 
Zăcămintele în exploatare totalizează 986 mil t. Producția anuală de lignit a 
scăzut de la 31,6 mil t în 2012 la 22,1 mil t în 2015, situându-se pe locul șase în 
UE – după Germania, Polonia, Grecia, Republica Cehă și Bulgaria. 

România are un mix diversificat de energie electrică, bazat în cea mai 
mare parte pe resursele energetice indigene. În anul 2017, ponderea resurselor 
energetice primare în producția de energie electrică a avut următoarea structură: 
energia electrică produsă din cărbune (lignit și huilă) 27,5% (17,3 TWh); energia 
electrică produsă în centralele hidroelectrice 23%  (14,4TWh); energia electrică 
produsă în centrala nucleară de la Cernavodă 18,3% (11,5 TWh); energia 
electrică produsă pe hidrocarburi (petrol și gaz) 17%  (10,7TWh); energia 
electrică produsă în instalații eoliene și fotovoltaice 13.5% (8,5TWh), energia 
electrică produsă din biomasă 0,7% (0,4 TWh). Pentru anul 2030, rezultatele 
modelării în Scenariul Optim ales arată o creștere a ponderii energiei din surse 
nucleare  la  17,4 TWh iar în 2035 la 23,2 TWh. O creștere la 29TWh va fi 
înregistrată pe total surse regenerabile, reprezentând o pondere de 37,9% din 
totalul surselor de energie primară ce vor alcătui mixul energetic în anul 2030. 
Energia produsă din cărbune va înregistra o ușoară scădere la 15,8TWh  și va 
avea o pondere de 20,6% . O creștere de 1,9%  va înregistra producția de energie 
electrică din hidrocarburi cca. 14,5 TWh. 

Toate grupurile pe bază de lignit au fost puse în funcțiune în perioada 
1970-1990, iar cele mai vechi se apropie de sfârșitul duratei de viață, fiind 
necesare fie investiții de retehnologizare pentru extinderea duratelor de viață ale 
echipamentelor existente, fie înlocuirea lor cu grupuri noi, prin investiții mai 
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mari. Competitivitatea cărbunelui în mixul de energie electrică va depinde de: (1) 
randamentul fiecărui grup, destul de scăzut pentru capacitățile existente; (2) 
costul lignitului livrat centralei, situat la un nivel relativ ridicat; (3) prețul 
certificatelor de emisii EU ETS. Noi capacități pe bază de lignit trebuie să aibă 
parametri supra-critici, eficiență ridicată, flexibilitate în operare și emisii 
specifice de GES scăzute.  

Menținerea capacităților pe bază de cărbune impune eficientizarea 
activității în acest sector pe întregul lanțul de producere, inclusiv implementarea 
de tehnologii care să asigure un nivel al emisiilor corespunzător cerințelor din 
legislația de mediu.  Pe termen lung, rolul lignitului în mixul energetic poate fi 
păstrat prin dezvoltarea de noi capacități, prevăzute cu tehnologie de captare, 
transport și stocare geologică a CO2 (CSC). 
După 2030, competitivitatea lignitului este dificil de evaluat pentru grupurile 
vechi, depinzând inclusiv de materializarea proiectelor noi. Din rațiuni de 
securitate energetică, lignitul rămâne, în continuare, o parte semnificativă din 
mixul energiei electrice și în anul 2030. Și mai important va fi rolul lignitului în 
asigurarea adecvanței SEN în situații de stres, precum perioadele de secetă 
prelungită sau de ger puternic. 

 
 

Figura I.1 

 
Evoluția capacităților nete disponibile pe bază de cărbune 

(Sursa: PRIMES, pe baza datelor de intrare validate de Ministerul Energiei) 
 Planificarea nationala in domeniul industriei  
Avand în vedere schimbarile ce se petrec la nivel mondial si european 

Strategia Energetica Nationala  are urmatoarele obiective:  
■ Cresterea nivelului de securitate energetică;  
■ Piete de energie competitive, baza unei economii competitive;  
■ Energie curată, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră si alte noxe; 
■ Modernizarea sistemului de guvernantă energetică; 
■ Protectia consumatorului vulnerabil si reducerea sărăciei energetice; 
Competitivitatea cărbunelui în mixul de energie electrică depinde de 

eficienta în transformare a fiecărui grup în parte, de costul cărbunelui livrat si 
de pretul certificatelor de emisii EU ETS. Grupurile actuale pe bază de cărbune 
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au un rol important în stabilitatea SEN. Prin scăderea costului de productie a 
lignitului, poate fi asigurată competitivitatea lignitului în mixul energiei electrice, 
la nivelul actual, cel putin până în anul 2025. Scăderea productiei în grupuri pe 
bază de cărbune se accentuează după 2025, pe măsură ce grupurile vechi se 
apropie de finalul duratei de viată. 

Evolutia productiei nete de energie electrică – energie nucleară, cărbune si 
gaz natural 

  Emisiile de gaze cu efect de sera (GES) in contextul schimbarilor 
climatice 

Cauza principala a incalzirii globale este cresterea concentratiei de CO2 in 
atmosfera in ultimele secole. Aceasta a fost de 280 ppm inainte de revolutia 
industriala, fiind acum de 430 ppm, adica aproape dubla, iar in anul 2035 ar 
putea fi de 550 ppm, daca fluxul emisiilor actuale de gaze cu efect de sera (GES) 
s-ar mentine peste capacitatea naturala de absorbtie. 

Problema schimbarilor climatice induse de activitatea umana la nivelul 
intregii planete a fost recunoscuta pentru prima data la nivelul Organizatiei 
Natiunilor Unite in Conferinta de la Rio din 1992. Ca urmare a acestei 
conferinte, s-a infiintat Secretariatul la Conventia Cadru a Natiunilor Unite 
pentru Schimbari Climatice (UNFCCC).  

Primul pachet de masuri al Uniunii Europene privind schimbarile 
climatice si energia a fost adoptat de Parlamentul European in data de 
17.12.2008. Intitulat „Energie – Schimbari Climatice”, pachetul repartizeaza 
intre Statele Membre, prin criterii si tinte, obiectivele UE: 

- de reducere, pana in 2020, cu cel putin 20% a emisiilor de gaze cu efect 
de sera (GES) 

- de crestere, in acelasi interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor 
regenerabile in totalul consumului energetic (ponderea revenita Romaniei este de 
24% ) 

- cresterea eficientei energetice cu 20% 
Conform Raportului de tara al Romaniei pentru 2015, la nivel national 

progresele inregistrate in atingerea tintelor Europa 2020, Romania va respecta 
doua dintre cele trei tinte nationale Europa 2020: 

• In ceea ce priveste emisiile de gaze cu efect de sera (GES), conform 
datelor disponibile din Inventarul National al Emisiilor de Gaze cu efect de Sera, 
totalul emisiilor a scazut cu 56,02 % intre 1990 si 2012 (de la 223,43 mil. tone 
CO2 echivalent la 98,27 mil. tone CO2 echivalent). 

• Emisiile de GES din sectoarele non ETS (neacoperite de schema de 
comercializare a certificatelor de emisii GES – EU ETS) au scazut intre 2005 si 
2012 cu 0,77% (de la 71,34 mil. tone CO2 echivalent la 70,79 mil. tone CO2 
echivalent). Valorile emisiilor de GES inregistrate in aceasta perioada arata ca 
Romania se inscrie in obiectivul de reducere a emisiilor de GES asumat. 

• Ponderea energiei din SRE in consumul final brut de energie in 2013 a 
fost de 25,13%, superioara celei stabilite pentru 2011-2012 de Directiva privind 
SRE.  
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• Referitor la eficienta energetica, Romania inregistreaza valori sub tintele 
indicative nationale, la nivelul anului 2012 reducerea consumului de energie 
primara a fost de -16,6% (echivalent 7,3 Mtep) fata de prognoza din 2007. 
Pentru cresterea eficientei energetice, de la 01.04.2011 se aplica schema de 
ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta care prevede 
acordarea unui sprijin financiar producatorilor de energie electrica si termica. 

Un ultim acord obligatoriu si universal asupra climei a fost stabilit prin 
cea de a 21-a sesiune a Conferintei de la Paris (COP 21). La Conferinta de la 
Paris privind schimbarile climatice, UE si-a prezentat Contributia Preconizata 
Stabilita la N ivel National (INDC) Secretariatului Conventiei-cadru a Natiunilor 
Unite asupra schimbarilor climatice (CCONUSC). INDC a UE exprima 
angajamentul pentru un nou acord privind schimbarile climatice, cu caracter 
juridic obligatoriu, avand obiectivul de a mentine incalzirea globala sub 2°C. 

De asemenea, UE şi-a dovedit leadership-ul prin asumarea unor tinte 
ambitioase de reducere a emisiilor de GES, de crestere a cotei de SRE în 
structura consumului de energie si de eficientă energetică. Asa-numita 
contributie indicativă determinată national a UE în cadrul Acordului de la Paris 
coincide, în fapt, cu tintele 40/27/27 stabilite prin Cadrul european pentru 
politica privind clima si energia în perioada 2020-2030. UE are ambitia de a 
reduce până în 2050 emisiile de GES cu 80-95% fată de nivelul anului 1990, 
tintele fiind de 40% pentru 2030 si de 60% pentru 2040. 

Concluzii cu privire la mixul optim al energiei electrice în anul 2030: 
 - România are obiectivul strategic de a deține un mix al energiei 

electrice echilibrat și diversificat. În el se regăsesc toate tipurile de surse 
de energie primară disponibile în România la costuri competitive. Din 
considerente de securitate energetică, strategia consfințește locul 
combustibililor tradiționali în mix – gaz natural, uraniu și cărbune. 

- Din rațiuni de securitate energetică, lignitul rămâne, în continuare, 
o parte semnificativă din mixul energiei electrice și în anul 2030. Și mai 
important va fi rolul lignitului în asigurarea adecvanței SEN în situații de 
stres, precum perioadele de secetă prelungită sau de ger puternic. După 
2030, competitivitatea lignitului este dificil de evaluat pentru grupurile 
vechi, depinzând inclusiv de materializarea proiectelor noi cu eficiență 
ridicată, flexibilitate în operare și emisii specifice de GES scăzute. 
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2.2.Programul pentru implementarea proiectului 
 
Etapele de realizare a lucrarilor miniere sunt: 
�  perioada de activitate 
Activitatea de exploatare se realizeaza în baza licentei de exploatare, 

eliberata de catre ANRM Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata cu HG 
1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-3010.2026. 

Exploatarea zacamantului de lignit din perimetrul miner Rosia de Jiu 
presupune urmatoarele procese tehnologice : 

I. Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate in 
principal prin realizarea expropierilor de terenuri silvice cu defrisarea  vegetatiei 
forestiere si agricole. 

II. Etapa de exploatare a extrasului geologic ce presupune urmatoarele 
lucrari : 

- excavarea se realizeaza cu 9 excavatoare cu rotor, din care: 3 
excavatoare tip SRS 2000×30/7, 5 excavatoare tip ERc 1400×30/7 si 1 
excavator tip SRS 1300×26/3,5. Transportul sterilului si carbunelui rezultat 
în urma excavatiilor, se realizeaza pe benzi transportoare tip B 1600÷2250. La 
iesirea din cariera, distributia sterilului si a carbunelui se face prin intermediul 
benzilor de distributie amplasate în nod. Pe treptele inferioare distributia se 
realizeaza prin intermediul utilajelor de tip MHD si MAN. 

- haldarea sterilului provenit din treptele de excavare se realizeaza în 
halda interioara cu 5 masini de haldat, din care: 1 transbordor cu brat în 
consola tip MH 4400.170, doua masini de haldat tip A2RsB 12500.95, o 
masina de haldat tip A2RsB 6500.90 si o masina de haldat tip A2RsB 
6300.95. Sterilul va fi transportat la halda interioara Rosia de Jiu. 

- depozitarea carbunelui se realizeaza in depozitul de carbune Rosia de Jiu 
pus in functiune in anul 2019. Expeditia carbunelui catre termocentrala 
Rovinari se face pe magistrala compusa din transportoarele TMC401.1-TMC401-
TMC402 ce apartine S.E. ROVINARI si traverseaza zona locuita Rosia de Jiu. 

�  perioada de post-inchidere incepand dupa expirarea licentei de 
exploatare: 6 ani.  

In aceasta perioada incep lucrarile de inchidere a perimetrului minier si 
continua lucrarile de ecologizare incepute inca din perioada de activitate. 

Potrivit tehnologiei de închidere si ecologizare a perimetrelor miniere la 
încetarea activitatii de exploatare sunt prevazute urmatoarele tipuri de lucrari 
pentru întreaga suprafata a perimetrului minier, conform licentei de exploatare, 
si anume: 

- lucrari pentru recuperarea materialelor, utilajelor, instalatiilor, 
mijloacelor de transport si a celorlalte mijloace fixe ce pot fi recuperate; 

- lucrari pentru demontarea instalatiilor de alimentare cu energie 
electrica; 

- dezafectare constructii; 
- lucrari de redare in circuitul productiv agricol si silvic. 
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2.3. Descrierea componentelor importante ale proiectului 

 
Zacamantul de carbune din perimetrul de exploatare al carierei Rosia de 

Jiu a fost cercetat cu foraje hidrologice si geologice incepand cu anul 1956. 
Cercetarea de detaliu a perimetrului a fost realizata in anii 1965-1967 si a 

condus la cunoasterea modului de dezvoltare si litologia stratelor de carbune. 
Pentru obtinerea datelor hidrogeologice necesare cunoasterii conditiilor de 

zacamant la gradul necesar au fost executate foraje de cercetare hidrogeologica 
care au pus in evidenta atat orizontul acvifer freatic cat si orizontul acvifer de 
adancime, inclusiv acviferul artezian din culculsul stratului V. 

* 
*            * 

Deschiderea carierei Rosia de Jiu a inceput in anul 1973 si s-a realizat 
printr-o transee interioara de deschidere aliniata pe directia NNE-SSV in 
interiorul perimetrului, la extremitatea sud-estica a acestuia, la limita 
determinata de raportul de descoperta de 7m3/t. Sterilul din descoperta a fost 
transportat la halda exterioara amplasata in vecinatatea transeei de deschidere. 

In etapa I, transeea de deschidere a fost formata din patru trepte de 
excavare si s-a realizat in perioada 1973-1991. 

In perioada corespunzatoare etapei I de deschidere, volumul total de steril 
excavat, care include si volumul transeei, a fost de 151,8 mil. m3, iar cantitatea 
de carbune extrasa din stratele deschise a fost de 23 mil. tone. 

Etapa a II – a de deschidere a inceput in anul 1996, dupa ce s-a realizat 
avansarea fronturilor de lucru pe o distanta de 500 m, creandu-se astfel conditii 
de adancime a carierei pana la stratul V. 

Deschiderea zonei colinare a inceput in anul 1998 printr-o semitransee 
amplasata in partea sud-vestica a perimetrului, pe un aliniament paralel cu 
satul Rosia de Jiu. In partea de nord a perimetrului, prima treapta deschisa a 
fost limitata ca extindere de Valea lui Mares si Valea Bradet. 

In prezent trepta I din zona colinara este discontinua datorita vailor ce 
strabat perimetrul minier. 

  
Activitatea existenta 
Fluxul tehnologic de excavare, transport si haldare se realizeaza prin 

utilizarea complexelor de excavare, transport si haldare/depozitare de mare 
capacitate.  

 
a. Fluxuri tehnologice  
Pana în prezent, pentru exploatarea zacamantului din perimetrul minier 

Rosia de Jiu au fost adoptate urmatoarele metode: 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde exterioare; 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde interioare si 

exterioare; 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde interioare; 
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Avand în vedere etapa actuala de dezvoltare a carierei Rosia de Jiu se va 
aplica, în continuare, „metoda de exploatare cu transportul partial al 
sterilului la halde interioare si transbordarea partiala în halde interioare 
(clasa IV.3.)” si tehnologia de excavare, transport si haldare în flux continuu”, 
prin utilizarea complexelor de excavare, transport si haldare. 

Excavarea se realizeaza cu 9 excavatoare cu rotor, din care: 3 excavatoare 
tip SRS 2000×30/7,5 excavatoare tip ERc 1400×30/7 si 1 excavator tip SRS 
1300×26/3,5. 

Lucrarile de exploatare constau în extragerea carbunelui din stratele V÷XII 
de lignit. Exploatarea se face în blocuri paralele, cu latimea de 40÷45 m. 

Transportul sterilului si carbunelui rezultat în urma excavatiilor, se 
realizeaza pe benzi transportoare tip B 1600÷2250. 

La iesirea din cariera, distributia sterilului si a carbunelui se face prin 
intermediul benzilor de distributie amplasate în nod. Pe treptele inferioare 
distributia se realizeaza prin intermediul utilajelor de tip MHD si MAN. 

Sterilul va fi transportat la halda interioara, iar carbunele la termocentrala 
Rovinari prin depozitul de carbune Rosia pus in functiune in anul 2019. 

Haldarea sterilului provenit din treptele de excavare se realizeaza în halda 
interioara cu 5 masini de haldat, din care: 1 transbordor cu brat în consola tip 
MH 4400.170, doua masini de haldat tip A2RsB 12500.95, o masina de haldat 
tip A2RsB 6500.90 si o masina de haldat tip A2RsB 6300.95. 

Depozitarea carbunelui se realizeaza în depozitul de carbune Rosia pus 
in functiune in anul 2019, a carui capacitate este de 90.000 tone, distribuit in 
doua stive de 45.000 t.  

Instalatiile tehnologice aferente depozitului de carbune sunt: 
1.Circuit intrare depozit - carbunele excavat din cariera este adus la depozit 

prin relee de benzi transportoare, iar prin nodul de distributie carbunele este 
deversat pe TH4 apoi prin intermediul transportoarelor T205, TC1S si TH2 si 
utilajele mari de depozit KsS 5600/5600*40 si AsG 12500*30 se formeaza cele 
doua stive. 

2. Iesirea din depozitul de carbune se realizeaza astfel:  
→ prin transportorul TC1S (banda KsS) ce alimenteaza magistrala de 

carbune spre termocentrala Rovinari 
→ prin punctul de incarcare in vagoane-linia de transportoare  a 

masinii de scos din depozit T2846 formata din 
T204→TC105→T66L3→TC3/T402. In prezent lucrarile aferente punctului de 
incarcare in vagoane sunt realizate in proportie de  70-75%. In functie de cererea 
de carbune si necesitatea expeditiei catre alte termocentrale constructiile 
aferente punctului de incarcare incepute pot fi finalizate.  

3. Constructii aferente instalatiei de desprafuire si panouri fonoabsorbante 
Pentru incadrarea in prevederilor actelor normative din domeniul calitatii 

aerului (STAS 12574/1987 - concentratii maxim admise pulberi sedimentabile) 
si  managementul zgomotului (SR 10009/2017 – limite admise ale nivelului de 
zgomot din mediul ambiental) s-a realizat o instalatie de desprafuire care sa 
permita formarea cetei  de apa si s-au montat panouri fonoabsorbante.   
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Instalatia de desprafuire este compusa din gospodaria de apa, reteaua de 
distributie, alimentare cu energie electrica si instalatiile de producere a cetii – 
Foto 37-38. 

Echipamente de producere a cetii sunt de tipul cu emisie locala (de 
exemplu, zona depozitului si nodul de distributie), de obicei, “sistemele 
dinamice”, ceea ce înseamnă că se utilizeaza ceaţă ce leviteaza liber- adica 
particulele de apa cu diametrul de pana la 65 microni diametru, transportate de 
fluxul de aer al unui ventilator la punctele de emisie a prafului. Procesul utilizat 
pentru crearea cetii este bazat pe utilizarea unor pompe de mare presiune. In 
functie de locatie si profilul aplicatiei putem furniza pompe de diverse puteri, 
chiar si cu o putere de 100 bari. 

Echipamentul consta din tunuri de ceata echipate cu duze de pulverizare 
a apei la inalta presiune si cu ventilatoare de dispersie care se achizitioneaza 
complet echipate inclusiv cu instalatie de telecomanda. 

In prezent s-au montat 6 tunuri de pulverizare montate astfel: 
- 5 bucati pe aliniamentul depozitului la o distanta de 50m; 
- 1 bucata in zona nodului de distributie cu raza de 50m; 
Pentru eficienta maxima turbinele s-au instalat pe stalpi cu inaltimea de 

5m, stalpi in constructie spatiala cu fundatii proprii. 
Pentru punerea in functiune a punctului de incarcare in vagoane este 

necesara montarea a unui tun de ceata in zona. 
In prezent protectia impotriva zgomotului este realizata prin montarea de 

panouri fonoabsorbante pe o lungime de 776 m spre orasul Rovinari, cca 600 m 
spre localitatea Rosia in zona aferenta transportorului cu banda TMC401.1.,  in 
zona de nord a depozitului de carbune (pe limita nordica) si au inceput lucrarile 
de montaj intre transportorul T22C1 si satul Rosia. Daca se va pune in 
functiune punctulul de incarcare in vagoane se vor monta alte panouri in zona 
de nord a acestuia – Foto 39-43. 

a.1. Fluxul tehnologic  de excavare 
Înaltimea totala a carierei este de 90 m pe latura nordica, 120 m pe latura 

sudica si de 200 m pe latura vestica. 
Treptele I÷II din zona colinară se află în etapa de deschidere, la sud-vest 

de Valea lui Mareş transportul sterilului din descoperta de la excavatorul E 
1400-09, facandu-se cu transportorul de front T-101si transportoarele de 
legatura T-102a (cu platforma pe inclinare intre cotele +220 si +245), T-700, T-
201, T-202, T-106A (B=2000 mm-pe inclinare in zona sudica), la transportorul 
T-401H, pentru depunerea sterilului cu A-03 in treptele VIII-IX de halda .  

 Treapta III nu este definitiv conturată, fiind limitata de Valea Seacă în 
partea de sud şi de Valea lui Mareş în partea de nord. Avansarea excavatorului 
E 2000-02 care desfăşoară lucrări în treapta III, zona centrală, se realizează cu 
transportoarele de front T-701, transportoarele de legatura T-122(B=1800mm) 
cu deversare pe linia de transport amplasată în zona sudică (Valea Pârâului) pe 
traseul aferent treptei II (B=2000 mm), pe direcţia generală de avansare a 
carierei, iar platformele de vehiculare sunt amenajate pe înclinare, pentru a 
asigura accesul la zona de deschidere a treptelor I şi II.  
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 Excavatorul lucreaza in subtreapta intre cotele +225 si +220, treapta 
avand lungimea de 800m.  

Treapta IV este, de asemenea, întreruptă de Valea lui Mareş si Valea 
Seaca,  iar lucrările de excavaţii se desfăşoară cu linia tehnologică formată din 
excavatorul E 1400-12 amplasat in nordul treptei in Valea lui Mares, 
excavatorul E 2000-03, transportorul de front T -12 1 (B=l 800 mm), 
transportoarele de legatura T-103a, T-101M, T-200, T-19(B=1800mm) pe linia de 
transport amplasată în zona de nord (Valea lui Mares). Treapta are lungimea de 
1750m. 

Avansarea treptei este condiţionată de avansarea treptelor I, II si III, în 
special la extremităţi.  

Treapta V este excavată cu E 2000-01, care este deservit de linia de front 
T111-T112, cu deversare pe T101M-T200-T19, amplasate pe versantul sudic al 
Văii lui Mareş in comun cu traseul treptei IV. 

Platforma de lucru a excavatorului a fost amenajată la cote cuprinse între 
+162 m şi +182 m, mai ridicate în zona nordică. Treapta are lungimea de 900m. 

În cazul treptelor din zona colinară, precizate mai sus, evacuarea maselor 
miniere excavate cu E 1400-09 şi E 2000-02 se realizează pe latura sudica a 
carierei, pe linia tehnologică de transport steril amplasată pe Valea Pârâului, iar 
pentru E 2000-01, E 2000-03 şi E 1400-12 pe latura nordica a carierei, pe linia 
tehnologică de transport steril amplasată pe Valea lui Mares. 

Treapta VI este prima treaptă situată în întregime sub nivelul terenului 
înconjurător, la cote cuprinse între +138 m şi +155 m. Linia tehnologică este 
alcătuită din excavatorul E 1400-11, transportorul de front T901, 
transportoarele de legătură T 900, T902 amplasate pe berma definitivă de pe 
latura nordică şi banda T202N de intrare în nodul de distribuţie.  

Prin distribuţia maselor miniere în nod, sterilul este dirijat pe linia de 
haldă aferentă A2RsB 12500.95-02, iar cărbunele extras din stratul X pe 
circuitul de cărbune. Lungimea treptei este de 2400 m, iar înălţimea este 
cuprinsă între 20 m şi 30 m.  

Treapta VII este dotată cu linia tehnologică alcătuită din excavatorul 
E 1300-05, banda de front T500, banda de legătură T501 montată pe berma 
definitivă de pe latura nordică şi banda T203N de intrare în nodul de distribuţie. 

Masele miniere evacuate de pe treaptă sunt distribuite in halda pe aceleaşi 
linii de transport ca şi în cazul treptei VI. Treapta are lungimea de 2250 m şi 
înălţimea de 15÷20 m. 

La extremitatea nordică a treptei, a fost amenajat un jomp de colectare a 
apelor şi a fost montată staţia de pompe SP12 care evacuează prin conducte de 
refulare în canalul de gardă Valea Timişeni. 

În partea de sud a treptei, pe berma de lucru, staţiile de pompe SP9A, 
SP9B evacuează apele acumulate din jompuri prin conducte de refulare, catre  
canalul Valea Paraului.  

Treapta VIII, cu lungimea de 1850 m, este excavată prin tăiere înaltă 
(15÷25 m înălţime) cu E 1400-04 pe partea stângă a benzilor de front  
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T903,T401 şi în 3 subtrepte de 4÷10 m înălţime pe partea dreaptă a 
transportorului de front. 

Pe berma definitivă de pe latura nordică, transportorul T400 asigură 
legătura între banda de front şi MAN1 care distribuie sterilul pe linia de haldă 
aferentă A2RsB 6500.90-04 şi cărbunele extras din stratele VI-VII pe banda 
T204N. 

În partea de nord a treptei, pe berma de lucru, staţia de pompe SP8BIS 
evacuează apele acumulate din jompul special amenajat, prin conducte de 
refulare, în canalul de gardă de pe latura nordică a perimetrului in Valea 
Timiseni.  

În partea de sud a treptei, pe berma de lucru, staţiile de pompe SP9C, 
SP10 evacuează apele acumulate din jompuri prin conducte de refulare, catre  
canalul Valea Paraului.  

Treapta IX, situată la baza carierei, are lungimea de 1700 m şi este 
împărţită în trei subtrepte: 

- O subtreaptă excavată cu E 1400-06 prin tăiere înaltă (20÷25 m); 
- O subtreaptă cu tăiere normală, sub nivelul benzii de front T601, 

pentru extragerea stratului Vsup de cărbune; 
- O subtreaptă subşenilă pentru extragerea stratului Vinf de cărbune. 
Cotele la vatra carierei sunt cuprinse între +63 m în sud şi +87 m în nord. 
Pe berma definitivă de pe latura nordică este amplasat transportorul 

T108a care face legătura între banda de front şi MHD2 care distribuie masele 
miniere, la nivelul bermei din treapta superioară, pe linia de steril către 
A2RsB 6500.90-04 sau pe banda T204N. 

Forajele de detensionare a orizontului acvifer artezian sunt amplasate pe 
vatra carierei sau pe acoperişul stratului Vinf (RA85-RA91).92-105 

 În extremitatea sud-estică a treptei funcţionează staţiile de pompe SP3V, 
SP5V, SP6V care evacuează apele din jompul amplasat în zona cotelor minime în 
canalul Valea Pârâului.  

 
a.2. Fluxul tehnologic  de haldare 
Sterilul rezultat din treapta IX de excavare este depus, în cea mai mare 

parte, cu M.H. 4400.170 prin haldare directă pe vatra carierei în treapta I 
haldă, la cotele + 80÷ +90 pe o inaltime de 15-20m si o lungime de 1300m. 

Treptele II-III de haldă interioară sunt realizate cu A2RsB 6500.90-04 prin 
depunere joasă, respectiv înaltă, de-o parte şi de alta a benzilor de front T402H, 
T402 (montată pe berma definitivă corespunzătoare treptei VIII de excavare), a 
sterilului provenit din treapta VIII şi parţial din treapta IX de excavare. Cotele la 
nivelul de vehiculare al maşinii de haldat sunt cuprinse între +94 m şi +104 m. 
Treptele, cu lungimea de 1300 m avansează în evantai, cu deplasare pe latura 
nordică şi scurtarea periodică a benzii T402.  

Treptele IV-V de haldă interioară sunt realizate cu A2RsB 12500.95-01 
prin depunere joasă, respectiv înaltă. Linia tehnologică de transport este 
alcătuită din transportoarele T306-T105H-T104H şi banda de front T101H. 
Treptele sunt orientate pe direcţia nord vest - sud est şi au lungimea de 
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1600÷1700 m. Înălţimea treptei IV este de 10÷20 m, iar înălţimea treptei V de 
10÷15 m. Cotele atinse la partea superioară a treptei V (nord) ajung la +155 m.  

Treptele VI-VII de haldă sunt depuse cu A2RsB 12500.95-02 prin haldare 
joasă, respectiv înaltă de-o parte şi de alta a benzilor de front T301H si T 401A. 

Treptele au lungimea de 2100-2400 m şi înălţimea de 10÷15 m fiecare. La 
capetele treptei VII depunerile sunt înfrăţite cu taluzele definitive ale primei 
trepte de excavare, atingând cotele terenului înconjurător.  

Linia tehnologică de transport la A2RsB 12500.95-02 este alcătuita din 
banda T304, montata pe berma definitivă a treptei I de excavare de pe latura 
nordică a perimetrului şi din benzile de front T301H şi T401A. 

Treptele VIII-IX de haldă, situate deasupra terenului natural din zona de 
luncă, sunt haldate prin depunere cu A2RsB 6300.95-03. Linia tehnologică de 
transport este alcătuită din benzile T201-T202-T106A şi transportorul de front 
T401H. Cotele maxime de depunere sunt cuprinse între +170 m şi +175 m, cu 
inaltimea treptei de depunere de 10-20m si lungimea de 1900m,  respectiv 
1500m.  

Primele două linii tehnologice de excavare (din treptele III şi IV) din zona 
sudică a carierei utilizează aceeaşi linie tehnologică de transport steril la maşina 
de haldat A2RsB 6300.95-03, amplasată pe latura de sud a perimetrului. 
Celelalte linii tehnologice de transport sunt amplasate pe latura nordică a 
perimetrului, unde se concentrează şi producţia de cărbune. 

 
a.3. Circuitul de carbune 
Depozitarea carbunelui se realizeaza în depozitul de carbune Rosia pus 

in functiune in anul 2019.  
Carbunele excavat din cariera este adus la depozit prin relee de benzi 

transportoare, iar prin nodul de distributie carbunele este deversat pe TH4 apoi 
prin intermediul transportoarelor T205, TC1S si TH2 si utilajele mari de depozit 
KsS 5600/5600*40 si AsG 12500*30 se formeaza cele doua stive. 

Iesirea din depozitul de carbune se realizeaza astfel:  
- prin transportorul TC1S (banda KsS) → termocentrala Rovinari  
- prin punctul de incarcare in vagoane nefunctional in prezent.  
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Figura I.2 

 
 

b. Dotari tehnice principale 
Cariera Rosia de Jiu, în prezent, are urmatoarea dotare cu utilaje 

tehnologi ce: 
→ 9 excavatoare cu rotor, din care: 
- 3 excavatoare tip SRs 2000x30/7; 
- 1 excavator tip SRs 1300x26/3,5; 
- 5 excavatoare tip SchRs 1400x30/7. 
→ 5 masini de haldat, din care: 
- 2 tip A2RsB 12500.95; 
- 1 tip A2RsB 6300.95; 
- 1 tip A2RsB 6300.90; 
- 1 tip M.H. 4400.170. 
→ carucioare de distributie: 
- 2 utilaje de distributie tip MHD; 
- 3 utilaje de distributie tip CDS; 
- 3 utilaje intermediare tip CBS. 
→ utilaje de depozit: 
- utilaj de stivuit tip AsG 12500x30; 
- masina de scos carbune M6B T2846. 
→ transportoare cu banda. 
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c. Dotari de suprafata 
Pentru inceperea lucrarilor miniere de exploatare a fost necesara 

realizarea unor lucrari de constructii de suprafata, care sa asigure buna 
desfasurare a lucrarilor tehnologice, a interventiilor si a deservirii carierei. 

→ Incinta Principala Rosia 
Incinta ocupa o suprafata de  30 219 mp si este formata din urmatoarele 

obiecte de constructii cu caracter definitiv si provizoriu: 
- incinta sociala    - 701.39 mp; 
- magazie materiale   - 807.56 mp (contine si depozitul de 

colectare deseuri de hartie, acumulatori, lemn, componente electrice si 
electronice); 

- atelier mecanic   - 985.22 mp; 
- vestiare atelier mecanic - 307.83 mp; 
- hala atelier mecanic  - 425.57 mp; 
- mag. materiale at. mecanic - 502.49 mp; 
- platforma betonata  - 9463.34 mp; 
- spatii verzi    - 502.49 mp; 
- suprafata balastata  - 16523.11 mp 

Figura I.3 

 
 
→ Sediul utialje auxiliare (langa sediul  Pinoasa) ce cuprinde: 
- incinta     - 820.68 mp; 
- platforma betonata  - 16546.82 mp. 
- depozit carburanti - 530 mp (3 rezervoare metalice pentru motorina a 

cate 3200 l fiecare si un rezervor metalic cu capacitatea de 3200 l pentru ulei 
TIN  si o cisterna tot pentru ulei uzat cu capacitatea de 3500 l); 

- sectia de utilaje auxiliare/depozit materiale electice  -12358 mp 
(tractoare, tihuri, buldozere, grupuri sudura) 

- spatiu verde. 
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Figura I.4 

 
 
→ Sediul Est Rosia 
- incinta     - 276.52 mp; 
- suprafata in jurul incintei - 29619.49 mp. 
- depozit materiale recuperate situat la 600 m de incinta cu suprafata de 

8289.87 mp.   
Figura I.5 
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→ Sediul Vest Rosia 
- incinta sector    - 15473.33 mp; 
- suprafata in jurul incintei - 15475.33 mp.   

Figura I.6 

 
 
d. Utilitati  
Alimentare cu apa 
Necesarul de apa potabila este asigurat de firma „La fantana„ in bidoane 

de 19 litri din plastic, pentru intreg personalul carierei. 
Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare se face astfel: 
→ Incinta Principala Rosia – sursa proprie 2 foraje hidrogeologice; 
→ Sediul utialje auxiliare (langa sediul  Pinoasa)  - sursa proprie foraj 

hidrogeologic comun cu cel al incintei Pinoasa; 
→ Sediu Est Rosia - sursa proprie foraj hidrogeologic; 
→ Sediu Vest Rosia - sursa proprie 2 foraje hidrogeologice; 
→ Instalatie de stropire depozit carbune Rosia – sursa proprie foraj 

hidrogeologic. 
Energie termica 
Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere este 

produsa de centrale electrice: 
-incinta principal Rosia – 2 cazane tip Kelb, P=455Kv 
-incinta asecari Rosia –cazane tip E-TECH, P=57.6Kv 
-incinta sediu Rosia – 2 cazane tip Charlot, P=385Kv 
-incinta depozit carbune Rosia – 2 cazane tip E-TECH, P=144Kv 
Canalizare 
Asecarea orizonturilor acvifere cantonate in nisipurile din zacamantul 

productiv se realizeaza gravitational prin taluzele treptelor, apa fiind drenata 
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prin canale spre jompuri amenajate pe vatra carierei de unde prin statiile de 
pompare sunt evacuate in canalul Valea Paraului si canalul Pilot. Pentru apa 
rezultata din asecare jompurile au rol de compensare desnisipare si decantare. 
Receptorul finala al apei de asecare evacuate este raul Jiu, astfel: 

- coordonate Stero 70 punct de evacuare final canalul Pilot 
X=378000;Y=359420, 

Figura I.7 

 
- coordonate Stero 70 punct de evacuare final canalul Valea Paraului 

X=374560;Y=36370, 
Figura I.8 

 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Simbol 805-881 

 

35 

 

Evacuarea apelor pluviale din zona depozitului de carbune se face prin 
şanţuri de garda in canalul Pilot. In perioada de functionare atat a depozitului 
de carbune cat si a punctului de incarcare in vagoane praful de cărbune 
antrenat de apa pluviala si de instalatiile de stropit va fi decantat in camerele 
podeţelor,  rigole si basa din zona punctului de incarcare in vagoane. Astfel in 
perioada de functionare se impune decolmatarea zonelor de decantare. 

Evacuarea apelor uzate de la incintele administrative se face astfel: 
→ Incinta Principala Rosia – evacuarea apelor uzate se face in reteaua 

orasului Rovinari; 
→ Sediul utilaje auxiliare (langa sediul  Pinoasa) – evacuarea apelor 

uzate se face in reteaua orasului Rovinari; 
→ Sediu Est Rosia – evacuarea apelor uzate se face in Canalul Pilot 

apoi in raul Jiu; 
→ Sediu Vest Rosia - evacuarea apelor uzate se face in Canalul Valea 

Paraului apoi in raul Jiu. 
Telecomunicatii si dispecerizare 
In organizarea activitatii in cariera este implementat un sistem 

informational de dispecerizare generala, tehnologica si energetica de 
telecomunicatii. 

Energie electrica 
Exista doua culoare energetice, care asigura alimentarea cu energie 

electrica atat a utilizatorilor casnici cat si a exploatarilor miniere care apartin 
perimetrului minier, consumatorii fiind racordati prin linii electrice aeriene de 20 
kV în statiile trafo 110/20 kV. 

· STE Rosia de Jiu - SRA Pesteana - STE Sardanesti; 
· CTE Rovinari - SED Balteni - STE Ticleni 1. 
Alimentarea cu energie electrica a carierei Rosia de Jiu se realizeaza în 

prezent din statia trafo 110/20 kV Rosia echipata cu 3 transformatoare 110/20 
kV, din care 2 transformatoare cu puterea de 40 MVA si 1 transformator cu 
puterea de 25 MVA. Statia trafo 110/20 kV Rosia este alimentata din LEA d.c. 
Sardanesti – Urechesti, linie care face legatura între statiile de sistem 220/110 
kV Sardanesti si 400/220/110 kV Urechesti.În statia 110/20 kV Rosia sunt 
racordate prin LEA 20 kV statiile trafo 20/6 kV amplasate pe conturul carierei. 

Cai de acces 
In perioada analizata pentru continuarea lucrarilor de exploatare in limita 

perimetrului de licenta aprobat nu sunt necesare alte cai de acces.  
Întrucât lucrările în acest bazin au început cu mulţi ani în urma, 

principalele căi de acces sunt asigurate şi constau în: 
- E79 - Filiasi-Rovinari-Tg. Jiu;  
- DJ 674, limită jud. Mehedinți-Ionesti-Turceni-Urdari- Rovinari; 
- DN 67 Drobeta-Turnu Severin - Târgu Jiu prin DJ 673C Vart-Calnic si E 

79 - Rovinari;  
- calea ferata CFR – 221 – Craiova-Filiasi/Turceni-Rovinari-Tg. Jiu.- calea 

ferata CFR – 221 – Craiova-Filiasi/Turceni-Rovinari-Tg. Jiu. 
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La aceste cai de comunicatii se leaga soselele de interes judetean si 
comunal ce leaga localitatile. 

 
2.3.1. Activitatea propusa pe perioada 2019-2026 
 
Suprafata necesara a fi ocupata de fluxul de exploatare conform licentei 

ANRM nr. 3496/2002 si actelor aditionale este de 423.71  ha. Aceasta va fi 
scoasa din circuitul productiv esalonat (suprafete strict necesare pentru 
asigurarea frontului de lucru în anul în curs pentru anul urmator) în limita 
perimetrului minier de licenta, în corelare cu: 

- documentatiile de aprobare a licentei de exploatare; 
- programul anual de exploatare; 
- cererea de carbune si de modificarile care vor interveni în strategia 

energetica pe termen scurt, mediu si lung. 
Avand in vedere specificul activitatii propuse, pot fi distinse urmatoarele 

etape principale in activitatea de exploatare lignit: 
 
I. Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentata 

in principal prin realizarea expropierilor de terenuri: 
 
�  SILVICE cu defrisarea  vegetatiei forestiere (exploatarea lemnului se 

va face cu o firma specializata în lucrari de exploatari forestiere, pe baza unui 
proces tehnologic avizat de administratia silvica.) 

Defrisarea presupune taierea vegetatiei forestiere de pe suprafata de 
277.72 ha, colectarea, evacuarea si transportul materialului rezultat în depozite 
primare si de aici, în centre specializate pentru valorificarea acestuia.  

Terenurile sivice ce urmeaza a fi defrisate sunt situate în limita 
administrativa a comunei Farcasesti, jud. Gorj, iar din punct de vedere al 
cadastrului forestier se situeaza pe raza Ocolului silvic Tg. Jiu si Pesteana. 

Exploatarea lemnului este un proces complex care se desfasoara la nivelul 
solului, prin aplicarea unei tehnologii de lucru cu folosirea unor mijloace 
mecanice si manuale, ce modifica stuctural elementele de mediu, în special solul 
si scurgerile de suprafata. 

Organizarea exploatarii lemnului se face pe suprafete bine delimitate 
denumite parchete, marimea acestora fiind reglementata prin norme tehnice.  

Defrisarea vegetatiei forestiere se face esalonat, stict pentru asigurarea 
frontului de lucru în anul în curs pentru anul urmator. Scoaterea din circuitul silvic 
a întregii suprafete necesare avansului carierei în anul urmator este adesea 
dificila si de asemenaea din rationamentul de a proteja ecosistemele se vor scoate 
din circuitul silvic strict suprafetele de teren necesare activitatii curente în anul 
respectiv. 

Pentru buna functionare si desfasurare a operatiilor de defrisare în zona 
parchetului vor fi prevazute urmatoarele dotari/utilitati necesare: 

- baraca mobila-organizare de santier pentru birou, vestiare si punct de 
prim ajutor; 
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- punct PSI dotat cu scule si stingatoare de incendii. 
Procesul de recoltare a lemnului cuprinde urmatoarele etape si faze de 

lucru:  
a. Pregatirea parchetului 
Doborarea arborilor va începe dupa pregatirea prealabila a terenului, 

pregatire care va consta din:  
- împartirea suprafetei ce urmeaza a fi defrisata în postate, pe care se vor 

desfasura lucrarile concentrate si pe o perioada determinata, cu scopul unei mai 
bune organizari a muncii;  
- extragerea prealabila a arborilor aninati sau deperisati (iescari);  

- alegerea directiei de doborarea arborilor, curatirea terenului în jurul lor 
si pregatirea locului de cadere a acestora; 

- alegerea si amenajarea cailor pentru scosul si apropiatul lemnului; 
- stabilirea si amenajarea depozitului primar. 
b. Defrisarea vegetatiei existente  
Defrisarea propriu-zisa va cuprinde fazele de:  
- doborare;  
- curatare de craci si fasonare partiala (sectionarea coroanei sau parti din 

coroana) a arborilor.  
Activitatea se va desfasura pe toata suprafata si se vor folosi mijloace 

mecanice (motofierastraie) si manuale (topor tapina). 
Varianta tehnologica aleasa de executantul lucrarilor de exploatare trebuie 

sa fie optima atat din punct de vedere al eficientei economice, cat si din punct de 
vedere silvic, pentru a aduce cele mai mici prejudicii caracteristicilor 
ecosistemelor din vecinatate, neafectate de lucrarile de exploatare ce raman pe 
picior: solul, apa, substratul litologic, aerul si vegetatia limitrofa. 

Colectarea lemnului, va cuprinde fazele de:  
- scoatere-colectare de la cioata prin tarare a trunchiurilor, arborilor cu 

parti din coroana si a coroanei sectionate;  
- apropiere-transport prin semitarare pana în zona de încarcare în 

mijloacele de transport.  
Activitarea se desfasoara pe toata suprafata si se folosesc mijloace 

mecanice (tractoare echipate cu troliu U650, utilaje specifice TAF 950, 
încarcatoare frontale tip IFRON) si manuale (topor, tapina);  

Pe sectorul ce urmeaza a fi defrisat se va introduce gama de utilaje 
adecvate tehnologiei de defrisare si se va folosi personal ce are calificarea 
corespunzatoare lucrarilor ce se executa.  

c. Curatarea terenului de radacinile arborilor defrisati  
Curatarea suprafetei defrisate de craci si resturi vegetale, consta în 

adunarea manuala si depozitarea materialului lemos nevalorificabil pe suprafete 
restranse, în gramezi sau siruri.  

d. Transportul si valorificarea materialului defrisat si a deseurilor lemnoase 
prin unitati specializate si autorizate  

Materialul defrisat si deseurile lemnoase obtinute sunt transportate catre 
zona de încarcare în mijloace de transport, urmand a fi valorificate prin unitati 
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specializate si autorizate. Încarcarea se face cu încarcator cu brat frontal – 
IFRON sau cu sistemul de cabluri actionate de trolii din dotarea mijloacelor 
speciale de transport.  

�  AGRICOLE  
Cariera este situata într-o zona tipic colinara. Relieful prezinta o 

fragmentare foarte puternica, determinata atat de sistemul de vai ce strabate 
amplasamentul cat si structura litologica favorabila eroziunii de adancime si 
proceselor de alunecare de pe suprafetele deluroase. 

Terasele sunt parazitate de conurile de dejectie formate din materiale 
erodate de pe versantii dealurilor. In aceasta situatie majoritatea suprafetelor 
agricole au fost invadate cu tufarisuri si maracinisuri. In prezent din toata 
suprafata agricola de 142.52 ha, necesara a fi ocupata de fluxul de exploatare 
aproximativ 13 % este intretinuta si folosita ca pasune – foto 45. 

 
II – Etapa de exploatarea extrasului geologic. 
 
a. Fluxuri tehnologice  
 
a.1. Flux tehnologic de excavare 
 
In perioada urmatoare, dupa terminarea lucrarilor miniere in treptele I-III, 

va exista posibilitatea extinderii treptelor inferioare intre limitele proiectate. 
 
Sectorul 2(perioada 2020-2024) 
 In scopul maximizarii productiei prin cresterea lungimii fronturilor de 

excavare catre limitele de nord si sud ale carierei precum si pentru o dezvoltare 
coerenta continua a carierei, treptele de excavare vor fi directionate paralel cu 
avansare catre vest, crescandu-se astfel si spatiul de haldare interioara a 
sterilului.  

Treptele I-II.  
 In sectorul 2, lucrarile vor continua prin excavarea pe inclinare de-o parte 

si de alta a benzilor de front si coborarea periodica a platformei de vehiculare a 
excavatorului pana la realizarea cotelor proiectate. 

In zona vestica, excavatorul E 1400-09  va termina excavatiile in treapta I  
la cota +260 si va continua excavatiile pe inclinare prin prelungiri succesive, 
intre Valea Lupilor si Valea Ciutei, intre cotele +245 ÷ +215, si pe treapta II in 
zona centrala la cota +245, prin utilizarea  unui CBS 1200, a benzii de front 
T200a si a benzii de legatura T101, pe traseul descris in anul anterior. 

Astfel, prin descarcarea/excavarea sterilului din aceasta zona se creeaza 
conditiile pentru extinderea catre nord-vest a excavatiilor din treaptele 
inferioare. 

Treapta III- Excavatorul E 2000-03 se va muta pe treapta IV iar lucrarile 
de pe treapta III vor fi executate cu excavatorul E 1400-12 care lucreaza la 
inceputul perioadei intre Valea Seaca si Valea Paraului, intre cotele +225 si +255 
cu transportorul de front T-701 si transportorul de legatura T700, prin 
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intermediul unui CBS 1200, acestea deversand pe traseul de transport steril de 
pe partea sudica a carierei catre abzeterul A03 din treapta X de halda. 

Pe treapta III, excavatorul va lucra cu banda de front T112,   si T 121 si de 
aici sterilul va fi directionat catre halda interioara, pe latura sudica. Se 
mentioneaza intrarea in flux a benzii noi T-200b, din cauza cresterii lungimii 
traseului de transport pe latura sudica in zona canalului regularizat Valea 
Paraului. 

Treapta IV-Excavatiile se vor realiza cu excavatorul E 2000-03, intre 
cotele +175 ÷ +200, cu transportoarele de front T-103a si T-122, cu deversare pe 
transportorul de legatura T700, pe partea sudica a carierei catre abzeterul A03 
din treapta X. 

Treapta V cuprinde intreaga lungime de front intre laturile de sud si de 
nord ale carierei si este excavată cu E 2000-01 si E 2000-02, prin intermediul 
CBS 1200 si linia de front T111, T101M cu deversare pe T-101, T105c,T19, 
amplasate pe latura de nord a carierei. 

In treapta VI, nu vor interveni modificari majore in componenta liniilor 
tehnologice fata de perioada precedenta.  

In treapta VII, excavatiile si traseul de evacuare al sterilului si al 
carbunelui este similar cu cel din anul 2019. Linia de front va fi formata din 
transportoarele T-501 si T-102a (mutat de pe cota +200 din zona nordica). 

In treapta VIII, avand in vedere extinderea acesteia, linia de front va avea 
in componenta doua benzi T-401 si T 400. In rest situatia va ramane 
neschimbata in raport cu perioada anterioara. 

In treapta IX , circuitul de transport in frontul de lucru datorita lungimii 
mari a treptei excavatorului E 1400-06, se va suplimenta cu banda T-600 
(banda noua), in rest, componenta liniei tehnologice ramanand neschimbata. 

 
Sectorul 3 (perioada 2024-2026) 
Prin directionarea catre vest a treptelor de cariera si prin descarcarea 

zonelor inalte de pe latura vestica a carierei pe directia de avans a acesteia, s-au 
creat conditiile de crestere a lungimii fronturilor de excavare. Totodata se 
realizeaza o descongestionare a spatiilor de haldare si o infratire a treptelor de 
halda cu treptele definitive ale carierei pe laturile de sud si de nord ale acesteia.  

Treptele I-II.  
In zona vestica, excavatorul E 1400-09  va termina excavatiile pentru 

descarcarea sterilului in treptele I si II  la cotele +260, respectiv +245 precum si  
excavatiile pe inclinare pentru dezvoltarea treptelor in zona Valea Lupilor si 
Valea Ciutei, intre cotele +245÷+215 si se va muta in zona sud-vestica a carierei 
pentru a realiza excavatii impreuna cu CBS 1200 si linia de front T-701, T-200a 
in treapta III, la cota +220. Evacuarea sterilului se va face pe latura sudica, pe 
traseul comun cu cel al treptelor III si IV. 

In treptele III-IX nu vor interveni modificari in componenta liniilor 
tehnologice, traseul de evacuare al sterilului si al carbunelui fiind  similar cu cel 
din sectorul 2.  
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a.2.Transport si depozitare 
 
In conditiile prezentate, nodul de distributie amplasat in nordul 

perimetrului minier va functiona pe toata perioada licentei de exploatare.Prin 
distributia maselor miniere în nod, sterilul este dirijat pe linia de halda aferenta 
A2RsB 12500.95-02 sau catre A2RsB 12500.95-02, iar carbunele pe circuitul de 
carbune catre depozitul de carbune Rosia. 

Liniile tehnologice de transport la halda amplasate pe latura nordica a 
perimetrului vor f i  scurtate in mod continuu, in schimb va creste lungimea 
benzilor de legatura intre fronturile de excavare si nodul de distributie. De 
asemenea, va creste lungimea liniei de transport la masina de haldat A2RsB 
6300.95-03, prin prelungirea continua pe Valea Paraului. 

Sterilul rezultat din descopertă va fi depozitat numai în halda interioară, 
în spaţiul exploatat, cu cele 5 maşini de haldat existente. 

Din punct de vedere al capacităţilor de haldare, dotarea carierei Roşia de 
Jiu corespunde necesităţilor privind repartizarea integrală a volumelor de steril 
în halda interioara. 

Sterilul excavat în carieră suportă, prin dislocare şi transport, efectul de 
afânare în urma căruia îşi măreşte volumul cu 20÷25%. Înălţimea haldei 
interioare va fi de 110 m (9 trepte de depunere), dar decalajul creat în perioada 
de depunere în haldele exterioare zonei exploatate (în perioada 1978-2019) 
asigură spaţiul de haldare necesar pentru restul volumului excavat în perioada 
analizată. 

Sectorul 2(perioada 2020-2024) 
Treptele I-III de halda interioara, care vor utiliza aceleasi linii 

tehnologice descrise anterior, vor trece la avansarea in paralel.  
Treptele IV-IX de halda vor continua sa avanseze in paralel cu depunere 

respectiv stationare alternativa pe zone de depunere in functie de decalajul creat 
pe treptele inferioare astfel incat sa fie pastrata continuitatea de depunere. 

Astfel, linia abzeterului A2RsB 12500.95-01, va efectua depunere joasă, 
respectiv înaltă atat de pe amplasamentul bermei treptei IV cat si de pe treapta 
VI iar A2RsB 12500.95-02, va efectua depunere joasă, respectiv înaltă atat de pe 
amplasamentul bermei treptei VI cat si de pe treapta VIII cu circuitele de 
transport aferente. 

 Avand in vedere inclinarea stratelor si a vetrei carierei in cadrul 
perimetrului, mentinerea constanta a inaltimii totale de haldare va conduce la 
ridicarea continua a nivelului superior al haldei. 

Treapta X suprahaldă este haldata  ca si in perioada precedenta prin 
depunere cu A2RsB 6300.95-03 si linia tehnologică de transport T201-T202-
T106A şi transportoarele de front T401H(care functioneaza pe un plan inclinat 
intre cotele +166 si +197), T102H, care depune sterilul provenit din treptele III si 
IV si din excavatiile lui E 1400-12  si E 2000-03 din cariera. 

Cota de depunere este +200 m, cu inaltimea treptei de depunere de 10-
15m si lungimea de 1600m.  
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Sectorul 3 (perioada 2024-2026) 
Treptele I-III de halda interioara vor utiliza aceleasi linii tehnologice 

descrise anterior.  
Treptele IV-X de halda vor continua sa avanseze in paralel cu depunere 

respectiv stationare alternativa pe zone de depunere in functie de decalajul creat 
pe treptele inferioare astfel incat sa fie pastrata continuitatea de depunere. 
Astfel, linia abzeterului A2RsB 12500.95-01, va efectua depunere joasă, respectiv 
înaltă atat de pe amplasamentul bermei treptei IV cat si de pe treapta VI, 
A2RsB 12500.95-02, va efectua depunere joasă, respectiv înaltă atat de pe 
amplasamentul bermei treptei VI cat si de pe treapta VIII iar A2RsB 6300.95-03 
va efectua depunere joasă, respectiv înaltă atat de pe amplasamentul bermei 
treptei VIII cat si de pe treapta IX, cu circuitele de transport aferente. 

 Avand in vedere inclinarea stratelor si a vetrei carierei in cadrul 
perimetrului, mentinerea constanta a inaltimii totale de haldare va conduce la 
ridicarea continua a nivelului superior al haldei. 

 
b.Dotari tehnice principale 
 
Dotarea existenta cu utilaje principale asigura buna desfasurare a 

lucrarilor tehnologice pe toata perioada analizata: 
→ 9 excavatoare cu rotor, din care: 
- 3 excavatoare tip SRs 2000x30/7; 
- 1 excavator tip SRs 1300x26/3,5; 
- 5 excavatoare tip SchRs 1400x30/7. 
→ 5 masini de haldat, din care: 
- 2 tip A2RsB 12500.95; 
- 1 tip A2RsB 6300.95; 
- 1 tip A2RsB 6300.90; 
- 1 tip M.H. 4400.170. 
→ carucioare de distributie: 
- 2 utilaje de distributie tip MHD; 
- 3 utilaje de distributie tip CDS; 
- 3 utilaje intermediare tip CBS. 
→ utilaje de depozit: 
- utilaj de stivuit tip AsG 12500x30; 
- masina de scos carbune M6B T2846. 
→ transportoare cu banda. 
c.Dotari de suprafata 
Constructiile de suprafata existente si prezentate anterior asigura buna 

desfasurare a lucrarilor tehnologice, a interventiilor si a deservirii carierei pe 
toata perioada analizata: 

→ Incinta Principala Rosia; 
→ Sediul utilaje auxiliare (langa sediul  Pinoasa); 
→ Sediu Est Rosia; 
→ Sediu Vest Rosia. 
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d.Utilitati  
 
Alimentare cu apa 
Alimentarea cu apa în scop igienico-sanitar si stingerea incendiilor a 

consumatorilor din cadrul perimetrului se va asigura in toata perioada analizata 
din forajele existente : 

→ Incinta Principala Rosia – sursa proprie 2 foraje hidrogeologice; 
→ Sediul utialje auxiliare (langa sediul  Pinoasa)  - sursa proprie foraj 

hidrogeologic comun cu cel al incintei Pinoasa; 
→ Sediu Est Rosia - sursa proprie foraj hidrogeologic; 
→ Sediu Vest Rosia - sursa proprie 2 foraje hidrogeologice; 
→ Instalatie de stropire depozit carbune Rosia – sursa proprie foraj 

hidrogeologic. 
 

 Energie termica 
 Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere va fi 
produsa in continuare de centrale electrice existente: 

-incinta principal Rosia – 2 cazane tip Kelb, P=455Kv 
-incinta asecari Rosia –cazane tip E-TECH, P=57.6Kv 
-incinta sediu Rosia – 2 cazane tip Charlot, P=385Kv 
-incinta depozit carbune Rosia – 2 cazane tip E-TECH, P=144Kv 

 
 Canalizare 

Asecarea orizonturilor acvifere cantonate in nisipurile din zacamantul 
productiv se realizeaza gravitational prin taluzele treptelor, apa fiind drenata 
prin canale spre jompurile ce urmaresc avansul carierei si de aici prin statiile de 
pompare in canalele Valea Paraului (pe latura de sud si sud-est) si canalul Pilot 
(pe latura de nord si nord est) cu descarcare in raul Jiu. 
 Evacuarea apelor uzate de la incintele administrative se face astfel: 

→ Incinta Principala Rosia – evacuarea apelor uzate se face in reteaua 
orasului Rovinari; 

→ Sediul utialje auxiliare (langa sediul  Pinoasa) – evacuarea apelor 
uzate se face in reteaua orasului Rovinari; 

→ Sediu Est Rosia – evacuarea apelor uzate se face in Canalul Pilot 
apoi in raul Jiu; 

→ Sediu Vest Rosia - evacuarea apelor uzate se face in Canalul Valea 
Paraului apoi in raul Jiu. 

Lucrarile de asecare a orizonturilor acvifere din complex si de detensionare 
a orizontului acvifer freatic vor f i continuate pe toata perioada de activitate. 
Statiile de pompe si statiile de transformare vor f i  reamplasate in functie de 
evolutia treptelor de lucru.  

 
 Energie electrica, telecomunicatii si dispecerizare – nu se estimeaza 
modificari majore a situatiei existente in prezent. 
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2.3.2 Lucrari miniere de închidere 
 
Conform Legii minelor nr. 85/2003, titularul licentei are obligatia sa 

execute si sa finalizeze lucrarile de refacere a mediului în perimetrele afectate de 
activitatile miniere.  

Pentru cariera Rosia de Jiu a fost intocmit de catre S.C. I.C.S.I.T.P.M.L. 
S.A Craiova, Planul initial de incetare a activitatii, Planul de refacere a mediului 
si Proiectul tehnic de refacere a mediului.  

La închiderea obiectivului minier este necesar sa se întocmeasca „Planul 
de încetare a activitatii” si „Proiectul tehnic de închidere si ecologizare a 
obiectivului minier”, întocmite conform: Legea minelor nr.85/2003; HG 
nr.1208/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii minelor 
nr.85/2003; Ordinul MIR nr.273/2001 pentru aprobarea Manualului de 
închidere a minelor; Ordin comun MMDD/ MEF nr. 1687/2007, privind 
asimilarea Planului de Încetare a Activitatii cu Studiul de Fezabilitate. 

 
Obiectivele lucrarilor miniere de inchidere sunt urmatoarele: 
→  posibilitatea închiderii si ecologizarii progresive a activitatilor, 

înainte de încheierea fazei de productie; 
→ reducerea sau eliminarea impactului potential asupra mediului; 
→ refacerea terenurilor afectate pana la starea initiala, imediat ce va fi 

posibil. 
Potrivit tehnologiei miniere de închidere si ecologizare sunt prevazute 

urmatoarele tipuri de lucrari pentru întreaga suprafata a perimetrului minier, 
conform licentei de exploatare: 

 
a. Lucrari pentru recuperarea materialelor, utilajelor, instalatiilor, mijloacelor 

de transport si a celorlalte mijloace fixe ce pot fi recuperate 
 
Dupa incetarea activitatii conform „Plan initial de incetare a activitatii la 

cariera Rosia de JIU”, se vor desfasura lucrarile pentru demontarea si 
recuperarea utilajelor electro-mecanice in scopul valorificarii. 

Aceste lucrari se desfăşoară în două etape: 
- inventarierea utilajelor si a instalaţiilor. 
In procesul de inventariere a echipamentelor se impune ca pe toate 

componentele dintr-un echipament sa fie alocat cate un numar de idetificare si 
sa se faca o descriere generala care sa cuprinda localizarea, descrierea detaliata, 
estimarea starii tehnice si fizice.  

Dupa realizarea inventarierii, se va face evaluarea valorificarii acestora. 
- valorificarea utilajelor si  a instalaţiilor. 
In scopul volorificarii utilajele si instalatiile demontate vor fi transportate 

si depozitate pe platforme sau in depozite unde se vor lua urmatoarele masuri: 
-subansamblele complexelor si alte utilaje care se depoziteaza vor fi 

asezate pe traverse de lemn (nu se permite depozitarea lor direct pe sol); 
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-scheletele metalice se pot depozita in aer liber pe o platforma amenajata 
corespunzator. Asezarea subansamblelor se poate face pe grinzi de lemn, in asa 
fel incat sa se evite aparitia unor disfunctiuni in timpul depozitarii; 

-scheletele metalice ale transportoarelor cu banda de la statiile de 
actionare, si intoarcere se pot depozita in aer liber pe platforme; 

-subansamblele transportoarelor cu banda: tamburele cu lagare, rolele, 
covorul de cauciuc, grupurile de actionare se vor depozita in soproane acoperite. 

 Depozitarea subansamblelor si scheletelor metalice in conditii 
necorespunzatoare conduce la degradarea, respectiv scoaterea din uz a acestora. 

In “Plan initial de incetare a activitatii la cariera Rosia de Jiu”, au fost 
evaluate lucrările de demontare şi transport ce se impun în cazul încetării 
activitaţii de exploatare. Evaluarea exactă a utilajelor si echipamentelor se va 
face în etapele următoare de proiectare, la închiderea efectivă a carierei, de către 
echipe specializate şi autorizate. Valoarea reziduală (estimativă) a utilajelor 
demontate ce sunt propuse pentru valorificare este prezentata in documentatia 
citata anterior. Este posibil ca la data încetării activităţii, în funcţie de starea lor, 
utilajele si echipamentele să fie transferate in alte perimetre miniere din cadrul 
societatii. 

In cadrul lucrarilor de inchidere a carierei sunt prevazute a se executa pe 
partea electrica urmatoarele obiecte si categorii de lucrari: 

- Demontare statii trafo; 
- Post de transformare;  
- LEA . 
 
b. Dezafectare constructii 
 
In conformitate cu prevederile Ord. nr.116/166.725 din 1998 actiunea de 

valorificare a patrimoniului face parte integranta din actiunea de inchiderea 
minelor. 

Posibilitatile de valorificare a mijloacelor fixe vor fi analizate detaliat pe 
baza listei cu mijloacele fixe în etapele următoare de proiectare, la închiderea 
efectivă a carierei parcurgerea următoarelor etape de analiză: 

- inventarierea activelor, care ar putea avea şi alta utilizare decât pentru 
activităţi miniere; 

- consultarea unităţii privind interesul acestuia pentru valorificarea 
activelor respective; 

- consultarea comunităţii privind interesul pentru folosirea activelor 
devenite disponibile; 

- selectarea, în vederea infiinţării şi organizării de miniparcuri industriale 
în incintele devenite disponibile, în urma inchiderii, pentru care finanţarea va fi 
asigurată în parteneriat public–privat; 

- punerea la dispoziţia autorităţilor locale pentru înfiinţarea de 
întreprinderi comunitare. 
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Conform anexei V din ''Manualul de închideri'' costurile prohibite de 
demolare pot fi compensate de costuri mai scăzute pentru menţinerea structurii 
în condiţii bune pentru o viitoare valorificare.  

Lipsa oportunităţii de a valorifica aceste constructii face ca demolarea lor 
să fie unica opţiune. 

In etapa actuala de proiectare “Planul initial de incetare a activitatii la 
cariera Rosia de Jiu”, propune cazul cel mai defavorabil (demolarea 
constructiilor), în care constructiile din cadrul  incintelor si gospodariei de 
carbune nu vor fi preluate pentru a fi utilizate mai departe cu altă destinaţie.  

Demolarea construcţiilor urmează a se face numai după parcurgerea 
următoarelor etape: 

- finalizarea închiderii efective a lucrărilor se exploatare; 
- întreruperea alimentarii cu energie electrica si demontarea tuturor 

racordurilor; 
- demontarea tuturor utilajelor tehnologice. 
Ordinea de demolare a construcţiilor nu este impusă, fiind posibilă şi 

demolarea simultană. 
Înainte de începerea lucrărilor de demolare, constructorul va lua 

următoarele masuri: 
- întocmirea proiectului de organizare de şantier; 
- împrejmuirea construcţiei ce urmează a fi demolată; 
- plantarea pancartelor de interzicere a accesului persoanelor străine în 

zona de demolare; 
- întreruperea tuturor racordurilor la construcţii; 
- efectuarea instructajului de protecţia muncii a personalului. 
Tehnologiile de demolare ce se propun sunt tehnologii clasice si diferă în 

funcţie de sistemul constructiv si structura de rezistenta a construcţiilor. 
Din acest punct de vedere se disting 3 grupe de construcţii si anume: 
�  Grupa I - Construcţii cu structura pe cadre din beton armat 

monolit. 
Demolarea se va executa in mod obligatoriu pe nivele începând cu nivelul 

superior. Pentru fiecare nivel tehnologia de demolare şi ordinea operaţiilor de 
demolare este următoarea: 

- demolarea confecţiilor metalice prin susţinere in macara si taiere cu 
flacăra oxiacetilenică a prinderilor; 

- demolarea in etape, cu ciocanul pneumatic a plăcilor, cu susţinere in 
macara, pe rând a porţiunilor ce se demolează; 

- susţinerea în macara a grinzilor si demolarea zonelor de la capetele 
grinzii (la încastrarea in stâlpi); 

- demolarea stâlpilor prin tragere cu cabluri cu ajutorul unui buldozer 
sau tractor după ce in prealabil se slăbeşte secţiunea la baza stâlpului prin 
înlăturarea acoperirii de beton şi tăierea cu flacăra oxiacetilenică a max. 50% 
din armături; În timpul efectuării acestor operaţii la baza stâlpului, se asigura 
provizoriu stabilitatea stâlpului cu ancore, contrafişe, etc. 

- demolarea fundaţiilor pana la 1,00 m adâncime; 
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- încărcarea si transportul materialelor rezultate. 
�  Grupa II - Construcţii din zidărie portantă 
Tehnologia de demolare este următoarea: 
- desfacerea hidroizolaţiilor; 
- demontarea uşilor si ferestrelor; 
- demolarea aticelor din zidărie (la cabina pod bascul); 
- demolarea plăcii din beton armat cu ciocanul pneumatic; 
- demolarea zidăriei fără recuperarea cărămizilor; 
- demolarea pardoselii (la casa troliu şi dispecer); 
- demolarea fundaţiilor din beton simplu până la adâncimea de 1,00 m; 
- încărcarea si transportul materialelor rezultate. 
�  Grupa III - Construcţii metalice 
Tehnologia de demolarea construcţiilor metalice presupune: 
- demontare grinzi metalice prin taiere la reazeme cu flacăra 

oxiacetilenică, concomitent cu susţinerea lor în macara; 
- demontarea stâlpilor metalici prin taiere cu flacăra oxiacetilenică la 

baza; 
- demolarea fundaţiilor din beton simplu. 
d. Lucrari de ecologizare  
Lucrarile de refacere a mediului din perimetrul minier Rosia de JIU vor fi 

corelate cu avansul lucrarilor de exploatare propuse in “Studiul de fezabilitate  
simbol 805-840/2015” si cererea de carbune. Aceste lucrari constitue o 
continuare a lucrarilor de ecologizare realizate in perimetrul minier si se vor 
desfasura atat in perioada de activitate cat si in perioada de postinchidere. 

In cadrul prezentei documentatii au fost inventariate in urma deplasarii in 
teren suprafetele libere de sarcini din halda interioara Rosia de JIU ce necesita 
lucrari de refacere a potentialului productiv al terenului. De asemenea au fost 
identificate suprafetele de halda exterioara ce au fost redate in circuitul 
silvic/agricol sau propuse conform programului de investitii pentru anul 2019. 
Limita suprafetelor redate in circuitul productiv a fost trasata in urma vizitelor 
in teren, a discutiilor cu personalul operatorului minier, consultarea Proiectelor 
tehnice pentru redarea in circuitul economic  si prin suprapunerea imaginilor 
satelitare tip ‘Google Earth’. 

Etapele de realizare a lucrarilor miniere sunt propuse astfel: 
 perioada de activitate; 
 perioada de post-inchidere 
In prezent in perimetrul minier sunt ecologizate 709.29 ha – halda 

exterioara (202.88 ha cu folosinta silvica si 506.41 ha cu folosinta agricola). 
In perioada urmatoare pentru cariera Rosia de Jiu s-au propus 

urmatoarele lucrari de ecologizare conform „Studiu de fezabilitate  simbol 805-
840/2015”: 

Lucrari de inierbare - aceste lucrări sunt propuse pe o suprafaţă de 50.55 
ha, ocupată de incinte, depozit carbune, traseu benzi, etc. 

Lucrari de plantare - sunt propuse pe o suprafata de 915.60 ha, ocupate 
de: 
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• Halda interioara   -171.60 ha perioada de activitate; 
       -336.00 ha perioada postinchidere; 
• Cariera        -408.00 ha perioada postinchidere; 
Lucrari de cultivare pentru folosinta arabila, sunt propuse pe o suprafata 

de 264.82 ha, ocupate de: 
• Halda interioara   -264.82 ha perioada de activitate; 
TOTAL SUPRAFATA ce se reda in circuitul productiv este de 1230.94 ha 

din care:  
- silvic – 915.60 ha 
- agricol- arabil– 264.80 ha 
- agricol - faneata- 50.55 ha. 
Suprafata luciu apa – 216.00 ha, aferete cotei + 135. 
 
Cercetarile privind redarea in circuitul productiv a  terenurilor degradate 

prin exploatari miniere au inceput in anul 1968 (pe haldele de steril din 
Rovinari) si continua si astazi in majoritatea perimetrelor miniere. 

Cercetari privind folosinta agricola 
Primele cercetari despre haldele de steril, din perimetrul Rovinari au fost 

initial in anul 1968, pe baza unui contract de cercetare incheiat cu, Institutul de 
Cercetari si Proiectari Miniere pentru Lignit Oltenia. 

In anul 1969, in colaborare cu SCPP Tg-Jiu, s-a organizat un camp 
experimental pe care in acelas an, s-au montat experiente cu grau, iar in anul 
urmator cu porumb. 

Un important aport la reutilizarea haldelor de steril l-au avut cercetarile 
efectuate de Prof. Universitar Marin N ., care au contribuit la stabilirea 
potentialului productiv si a rezervelor de elemente nutritive ale haldelor, la 
stabilirea metodelor de amenajare, cultivare, ridicarea fertilitatii acestora, 
precum si la stabilirea metodelor de accelerare a formarii solului. 

Cercetari privind folosinta horticola 
Cercetarile privind recultivarea au inceput in anul 1970, cand s-a infiintat 

o plantatie experimentala de mar. In anul 1971, plantatia s-a extins pe 
suprafata de 9 ha si a cuprins si alte specii de pomi, arbusti fructiferi, precum si 
vita de vie. 

Deci intre 1971 – 1983 s-au efectuat cercetari privind comportarea 
diferitelor specii de pomi si arbusti fructiferi pe haldele de la Rovinari. S-au 
lucrat cu urmatoarele specii, plantate conform tehnologiilor pentru livezi 
intensive: mar, prun, corcodus, visin, nuc si alun. 

In primavara anului 1971, s-a infiintat o plantatie de vie pe suprafata de 
2,4 ha, pe material provenite din cariera Cicani, cu 5 soiuri si anume: Feteasca 
Regala, Riesling Italian, Sauvignon Muscat Ottonel si Merlot, toate altoite pe 
Kober 5 BB, selectia Craciunel 2. 

Cercetari privind folosinta silvica 
Conditiile stationale au impus utilizarea unui spectru larg de specii petru 

atingerea scopului propus.  
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Grupa I – pe conuri de dejectie, la baza taluzelor, in zona cu plus de 
umiditate, ce formeaza grupa 1, se vor planta plopi nogru. hibrizi sau plopi albi. 

Grupa II -a – in zona prabusirilor de teren vor fi plantate specii de ajutor 
(salcioara si malin) la schema de 1/1 cu (10000 puieti/ha). 

Grupa a-III-a – Suprafata ocupata de acest grup este situata pe platforma 
haldei. 

Compozitia de impadurire cuprinde specii rezistente la seceta si 
temperaturi ridicate ce se realizeaza in halda. Ca specie principala va fi salcamul 
ce va participa in proportie de 70%, alaturi de care se va planta maces, paducel, 
mojarean (30%). Arbustii se vor planta pe primii 10 m de la baza taluzului ca si 
de-a lungul canalelor ce dreneaza halda. Se vor utiliza puieti de talie mijlocie. 

Inchiderea starii de masiv se considera posibil de realizat dupa patru ani 
de la plantare. 

Grupa IV-a – Suprafata respectiva este formata din taluzele teraselor, 
treptelor. Panta acestor taluze poate atinge 67m se va planta cu puieti de salcam 
(schema 1/1m). 

Procesul de pedogeneza este influientata favorabil de fertilitatea organica 
si minerala din etapa de refacere ecologica (Etapa I – modelare/ameliorare si 
Etapa II-recultivare biologica) 

Cercetari privind folosinta agricola 
Cercetarile efectuate au demonstrate ca in primii ani de recultivare 

biologica se impune utilizarea plantelor amelioratoare, plante pionier care 
constituie la intensificarea proceselor de pedogeneza, la ridicarea fertilizarii 
haldelor si la introducerea lor rapida in circuitul agricol. 

Ca plante amelioratoare, cele mai bune rezultate le-au dat secara, 
leguminoasele si borceagurile (amestec si graminee si leguminoase), folosite ca 
ingrasamant verde. 

Dupa circa 10 ani de folosinta agricola s-a remarcat inceputul procesului 
de pedogeneza din punct de vedere morfologic si al continutului in unele 
elemente chimice. Acest proces este evidentiat cel mai bine de continutul in 
humus care apare in primii centimetri si azot care indica acumularea de materie 
organica. 

De asemenea, amestecul de graminee si leguminoase a condus la 
acumularea carbonului organic si a azotului atat in primii 3 cm, cat si urmatorii 
3-10cm. 

Cercetari recente privind reducerea influentei negative asupra mediului 
La nivelul CEO se desfasoara o serie de proiecte de cercetare in scopul 

eficientizarii procesului de productie si imbunatatirii calitatii mediului, de 
exemplu utilizarea biomasei pentru reducerea influentei CO2 in costurile de 
exploatare. 

Miscanthus Giganteus 
1. Cultivarea haldelor de steril cu Miscanthus reprezinta o forma 

superioara de valorificare a acestora, din urmatoarele considerente: 
– cultura de Miscanthus Giganteus contribuie la imbunatatirea calitatii 

mediului, la ameliorarea calitatii aerului si protectia contra imbolnavirilor, in 
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conformitate cu Directivele Europene pentru instalatii mari de ardere, fiind si o 
masura complementara de fixare suplimentara a haldelor; 

– brichetele sau peletii au capacitate de combustie foarte buna, iar 
folosirea lignitului in amestec cu Miscanthus contribuie la reducerea 
semnificativa a noxelor; 

– planta poate fi utilizata si pentru producerea de materiale de constructie 
usoare (boltari), in special pentru adaposturi de animale, sau prin maruntire 
poate fi folosita in scop ornamental in parcuri si spatii verzi; 

– planta acopera foarte bine solul, il fixeaza si are rol de perdea de 
protectie impotriva prafului si zgomotului. 

2. Caracteristici 
– Miscanthus Giganteus este una din plantele C4 (plante cu eficienta 

ridicata de asimilare a CO2, de 3-4 ori mai mare decat a plantelor C3: grau, 
ovaz, sfecla de zahar etc; plantele C4 nu elimina CO2 in faza postiluminare), 
foarte rezistenta si perena, cu pretentii reduse fata de conditiile de mediu; 

– Miscanthus este o planta energetica, fiind o sursa de combustibil 
neconventionala, cu valoarea energetica de 4,40KWh/kg; 

– durata culturii este de cel putin 25 de ani; 
– exceptand primul an, nu este necesara fertilizarea  solului (frunzele care 

cad pe perioada iernii sunt un ingrasamant natural)  si nu necesita nici un fel de 
lucrari de intretinere, exceptand recoltarea, care se face cu combina sau cu 
prese de balotat; 

– in anul al II-lea de cultura se poate obtine prima recolta, in anul al III-lea 
productia este de 15 t/ha, iar in urmatorii ani nivelul productiei creste la 20 
t/ha; 

– cantitatea de biomasa obtinuta anual la hectar este cel putin dubla fata 
de cantitatea de biomasa rezultata din plantatiile silvice. 

3. Culturi 
– prima cultura de Miscanthus Giganteus in judetul Gorj a fost infiintata 

in anul 2011 pe depozitul de cenusa de la Cicani pe suprafata de 2.500 m2, la 
E.M.C. Rovinari; 

– primele rezultate au fost promitatoare, astfel ca in anul 2013, s-a 
infiintat o cultura de Miscanthus cu o suprafata de 10 ha, pe depozitul de 
cenusa de la Beterega; 

– in anul 2014 s-a infiintat o plantatie de Miscanthus pe o suprafata de 10 
ha la U.M.C. Pinoasa, halda Negomir. 
 

Paulow nia este un arbore energetic cu o crestere foarte rapida (in 6 luni 
creste 2-3 m inaltime si 4-6 cm diametru). 

Este cultivat pentru lemnul foarte valoros folosit pentru mobilier, placaj, 
constructia de ambarcatii si biomasa (resturile rezultate din prelucrare, ramurile 
subtiri). 

Infiintarea culturii costa cca 3.000 euro/ha. 
Veniturile la hectar sunt de cca. 30.000 euro. 
Recoltarea biomasei se face o data la 3 ani. 
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Planta retine anual 1.200 t dioxid de carbon  la hectar, contribuind la 
ameliorarea calitatii mediului. 

In prezent se executa cercetari care cuprind si stabilirea tehnologiei de 
cultura a acestei plante pe halda de steril Pesteana. 

 
Tehnologia de redare in circuitul productiv 
 
a.Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzurilor de 

cariera/halda 

• Stabilizarea versantilor naturali 
Problema analizei stabilitatii taluzurilor si versantilor sau a haldelor este 

deosebit de complexa datorita numarului mare de factori ce intervin în procesele 
de alunecare si a dificultatii de a cuantifica exact influenta acestora asupra 
gradului de stabilitate. 

In exploatarile miniere de suprafata la declansarea alunecarilor de teren 
concura o serie de factori naturali cum sunt: constitutia litologica a 
formatiunilor geologice, fenomenul de eroziune si circulatia apelor de infiltratie 
provenite din precipitatii prin masele de pamant, energia de panta a versantilor. 

Morfologic, perimetrul minier, se caracterizează în general printr-o zonă 
colinară cu energie de relief scăzută, panta medie a versantilor este de 10°-12° 
catre baza si 35°-40° pe alocuri in partea superioara, cu înăltimea medie a 
versantilor cuprinsă în general între 270-300m, fiind brăzdat de o serie de văi si 
meandre orientate pe directia vest-est. Zona este afectata de numeroase 
fenomene locale de instabilitate, unele active, altele temporar stabile, care inca 
pot fi reactivate in conditiile necorelarii lucrarilor de exploatare din cariera cu 
lucrarile de defrisare a zonelor silvice. 

Respectarea elementelor geometrice ale treptelor de lucru cat si a 
elementelor geometrice ale taluzelor definitive de halda si cariera, reduce riscul 
de instabilitate a versantilor naturali.  

• Stabilizarea treptelor de cariera 
Principalele lucrari de stabilizare a taluzelor de cariera sunt lucrarile de 

împadurire executate post-închidere, cu luarea în calcul a reducerii în mod 
natural a unghiului de taluz în timp prin prabusiri locale. 

Taluzele de cariera în forma lor definitiva (conform fluxului tehnologic la 
finalul exploatarii) pot fi împadurite pentru amenajarea acestora, plantarea 
puietilor de salcam realizandu-se pe bermele si taluzele de cariera.   

• Stabilizarea taluzelor de halda 
Taluzele de halda vor fi amenajate la o panta de maxim 30%, respectiv un 

unghi de taluz de 16°, dupa care vor fi împadurite cu salcam. 
Realizarea starii de masiv a suprafetelor împadurite are rol determinant în 

reducerea riscului la alunecari, datorita faptului ca în general padurea poate sa 
retina si sa cedeze în mod progresiv procente însemnate din cantitatea de 
precipitatii cazute la un moment dat, avand si rol major în prevenirea si 
combaterea diferitelor forme de eroziune care pot amorsa alunecari de amploare 
diferentiata. 
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În perioada post-închidere vor continua lucrarile de monitorizare a 
deplasarilor de teren, vizual în tot perimetrul amenajat si prin masuratori 
topografice în zonele cu risc crescut de instabilitate. 

De asemenea, gospodarirea apelor pluviale este o masura complementara 
celor prezentate, cu rol de prevenire si combatere într-o oarecare masura a 
instabilitatii de halda si cariera. 

Stabilitatea taluzelor de cariera se urmareste a fi asigurata prin 
respectarea elementelor geometrice proiectate conform „Studiu geotehnic pentru 
determinarea caracteristicilor geotehnice ale formatiunilor din cariera Rosia, 
simbol 805-400/1992, Studiu geotehnic la cariera Rosia de Jiu, simbol 805-
466/1994, Studiu geotehnic privind comportarea in timp a taluzelor de lucru si 
definitive la cariera Rosia, simbol 805-513/1998, Studiu geotehnic privind 
comportarea in timp a taluzelor de lucru si definitive la cariera Rosia, simbol 805-
544/2000”. 

De asemenea stabilitatea haldelor se urmareste a fi asigurata prin 
respectarea elementelor geometrice proiectate conform „Studiu geotehnic - 
controlul si expertizarea alunecarii de taluzuri la cariera Rosia si halda-CS. 600-
13.20/92, Studiu geotehnic - controlul si expertizarea alunecarii de taluze de 
halda si cariera - Halda Rosia de Jiu-CS. 600-13.20 F.20./92, Studiu geotehnic 
halda interioara Rosia de Jiu-805-476/94, Studiu privind evolutia regimului 
hidrodinamic natural in zona haldelor interioara si exterioara de steril-805-
582/2001, Foraje de hidroobservatie in halda exterioara cariera Rosia-805-
733/2005”. 

 
b.Lucrari de rambleiere a excavatiilor 
Nu sunt necesare lucrari de rambleiere a excavatiilor, altele decat haldarea 

interioara stabilita prin tehnologia de lucru.  
La încetarea activitatii va ramane o groapa remanenta în care se vor 

acumula ape pluviale si de infiltratii. 
 

c.Lucrari pentru ecologizare – sunt necesare lucrari speciale grupate in 
doua etape. 

� Etapa I 
- Lucrari pentru amenajarea unui cadru morfologic functional, ce sunt 

reprezentate de lucrari de modelare-nivelare, lucrari de gospodarire a apelor, 
lucrari de organizarea teritoriului (drumuri de acces-exploatare) pentru 
folosintele propuse; 

- Lucrari de fertilizare ameliorativa de baza prin fertilizare chimica-
organica si/sau copertare cu material fertilizant pentru crearea unui mediu 
edafic în vederea recultivarii. 

 Factorul cel mai important este fertilitatea actuala a terenurilor si 
posibilitatile de dirijare a acesteia în contextul maririi si mentinerii durabile. 

Studiile agropedologice efectuate pe terenurile din halda care au fost 
redate circuitului productiv au evidentiat ca textura amestecurilor de roci este 
mijlocie catre grosiera, cu o rezerva foarte scazuta de elemente minerale 
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accesibile plantelor (N , P, K), sunt nelegate fizic si chimic, deci nestructurate. 
 In functie de folosintele propuse sunt diferentiate si lucrarile pentru 
ecologizare. 

Lucrarile de modelare sunt necesare pentru îndulcirea pantelor, în special 
pe taluze, pentru evacuarea apelor din depresiuni, pentru aplicarea unei 
agrotehnici specifice folosintei. 

Prin tehnologia de haldare, taluzele de halda au unghiuri de 18+26°.  
Pentru împadurire (folosinta silvica), cat si pentru asigurarea unei 

stabilitati locale, taluzele se modeleaza cu pante locale de pana la 30% (17°).  
Pentru folosinta agricola: 
♦ Arabil, pentru o cultivare fara restrictii, panta maxima 12%; 
♦ Faneata cultivata, pante peste 12%, pana la maxim 18-20% ). 

Lucrarile de gospodarire a apelor (santuri si canale de garda) sunt 
necesare în zonele de înfratire ale haldei cu taluzele definitive ale carierei care au 
unghiuri de maxim 50°. 

Organizarea teritoriului în perimetrul carierei  
Lucrarile de organizare a teritoriului au în vedere: 
→ Folosintele propuse - agricol, silvic si neproductiv (groapa 

remanenta si drumuri); 
→ Drumurile de acces si exploatare propuse în interiorul perimetrului au 

ca punct de racord catre exterior, drumurile existente în zona. Drumurile din 
interiorul perimetrului au în vedere limitarea de folosinte cat si parcelarea de 
sole agricole si unitati amenajistice pentru folosinta silvica. 

Drumurile de exploatare sunt din pamant, late de 4 m si minim 50 metri 
liniari/ha. 

Anumite drumuri care au deservit cariera pe perioada de exploatare pot 
ramane si dupa încetarea activitatii ca drumuri de acces si legatura între 
comune. 

→ Lucrarile de ameliorare a fertilitatii solurilor antropice au in vedere: 
 Fertilizarea de baza prin folosirea îngrasamintelor în doze care sa asigure 

o rezerva asemanatoare cu a terenurilor naturale. Acestea se vor calcula în baza 
unui studiu pedologic, care va lua în considerare textura si rezervele de elemente 
minerale a terenurilor haldate. 

 
Lucrari de copertare cu material fertilizant 
Aceste lucrari sunt propuse pe acele suprafete care sunt ocupate de 

constructii (incinta, accese, platforme, etc), sub care terenul este foarte tasat, 
practic neproductiv. 

Dupa dezafectarea constructiilor si evacuarea deseurilor se executa lucrari 
de rambleiere a golurilor ramase, o scarificare în doua sensuri pe o adancime de 
cel putin 50 cm, pentru a da posibilitatea apei si aerului sa intre în pamant. 

Se continua cu lucrarile de copertare cu material fertilizant (care trebuie 
sa aiba o textura mijlocie-lutoasa), în grosime de minim 30 cm, pentru ca 
speciile ierboase sa-si poata dezvolta sistemul radicular. 

Sursa poate fi material haldat cu o textura lutoasa. 
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Pentru o îmbunatatire a conditiilor fizico-chimice a suprafetelor copertate, 
pentru etapa a II-a acestea sunt propuse pentru înierbare (faneata cultivata). 

 
� Etapa a II-a –RECULTIVAREA BIOLOGICA, în care se realizeaza: 
 
Ameliorarea mediului edafic nou creat prin lucrari pedoameliorative si 

fertilizare anuala conform planului de fertilizare; 
Recultivarea cu specii ce se preteaza mediului edafic nou creat si lucrari de 

întretinere cu o durata de; 
� 3 ani pentru modul de folosinta agricol; 
� 5 ani pentru modul de folosinta silvic; 
 
Lucrari de plantare 
Durata de înfiintare a unei plantatii silvice este determinata de specia 

silvica, conditiile de clima, sol, etc. Luand in considerare conditiile oferite in 
teren (soluri degradate fara fertilitate, nestructurate, slab aprovizionate cu 
minerale), cat si experientele acumulate in timp pentru refacerile ecologice pe 
terenurile afectate de minerit speciile recomandate sunt: 

♦ salcamul (Robinia pallissae); 
♦ Frasinul (Fraxinus pallissae) pentru zonele umede (zona gropii 

remanente). 
Schema de plantare 2/1 - 5000 puieti silvici/ha pentru ambele specii. 
Plantatia de salcam se justifica conform ”Normelor tehnice privind 

compozitii, scheme si tehnologii de regenarare a padurilor si de impadurire a 
terenurilor degradate”. Conform acestora plantatia de salcam se incadreaza la 
grupa 2.7, Terenuri haldate, decopertate si terenuri cu soluri deranjate sau 
desfundate si anume la „Grupa stationala GS-129” cu compozitia 100 Sc. Pe soluri 
cu textura nisipo-lutoaa la luto-argiloasa” 

 
Tehnica împaduririi 
Anul I 
Se declanseaza lucrarea cu pichetarea suprafetei pe schema de plantare, 2 

m între randuri si 1 m pe rand cu orientarea randurilor pe curba de nivel, pe 
suprafete cu pante >10-12° (taluze). Pe terenurile cu panta mai mica de 10% nu 
sunt restrictii de orientare. 

In jurul gropii remanente se vor planta 5 randuri de specii mezohidrofile 
(specia Fraxinus Pallissae) sau alte specii (anin, salcie, etc). 

Acestia vor fi plantati în gropi de 40/40/40, ocazie cand se executa si 
fertilizarea locala. Ingrasaminte cu P si K se aplica toamna la plantare, iar cele 
cu azot se recomanda primavara, pentru a asigura o pornire puternica în 
vegetatie.  

 
Dozele de fertilizanti sunt stabilite de studiul agrochimic. 
Tehnologia de plantare impune retezarea tulpinii dupa plantare. 
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Epoca de plantare recomandata pentru aceasta zona este toamna dupa 
intrarea în repaus vegetativ (caderea frunzelor). Plantarea primavara presupune 
un risc datorat conditiilor climatice. 

Lucrari de întretinere - fertilizarea vegetativa faziala cu azotat, cu ocazia 
celor doua prasile manuale, pe rand. 

Pentru controlul anual al lucrarilor se vor materializa piete pentru 
evaluarea procentului de pornire în vegetatie al puietilor plantati (monitorizare). 

Anul II 
♦   completarea golurilor cu puieti silvici dupa aceeasi tehnologie din 

primul an, prin saparea gropilor 30/30/30 si o fertilizare cu azotat pentru a 
asigura o pornire vegetativa mai puternica; 

♦   se executa de asemenea si o retezare a tulpinii puietilor dupa plantare; 
♦   revizuirea plantatiei dupa intemperii (vanturi, ger, ploi puternice); 
♦   executia a doua prasile în jurul puietilor pe toata suprafata; 
♦   inventarierea golurilor pentru completarea din anul III. 
Anul III 
♦ completarea de goluri -10%, dupa aceeasi tehnologie din anul II si 

fertilizare faziala cu azotat; 
♦   taierea tulpinii puietilor dupa plantare; 
♦   mobilizarea manuala (prasitul) în jurul puietilor pe toata suprafata; 
♦   decoplesirea speciilor silvice de specii ierboase (taierea ierburilor în 

jurul puietilor pe o suprafata de aproximativ 0,5 mp). 
Anul IV 
Se executa o singura lucrare: 
♦  decoplesirea puietilor plantati de speciile ierboase. 
Asigurarea pazei este prevazuta pe toata perioada - 4 ani. 
Aceste lucrari (plantari, înierbari) contribuie la refacerea factorilor de 

mediu afectati prin activitatea de extractie a carbunelui, în special asupra 
solului si florei cultivate. 

Prin împadurire, la solurile antropice din halda, în timp se reface 
structura, cu rol asupra prevenirii eroziunii, acumularea sau retinerea 
substantelor nutritive si apei în sol. 

Specia silvica dominanta, -salcamul- are si un rol de îmbogatire a solului 
cu azot. 

Impadurirea terenurilor haldate contribuie la refacerea florei spontane ce 
se dezvolta în paduri si implicit la revenirea faunei. 

Marirea suprafetelor împadurite au rol în refacerea calitatii aerului în 
zona. 
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Lucrari de cultivare pentru folosinta arabila 
Aceste lucrari se desfasoara într-un asolament de 3 ani calendaristici 

agricoli, pentru trei culturi cu rol ameliorativ si de testare în vederea ameliorarii 
terenurilor si obtinerii de productii economice. 

Anul I sa se practice culturi ce pot fi folosite ca îngrasamant masa verde 
(borceag, secara, etc) pentru îmbogatirea solurilor. 

Anii II si III sa se înfiinteze culturi de camp, practicate de producatorii 
agricoli din zona (grau, porumb). 

Functie de scopul fiecarei culturi si fitotehnia plantelor se propune 
tehnologia de înfiintare a fiecarei culturi. 

 
Specii de plante recomandate: 
An I - Cultura de borceag, în literatura de specialitate este o asociatie de 

doua plante (mazariche si o graminee - grau, secara, ovaz) si este folosit ca masa 
furajera pentru animale sau masa verde ca îngrasamant organic. 

Speciile de grau si porumb trebuie sa fie specifice zonei, soiuri 
semitimpurii, cu rezistenta la seceta (pe halde apa este deficitara) 

Fertilizanti recomandati: 
Îngrasaminte simple: 
♦ N-33 %  s.a. - azotat de amoniu; 
♦ P205-45% s.a-superfosfat; 
♦ K20 -45% s.a -sare potasica. 

Toate îngrasamintele se încorporeaza în sol. Azotatul de amoniu în 
cantitati mai mici se foloseste si pentru fertilizare faziala vegetativa, prin 
împrastiere la suprafata, se dizolva cu picaturile de ploaie sau roua de pe plante. 

Ingrasaminte organo-minerale pe baza de lignit: 
♦ L200 contine 20% N si 20% AH (acizi humici); 
♦ L300 contine 30% N si 12% AH (acizi humici); 
♦ Super H 120 contine 9%N, 16,5% P205 si 9% AH (acizi humici); 
♦ Super H 210 contine 20%N , 10% P205 si 9% AH (acizi humici);  

Aceste îngrasaminte se încorporeaza în sol cu lucrarile premergatoare 
semanaturilor. Pentru fertilizarea vegetativa se completeaza doza cu azot din 
îngrasaminte simple. Aceste îngrasaminte folosite în perioade lungi nu conduc la 
poluarea solului, au remanenta mare, îmbogatesc solul cu humus. 

Dozele de fertilizanti vor fi calculate în baza unui studiu agrochimic 
efectuat pe aceasta suprafata si recomandate prin „Planul de fertilizare pe 
culturi anuale. 

Functie de productiile realizate la culturile testate, luand în consideratie 
factorii naturali (clima, precipitatii) si antropici (lucrarile agrotehnice, fertilizanti, 
speciile de plante, productiile obtinute) dupa aceasta perioada de minim 3 an i  
se poate stabili daca terenul este ameliorat si poate fi considerat ca bun pentru 
recultivare fara restrictii. Aceasta perioada este considerata perioada de 
monitorizare. 
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Lucrari de înierbare 
Tehnologia de înfiintare a fanetei si exploatarii se dezvolta pe o perioada de 

minim 3 ani. 
An I. Lucrarile de pregatire a terenului 
♦  Aratura terenului la 15-20 cm, ocazie cand se încorporeaza 

îngrasamintele cu K si P; 
♦   Lucrarile de pregatire a patului germinativ: prin doua discuituri 

perpendiculare cu grapa G-D 4 si grapa cu colti reglabili (GCR 1,7). 
Fertilizarea cu P2O5, K2O se aplica odata cu aratura. 
Fertilizarea cu N se aplica fractionat (1/2 din doza) la pregatirea patului 

germinativ cu discuitul si 1/2 din doza, fertilizare faziala vegetativa, la 
completarea golurilor sau dupa prima recolta (fan). 

Fertilizarea se executa cu MA 3,5 (masina de administrat îngrasaminte cu 
buncar de 3,5 tone), tractata de tractor, prin împrastiere la suprafata terenului. 

Dozele de fertilizanti sunt calculate în baza unui studiu agrochimic 
efectuat pe aceasta suprafata si recomandate în „Planul de fertilizare pe culturi 
anuale". 

Fertilizanti recomandati: 
Ingrasaminte simple: 

� N-33 %  s.a. - azotat de amoniu; 
� P205 - 45%  s.a - superfosfat; 
� K20 -45% s.a - sare potasica. 

Toate îngrasamintele se încorporeaza în sol. Azotatul de amoniu în 
cantitati mai mici se foloseste si pentru fertilizare faziala vegetativa, prin 
împrastiere la suprafata, se dizolva cu picaturile de ploaie sau roua de pe plante. 

Ingrasaminte organo-mineralepe baza de lignit: 
� L200 contine 20% N si 20% AH (acizi humici); 
� L3 00 contine 3 0%  N si 12% AH (acizi humici); 
� Super H 120 contine 9%N , 16,5% P205 si 9% AH (acizi          

 humici); 
� Super H 210 contine 20%N , 10% P205 si 9% AH (acizi humici);  

Aceste îngrasaminte se încorporeaza în sol cu lucrarile premergatoare 
semanaturilor. Pentru fertilizarea vegetativa se completeaza doza cu azot din 
îngrasaminte simple. Aceste îngrasaminte folosite în perioade lungi nu conduc la 
poluarea solului, au remanenta mare, îmbogatesc solul cu humus. 

 
Amestecuri de plante folosite 
Speciile de ierburi trebuie sa fie perene, sa se adapteze conditiilor oferite 

din zona (sol, umiditate, panta, modului de exploatare - faneata). 
Faneata cultivata este o folosinta agricola care trebuie sa produca fan, de 

aceea se recomanda ca plantele trebuie sa aiba talie mijlocie sau înalta pentru a 
fi cosita. Se recomanda un amestec de 70% graminee si 30% leguminoase. 

Cantitatea de seminte pe ha : 50 Kg amestec. 
�  graminee: 

♦  Phleum pratense (timoftica) - talie înalta; 
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♦  Agrostis capillaris(iarba vantului) - talie mijlocie; 
♦  Bromus erectus (pbsiga aristata) - talie înalta; 
♦  Poa pratensis(fîruta) - talie mijlocie. 

� leguminoase: 
♦  Trifolium hybridum(trifoi hibrid) - talie mijlocie; 
♦  Onobrychis vici'ifolia(sparceta) - talie înalta. 
Semanatul 
Epoca cea mai sigura este primavara timpuriu (martie). 
Semanatul de toamna (10 august- l septembrie) este indicat numai daca 

este asigurata umiditatea necesara. Semanaturile de toamna prezinta avantajul 
ca este eliminat pericolul îmburuienarii. 

Executia semanatului 
Se seamana mecanizat cu semanatorile universale (SU-15,29) la distanta 

de 6+12,5 cm între randuri, adancime 13 cm. 
Tavalugitul este obligatoriu pentru a pune bine samanta în contact cu     

solul. 
Lucrari de întretinere 
Distrugerea crustei este necesara, altfel plantele rasar greu sau nu mai 

rasar de loc, din cauza puterii de strabatere redusa. Aceasta lucrare se  executa 
cu grapa de fier întoarsa cu coltii în sus. Daca ploua crusta se înmoaie si 
dispare. 

Completarea golurilor (daca este cazul) 
Aceasta lucrare trebuie facuta imediat dupa rasarire, sau cel mai tarziu 

primavara urmatoare foarte devreme (pentru semanaturile din toamna). 
Combaterea buruienilor (daca este cazul) 
Cand faneata are 6+8 cm se executa o cosire a buruienilor cu un utilaj 

usor (CRF) sau cosit manual. 
Fertilizarea faziala se aplica dupa lucrarile de combatere a buruienilor sau 

la completarea golurilor. Aceasta fertilizare se face cu azotat de amoniu, din doza 
recomandata culturii. 

Exploatarea fanetei cultivate 
Epoca optima de recoltare (cosit) este reprezentata de intervalul în care 

specia dominanta se gaseste între înspicare (îmbobocire) si înflorire. 
Semanaturile de toamna nu se recolteaza decat în primavara urmatoare. 
Functie de conditiile meteorologice ale anului si tehnologiei propuse, într-

un an normal se pot obtine 3 recolte (fan). 
Anii II si III 
Constau în lucrari anuale de fertilizare pentru o dezvoltare vegetativa, cu 

azotat de amoniu în doze 1/2  recomandate în anul I si lucrari de recoltat (2-3 
coase). Pe perioada anilor II si III cultura se monitorizeaza prin: 

� goluri aparute, speciile disparute, numarul si cantitatea de recolta 
obtinuta. 
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2.3.3 Alte dezvoltări existente sau planificate cu care proiectul poate 
avea efecte cumulative 

 
Perimetrul minier Rosia de Jiu face parte din Bazinul Minier Oltenia 

impreuna cu perimetrele, Tismana II, Tismana I, Pinoasa, Pesteana Nord, Jilt 
Nord, Jilt Sud, Rosiuta si Lupoaia, perimetre pentru care s-a acordat licenta de 
exploatare: 

Tabelul I.4.- PERIMETRE MINIERE CONCESIONATE CE OLTENIA 
 

NR. 
CTR. 

DENUMIRE  
PERIMETRU L 

MINIER 

NR. LICENTEI DE  
CONCESIUNE 

PENTRU 
EXPOATARE 

SUPRAFATA 
(KMP) 

PERIOADA VALABILITATE 
LICENTA 

1 Tismana I 2717/2001 9.716 23.03.2004-22.03.2024 
2 Tismana II 2718/2001 7.405 23.03.2004-22.03.2024 
3 Pinoasa 3499/2002 15.814 08.10.2008-07.10.2027 
4 Rosia 3496/2002 19.913 31.10.2007-30.10.2026 
5 Pesteana Nord 1457/2000 11.762 23.03.2004-22.03.2024 
6 Jilt Sud 2603/2001 19.231 19.12.2008-18.12.2027 
7 Jilt Nord 2602/2001 9.072 19.12.2008-18.12.2026 
8 Lupoaia 3498/2002 23.679 31.10.2007-30.10.2027 
9 Rosiuta 3497/2002 18.665 31.10.2007-30.10.2027 

 
Din punct de vedere geomorfologic cele noua cariere sunt grupate in trei 

Bazine miniere: 
- Bazinul Rovinari, format din carierele Tismana I, Rosia, Tismana II, 

Pinoasa, Pesteana Nord -  cuprins intre limita conventionala de cca. 25 km intre 
valea Tismanei valea Plopului. Bazinul este divizat in trei zone distincte ca forme 
de relief: zona de lunca a paraului Jiu, zona de lunca a paraului Tismana, zona 
colinara de vest. Partea centrala este reprezentata de sesul aluvial al Jiului, cu 
altitudini ce variaza intr +168m si +135m spre sud. Amplasarea Bazinului 
Rovinari este prevazuta in extravilanul/intravilanul comunelor Calnic, Negomir, 
Farcasesti, Balteni, Urdari si Plopsoru. 

- Bazinul Minier Jilt, format din carierele Jilt Nord si Jilt Sud - încadrat in 
sectorul dintre valea Motrului si valea Jiltului, mai precis intre dealurile Piscul 
Tilvei, Culmea  Runcurel, Dealul Grigorescu si paraul Jilt. Amplasarea Bazinului 
Minier Jilt este prevazuta in extravilanul/intravilanul comunelor Matasari, 
Negomir, Farcasesti, Dragotesti si Slivilesti. 

- Bazinul minier Motru, format din carierele Rosiuta si Lupoaia, ce se 
„suprapune” peste Piemontul Motrului, astfel încât, Valea Motrului este 
orientată central în cadrul Bazinului minier. Amplasarea Bazinului Motru este 
prevazuta in extravilanul/intravilanul comunelor Matasari, Slivilesti, Ciuperceni, 
Catunele si orasul Motru. 
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2.4. Mărimea proiectului 

 

2.4.1. Suprafața de teren ocupata de fiecare dintre componentele 
permanente ale proiectului (suprafata actuala) 

 
Suprafaţa perimetrului minier aprobată prin licenţa de exploatare, este de 

1991.30 ha. 
� Situatia terenurilor la data de 01.03.2019 este: 
�  Suprafaţa ocupată de carieră (excavaţii) = 300.40 ha; 
�  Suprafata ocupata de halda exterioara (inchisa si redata in circuitul 

productiv si silvic) = 486.98 ha; 
�  Suprafata ocupata de halda interioara (in executie) = 689.26 ha; 
�  Suprafata neocupata de fluxul de exploatare = 514.66 ha, din care: 
- arabil = 3.95 ha; 
- livada = 0.75 ha; 
- pasune = 121.67 ha; 
- pasune tufaris = 47.70 ha; 
- silvic = 337.12 ha; 
- circuit TMS Pinoasa – Negomir = 2.24 ha;  
- DJ 674 B dezafectat = 1.23 ha; 

 
2.4.2. Suprafața de teren ceruta pentru expoatare  
 
� Necesarul de terenuri 
Suprafata neafectata de lucrai miniere la 31.03.2019 in perimetrul de 

licenta Rosia de Jiu aprobat cu HG 1293/2007, Ord. ANRM Bucuresti 
3496/2002 si actelor aditionale este de 514.60 ha. 

Pentru desfasurarea fluxului de exploatare in perioada 01.03.2019 - 
30.10.2026 din totalul de 514.60 ha sunt necesare 423.71 ha, impartite pe 
urmatoarele moduri de folosinte: 

- arabil - 3.95 ha 
- livada - 0.75 
- pasune - 121.67 
- pasune tufaris -16.15 
- silvic - 277.72 
- circuit TMS Pinoasa – Negomir - 2.24 
- DJ 674 B dezafectat - 1.23 
 
� Situatia terenurilor la incetarea activitatii in perimetrul minier 

este: 
�  Suprafaţa ocupată de carieră (excavaţii) = 408.00 ha propusa 

pentru impadurire; 
�  Suprafata ocupata de halda exterioara = 486.90 ha  redata in 

circuitul agricol si silvic la data de 31.03.2019; 
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�  Halda interioară = 772,40 ha din care propusa pentru impadurire 
507.60 ha si agricol-arabil 264.80 ha; 

�  Suprafata ampriza DJ 674, canal Valea Paraului, etc. =  16.97 ha;  
�  Suprafaţa neafectată de lucrari miniere = 90.95 ha impartite pe 

urmatoarele moduri de folosinte: 
- pasune tufaris - 31.55 ha; 
- silvic – 59.40 ha. 
Nota: fata de totalul de 1991.30 ha “Planul initial de incetare a activitatii 

miniere Rosia de Jiu, sb. 805-840/2015” propune ecologizarea si a suprafetelor 
ocupate de utilitatile aferente carierei Rosia de Jiu (depozit de carbune, nod de 
distributie, incinte administrative). Suprafata totala a acestora este de 50.55 ha 
cu mod de folosinta faneata. 

 
2.4.3. Refacerea stării inițiale si folosințele ulterioare ale terenului  
 
Lucrarile necesare pentru refacere starii initiale a terenului sunt 

prezentate in capitoulul anterior  “2.3.3 Lucrari miniere de închidere” conform 
„Planului inital de incetare a activitati cariera Rosia de Jiu, sb. 805-840/2015” ce 
a luat in considerare conditiile oferite in teren (soluri degradate fara fertilitate, 
nestructurate, slab aprovizionate cu minerale), cat si experientele acumulate in 
timp pentru refacerile ecologice pe terenurile afectate de minerit. 

Compozitia de impadurire, speciile de plante si tehnologia de redare in 
circuitul productiv propuse se bazeaza pe recomandarile studiilor pedologie si 
agrochimice. 

In prezent in perimetrul minier sunt ecologizate 709.29 ha – halda 
exterioara (202.88 ha cu folosinta silvica si 506.41 ha cu folosinta agricola). 

In perioada urmatoare pentru cariera Rosia de Jiu s-au propus 
urmatoarele lucrari de ecologizare conform „Studiu de fezabilitate  simbol 805-
840/2015”: 

Lucrari de inierbare - aceste lucrări sunt propuse pe o suprafaţă de 50.55 
ha, ocupată de incinte, depozit carbune, traseu benzi, etc. 

Lucrari de plantare - sunt propuse pe o suprafata de 915.60 ha, ocupate 
de: 

• Halda interioara   -171.60 ha perioada de activitate; 
       -336.00 ha perioada postinchidere; 
• Cariera        -408.00 ha perioada postinchidere; 
Lucrari de cultivare pentru folosinta arabila, sunt propuse pe o suprafata 

de 264.82 ha, ocupate de: 
• Halda interioara   -264.82 ha perioada de activitate; 
TOTAL SUPRAFATA ce se reda in circuitul productiv este de 1230.94 ha 

din care:  
- silvic – 915.60 ha 
- agricol- arabil– 264.80 ha 
- agricol - faneata- 50.55 ha. 
Suprafata luciu apa – 216.00 ha aferete cotei + 135. 
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2.4.4. Mărimea lucrărilor de dezvoltate ca parte a proiectului  
 
Conform Studiului de fezabilitate simbol 805-840/2015 geometria 

recomandata pentru constructia haldei interioare este urmatoarea: 
 
Tabelul I.5.- GEOMETRIA RECOMANDATA PENTRU CONSTRUCTIA HALDEI 

INTERIOARE 
Treapta de 
depunere 

Zona de halda interioara 
85-95 95-100 100-115 115-130 130-145 145-155 155-165 165-175 175-190 190-200 

Nr. treapta I II III IV V VI VII VIII IX X 
Utilaj de depunere A2RsB 12500.95;A2RsB 6300.95;A2RsB 6300.90;M.H. 4400.170. 

Perioada: 2019-2026 
- este necesara verificarea permanenta prin studii geotehnice a geometriei haldei; 
- inaltimea maximă la halda 115 m (intre cotele +85÷+200);  
- numarul treptelor de halda: 10 trepte (din care trei deasupra terenului natural pe taluzul nord-est si nord-vest); 
- inaltimea maximă a treptelor de depunere max.15m;  
- berma minima de lucru=150 m; 
- unghiul de taluz general = 3°; 
- ungiuri de taluz marginal -taluz nord-est = 8°;  
    -taluz nord-vest = 6°.  

Nota: - Obs. Studiu geotehnic pentru halda interioara Rosia de Jiu, simbol 805-808/2009 a analizat 
stabilitatea haldei exterioare pentru situatia proiectata conform SF. 805-531/1999 si SF. 805-791/2007  - 9 trepte de 
halda cuprinse intre cotele +63÷+175. Conform S.F. sb. 805-840/2015 in conditiile extinderii perimetrului de licenta 
este necesar suplimentarea spatiului de haldare prin depunerea in “suprahalda” a treptei X cu inaltimea de 10m. In 
aceste conditii se impune inainte de formarea treptei X de halda intocmirea unui nou Studiu geotehnic care sa 
analizeze stabilitatea haldei in noile conditii de proiectate. 
 

Conform Studiului de fezabilitate simbol 805-840/2015 geometria 
propusa pentru zona de excavare la  incetarea activitatii este urmatoarea: 

 
Tabelul I.6.- GEOMETRIA PROPUSA PENTRU ZONA DE EXCAVARE 

 
Treapta de 

excavare  
Zona de halda interioara 

70-105 105-125 125-150 150-170 170-195 195-220 220-245 245-260 260-275 
Nr. treapta I II III IV V VI VII VIII IX 

Utilaj de excavare SRs 2000x30/7; SRs 1300x26/3,5; SchRs 1400x30/7 
Perioada: 2019-2026 
- este necesara verificarea permanenta prin studii geotehnice a geometriei carierei; 
- cariera va avea în final 9 trepte de excavare cuprinse între cotele +75/85 - +280m, cu lungimea cuprinsă între 2500m la 
treptele superioare şi 1400m la vatra carierei;  
-unghiul de taluz general final la carieră  6-7° pe latura vestica, 12-13° pe latura de nord si 13-17° pe latura de sud; 
-inaltimea treptelor de lucru 20-25 m la un unghi de taluz de 45°; 
- lăţimea bermelor este  de minim 180 m 
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2.4.5 Numărul precum și alte caracteristici ale noii populații sau 
mediului de afaceri 

 
Populatia se compune dintr-o masa compacta de oameni care odata cu 

dezvoltarea industriei miniere în zona a atras forta de munca disponibila din 
toata tara conducand la o revolutie demografica fara precedent, astfel a aparut  
zona locuita urbana-Rovinari. Odata cu descoperirea zacamintelor de lignit a 
început un intens proces de migrare denumit „exod rural”. Noile activitati 
miniere au atras forta de munca din zonele învecinate si din toata tara, 
putandu-se spune ca este orasul „tuturor romanilor”. Începand cu anii ‘70 
ritmul acestor zone a crescut foarte mult, aproximativ 80 % erau muncitori 
minieri cazati în blocurile ridicate in perioada respectiva. 

Concomitent cu crearea de locuinte sau construit: complexe comerciale, 
magazine, restaurante, cinematografe, cluburi muncitoresti, farmacii, policlinici, 
spitale, etc. 

Activitatea miniera s-a dezvoltat în regiune în doua etape: anul 1960 – 
prin deschiderea primelor campuri miniere si anii 1980÷1990 prin dezvoltarea 
campurilor anterioare si deschiderea de noi campuri miniere. 

Restructurarea industriei miniere a început prin disponibilizarea de 
personal conform Ordonantelor nr. 22/1997 si nr. 9/1998, efectul restructurarii 
avand un maxim în exploatarile din subteran. 

In prezent personalul intreprinderii miniere il reprezinta in principal 
comunitatile locale, deci nu se estimeaza schimbari in evolutia populatiei. 
Numarul de personal necesar in perioada analizata se pastreaza relativ constant. 

 
2.4.6. Strămutarea populației sau afacerilor acesteia 
Conform bilantului necesarului de terenuri prezentat anterior in perioada 

analizata pentru exploatarea lignitului in perimetrul minier Rosia de Jiu nu vor 
fi dezafectate/stramutat  gospodarii.  

 
2.4.7. Noi infrastructuri de transport  
 
Deschiderea campului minier a inceput in anul 1973, mai intai cu 

transport auto si excavare cu excavatoare clasice si apoi cu utilaje de mare 
capacitate. Pentru punerea in functiune a utilajelor de mare capacitate a fost 
necesar transportul unor componente mari de utilaje prefabricate si 
subansamble, perioada in care a fost creat si accesul in perimetrul minier. In 
perioada urmatoare analizata conform productiei estimate lucrarile de 
exploatare se desfasoara cu dotarile actuale. Principalele subansamble necesare 
lucrarilor de reparatii curente vor fi transportate pe retele rutiere si feroviare 
existente.  

Pentru a realiza legatura dintre orasul Rovinari si comuna Negomir dupa 
ce DJ 674 B a fost afectat de avansul carierei a fost realizata o nou cale de acces 
ce pleaca din comuna Negomir si se racordeaza la DJ 674 in comuna Farcasesti 
cu legatura spre orasul Rovinari – Foto 46-49. 
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3. Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului 
 

3.1.Procesele implicate în funcționarea proiectului  
I. Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate 

in principal prin realizarea expropierilor de terenuri: 
 

�  SILVICE cu defrisarea  vegetatiei forestiere 
 
Suprafata de teren cu folosinta silvica necesara dezvoltarii fluxurilor de 

exploatare lignit in perioada 2019-2026 este situata pe raza O.S. Targu-Jiu  si 
O.S. Pesteana si este de 277.72 ha.  

Despadurirea suprafetelor afectate implica taieri rase pe fasii, prin 
tehnologia specific silvica. La aplicarea taierilor se va tine cont de actiunea 
factorilor de risc, care ar putea periclita stabilitatea ecosistemica a padurii 
existente. 

Exploatarea lemnului se va face cu o firma specializata în lucrari de 
exploatari forestiere, pe baza unui proces tehnologic avizat de administratia 
silvica. Unul din criteriile de selectie a firmei va fi detinerea de utilaje 
performante pentru a limita degradarea solului. 

La executia lucrarilor se va tine seama de urmatoarele recomandari: 
- directiile dominante ale vanturilor, scurgeri, formatiuni torentiale, pericol 

de eroziune de versanti, insolatie, conformatia terenului etc.; 
- taierile / deschiderile vor începe din zona adapostita la actiunea 

factorilor periculosi si vor continua în sens invers de actiune a factorilor 
perturbanti care actioneaza în zona; 

- esalonarea taierilor începe de jos si înainteaza înspre amonte, dar se tine 
cont si de urgentele de exploatare care pot fi determinate de anumiti factori 
exogeni si endogeni ai padurii; 

- taierile vor fi efectuate astfel încat recoltarea masei lemnoase sa nu 
implice trecerea prin zonele împadurite alaturate ce nu se vor defrisa; 

- se va asigura recoltarea în conditii de eficienta economica sporita, dar si 
cu evitarea degradarii solului, semintisului utilizabil si arboretelor pe picior din 
benzile laterale exterioare perimetrului minier, ce nu se exploateaza; 

- se va evita producerea eroziunii si / sau ravenarii versantilor neafectate 
de exploatare; 

- se vor defrisa exclusiv suprafetele afectate de proiect, fiind interzisa 
exploatarea excesiva sau nejustificata a altor suprafete suplimentare de padure; 

- se vor evita deschiderile pe fronturi mari de lucru; 
- curatirea solului de resturi / a cioatelor, depozitarea si transportul 

acestora în scopul valorificarii; 
- se interzic cu desavarsire practici de aprindere a acestora pe 

amplasament sau depozitarea definitiva în zona. 
Este obligatorie respectarea regulilor de baza în organizarea si executarea 

lucrarilor de defrisare, si în special protejarea arboretelor din benzile laterale, 
ramase pe picior. 
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În cadrul activitatii de defrisare nu se stocheaza substante periculoase, nu 
se emit radiatii, iar nivelul de zgomot si emisiile de gaze de esapament sunt pe 
plan local si se vor manifesta doar pe perioada lucrarilor. 

 
Degajarea terenului de resturile vegetale 
 Exploatarea padurii este un proces complex ce presupune o tehnologie 

specifica reglementata de o serie de norme si care presupune o succesiune de 
operatiuni bine stabilite de catre Unitatea care va executa defrisarea padurii. 

Recoltarea, colectarea si lucrarile pe platforma primara se vor desfasura în 
cadrul santierului de exploatare. Teritorial, santierul de exploatare va cuprinde 
parchetul (suprafata pe care se gasesc arborii destinati defrisarii), caile de 
colectare, platformele primare (una sau mai multe). 

Descrierea sumara a activitatii de exploatare : 
Defrisarile, vor fi tip rase, în fasii, conform tehnologiilor silvice de 

exploatare. 
Recoltarea – este alcatuita din operatiile de doborare, curatire de craci si 

sectionare pe sortimente si multipli de sortimente. 
Colectarea constituie procesul de deplasare a lemnului de la locul 

recoltarii (de la cioata) pana la o cale de transport si cuprinde operatiile de 
adunat si apropiat, adeseori intervenind si o operatie intermediara denumita 
scos. Adunatul constituie prima operatie de deplasare a lemnului de la locul de 
recoltare, fie pentru formarea directa a sarcinilor la un mijloc mecanizat de 
colectare, fie pentru o concentrare prealabila a lemnului în tasoane, sau pachete 
de piese. 

Caracteristic pentru adunat este faptul ca se desfasoara pe distante 
scurte, în general sub 100 de metri. 

Apropiatul este operatia de deplasare pe cai special amenajate a 
materialului lemnos de la locurile unde a fost concentrat prin adunat pana la 
platforma primara. Distantele de apropiat sunt în general distante lungi, în 
cadrul acestei operatiuni înregistrandu-se cele mai multe prejudicii aduse 
mediului.  

Lucrarile de platforma primara constau în curatirea cracilor ramase în 
fazele anterioare, sectionarea la lungimi reclamate de mijloacele de transport, 
manipulare, încarcare si stivuire a lemnului,etc.. 

Pentru protectia arboretelor care raman pe picior din suprafetele alaturate 
zonei exploatate, atat cele de limita cat si cele prin care vor trece caile de 
colectare se recomanda urmatoarele: 

- traseele de exploatare vor fi marcate a fi cat mai vizibile si pentru a fi 
respectate pe parcursul exploatarii; 

- traseele sa aiba aliniamente cat mai lungi; 
- raza curbelor sa fie mai mare de 12 metri pentru a permite înscrierea 

sarcinilor colectate fara sa raneasca arborii marginali traseului; 
- ramificatiile cailor de colectare sa formeze unghiuri cat mai ascutite; 
- protectia arborilor marginali cailor de acces se va face prin structuri 

specifice de tipul mansoanelor de lemn sau cauciuc. 
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Lucrarile de amenajare a unei platforme primare constau în nivelarea 
terenului cu buldozerul sau cu tractorul forestier echipat cu lama, nivelari 
manuale ale terenului, asezarea pe lungoane pentru stivuirea lemnului, 
executarea unui drum de manipulare. 

Pentru a preveni atacurile diversilor daunatori sau agenti patogeni se vor 
adopta masuri specifice de prevenire. Astfel se va evita mentinerea lemnului o 
perioada mai îndelungata în parchete si în platformele primare pentru a preveni 
aparitia ciupercilor lignicole.  

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta toate instructiunile tehnice 
în vigoare cu privire la organizarea de santier, procesele tehnologice si perioadele 
de exploatare. 

Solutii de exploatare specifice vor fi stabilite în functie de particularitatile 
specifice fiecarui santier. 

Exploatarea lemnului se va face cu firme specializate si atestate în lucrari 
de exploatari forestiere, pe baza unui proces tehnologic avizat de administratia 
silvica. 

�  AGRICOLE  
Zona de extindere a frontului de lucru o reprezinta dealurile de piemont ce 

apartin podisului Getic. Datorita intensei eroziuni exercitate in decursul 
timpului, aceste dealuri au fost mult ingustate astfel ca suprafetele plane au 
ramas sub forma unor platouri inguste, sub forma unor mici poieni pe muchia 
acestor dealuri. In aceasta situatie majoritatea suprafetelor agricole au fost 
invadate cu tufarisuri si maracinisuri, iar in prezent din toata suprafata agricola 
de 142.52 ha, necesara a fi ocupata de fluxul de exploatare aproximativ 13 %  
este intretinuta si folosita ca pasune. 
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II. Etapa de exploatare a extrasului geologic 
  
Activitatea carierei se desfasura pe trepte de excavare si trepte de haldare, 

ale caror elemente geometrice sunt corelate cu numarul si tipul utilajelor 
conducatoare si dimensiunile perimetrului de exploatare. 

LUC RARI DE DESCHIDERE  
Metoda de deschidere aplicata este „Metoda de deschidere cu transee  

interioara grupata comuna”. 
Deschiderea perimetrului minier de exploatare, a fost realizata în doua 

etape: 
→ etapa I (1973-1991) – transeea pentru descrierea carierei pana la 

stratul VI inclusiv, cuprinzand stratele superioare VII, VIII, IX si X; 
→ etapa II (1991-1996) – transeea pentru deschiderea stratului V, 

translatata spre vest cu 500 m fata de transeea din etapa I. 
 

LUC RARI  DE PREGATIRE 
În continuarea transeei de deschidere, în cadrul perimetrului de 

exploatare, a fost realizata transeea de pregatire în sistemul de pregatire evantai-
paralel cu avansarea carierei spre vest, prin realizarea lucrarilor tehnologice de 
pregatire (ripari, scurtari, prelungiri benzi transportoare, amenajare plane 
inclinate, drumuri de acces, etc.) aferente treptelor de excavare-haldare pentru 
realizarea lucrarilor de exploatare. 

 
LUC RARI DE EXPLO ATARE 
Pana în prezent, pentru exploatarea zacamantului din perimetrul minier 

Rosia de Jiu au fost adoptate urmatoarele metode: 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde exterioare; 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde interioare si 

exterioare; 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde interioare. 
Avand în vedere etapa actuala de dezvoltare a carierei Rosia de Jiu se va 

aplica, în continuare, „metoda de exploatare cu transportul partial al 
sterilului la halde interioare si transbordarea partiala în halde interioare 
(clasa IV.3.)” si „tehnologia de excavare, transport si haldare în flux continuu”, 
prin utilizarea complexelor de excavare, transport si haldare. 

Excavarea se realizeaza cu 9 excavatoare cu rotor, din care: 3 excavatoare 
tip SRS 2000×30/7, 5 excavatoare tip ERc 1400×30/7 si 1 excavator tip SRS 
1300×26/3,5. 

Lucrarile de exploatare constau în extragerea carbunelui din stratele V÷XII 
de lignit. Exploatarea se face în blocuri paralele, cu latimea de 40÷45 m. 

Transportul sterilului si carbunelui rezultat în urma excavatiilor, se 
realizeaza pe benzi transportoare tip B 1600÷2250. La iesirea din cariera, 
distributia sterilului si a carbunelui se face prin intermediul benzilor de 
distributie amplasate în nod. Pe treptele inferioare distributia se realizeaza prin 
intermediul utilajelor de tip MHD si MAN. 
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Sterilul va fi transportat la halda interioara, iar carbunele direct la 
termocentrala Rovinari sau în depozitul de carbune Rosia. 

Haldarea sterilului provenit din treptele de excavare se realizeaza în halda 
interioara cu 5 masini de haldat, din care: 1 transbordor cu brat în consola tip 
MH 4400.170, doua masini de haldat tip A2RsB 12500.95, o masina de haldat 
tip A2RsB 6500.90 si o masina de haldat tip A2RsB 6300.95. 

Depozitarea carbunelui se realizeaza în depozitul de carbune Rosia pus 
in functiune in anul 2019.  

Carbunele excavat din cariera este adus la depozit prin relee de benzi 
transportoare, iar prin nodul de distributie carbunele este deversat pe TH4 apoi 
prin intermediul transportoarelor T205, TC1S si TH2 si utilajele mari de depozit 
KsS 5600/5600*40 si AsG 12500*30 se formeaza cele doua stive. 

Iesirea din depozitul de carbune se realizeaza astfel:  
→ prin transportorul TC1S (banda KsS) ce alimenteaza magistrala de 

carbune spre termocentrala Rovinari (TMC401.1-TMC401-TMC402 ce apartin 
SE Rovinari) 

→ prin punctul de incarcare in vagoane - linia de transportoare  a 
masinii de scos din depozit T2846 formata din 
T204→TC105→T66L3→TC3/T402 (nefunctional in prezent).  

 
În perioada 2019-2026, in zona vestica, excavatorul E 1400-09  va 

termina excavatiile pentru descarcarea sterilului in treptele I si II  la cotele +260, 
respectiv +245 precum si  excavatiile pe inclinare pentrudezvoltarea treptelor in 
zona Valea Lupilor si Valea Ciutei, intre cotele +245 si +215 si se va muta in 
zona sud-vestica a carierei pentru a realiza excavatii impreuna cu CBS 1200 si 
linia de front T-701, T-200a in treapta III, la cota +220. Evacuarea sterilului se 
va face pe latura sudica, pe traseul comun cu cel al treptelor III si IV. 

Treapta III- Excavatorul E 2000-03 se va muta pe treapta IV, iar lucrarile 
de pe treapta III vor fi executate cu excavatorul E 1400-12 care lucreaza la 
inceputul perioadei intre Valea Seaca si Valea Paraului, intre cotele +225 si +255 

cu transportorul de front T-701 si transportorul de legatura T700, prin 
intermediul unui CBS 1200, acestea deversand pe traseul de transport steril de 
pe partea sudica a carierei catre abzeterul A03 din treapta X de halda. 

Pe treapta III, excavatorul va lucra cu banda de front T112,  si T 121 si de 
aici sterilul va fi directionat catre halda interioara, pe latura sudica. Se 
mentioneaza intrarea in flux a benzii noi T-200b, din cauza cresterii lungimii 
traseului de transport pe latura sudica in zona canalului regularizat Valea 
Paraului. 

Treapta IV-Excavatiile se vor realiza cu excavatorul E 2000-03, intre 
cotele +175 si +200, cu transportoarele de front T-103a si T-122, cu deversare 
pe transportorul de legatura T700, pe partea sudica a carierei catre abzeterul 
A03 din treapta X. 
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Treapta V cuprinde intreaga lungime de front intre laturile de sud si de 
nord ale carierei si este excavată cu E 2000-01 si E 2000-02, prin intermediul 
CBS 1200 si linia de front T111, T101M cu deversare peT-101, T105c,T19, 
amplasate pe latura de nord a carierei. 

In treapta VI, nu vor interveni modificari in componenta liniilor 
tehnologice.  

In treapta VII, excavatiile si traseul de evacuare al sterilului si al 
carbunelui este similar cu cel din anul 2019. Linia de front va fi formata din 
transportoarele T-501 si T-102a (mutat de pe cota +200 din zona nordica). 

In treapta VIII, avand in vedere extinderea acesteia, linia de front va avea 
in componenta doua benzi T-401 si T 400. In rest situatia va ramane 
neschimbata in raport cu perioada anterioara. 

In treapta IX , circuitul de transport in frontul de lucru datorita lungimii 
mari a treptei excavatorului E 1400-06, se va suplimenta cu banda T-600 
(banda noua), in rest, componenta liniei tehnologice ramanand neschimbata. 

 
TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
În condiţiile prezentate, nodul de distribuţie va funcţiona pe toată 

perioada licenţei de exploatare. 
Depunerile de steril din halda interioara urmaresc geometria liniilor 

inferioare de excavare. Depozitarea sterilului in treptele I-VII se va realiza la o 
inaltime de 15 m pe treapta. 

Sterilul rezultat din treapta IX de excavare este depus, în cea mai mare 
parte, cu M.H. 4400.170 prin haldare directă pe vatra carierei în treapta I 
haldă, la cotele + 77÷ +105 pe o lungime de 1600m. 

Treptele II-III de haldă interioară sunt realizate cu A2RsB 6500.90-04 prin 
depunere joasă, respectiv înaltă, de-o parte şi de alta a benzii de front T402H. 
Cotele la nivelul de vehiculare a maşinii de haldat sunt cuprinse între +92 m şi 
+115m. Treptele, cu lungimea de 1800 m avansează în evantai, cu deplasare  pe 
latura nordică.  

Treptele IV-X de halda vor continua sa avanseze in paralel cu depunere 
respectiv stationare alternativa pe zone de depunere in functie de decalajul creat 
pe treptele inferioare astfel incat sa fie pastrata continuitatea de depunere. 

Astfel, linia abzeterului A2RsB 12500.95-01, va efectua depunere joasă, 
respectiv înaltă atat de pe amplasamentul bermei treptei IV cat si de pe treapta 
VI, A2RsB 12500.95-02, va efectua depunere joasă, respectiv înaltă atat de pe 
amplasamentul bermei treptei VI cat si de pe treapta VIII iar A2RsB 6300.95-03 
va efectua depunere joasă, respectiv înaltă atat de pe amplasamentul bermei 
treptei VIII cat si de pe treapta IX, cu circuitele de transport aferente. 

 Avand in vedere inclinarea stratelor si a vetrei carierei in cadrul 
perimetrului, mentinerea constanta a inaltimii totale de haldare va conduce la 
ridicarea continua a nivelului superior al haldei. 
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III. Etapa de incidere a lucrarilor miniere  
Lucrarile de refacere trebuiesc corelate cu lucrarile de exploatare estimate 

in Studiul de Fezabilitate si Planul de Dezvoltare aferente licentei de exploatare 
in funcţie de perioada când suprafetele rămân libere de sarcini tehnologice. 
Lucrarile de refacere a mediului sunt necesare a se executa atât pe perioada de 
exploatare cât şi după încetarea activităţii din carieră. 

Terenurile de pe haldă trebuie lăsate cel puţin un an (chiar 2 ani) pentru o 
tasare naturală a depunerilor de steril. În această situaţie lucrările de amenajare 
se vor declanşa după o perioadă de cel puţin 1 an de la data eliberării de sarcini 
tehnologice.  

Perioada de realizare a lucrărilor de inchidere si ecologizare propusa este: 
�  perioada de activitate: 2020-2026  
�  perioada de postînchidere: 2027-2032. 
Potrivit tehnologiei miniere de închidere si ecologizare sunt prevazute 

urmatoarele tipuri de lucrari pentru întreaga suprafata a perimetrului minier 
Rosia de Jiu: 

� Lucrari pentru recuperarea materialelor, utilajelor, instalatiilor, 
mijloacelor de transport si a celorlalte mijloace fixe ce pot fi recuperate;  

� Lucrari pentru demontarea instalatiilor de alimentare cu energie 
electrica; 

� Dezafectare constructii;  
� Lucrari pentru redarea in circuitul productiv a terenurilor afectate de 

exploatarea miniera; 
Tehnologia de redare in circuitul productiv presupune urmatoarele etape 

ce se vor desfasura pentru recultivarea suprafetelor afectate de exploatarea 
lignitului in perimetrul minier: 

� Etapa I AMENAJAREA TEHNICO MINIERĂ, în cadrul căreia se 
realizează: 

a) Amenajarea unui cadru geomorfologic funcţional prin: 
� amenajarea formelor de relief proiectate în cadrul reliefului antropic 

ce se amenajează (modelarea şi organizarea teritoriului); 
� racordul cu relieful natural şi cu obiectivele ce urmează a se 

amenaja; 
� lucrări cu aspect de hidrologie (canale, debuşeuri, combaterea 

eroziunii solului). 
b) Asigurarea condiţiilor pedologice (edafice) pentru dezvoltarea 

biodiversităţii ce se poate realiza prin fertilizare ameliorativă de bază (fertilizare 
organică sau chimică). 

Pentru etapa I – amenajare tehnico-miniera, au fost identificate urmatoarele 
zone, astfel: 

�  Zona de halda interioara – 656.42 ha; 
�  Zona ocupata de excavatii – 408.00 ha; 
�  Zona ocupata de constructii miniere (depozit carbune, incinte, 

platforme, triaj CFR, punct de incarcare)  – 50.55ha; 
Total suprafete aferente etapei I  - 1114.97,00 ha. 
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� Etapa a II-a –RECULTIVAREA BIOLOGICA, în care se realizeaza: 
a) Ameliorarea mediului edafic nou creat prin lucrări pedoameliorative 

şi fertilizare anuală conform planului de fertilizare; 
b) Testarea culturilor practicate în zonă: 
- fertilizare anuală conform planului de fertilizare; 
- cultivare cu plante pionier 2-3 ani şi plante de cultură la varianta fără 

sol fertil; 
- plante de cultură folosite ca îngrăşăminte masă verde şi testarea 

culturilor specifice zonei pe o perioadă de cel puţin 3 ani. 
c) recultivarea cu specii ce se pretează mediului edafic nou creat pe o 

perioadă de 3-4 ani. 
Pentru etapa II – recultivare biologica conform pantelor maxime admise 

pentru fiecare cultura si recomandarile studiilor pedologice au fost identificate 
doua moduri de folosinte, astfel: 

�  silvica  – 915.16 ha din care 507.60 ha halda interioara si 408 ha 
zona de excavare; 

�  agricola-arabil – 264.82 ha halda interioara; 
�  agricol-faneata – 50.55 ha incinta, depozite materiale, ateliere, 

platforme, depozit carbune, traseu banda, etc 
Total suprafete aferente etapei a II a  - 1230.97 ha. 
 
La închiderea obiectivului minier este necesar sa se întocmeasca „Planul 

de încetare a activitatii” si „Proiectul tehnic de închidere si ecologizare a 
obiectivului minier”, întocmite conform Legii minelor nr. 85/2003. 

Finantarea lucrarilor de refacere a mediului se va face din surse propii, 
respectiv din fondurile operatorului minier in conformitate cu obligatiile licentei 
de exploatare. 

Pentru desfasurarea lucrarilor aprobate in baza licentei de exploatare 
ANRM nr. 3496/2002, aprobată cu HG 1293/2007 titularul licentei va constitui 
o  garantie financiara  conform prevederilor Ord. nr. 202/2881/2348 din 4 
decembrie 2013. 

 

Descrierea celor mai bune tehnici disponibile 
Activitatea miniera de exploatare lignit nu se regaseste in Anexa I a 

Directivei 2010/75/UE transpusa  in Legea 278/2013 privind emisiile 
industriale, iar  deseurile gestionate pe amplasamentul minier (depozite de 
deseuri inerte – steril incadrate conform HG 856/2008) nu se incadreaza in 
activitarea de gestiune a deseurilor enumerate la punctual 5 din Anexa I. 

Mai mult conform Documentului de referinta asupra Celor mai bune 
tehnici pentru Managementul Sterilului si a Sedimentelor Reziduale rezultate 
din Activitatile Miniere, publicat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 
pag. 26 „TWG a decis la întâlnirea de început ca să fi inclus cărbunele numai 
atunci când este procesat şi se produce steril. De aceea, în această secţiune, se 
vorbeşte numai despre antracit (sau cărbune de rocă sau cărbune negru), în timp 
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ce despre lignit (sau cărbune maro), care nu este de obicei procesat, nu se  
vorbeşte.”   

Totusi Conform BAT exista multe moduri de administrare a deseului 
extractiv rezultat din mine si cariere ce se aplica si in cazul lignitului exploatat 
prin lucrari miniere la zi in cariera Rosia de Jiu:  

•Depozitarea materialului steril uscat, rezultat din descoperta si din 
procesul tehnologic in halde; 

•Umplerea cu steril provenit din procesele tehnologice de exploatare, a 
golurilor subterane sau a golurilor de la suprafata (cariere/miniere), 

• Alegerea amplasamentului haldei, amenajarea terenului pentru 
depozitarea deseurilor extractive in siguranta si pentru asigurarea stabilitatii 
haldei si protectia mediului trebuie sa tina cont de o serie de recomandari 
pentru Managementul Sterilului si a Sedimentelor Reziduale rezultate din 
Activitatile Miniere, cum ar fi: 

• stabilitatea stratului de roca din amplasament, 
• distanta de transport mica de la cariera, 
• posibilitati bune pentru utilizarea materialului in viitor, 
• geometria terenului/pantei, 
• drenajul interior, 
• drenari din jurul haldei pentru a preveni curgerea apei in halda si/sau 

pentru a preveni acumularea apei la baza, 
• caracteristicile deseului extractiv depozitat. 

 
3.2. Tipul si cantitatea de produse finite rezultate din proiect 

 
Baza materiala a exploatarii în perimetrul minier Rosia de Jiu o constitue 

rezervele geologice de lignit omologate. 
Astfel activitatea miniera presupune expoatarea si extractia carbunelui 

inferior-lignit (PCS<23865kJ/kg) din perimetrul minier Rosia de Jiu, judetul 
Gorj, conform licentei ANRM Bucuresti numarul 3496/2002, aprobata cu HG 
1293/2007, pentru o perioada 31.10.2007-3010.2026. 

Conform “Studiului de fezabilitare petru cariera Rosia de Jiu, simbol 805-
840/2015” capacitatea de productie este de 4 800 000 tone/an. 

 
3.3.  Tipurile si cantitățile de materii prime si de energie necesare pentru 

construcție si funcționare (incluzând apă, sol, teren, biodiversitate) 
 
Exploatarea lignitului se face prin tehnologia de lucru in flux continu, 

folosindu-se excavatoare cu rotor, transportoare cu banda cu cord. de otel, 
masini de haldat pentru steril, iar pentru carbune masini de depunere in 
depozite si incarcare (utilaje actionate electric). Consumul de energie electrica 
anuala este de cca. 15 000 MW/an. 

Pentru realizarea lucrarilor auxiliare,  pregatirea campului minier de 
exploatare (lucrari de defrisare), aprovizionare cu material si piese de schimb la 
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punctul de lucru pe fluxul tehnologic cu mijloace auto, lucrari electromecanice 
si de alimentare cu energie electrica, lucrari de intretinere drumuri, santuri, 
canale, lucrari de protectie a mediului si refacere ecologica si pentru intretinerea 
utialjelor de exploatare se folosesc urmatoarele materii prime si combustibili: 

Cantitatile stocate pe amplasament nu se supun prevederilor Legii nr. 
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase. 

Activitatea de exploatare propusa necesita ocuparea unor importante 
suprafete de teren cu efect negativ direct asupra solului si habitatelor. 

Suprafata de teren necesara a se ocupa pentru desfasurarea lucrarilor de 
exploatare lignit este prezentata in capitolele anterioare. 

Apa nu este folosita in procesul tehnologic de exploatare lignit. 
 

Tabelul I.7.- TIPURILE SI CANTITĂȚILE DE MATERII PRIME SI DE ENERGIE NECESARE 
 

Pr
oc

es
ul

 
te

hn
ol

og
ic

 

Denumirea materiei 
prime, a substantei 
sau a preparatului 

chimic 

Consum  

Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice 

P ericulozitate Faze de risc Mod de depozitare 

D
ef

ri
sa

re
 Motorina 12,3-0,5 t anual F-inflamabil; 

Xi-iritant 
N-periculos 
pentru mediu 

R2-R10/R20-R30,S15-S16 
Nu se depoziteaza 
pe amplasamentul 
supus defrisarii Benzina 4,1 – 0,1 t anual 

E
xp

lo
at

ar
e 

li
gn

it
 

Motorina 57  t anual 

F-inflamabil; 
Xi-iritant 

N-periculos 
pentru mediu 

R2-R10/R20-R30,S15-S16 

3 rezervoare 
supraterane de 3200 
l si 1 rexervor de 
9000 l, fiecare 
amplasate sub 
copertina metalica si 
pardoseala betonata 

Ulei TIN  18 t anual T- toxic R14,R35,R37 
rezervor metalic de 
3200 l si in butoaie 
de tabla 

Ulei Uzat 0.6 t anual T- toxic R14,R35,R37 rezervor metalic de 
3500 l  

Acetilena 3686 mc anual F+ Extrem de 
inflamabil 

R12, R5, R6 tuburi metalice sub 
presiune, spatiu 
special amenajat  
 Oxigen 5740 mc anual 

O-
favorizeaza 

arderea 
R8 
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In
ch

id
er

e 
si

 
re

ab
ili

ta
re

 

Motorina 

Nu poate fi estimata in 
aceasta etapa. Consumul 

aferent etapei I – 
modelare si ameliorare 
depinde de volumul de 

terasamente aferent 
fiecari suprafete, iar in 

etapa II majoritatea 
lucrarilor sunt lucrari 

manuale. In cazul 
lucrarilor de demontare si 

demolare consumul de 
carburanti depinde de 

tehnica impusa de 
proiectele de executie 

corelata cu normativele in 
vigoare si decizia 

autoritatilor in sensul 
alegerii cladirilor care se 

vor demola. 

F-inflamabil; 
Xi-iritant 
N-periculos 
pentru mediu 

R2-R10/R20-R30,S15-S16 
Nu se depoziteaza 
pe amplasamentul 
lucrarilor 
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3.4. Implicațiile extracției de materii prime asupra mediului (incluzând apa, 

solul, terenul și biodiversitatea) 

 
Activitatea miniera a fost planificata astfel încât exploatarea resurselor 

geologice sa asigure constituirea garanţiei financiare pentru refacerea mediului 
conform Ordinului nr. 202/2881/2348 din 4 decembrie 2013. Astfel prin 
constituirea garantiei financiare (avizata de APM si aprobată de ANRM) sa avut 
in vedere asigurarea surselor financiare pentru reducerea impactului potenţial al 
activităţilor miniere asupra mediului. 

�  Terenurile  
Folosinta actuala a terenului din perimetrul miner este mixta, constand 

din activitatea de exploatare lignit, paduri si suprafete agricole, preponderent 
pasunii.  

Prin extinderea frontului de lucru prognozat in perioada urmatoare va fi 
scos din circuitul agricol 142.52 ha si din circuitul silvic 277.72 ha cu 
mentiunile urmatoare: 

- pana in prezent in perimetrul minier au fost impadurite si predate OS 
Pesteana 202.88 ha, iar pana la inchiderea perimetrului minier sunt propuse 
pentru impadurire 915.16 ha;  

- pana in prezent in perimetrul minier au fost redate in circuitul agricol  
506.41 ha, iar pana la inchiderea perimetrului minier sunt propuse pentru 
redare in circuitul agricol 315.37 ha (264.82 arabil si 50.55 pasune). 

�  Solul  
Prin lucrarile propuse resursa de sol aferenta perimetrului minier Rosia de 

Jiu va fi epuizata lasand in urma materiale litologice ce stau la baza 
protosolurilor antropice, care initial au un orizont biologic activ slab ce nu este 
capabil sa sustina functii productive. Prin lucrarile de redare in circuitul 
productiv propuse solul reconstruit va fi capabil sa sustina vegetatia forestiera si 
agricola instalata. Pentru aceasta, profilul solului reconstruit va trebui să 
asigure un regim adecvat de umiditate, un regim adecvat de nutriţie si 
capabilitatea de a suporta un covor vegetal antierozional. 

�  Apa 
Formele de impact potential ce pot rezulta din exploatare lignitului asupra 

apei sunt: 
- forme de impact fizic: evacuări de sedimente in apa de suprafata, 

excavarea vailor din perimetrul minier (V. Ciutei, V. Seaca si V. lui Mares) si 
lucrarile de asecare. Ultimile doua duc la schimbarea conditiilor hidrogeologice 
actuale. 

-forme de impact chimic - prin evacuarea apelor uzate de la incintele 
miniere si cele de asecare. 

�  Biodiversitatea 
Zona studiata poate fi caracterizata ca fiind zona miniera înca din anii ”50, 

lucrarile miniere crescand gradual ca amploare pana în anii “80-“90 cand au 
atins maximul de dezvoltare. Continuarea exploatarii va duce la disparitia 
habitatelor din suprafata de exploatare. 
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3.5. Eficienta și sustenabilitatea folosirii energiei si materiilor prime 

(incluzând apa, solul, terenul și biodiversitatea) 

 
Pentru realizarea volumului de lucrari prevazute a se desfasura titularul 

de activitate, va folosi urmatoarele materii prime, conform cu cele mai bune 
practici disponibile, atat în ce priveste consumurile cat si modul de depozitare. 

Consumul de carburanti la exploatarea lemnului a fost estimat conform 
Normelor de consum la carburanti si lubrifianti pentru utilajele folosite în 
silvicultura, MAPMI, Departamentul Padurilor Bucuresti 1990: 

- la doborare/sectionare cu fierastraul mecanic – 0,25 l benzina/mc; 
- la scos-apropiat pana la drumul auto – 0,5-1,0 l motorina/mc. 
La lucrarile ce implica consum de carburanti pentru eficienta consumului 

de resurse energetice se recomanda folosirea de utilaje omologate. 
Exploatarea lignitului se face prin tehnologia de lucru in flux continu, 

folosindu-se excavatoare cu rotor, transportoare cu banda cu cord. de otel, 
masini de haldat pentru steril, iar pentru carbune masini de depunere in 
depozite si incarcare (utilaje actinate electric). 

Pentru realizarea volumelor de masa miniera planificata si cresterea 
eficientei economice (scaderea personalului pentru supraveghere, scaderea 
cheltuielilor cu intretinerea, functionarea si energia), s-a impus reabilitarea si 
modernizarea principalelor subansamble din complexele excavator, transportor 
si masina de haldat. 

Suprafata perimetrului minier aprobat la licenta de exploatare nr. 
3496/2002 (inclusiv act aditional nr. 4/2017) este de 1991.3  ha din care 
ocupata in prezent de fluxuri de exploatare 1476 ha si suprafata neocupata de 
exploatare 514.66 ha cu urmatoarele moduri de folosinta : 

- arabil     3.95 ha; 
- livada     0.75 ha; 
- pasune     121.67 ha; 
- pasune tufaris    47.70 ha; 
- silvic     337.12 ha; 
- circuit tms Pinoasa – Negomir 2.24 ha; 
- Dj 674 B dezafectat   1.23. 
Din suprafata totala de 514.66 ha neocupata in prezent pentru 

dezvoltarea fluxului de exploatare in perioada 2020-2026 conform licentei de 
exploatare sunt necesare 423.71 ha cu urmatoarele moduri de folosinta: 

- arabil     3.95 ha; 
- livada     0.75 ha; 
- pasune     121.67 ha; 
- pasune tufaris    16.15 ha; 
- silvic     227.72 ha; 
- circuit TMS Pinoasa – Negomir 2.24 ha; 
- Dj 674 B dezafectat   1.23. 
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Suprafata de 423.71  ha va fi scoasa din circuitul productiv esalonat 
(suprafete strict necesare pentru asigurarea frontului de lucru în anul în curs 
pentru anul urmator) în limita perimetrului minier de licenta, în corelare cu: 

- documentatiile de aprobare a licentei de exploatare; 
- programul anual de exploatare; 
- cererea de carbune si de modificarile care vor interveni în strategia 

energetica pe termen scurt, mediu si lung. 
 
3.6. Materiale periculose folosite, stocate, manevrate sau produs in cadrul 

proiectului in timpul construcției, funcționării și a dezafectării 
 
Conform datelor prezentate anterior la Cap. “3.3.  Tipurile si cantitățile de 

materii prime si de energie necesare pentru construcție si funcționare (incluzând 
apă, sol, teren, biodiversitate)”,materiale periculose folosite in procesul de 
exploatare lignit (lucrari de pregatire a campului minier, lucrari de exploatare si 
lucrari de inchidere) sunt: 

- motorina; 
- ulei TIN;  
- ulei Uzat; 
- acetilena; 
- oxigen; 
- vopsele si diluanti. 
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Tabelul I.8.- ESALONAREA NECESARULUI DE TERENURI CORELATA CU LUCRARILE DE ECOLOGIZARE 

 
 
 
 

PERIOADA 
SUPRAFATA 
DEFRISATA 

(HA) 

SUPRAFATA 
IMPADURITA 
(HA) - ANUL 1  

SUPRAFATA 
SCOASA DIN 
CIRCUITUL 
AGRICOL - 

ARABIL 
(HA) 

SUPRAFATA 
INTRODUSA IN 

CIRCUITUL 
AGRICOL - 

ARABIL 
(HA) 

SUPRAFATA 
SCOASA DIN 
CIRCUITUL 
AGRICOL - 

FANEATA/PASUNE 
(HA) 

SUPRAFATA 
INTRODUSA IN 

CIRCUITUL 
AGRICOL - 

FANEATA/PASUNE 
(HA) 

2021 68.04 65.90 0.79   33.35   
2022 68.04 50.10 0.79 20.00 33.35   
2023 68.04   0.79 0.00 33.35   
2024 68.04   0.79 39.70 33.35   
2025 2.78 55.60 0.40 58.75 2.59   
2026 2.78   0.40 119.00 2.59   
2027       27.37   8.50 
2028   372.00       42.05 
2029   372.00         

TOTAL 277.72 915.60 3.95 264.82 138.57 50.55 
 
 
Nota: la suprafata totala propusa pentru impadurire de 915.16 ha se adauga 202.88 ha  impadurite anterior in halda exterioara si predate OS Pesteana. 

la suprafata totala propusa pentru redare in circuitul agricol 315.37 ha (264.82 arabil si 50.55 pasune)  se mai adauga 506.41 ha redate in circuitul agricol incepand cu 
anul 1993 in halda exterioara. 
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3.7. Transportul de materii prime, inclusiv resurse naturale (incluzând apa, 

solul, terenul și biodiversitatea) si creșterea traficului implicat (inclusiv 

transportul auto, feroviar si naval) in timpul construcției, funcționării și a 

dezafectării 
 

Deschiderea campului minier a inceput in anul 1973. Pentru punerea in 
functiune a utilajelor de mare capacitate a fost necesar transportul unor 
componente mari de utilaje prefabricate si subansamble, perioada in care a fost 
creat si accesul in zona miniera. In perioada urmatoare analizata conform 
productiei estimate lucrarile de exploatare se desfasoara cu dotarile actuale. In 
concluzie se vor utiliza in continuare caile de acces existente si nu se estimeaza 
o crestere a traficului auto sau feroviar.  

 

3.8. Implicațiile sociale și socio-economice relevante din punct de vedere al 

mediului (de ex. dacă va fi creat sau pierdut un loc de muncă ca rezultat al 

Proiectului) in timpul construcției, funcționării și a dezafectării 
 

In Bazinul minier Rovinari exista activitati industriale incepand cu anul 
1970, iar ca urmare mijloacele de trai sunt asigurate de locuri de munca in 
sectorul minier si energetic, de activitati conexe celor doua ramuri 
(reparatii/intretinere utilaj minier si energetic) si cateva activitati agricole de 
subzistenta pentru cei mai saraci din comunitate, in special disponibilizati din 
sectorul energetic sau minier. In concluzie zona este una monoindustriala fara 
investitii cu excepţia celor din minerit si energie. 

In prezent personalul intreprinderii miniere il reprezinta in principal 
comunitatile locale (cca. 967  persoane), deci nu se estimeaza schimbari in 
evolutia populatiei. Numarul de personal necesar in perioada analizata se 
pastreaza relativ constant pana la incetarea activitatii miniere. Dupa incetarea 
activitatii miniere circa 100 persoane va fi mentinut pentru activitatile de 
conservare (paza, intretinere utilaje pana la dezafectare, evacuare apa, etc). 
Restul de personal ce nu indeplineste conditiile de pensionare poate fi 
redistribuit catre societatile ce vor executa lucrarile de inchidere si ecologizare in 
perioada 2027-2032. 

 

3.9. Planurile de acces si creșterea traficului pentru transportul 

muncitorilor si vizitatorilor in timpul construcției, funcționării și a dezafectării 
 

In toata perioada analizate (perioada de activitate: 2020-2026)  numarul 
de personal se mentine constant pana la incetarea activitatii miniere.De 
asemenea in zona nu exista o infrastructură aferentă turismului, ca de exemplu 
pensiuni zone de agrement sau activităţi şi servicii turistice. 

In concluzie nu se estimeaza o crestere a traficului pentru transportul 
muncitorilor. Transportul muncitorilor se va face in continuare  pe retele rutiere 
si feroviare  prezentarte la Capitolul 1.1. pana la incintele miniere de unde sunt 
preluati si transportati in perimetru la frontul de lucru pe drumurile industriale 
ce vor urmarii avansul carierei. 
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3.10.  Cazarea si furnizarea de servicii pentru angajații temporari sau 

permanenți ai proiectului (relevant pentru proiectele care necesita migrarea unei 

substanțiale forte de munca in zona in perioada construcției sau pe termen lung). 
 
După cum s-a remarcat în Capitolul 3.8 numarul de personal actual al 

carierei Rosia de Jiu este de aproximativ 967  persoane formata preponderent 
din locuitorii comunitatilor locale. Numarul de personal se mentine constant 
pana la incetarea activitatii miniere. In concluzie activitatea miniera se va 
desfasura in continuare cu muncitori localnici si din regiune si nu sunt necesare 
noi locuri de cazare si servicii.  

 
4. O estimare, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor 

preconizate 
 
4.1. Tipurile si cantitățile de deșeuri solide generate de proiect în timpul 

construcției, funcționării și a dezafectării 
 
Din activitatea miniera propusa sunt generate urmatoarele categorii de 

deseuri: 
I. Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezinta in 

principal lucrari de defrisare  
Din cele doua activitati vor rezulta deseuri menajere si deseuri tehnologice. 
 
Deseuri menajere 
În faza de executie a lucrarilor vor fi generate deseuri asimilabile celor menajere, 

de catre personalul angajat. Colectarea acestora se va face în pubele si depozitate 
temporar în zona organizarii de santier, ca mai apoi sa fie preluate de catre societatea de 
salubritate locala. 

Cantitatea de deseuri menajere care va rezulta este corespunzatoare 
numarului de angajati ce îsi desfasoara activitatea aici:  

0,275kg/zi/persoana x 10 persoane = 2,75 kg/zi 
 
Deseuri tehnologice 
Majoritatea deseurilor rezultate din cele doua procese tehnologice cu 

exceptia rumegusului si a materialului lemnos marunt, nu sunt biodegradabile, 
sens în care modul de gospodarire al acestora are o importanta deosebita pentru 
protectia mediului.  

Aceste deseuri pot fi grupate în doua mari categorii:  
- rumegusul si materialul lemons marunt, deseuri biodegradabile, raman 

pe suprafata parchetului, uniform distribuite;  
- materiale si echipamente uzate.  
Deseuri metalice - pot proveni de la executarea unor lucrari de întretinere 

si reparatie a utilajelor folosite la defrisare si recuperare sol fertil, în afara 
atelierelor specializate, unde vor rezulta deseuri metalice avand în componenta 
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piese de schimb si consumabile. Acestea vor fi colectate în spatii speciale în 
incinta carierei si valorificate periodic la unitati specializate în recuperarea si 
reciclarea acestora.  

Deseuri din cauciuc - sunt constituite din anvelope uzate, provenite de la 
utilajele mobile folosite la executia lucrarilor. Acestea se vor colecta si valorifica 
la unitati specializate.  

Uleiuri uzate – pot proveni de la utilajele (motoare, organe de transmisie) 
utilizate. Pentru evitarea poluarii suprafetei de lucru aceste operatiuni se vor 
efectua pe o platforma special amenajata în acest scop. Colectarea uleiurilor 
uzate se va face în recipienti speciali, care vor fi pastrati în depozite speciale, în 
incita carierei pana la valorificarea lor catre unitati specializate.  

Ambalaje - Se vor constitui în deseuri ambalajele nereturnabile, din carton 
sau hartie, provenind de la piesele de schimb si materialele cu care se 
aprovizioneaza unitatea executoare.  

II. Etapa de exploatare a extrasului geologic 
Deseurile rezultate din procesul de productie al unitatilor de extractie a 

lignitului prin lucrari miniere la zi - depozitele de steril - se încadreaza în 
categoria depozitelor de deseuri inerte-nepericuloase.  

Deseurile rezultate din activitatea obiectivului se încadreaza în doua 
categorii : 

 1. deseuri valorificabile: 
- materiale si echipamente uzate. 
 2. deseuri nevalorificabile: 
-  deseu menajer; 
- materialul steril, rezultat al exploatarii efective. 
In aplicarea H.G. 856/2008, art. 2, alin. 1, “deseurilor rezultate din 

activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a 
carierelor, tratare si stocare a resurselor minerale, sunt denumite în continuare 
deseuri extractive”. 

Rocile sterile provin din lucrarile miniere de deschidere si descopertare a 
zacamântului de lignit din perimetrul minier Rosia in perioada analizata si sunt 
depozitate in halda interioara. 
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Tabelul I.9.- ESALONAREA  VOLUMULUI DE STERIL 
 

ANUL 

REALIZAT 

PROGRAMAT 
CONFORM  

PROGRAMAT 
CONFORM  

FAZA DE 
GENERARE 

DEPOZITARE 

COD 
CONF. 

HG  
856/2002 

SF 805-811/2011 
SF 805-

840/2015 

HALDA  INTERIOARA 

mii mc mii mc mii mc 

2011 18000 22350 - 

Exploatare 
 lignit 

Halda de roci 
 sterile aferenta 

perimetrului 
 minier Rosia de 

Jiu 

01 01 02 

2012 19540 33875 - 

2013 18990 31875 - 

2014 16833 31625 
 2015 19830 31750 16880 

2016 15100 34125 26060 

2017 16800 34125 24533 

2018 - 34125 27080 

2019 - 24178 27300 

2020     30850 

2021     30850 

2022     30750 

2023     30750 

2024     30750 

2025     28263 

2026     26770 
Total 125093 278028 330836 

 
III. Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 
 
Prin executarea lucrarilor de reconstructie ecologica in perimetrul minier 

se vor genera urmatoarele deseuri: 
− deseuri metalice, rezultate din dezafectare si eventuale piese de schimb 

si consumabile provenite din activitatea de intretinere urgenta a utilajelor; 
− molozul rezultat din demolari - sparturi de beton si moloz rezultat din 

caramizi; 
− deseuri din cauciuc (anvelope uzate), provenite de la utilajele mobile 

echipate cu pneuri 
− ulei uzat de la utilaje si autobasculante si materiale adsorbante imbibate 

cu carburant si/sau ulei ; 
− deseu de lemn (cherestea) pentru cofrare; 
− deseuri menajere si ambalaje. 
O atentie sporita trebuie acordata la manipularea, transportul si 

depozitarea uleiurilor, combustibililor si lubrefiantilor, acestia constituind surse 
de contaminare a solurilor. 

Depozitul temporar al deseurilor va fi amplasat la punctul de lucru din 
cadrul incintei, iar depozitarea se va face în mod selectiv pentru fiecare categorie 
de deseuri. 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Simbol 805-881 

 

82 

 

Deseurile sub forma de fier vechi, conductori electrici, posturi 
transformare, lubrefianti, vor fi valorificate prin intermediul unor unitati 
specializate. 

Depozitarea temporara a deseurilor periculoase din constructii si demolãri 
se va realiza în containere de metal de mare capacitate. În cazul în care pe 
amplasamentul santierului exista o platforma betonata ce poate fi utilizata (grad 
de înclinare redus, acces facil), se recomanda utilizarea acesteia pentru 
amplasarea containerelor. 

Containerele utilizate trebuie sa asigure un grad ridicat de 
impermeabilizare - nu este permisa scurgerea de lichide din recipienti în timpul 
manipularii (stocarii) si al transportului. Indiferent de modul de stocare (pe 
platforma betonata sau pe sol) este necesara asigurarea acoperirii zonei de 
stocare pentru a împiedica spalarea deseurilor din containere în caz de 
precipitatii. 

În ceea ce priveste gestionarea deseurilor ce contin uleiuri, aceasta trebuie 
sa se realizeze în incinte unde accesul persoanelor neautorizate este interzis. 
Incintele trebuie împrejmuite si protejate împotriva infiltrarii apei, iar pardoseala 
trebuie sa fie acoperita cu un material rezistent la actiunea substantelor chimice 
si la scurgerile de lichid. Deoarece acestea sunt deseuri inflamabile, iar prin 
ardere la temperaturi scazute degaja compusi extrem de toxici (dioxine si furani), 
este absolut obligatorie asigurarea accesului la mijloacele de stingere a 
incendiului. 

În cazul în care nu pot fi îndeplinite conditiile de depozitare temporara la 
locul de generare, in scopul valorificarii si eliminarii prin agentii economici 
autorizati, deseurile respective trebuie ambalate si transportate în cel mai scurt 
timp la facilitati de eliminare. 
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Tabelul I.10.- TIPURI DE DESEURI GENERATE 
 

Sursa 
de 

deseuri 

Codul 
deseului *) 

Codul 
clasificarii 
statistice***) 

Denumirea 
deseului 
generat 

  
  

Mod de 
depozitre/eliminare 
  
  

Periculizitate 
Codul privind 

principala 
proietate 

periculoasa 
**) 

Cantitatea 
anuala 

prevazuta a 
fi generata 

  
  

Starea fizica 
(solid-S, 
lichid-L, 

Semisolid-SS)1) 
  

Et
ap

a 
de

 p
re

ga
ti

re
 a

 c
am

pu
lu

i 
m

in
ie

r 

13 02* 1.31 Uleiuri 
uzate 

- recipiente 
metalice 
-valorificata prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

H14, H4 < 0,05  t L 

15 01 06 10.21 
Ambalaje 
amestecate 

- europubele 
- valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

  0,06  t S 

16 01 6.11 

Parti din 
utilaje de 
exploatare 

casata 

- vrac 
-   valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

  0,1  t S 

16 01 04 7.42 Anvelope 
uzate 

  0,03 t S 

17 04 11 6.26 Menajer 

- europubele 
-  valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

  0,27 t SS 

Et
ap

a 
de

 e
xp

lo
at

ar
e 

li
gn

it
 

13 02 05* 

1.31 

Ulei TIN 

- recipiente 
metalice 
-  valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

H14, H4 

12,28 t L 

13 02 10* Ulei 
Hidraulic 

- recipiente 
metalice 
-  valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

0,60 t L 

13 02 08* Ulei Motor 

- recipiente 
metalice 
-  valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

0,60 t L 

15 01 03 7.53 Lemn - vrac   19,93 t S 

16 06 01* 8.41 Acumulatori 
auto 

-   valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

H6,H6 0,70 t S 

16 01 03 7.31 
Anvelope 

auto   2,70 t S 

17 04 05 6.11 
Deseu 
metalic   76  t S 

07 02 99 10.22 
Covor 
banda 

cauciuc 
  41 t S 

20 01 01 7.23 Hartie   0,80 t S 

20 01 21* 8.43 
Corp 

iluminat H6 0,1 t S 
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08 03 18 2.13 
Toner 

imprimanta 
  
  

  30 buc S 

17 04 11 6.26 Menajer 

- europubele 
-  valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

  3,08 t SS 

01 01 02 12.31 Steril 
Halda conf.  
HG 856/2008 

  
27000 – 

30000 mii 
mc afanati 

S 

E
ta

pa
 d

e 
in

ch
id

er
e 

si
 ec

ol
og

iz
ar

e 

17 04 05 6.32 

Deseuri 
metalice – 
amestecuri 

metalice 

-containere 
metalice 
  

  

Nu poate 
estimata in 

aceasta etapa 

S 

17 09 04 12.11 
Moloz – 

amestecuri 
deseuri 

- valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

  S 

17 04 11 6.26 
Deseuri 
menajere 

- europubele 
 - valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

  SS 

15 01 03 7.53 Lemn 

-  vrac 
- valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

  S 

13 02 05* 1.31 Ulei uzat 

- recipiente 
metalice 
- valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

H14, H4 L 

16 01 04 7.42 
Anvelope 

uzate 

- europubele 
- valorificare prin 
firma autorizata pe 
baza de contract 

  S 

 
1) Solid - S, Lichid - L, Semisolid - SS 
*) În conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase prevazuta în anexa nr.2 la 

Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 
deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 

**) Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. 
***) Conform Regulamentului CE2150/2002 privind clasificarea stastistica a deseurilor 
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4.2. Compoziția si toxicitatea sau periculozitatea deșeurilor solide produse 

de proiect 

 
Potrivit tehnologiei miniere aplicabile in exploatare lignitului prin lucrari 

miniere la zi serilul este singurul deseu rezultat efectiv din exploatare. 
Caracterizarea compozitiei, toxicitatii sau periculozitatii deseului extractiv-

steril se va prezenta conform „Planului de gestiune a deseurilor din industria 
extractiva pentru U.M.C. Rosia de Jiu, simbol 805-859/2017, avizat de  A.N.R.M 
Bucuresti. 

 
a) surse de deseuri-caracterizare 
Sursele de deseuri-caracterizate conform prevederilor Deciziei 

2009/359/CE din 30 aprilie 2009 de completare a definitiei deseurilor 
inerte, in aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 
2006/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind gestionarea 
deseurilor din industriile extractive, si ale Deciziei 2009/360/CE din 30 
aprilie 2009 de completare a cerintelor tehnice pentru caracterizarea 
deseurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind gestionarea deseurilor din industriile extractive. 

 
Depozitele de deseuri extractive sunt constituite dintr-un amestec 

neomogen, atât din punct de vedere granulometric cât si litologic asemanator 
rocilor gazda ale corpului de lignit ce este exploatat in cariera Rosia de Jiu. 
Sterilul excavat in cariera suporta, prin dislocare si transport, efectul de afanare 
in urma caruia isi mareste volumul cu 20÷25%.  

 
Decizia Comisiei din 30 aprilie 2009 cunoscută şi sub nr. 2009/360/CE 

prevede caracterizarea deşeurilor ca parte a planului de gestiune a deseurilor 
extractive. 

Scopul caracterizării deşeurilor extractive constă în obţinerea informaţiilor 
relevante privind deşeurile care urmează a fi gestionate pentru a putea evalua şi 
monitoriza proprietăţile, comportamentul şi caracteristicile acestora şi pentru a 
putea asigura gestionarea acestora în condiţii de siguranţă de mediu pe termen 
lung. 

Conform anexei la acest document, caracterizarea deşeurilor decurge după 
cinci grupe de informaţii şi anume: 

 
�  Informatii privind contextul – scopul lucrarilor propuse este 

exploatarea carbunelui energetic-lignit conform ANRM  Bucuresti cu nr. 
3496/2002, aprobata cu HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-
3010.2026. 

 
 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Simbol 805-881 

 

86 

 

�  Informatii de natură geologică privind depozitul care urmează a 
fi exploatat  

 
Identificarea unitătilor de deseuri care urmează a fi expuse prin extractie si 

procesare prin furnizarea de informatii relevante privind: 
 
— natura rocilor din jur, caracteristicile fizice si mecanice  
�  Halda  interioara  
Amplasamentul haldei interioare coincide cu perimetrul carierei, sterilul 

fiind depozitat in spatele frontului de exploatare, avand ca fundament culcusul 
stratului exploatabil V. 

Din punct de vedere litologic, formaţiunile care participa la alcătuirea 
fundamentului haldei interioare sunt reprezentate prin argila prăfoasa, argila 
nisipoasa si nisipuri fine prăfoase. 

Proprietăţile fizico-mecanice ale materialelor din fundamentul haldei se 
prezintă astfel: 

Roci de natura argiloasa : argilă, argila nisipoasa, argilă prăfoasa, se 
incadreaza in categoria rocilor plastic consistente la vartoase, cu 
compresibilitate medie, plasticitate mare (argila slaba), umede la saturate, cu 
următoarele caracteristici fizico-mecanice: 

• greutate specifica γs = 26,3 ÷ 27,2 kN/m3 
• greutate volumetrica aparenta γa = 18,0 4 ÷ 19,4 kN/m3 
• umiditatea naturala W=19,8 ÷27,8 % 
• indice de consistenta Ic=0,61÷ 0,80 
• indice de plasticitate Ip=22,5 ÷ 29,9 % 
• grad de umiditate Sr>0,9 
• modul de compresibilitate M2-3=125÷200daN/cm2 
• unghiul de frecare interna Φ=11÷18° 
• coeziunea C=0,14÷0,24 daN/cm2 
• compoziţie granulometrica:  
nisip   4-30 % 
praf 21-52%  
argila 34-75 % 
Roci de natura nisipoasa: nisipuri fine-prafoase, nisip prafos, cu 

compresibilitate medie, indesate, umede la foarte umede, având următoarele 
caracteristici fizico-mecanice: 

• greutate specifica γs = 26,3 ÷ 26,5 kN/m3 

• greutate volumetrica aparenta γa = 18,1 ÷ 19,6 kN/m3 

• umiditatea naturala W=22,0 ÷ 29,6 % 
• indice de indesare Id >0,7 
• modul de compresibilitate M2-3= 125 daN/cm2 
• unghiul de frecare interna Φ =22÷240 

• compoziţia granulometrica: 

nisip mediu   18 %  
nisip fin   74-84 %  
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praf        10-17%  
argila        4-10% 
 
— natura depozitului, caracteristicile fizice si mecanice 
Natura materialelor ce participa la formarea haldei este in functie de 

formatiunile litologice excavate din cariera si care ajung in halda interioara. 
Avand in vedere coloana litologica a campului minier  sterilul ce se va 

halda, in cea mai mare parte este alcatuit din material argilos-marnos. 
Depunerea sterilului s-a facut si se va face in conditiile amestecului 

rezultat direct din excavatii deci ca material neselectat, cu neomogenitate 
pronuntata a “granulozitatii aparente” si a gradului de afanare. 

Depunerea se face practic la umiditatea naturala a rocilor din zacamant, 
dar umiditatea poate creste foarte mult dupa depunerea in halda datorita apei 
provenite din precipitatii. 

In concluzie in legatura cu materialul ce se va halda se poate constata: 
- neomogenitate pronuntata: 
- neomogenitate ridicata a proprietatilor geomecanice; 
- comportarea diferita sub sarcina din punct de vedere al compresibilitatii 

si rezistentei la forfecare, in functie de indesarea si starea de umiditate la care a 
ajuns in timp materialul haldat (pe de o parte se produce o “consolidare” a 
materialului haldat sub greutate proprie deci o “imbunatatire”, iar pe de alta 
parte se produce cresterea umiditatii deci o “inrautatire”, ambele coroborate cu 
actiunea apei in pori). 

Caracteristicile fizico-mecanice ale materialului din halda conform “Studiu 
geotehnic pentru cariera Rosia de Jiu, 805-808/2008” sunt prezentate mai jos: 

�  Amestec de roci argiloase: argilă cenusie-negricioasa cu fragmente 
de cărbune sfaramicios, argilă prăfoasa, argila vineţie, argila cenuşie vineţie cu 
nisip galbui-cenusiu si elemente de pietriş, in procent de 39%, plastic 
consistente la vartoase, cu excepţia forajului G 11  amplasat pe treapta IV care a 
interceptat numai materiale argiloase plastic moi (Ic < 0,50), cu compresibilitate 
mare(G11 : M2-3<100) la medie, plasticitate mare (argila slaba) 20< Ip <35 si deci 
capacitate mare de deformare in prezenta apei, umede la saturate, cu 
următoarele caracteristici fizico-mecanice: 

• greutate specifica γs = 23,8 ÷26,6 kN/m3 
• greutate volumetrica aparenta γa = 18,4 ÷20,6 kN/m3 
• umiditatea naturala W=21,7÷37 ,4 %  
• indice de consistenta Ic=0,58 ÷0,84 (Ic=0,44÷0,49 in G l 1) 
• indice de plasticitate Ip=26,4 ÷34,2 % 
• grad de umiditate Sr=0,84 ÷1,12 
• porozitatea n= 32÷46 % 
• modul de compresibilitate M2-3=95÷181 daN/cm2 (M2-3=57÷71 daN/cm2 

in G 11 ) 
• unghiul de frecare interna φ= 9÷16° 
• coeziunea C=0,10 ÷0,17 daN/cm2 
• tasare specifica ep2 = 1,4÷2,35 cm/m   (ep2 =5,45÷6,15 cm/m in G1 1)  
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• compoziţie granulometrica: 
nisip   1-31 %  
praf   29-49 %  
argila 32-56 % 
�  Amestec de roci nisipoase: nisip fin prafos gălbui, nisip prafos 

cenuşiu, cenusiu-galbui, puncte de cărbune, micaceu, umed cu fragmente de 
cărbune nisip argilos vineţiu-gălbui, in procent de 57%, plastic consistente, cu 
excepţia forajului G1 1 amplasat pe treapta IV care a interceptat materiale 
nisipoase plastic moi (Ic < 0,50), cu compresibilitate mare (G 11  , M2-3<100), la 
medie, plasticitate mijlocie la mare, umede la saturate, uneori uscate, cu 
următoarele caracteristici fizico-mecanice: 

• greutate specifica γs = 22,8   27,4 kN/m3 

• greutate volumetrica aparenta γa = 15,8 ÷20,6 kN/m3 

• umiditatea naturala W=l0,1 ÷31,5 % 
• indice de consistenta Ic=0,50 ÷0,61(Ic=0,42÷0,43 in G l1) 
• indice de plasticitate Ip=7,6÷32,0 % 
• grad de umiditate Sr=0,35 ÷ 0,98 
• modul de compresibilitate M2-3=105 ÷13 daN/cm2 (M2-3=58 ÷77 

daN/cm2 in G1 1)  
• unghiul de frecare interna φ=12÷17° 
• coeziunea C=0,02÷0,06 daN/cm2 
• tasare specifica ep2 =2,25 ÷2,70 cm/m (ep2 =4,80 ÷5,40 cm/m in G l l )  
• compoziţia granulometrica:  
 nisip  40 - 98% 
 praf     9 - 37% 
 argila  2 - 56% 
 
�  Amestec de cărbune argilos cu cărbune lemnos uscat, sfaramicios in 

masa de argila, in procent de 4% având următoarele caracteristici: 
• greutate volumetrica aparenta γa = 15,9 kN/m3  
• umiditatea naturala W=43,8 % 
In concluzie : 
Conform fiselor geotehnice si geologice s-a constatat existenta unor zone 

de minima pe treapta IV de halda, prezentate in tabelul următor: 
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Tabelul I.11.- CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE STERIL 
 

Nr 
crt 

 
 

Nr. 
foraj 

 
 

Cota la zi 
 
 

Zona/ interval m 
 
 

Denumire material 
 
 

 
Caracteristici f izico-mecanice 

Ic M2-3 
daN/m2  

γa 
kN/m3  

    Φ 
grade 

C 
daN/cm2  

Sr       
 ep2                 

cm/m 

1 G l l  108,26 Treapta IV halda  
0-4 

Amestec nisipuri 
plastic moi 

0,42 77 19,2 12° 0,04 0,98     5,4 

2 G l l  108,26 
Treapta IV halda  
4-10,7 

Amestec de argile 
argile prăfoase, 
plastic moi 

0,44 
0,49 

64 
71 

18,6 
10,1 

13° 
14° 

0,10 - 
0,08 

0,94-    
6,15 0,95     

4,65 

3 G l l  108,26 
Treapta IV halda 
10,7-15,7 

Amestec nisipuri 
argiloase plastic moi 

0,43 58 19,0 14° 0,06 0,92     4,8 

4 G l l  108,26 
Treapta IV halda 
15,7-20,0 

Amestec de argile 
plastic moi 0,48 57 18,6 13° 0,10 0,92     5,45 

 
Caracteristicile de rezistenta (<p si c) au valori reduse si dependente de 

umiditatea rocilor. Se desprinde concluzia ca sunt absolut necesare lucrările de 
asecare care sa reducă nivelul apelor subterane din fundamentul haldei. 

Având in vedere condiţiile hidrogeologice grele din zona Roşia de Jiu, 
stadiul lucrărilor de excavare corelat cu lucrările de asecare si gospodărire a 
apelor se impune realizarea unei reţele de drenuri cu scopul preluării excesului 
de apa atat din terenul de fundament, cat si din materialul depus, cat si 
realizarea unei rezistente la forfecare mărita la nivelul terenului de fundament. 

In situaţia haldei interioare Roşia de Jiu se recomanda realizarea treptelor 
de baza din materiale nisipoase necoezive la slab coezive. 

Se va acorda o importanta deosebita drenarii terenului de fundament pe 
suprafaţa căruia se vor scurge apele din nisipuri. 

In acest se vor realiza drenuri filtrante umplute cu balast pe vatra 
definitiva inainte de depunerea treptelor de halda pentru preluarea excesului de 
apa atat din fundament cat si din materialul depus cu influenta pozitiva asupra 
stabilităţii haldei. 

Pentru asigurarea portantei materialelor care participa la formarea haldei 
interioare, din analiza rezulta ca aceasta este asigurata numai daca materialele 
haldate se incadreaza in categoria celor cu plasticitate mijlocie sau redusa 
(Ip<20), plastic consistente sau vartoase (Ic >0,5) si cu compresibilitate medie 
(M2-3>100). 

Aceste condiţii nu sunt îndeplinite in toate cazurile datorita prezentei 
apelor sau structurii rocilor si de aceea sunt necesare lucrări tehnologice de 
nivelare, compactare si consolidare a rocilor haldate si de gospodărire a apelor 
prin lucrări de drenare a apelor pentru asigurarea portantei necesare formarii 
unor noi trepte de halda si vehiculării utilajelor. 
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— mărimea si geometria depozitului  
Suprafata ocupata de depozitul de deseu extractiv este: 
o suprafata ocupata in prezent - in perioada 2012-2017 halda 

interioara a urmarit avansul fluxului de excavare si in prezent ocupa suprafata 
de 689.26 ha; 

o suprafata ocupata la incetarea activitatii de halda interioara va fi de 
772.42 ha. 

 
�  Natura deseurilor si manipularea preconizată  
 
— originea deseurilor din locatia de extractie si procesul care generează 

deseurile respective, precum prospectarea, extractia, sfărâmarea, concentrarea 
 Deseul extractiv ce rezulta din activitatea de exploatare a lignitului in 

perimetrul minier Rosia de Jiu - este reprezentat din formatiunile litologice din 
culcusul si acoperisul stratelor principale de lignit (de natura argilo-marnos). 

 
— descrierea substantelor chimice folosite pe durata tratării - nu este cazul. 

Deseurile extractive rezulta direct din excavatii-sunt un amestec neomogen, atât 
din punct de vedere granulometric cât si litologic asemanator rocilor gazda ale 
corpului de lignit ce este exploatat in perimetrul minier Rosia de Jiu. 

 
— clasificarea deseurilor în conformitate cu Decizia 2000/532/CE a 

Comisiei ( 1 ), incluzând proprietătile de periculozitate 
Pentru încadrarea în categoria de deseu în conformitate cu Decizia 

2000/532/CE a Comisiei ( 1 ), incluzând proprietătile de periculozitate, s-au 
prelevat in anul 2012, 3 probe de roci (2 din fronturile de excavare ale carierei 
Rosia si 1 din halda interioara aferenta carierei Rosia) iar in anul 2017 s-au 
prelevat alte 2 probe de roci din halda interioara aferenta perimetrului minier. 
Incercarile executate sunt prezentate in capitolul urmator. 

 
�  Comportamentul geotehnic al deseurilor  
 
Parametrii fizico-mecanici, relevanti pentru proiectarea, realizarea si 

conservarea haldelor sunt prezentati la capitolele anterioare conform Studiilor 
Geotehnice si Proiectelor Tehnice realizate la data intocmirii studiului. 

 
�  Caracteristicile si comportamentul geochimic al deseurilor  
S-au efectuat teste pentru determinarea continutului substantelor 

potential periculoase din deseu pentru mediu sau sănătatea umană - As, Cd, 
Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V si Zn. In ceea ce priveste continutul de sulfură in 
probele de roci prelevate a fost determinat de laboratorul ECOIND Bucuresti 
continutul maxim de sulf sub forma de sulfura. Aceste teste urmăresc să ofere 
date specifice depozitului de deseu extractiv cu privire la o serie de procese bio-
geo-chimice care pot duce la producerea drenajului rocilor acide-acidifierea 
haldelor.  
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Pentru încadrarea în categoria de deseu inert, conform Ordinului 180 din 
7.12.2010 si Directivei 2006/21/CE s-au facut urmatoarele investigatii: 

- in anul 2012 s-au prelevat 3 probe de roci, 2 din fronturile de 
excavare ale carierei si 1 din halda interioara; 

- in anul 2017 s-au prelevat 2 probe de roci din halda interioara 
aferenta perimetrului minier. 

Deșeurile sunt considerate deșeuri inerte, în înțelesul articolului 3 
alineatul (3) din Directiva 2006/21/CE si articolului 1 alineatul (1) din Decizia 
2009/359/CE, în cazurile în care sunt îndeplinite toate criteriile de mai jos, atât 
pe termen scurt, cât și pe termen lung: 

 
 (1)deșeurile nu vor suferi nicio dezintegrare sau disoluție semnificativă 

sau orice altă modificare semnificativă care poate cauza un efect negativ asupra 
mediului sau poate dăuna sănătății umane. 

 
Deseul extractiv rezultat in  urma exploatarii lignitului in perimetrul 

minier este format din argile si nisip, roci ce nu sufera nicio transformare 
semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard, nu reactioneaza 
in niciun fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afecteaza materialele cu 
care vin in contact intr-un mod care sa poata duce la poluarea mediului ori sa 
dauneze sanatatii omului.  

Pe întreaga suprafaţă a depozitului de deseuri extractive se întâlnesc 
resturi de cărbune (5÷3%) mai mici sau mai mari, amestecate cu materiale 
litologice, care nu modifica semnificativ propietatile fizice, chimice si biologice ale 
depozitului. 

 
 (2)deșeurile au un conținut maxim de sulf sub formă de sulfură de 0,1 % 

sau deșeurile au un conținut maxim de sulf sub formă de sulfură de 1 % și 
raportul potențialului de neutralizare, definit ca raportul dintre potențialul de 
neutralizare și potențialul acid și stabilit în baza unei încercări statice prEN 
15875, este mai mare de 3. 

 
In depozitele de deseuri extractive datorita continutului în sulfuri, prin 

expunere la oxigenul atmosferic se pot declansa o serie de procese bio-geo-chimice 
care pot duce la producerea drenajului rocilor acide-acidifierea haldelor. 

Interactiunea între oxidarea sulfurilor producatoare de acid si dizolvarea 
consumatoare de acid a mineralelor de protectie determina   pH-ul din apa 
interstitiala si drenajul, care la rândul lui influenteaza mobilitatea metalelor. 

Concentraţii crescute de metale grele în soluri, împreună cu un pH acid, 
sunt susceptibile de a spori asimilarea de metale grele de către plante şi om, 
ceea ce prezintă un risc ridicat pentru sănătatea oamenilor.  

Pentru a raspunde cerintelor descrise în, articolului 3 alineatul (3) din 
Directiva 2006/21/CE  privind definitia deseurilor inerte, in probele de roci 
prelevate a fost determinat in cadrul laboratorului ECOIND Bucuresti continutul 
maxim de sulf sub forma de sulfura.  
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Tabelul I.12.- CONȚINUT DE SULF DIN STERIL 
 

Indicator 
analizat/ 
perioada 

Valoarea masurata 

Valori de 
referinta O.M. 
756/1997 sol 

sensibil 

Valori de 
ref erinta 
Directiva 

2006/21/CE-
Decizia 

2009/359/CE 

Metoda 
de 

analiza 

Aparatura 
utilizata P1 

ARGILA-
MARNA 

2012 

P2 
NISIP 
2012 

P3 
DESEU 

EXT. 
2012 

P7 
DESEU 

EXT. 
2017 

P 8 
DESEU 

EXT. 
2017 

Valori 
normal

e 

P rag 
de 

alerta 

Sulfuri  < 0,02 < 0,01 - 
200 

mg/Kg
Su 

0,1% 
Spectofo
tometric 

SR 1SO 
10530:1997 

 
Conform tabelului precedent conținut maxim de sulf sub formă de sulfură 

se incadreaza cerintei Decizia 2009/359/CE fiind sub 0,1 %. 
 
(3)deșeurile nu prezintă niciun risc de autoaprindere și nu sunt inflamabile 
 
Din punct de vedere geologic şi litologic, depozitele studiate sunt foarte 

complexe, complexitate rezultată din faptul că roci subadiacente diferite ca 
vârstă geologică, natură, granulometrie, au fost aduse la zi şi amestecate într-un 
mod heterogen. 

Deseul extractiv rezultat in urma exploatarii lignitului in perimetrul minier 
este format din argile si nisip ce nu sufera nicio transformare semnificativa 
fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard, nu reactioneaza in niciun fel 
fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afecteaza materialele cu care vin 
in contact intr-un mod care sa poata duce la poluarea mediului ori sa dauneze 
sanatatii omului.  

Resturile de cărbune intalnite pe suprafata haldelor amestecate cu 
materiale litologice sunt in cantitati mici si nu dau materialelor haldate 
proprietatea de autoaprindere prin oxidare. 

 
 
(4)conținutul substanțelor potențial periculoase pentru mediu sau pentru 

sănătatea umană din deșeuri si, mai ales As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V și 
Zn, nu reprezinta un risc semnificativ pentru oameni și mediu atât pe termen 
scurt, cât și pe termen lung. 

 
Zona ocupata de depozitele de deseuri extractive aferenta perimetrului 

minier de exploatare Rosia este o zonă industrială, se încadrează în categoria de 
teren de folosinţă mai puţin sensibilă, urmand ca dupa executia lucrarilor de 
inchidere si ecologizare sa se incadreze in categoria de teren de folosinta 
sensibila. 

Pentru stabilirea caracteristicilor deseurilor extractive si încadrarea lor in 
valorile de referinţă pentru indicatorii analizaţi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, 
Pb, V și Zn), conform OM nr.756/1997 privind evaluarea poluării mediului 
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probele prelevate au fost analizate în cadrul laboratorul institutului ECOIND 
Bucuresti.  

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator, comparativ cu 
valorile de referinţă pentru indicatorii analizaţi în probele de sol, conform OM 
nr.756/1997 privind evaluarea poluării mediului.  

Compararea valorilor indicatorilor de calitate determinati in deseul 
extractiv cu valorile prevazute în OM nr.756/1997: 

�  în probele analizate in 2012 se prezinta urmatoarea situatie: 
- în proba 1/6935, calitatea rocilor depăşeşte valorile normale pentru 

arsen, crom total, cupru, nichel, dar se mentine sub valorile pragului de alerta; 
- în proba 2/6936, calitatea rocilor depăşeşte valorile normale pentru 

plumb, dar se mentine sub valorile pragului de alerta; 
- în proba 3/6937, calitatea rocilor depăşeşte valorile normale pentru 

arsen, crom total, cupru, nichel, dar se mentine sub valorile pragului de alerta. 
�  în proba nr. 7/2842 (steril), calitatea rocilor depăşeşte valorile 

normale pentru arsen, cupru si nichel, dar se mentine sub valorile pragului de 
alerta pentru folosinte sensibile. 

De asemenea a fost utilizată o scară de culori corelată cu valorile de prag 
stabilite prin Ordinul MAPM 756/1997 pentru concentraţia elementelor chimice 
din sol: 

 Concentratii mai mici decat cele normale 

 Concentratii peste cele normale 

 Concentratii peste pragul de alerta pentru folosinte mai putin sensibile 

 Concentratii peste pragul de interventie pentru folosinte mai putin sensibile 

 Concentratii foarte mari (peste dublul pragului de interventie) 

Notă: Cu toate că, în ceea ce priveşte contaminarea solurilor, pragul de alertă nu prezintă o importanţă prea 
mare, în analiza nivelului de poluare a fost totuşi utilizat pentru a permite o prezentare mai sugestivă a intensităţii 
poluării identificate. A fost utilizat doar pragul de alertă pentru folosinţe mai puţin sensibile deoarece s-a dorit 
prezentarea unitară a amplasamentelor analizate (care includ doar folosinţe mai puţin sensibile). 

In concluzie este indeplinita cerinta ca continutul substantelor potential periculoase pentru mediu sau pentru 
sănătatea umană din deseul extractiv, (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V si Zn) sa nu prezinta un risc semnificativ 

pentru oameni si mediu atât pe termen scurt, cât si pe termen lung. 
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Tabelul I.13.- CONȚINUTUL SUBSTANȚELOR POTENȚIAL PERICULOASE PENTRU MEDIU SAU PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ DIN 
STERIL 

 
 

 

Incercare 
executata 

U.M. Localizare 

Valori determinate/nr proba 

Valori 
normale 

Prag de alertă Prag de intervenţie 

Nr. proba 1 
marna-
argila 

2012 

Nr.proba 2 
Nisip 
2012 

Nr.proba 3 
deseu 

extractiv 

2012 

P7 
9054 

DESEU 
EXT. 

2017 

P8 
9055 

DESEU 
EXT. 

2017 

Folosinţă 
sensibilă 

Folosinţă 

mai puţin 
sensibilă 

Folosinţă 
sensibilă 

Folosinţă 

mai puţin 
sensibilă 

Arsen 

mg/kg 
s.u. 

Cariera Rosia 
de Jiu 

6,46 4,19 8,63 5.36 0.18 5 15 25 25 50 
Cadmiu 0,17 0,11 0,30 0.18 0.08 1 3 5 5 10 

Cobalt 11,50 6,40 13,90 11.2 6.14 15 30 100 50 250 
Crom total 35,60 16,80 31,50 28.4 14.3 30 100 300 300 600 

Cupru 27,8 4,50 28,2 20.8 3.62 20 100 250 200 500 

Mercur <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 0.1 1 4 2 10 
Molibden <0,025 <0,025 <0,025 0.06 <0.03 2 5 15 10 40 
Nichel 55,20 16,70 51,90 43.7 18.2 20 75 200 150 500 

Plumb 20,00 41,10 12,30 11.1 4.57 20 50 250 100 1000 
Vanadiu 20,80 13,20 27,50 24.3 10.8 50 100 200 200 400 

Zinc 67,80 23,80 65,00 48.4 21.3 100 300 700 600 1500 
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(5) deșeurile nu conțin niciun fel de produse utilizate în extracție si 
procesare care ar putea dăuna mediului sau sănătății umane. 

 
Nu este cazul. Deseurile extractive rezulta direct din excavatii-sunt un 

amestec neomogen, atât din punct de vedere granulometric cât si litologic 
asemanator rocilor gazda ale corpului de lignit ce este exploatat in perimetrul 
minier Rosia de Jiu. 

Având în vedere ca sunt indeplinite toate cele cinci criterii impuse 
de Directiva 2006/21/CE completata de Decizia 2009/359/CE, deseul 
extractiv ce rezulta in urma operatiilor de exploatare a lignitului in 
perimetrul minier Rosia de Jiu se incadreaza in categoria deseurilor 
inerte (cod conf. H.G. 856/16.08.2002 – 01 01 02). 

 
 b) clasificarea instalatiei in functie de deseurile depozitate 
 
 Clasificarea instalatiei in functie de deseurile depozitate, conform 

prevederilor anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 856/2008 si ale 
Deciziei 2009/337/CE din 20 aprilie 2009 privind definirea criteriilor de 
clasificare a instalatiilor de gestionare a deseurilor in conformitate cu 
anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind gestionarea deseurilor din industriile extractive 

 
Clasificarea instalaţiilor pentru deşeuri miniere, în conformitate cu 

cerinţele HG nr. 856/2008 (clasificarea sau nu în categoria A), se realizează 
prin evaluarea celor 3 criterii prezentate în Anexa 3 şi detaliate în Decizia 
2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare a instalaţiilor de 
gestionare a deşeurilor în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/21/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din 
industriile extractive. 

Evaluarea criteriilor de încadrare pentru depozitul de deseu extractiv 
aferent perimetrului minier Rosia de Jiu este prezentată în continuare: 

 
1) primul criteriu - un esec sau o operare incorectã, cum ar fi 

prãbusirea unei halde sau fisurarea unui baraj, ar putea conduce la apariţia 
unui accident major, asa cum rezultã în baza unei evaluãri de risc, care ţine 
cont de factori, cum ar fi mãrimea actualã sau viitoare a instalaţiei pentru 
deseuri, amplasamentul si impactul acesteia asupra mediului. 

 
In sensul Deciziei 2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare 

a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor în conformitate cu anexa III la 
Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
gestionarea deşeurilor din industriile extractive, o instalaţie de gestionare a 
deşeurilor este clasificată ca făcând parte din categoria A, în conformitate cu 
anexa III primul alineat din Directiva 2006/21/CE, în cazul în care 
consecinţele preconizate pe termen scurt sau lung ale unei defecţiuni datorată 
pierderii integrităţii structurale sau exploatării incorecte a instalaţiei de 
gestionare a deşeurilor ar putea genera:  
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(a) un potenţial de pierdere de vieţi omeneşti care nu poate fi considerat 
neglijabil; 

(b) un pericol serios pentru sănătatea umană; 
(c) un pericol serios pentru mediu. 
Din datele prezentate in doc. Studiu geotehnic pentru halda interioara 

cariera Rosia de Jiu, simbol 805-808/2009, se desprind urmatoarele concluzii: 
- calculele de stabilitate prezinta factori de stabilitate acoperitori pentru 

conditii normale; 
- rezultatele analizelor arata ca o pondere hotaratoare in asigurarea 

stabilitatii haldei o au caracteristicile geomecanice ale materialelor haldate cat 
si cele ale suprafetei de separare si mai ales a terenului de baza. 

In scopul asigurarii si cresterii stabilitatii pentru Halda interioara 
aferenta perimetrului minier Rosia de Jiu, Studiu geotehnic pentru halda 
interioara cariera Rosia de Jiu, simbol 805-808/2009,  propune o serie de 
masuri in scopul asigurarii si controlului stabilitatii: 

• Respectarea geometriei recomandate in prezentul studiu, fara 
depăşirea unghiului general de taluz si a unghiurilor parţiale 

• Modelarea, nivelarea si compactarea zonelor ce au tendinţe de 
alunecare locala datorita inmuierii materialului in prezenta excesului de 
umiditate 

• Urmărirea in permanenta a stării taluzurilor de halda, a stării de 
inmuiere a materialului si a stagnării apelor in halda 

• Haldarea cat mai uniforma a materialului, cu nivelarea conurilor de 
depunere la cotele de vehiculare ale abzeterelor. Se impune respectarea 
procesului tehnologic de haldare, prin care sa se realizeze o haldare continua si 
uniforma, iar pe timpul iernii sa se evite incorporarea zăpezii si a ghetii in 
treptele de depunere 

• Abzeterul nu se va apropia la mai puţin de 40m de muchia treptei de 
15m pe care vehiculează sau de cea mai apropiata fisura de desprindere, 
apropierea maşinii de haldat fata de marginea superioara a taluzului treptei de 
lucru de 15m pe care se găseşte sa nu depăşească 40-45m; 

• In apropierea cornişei (marginea superioara) a taluzului si 
respectiv la piciorul taluzului sa se menţină un spaţiu curent de garda de 
minim 15m 

• Se va evita in timpul haldarii si dupa haldare crearea de zone cu 
exces de umiditate prin stagnarea indelungata a apelor in denivelările formate 
pe suprafeţele de haldare. Aceste acumulări de ape conduc la slăbirea 
proprietăţilor fizico-mecanice ale pământurilor depuse, facilitând producerea 
unor alunecări de teren; 

• Pentru protejarea taluzurilor se vor sapa canale de dirijare a apelor 
la baza acestora. Apele superficiale provenite din precipitaţii si din infiltraţii de 
pe taluzuri se vor evacua direct de pe trepte prin aceste şanţuri si canale 
dirijate spre cotele minime ale treptei, fiind preluate prin intermediul staţiilor 
mobile de pompe. 

• Pe vatra carierei axul cotelor minime va fi marcat printr-un dren 
colector umplut cu balast, care va constitui calea principala de dirijare a apelor 
superficiale spre staţiile de pompe si va constitui drenul principal al apelor de 
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infiltraţie sub halda interioara. Acest dren poate fi completat de o scarificare a 
terenului pentru o mai buna înfrăţire a treptei de halda cu terenul de baza. 

• Reţeaua de drenuri va avea ca scop menţinerea nivelului apei la 
adâncimi sub 2m si preluarea excesului de umiditate din materialul 
depus(accelerarea consolidării). 

• Realizarea de lucrări de gospodărire a apelor ( canale, drenuri) 
pentru preluarea apelor de suprafaţa, scurse sau infiltrate din taluzele carierei.  

• Realizarea treptelor de baza din materiale necoezive, din intervalul 
stratelor V-VI, la umiditatea naturala (< 20%).  

• Treptele de halda in special cele de baza se vor depune pe 
suprafeţe stabile cu o înclinare de maxim 3°, fara băltiri si zone moi. 

• Se recomanda realizarea contactului direct intre partea inferioara a 
treptei de baza si materialul filtrant al drenurilor. 

• In scopul evitării impotmolirii utilajului de haldat, se recomanda 
evitarea stagnării apei pe berme si compactarea suprafeţelor de vehiculare. 

• In scopul gospodăririi apelor se recomanda realizarea bermelor cu 
o panta de 1-2% către spaţiul nehaldat. 

• Se recomanda acordarea unei atenţii deosebite realizării lucrărilor 
de gospodărire a apelor, consolidării si receptionarii acestora de către 
beneficiari, cu intocmirea proceselor verbale de calitate pentru lucrările care 
devin ascunse. 

• Se recomanda urmărirea permanenta a funcţionarii lucrărilor de 
gospodărire a apelor, a lucrărilor de consolidare, compactarea treptelor depuse 
si remedierea imediata a fenomenelor anormale. Monitorizarea haldei prin 
lucrări de urmărire vizuala si topografica a comportării in timp. 

• Urmăriri vizuale si topografice ale suprafeţelor cu sarcini 
tehnologice. 

Beneficiarul va asigura in mod riguros controlul si urmarirea in timp a 
haldelor de steril atat in perioada de executie prin: urmarirea realizarii 
lucrarilor de decopertare sol fertil, a lucrarilor hidrotehnice si a lucrarilor 
tehnologice in vederea asigurarii stabilitatii haldei de steril, respectiv de 
realizare a geometriei haldei in ceea ce priveste inaltimea de treapta, bermele 
finale, unghiul general de taluz. 

 
Studiile Geotehnice incadeaza haldele de deseu extractiv conform HG. 

766/1997 modificata de HG 1231/2008 in Categoria de importanta C – 
constructive de importanta normala. 

Din analiza documentatiei citate anterior, situatia proiectata conform 
Studiului de Fezabilitate sb.804-840/2015 si amplasmentul haldei interioare 
consideram ca factorul de stabilitate este acoperitor. 

Deci un eveniment ce corespunde primul criteriu un esec sau o 
operare incorectã, cum ar fi ipoteza prãbusirea unei halde nu poate 
genera impacturile prevazute la aliniatele (a), (b) si nici (c). 

Conditie esentiala pentru asigurarea stabilitatii si afirmatia “nu poate 
genera impacturile prevazute la aliniatele (a), (b) si nici (c)” sunt: 

- respectarea geometriei proiectate conform Studiului de Fezabilitate sb. 
804-840/2015, corelata cu Studiile Geotehnice si Proiectele Tehnice existente 
si cele ce se vor executa in perioada urmatore pentru controlul haldei in 
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formare si conservare (Art. 2.9 din Prescriptii tehnice privind proiectarea, 
realizarea si conservarea haldelor – PT–C-39); 

- respectarea Prescriptiilor tehnice privind proiectarea, realizarea si 
conservarea haldelor – PT–C-39 si Normele specifice de protectia muncii pentru 
extragerea substantelor minerale utile in cariere cu mijloace mecanizate – 
Partea I – lignit, aprobate cu Ord 741/2000. 

In concluzie stabilitatea depozitului de deseuri extractive este 
determinată de configuraţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de 
fundare, particularităţile hidrodinamice ale apelor din zonă, interacţiunea 
acestora cu materialul depozitat si caracteristicile geotehnice (porozitate, unghi 
de frecare internă, coeziune, greutate specifică, umiditatea etc). In ceea ce 
priveste fenomenele generatoare de alunecari de teren, caracteristicile 
geologice, geomorfologice, genereaza o probabilitate minima de producere a 
acestora, in conditiile respectarii proiectelor de stabilitate, realizate si cele ce se 
vor executa in perioada urmatore pentru controlul haldei in formare si 
conservare pentru condiţiile specifice amplasamentului şi caracteristicile 
materialului haldat. 

 
2) al 2–lea criteriu - conţine deseuri clasificate ca periculoase conform 

Ordonanţei de urgenţã Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, 
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 451/2001, cu modificãrile si completãrile 
ulterioare, deasupra unor anumite praguri. 

 
Referitor la enunţul acestui criteriu preluat ca atare din Anexa 3 a HG 

nr. 856/2008, menţionăm că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 
privind regimul deşeurilor a fost abrogată şi înlocuită cu Legea nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor ce a fost si ea modificata prin OUG nr.68/2016 si 
Legea nr.166/2017.  

Deseurile extractive rezulta direct din excavatii - sunt un amestec 
neomogen, atât din punct de vedere granulometric cât si litologic asemanator 
rocilor gazda ale corpului de lignit (argile-marne si nisipuri) ce este exploatat 
din perimetrul minier Rosia de Jiu si a fost incadrat in Avizul ANRM – Plan de 
gestiune deseuri din ind. Extractiva ca nepericulos la codul 01 01 02 – deseu 
de la excavarea minereurilor ne-metalifere – HG 856/2002. 

Referitor la cerinta privind “continutul de substante periculoase din 
deseul extractiv” pentru încadrarea în categoria de deseu inert, conform 
Ordinului 180 din 7.12.2010 si Directivei 2006/21/CE, s-au prelevat 3 probe 
din halda interioara aferenta perimetrului minier. In probele prelevate a fost 
analizat conform Deciziei 2009/359/CE continutul substantelor potential 
periculoase pentru mediu sau pentru sănătatea umană din deseuri si, mai ales 
As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V si Zn.  

Avand in vedere incercarile prezentate anterior (continutul  indicatorilor 
determinati) referitor la cel de-al 2 lea criteriu putem spune ca –  depozitul de 
deseu extractiv  nu conţine deseuri clasificate ca periculoase. 
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3) al 3–lea criteriu - conţine substanţe ori preparate clasificate ca 
periculoase conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 200/2000 privind 
clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor si preparatelor chimice 
periculoase, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 451/2001, cu modificãrile si 
completãrile ulterioare, sau Hotãrârii Guvernului nr. 92/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea 
preparatelor chimice periculoase, cu modificãrile si completãrile ulterioare, 
deasupra unor anumite praguri. 

 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001 a fost abrogată de către 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 145/2008. 

Cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 
periculoase pentru om şi mediu, în vederea introducerii pe piaţă a acestora, 
este oferit la ora actuală si prin Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al  
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. Aceste 
modificări legislative nu schimbă încadrarea celor doua depozite de deseu 
extractiv analizate în acest criteriu. 

Dupa cum s-a aratat si la cel de-al II – lea criteriu deseurile extractive 
analizate rezulta direct din excavatii -sunt un amestec neomogen, atât din 
punct de vedere granulometric cât si litologic asemanator rocilor gazda ale 
corpului de lignit ce este exploatat din perimetrul minier Rosia de Jiu si nu 
conţine substante clasificate ca periculoase. 

Deci referitor la ce-l de-al 3 lea criteriu putem spune ca – depozitul 
de deseu extractiv nu conţine substante clasificate ca periculoase. 

In consecinţă, urmare a evaluării prezentate (criteriile 1,2 si 3) în 
conformitate cu prevederilor anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 
856/2008 si ale Deciziei 2009/337/CE din 20 aprilie 2009, depozitele de 
deseuri extractive aferenta perimetrului minier de exploatare Rosia de 
Jiu nu se clasifica ca fiind în categoria A a instalaţiilor pentru deseuri. 
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4.3. Metodele pentru colectarea, depozitarea, tratarea, transportul si 

depozitarea finala a acestor deșeuri 

 
Avand în vedere etapa actuala de dezvoltare a carierei Rosia de Jiu se va 

aplica, în continuare, „Metoda de exploatare cu transportul partial al 
sterilului la halde interioare si transbordarea partiala în halde 
interioare (clasa IV.3.)” si „tehnologia de excavare, transport si haldare în flux 
continuu”, prin utilizarea complexelor de excavare, transport si haldare. 

Exploatarea lignitului (excavare steril si carbune) se realizeaza cu 9 
excavatoare cu rotor, din care: 3 excavatoare tip SRS 2000×30/7, 5 
excavatoare tip ERc 1400×30/7 si 1 excavator tip SRS 1300×26/3,5. 

Procesul de exploatare în carieră presupune două etape principale: 
- etapa de descopertare a stratelor de cărbune, sau etapa de pregătire; 
- etapa de extracţie propriu-zisă a cărbunelui. 
In cazul carierei Rosia de Jiu, cele doua etape se realizeaza concomitent, 

dat fiind faptul ca sunt in exploatare mai mute strate de carbune, separate de 
intercalatii sterile. 

Transportul sterilului si carbunelui rezultat în urma excavatiilor, se 
realizeaza pe benzi transportoare tip B 1600÷2250.  

La iesirea din cariera, distributia sterilului si a carbunelui se face prin 
intermediul benzilor de distributie amplasate în nod. Pe treptele inferioare 
distributia se realizeaza prin intermediul utilajelor de tip MHD si MAN. 

Sterilul va fi transportat la halda interioara, iar carbunele în depozitul de 
carbune Rosia.Depunerea sterilului in halda se realizeaza cu 5 masini de 
haldat, din care: 

- 2 tip A2RsB 12500.95; 
- 1 tip A2RsB 6300.95; 
- 1 tip A2RsB 6300.90; 
- 1 tip M.H. 4400.170. 
Halda interioara va avea la incetarea activitatii: 
- 10  trepte (din care trei deasupra terenului natural pe taluzul nord-est 

si nord-vest) intre cotele +85 ÷ + 200; 
- inaltimea maximă a treptelor de depunere max.15m;  
- berma minima de lucru=150 m; 
- unghiul de taluz general = 3° 
- ungiuri de taluz marginal -taluz nord-est = 8°  
     -taluz nord-vest = 6°  
Pe parcursul avansarii fronturilor de halda lungimea si inaltimea acestora 

variaza, astfel incat se va urmari permanent adaptarea  acestora la configuratia 
treptelor finale in limita perimetrului aprobat, in vederea asigurarii stabilitatii 
taluzului final si a conditiilor de redare in circuitul economic. 

Mai multe detalii privind descrierea lucrarilor de haldare a deseului 
extractiv sunt prezentate în Capitolul 2.3. „Descrierea componentelor importante 
ale proiectului”Conform avizului ANRM Bucuresti la „Planul de gestionare a 
deseurilor din industria extractiva perimetrul minier Rosia de Jiu, simbol 805-
859/2017” si legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor din industria 
extractivă, depozitul de deşeuri rezultat din exploatarea lignitului nu se 
clasifică în categoria A. 
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Tabelul I.14- ELEMENTE DE CLASIFICAREA A DESEULUI EXTRACTIV SI A 
DEPOZITULUI AFERENT 

 

Faza de 
generare 

Clasificare
a deseului 

conf.  
HG 

856/2002 

Starea 
fizica 

(solid-S, 
lichid-L, 
Semisolid

-SS) 

Tipul 
deseului 

conf. 
Directiva 
2006/21/

CE 

Tipul 
depozitului 

conf.  
HG 

856/2008 

Depozit 
categ. 

 A  
conf.  
HG 

856/2008 

Durata de 
depozitare 

conf.  
HG 856/2008 

– art. 4, pct 15 

Exploatare 
lignit 

01 01 02 
 S Inert 

Halda – art. 
4, pct 10 nu 

a)  nu este cazul 
b) nu este cazul  
c) nu este cazul  
d)Halda interioara-
nu este cazul  
d)Halda exterioara 
– este inchisa  

 
4.4. Locațiile pentru eliminarea finală a tuturor deșeurilor solide, luând în 

considerare Planul (planurile) de gestionare a deșeurilor în cauză 
 
Deşeurile generate din activitatea desfaşurată în carieră se depozitează 

temporar, în magazii sau pe platforme betonate de unde sunt predate 
agentilor autorizati in scopul valorificarii sau eliminarii. 

Spatiile de depozitare temporara a deşeurilor periculoase tin seama de 
categoriile de deşeuri produse şi de gradul lor de periculozitate, avandu-se în 
vedere în primul rand asigurarea conditiilor de protectie a mediului şi a 
sănataţii personalului angajat.  

Conform prevederilor HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor 
şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, 
toate deşeurile produse în societate au fost încadrate de agentul economic în 
categoriile mentionate în tabelul de mai sus şi pentru toate se va ţine evidenţa 
conform anexei 1 a acestei Hotărâri de Guvern, într-un registru. 

Producătorii de deşeuri, precum şi unităţile specializate în conceperea şi 
proiectarea activităţilor ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii: 

� să conceapă şi să proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice 
astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deşeuri generată de 
aceste tehnologii; 

� să conserve produsele în mod corespunzător, pentru a preveni 
deteriorarea şi transformarea acestora în deşeuri; 

� să evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, 
produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a 
depăşirii termenului de valabilitate; 

� să valorifice în totalitate dacă este posibil din punct de vedere 
tehnic şi economic subprodusele rezultate din procesele tehnologice; 

� să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau 
deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase; 

� să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate 
operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii; 

� să nu genereze fenomene de poluare prin descărcari necontrolate 
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de deşeuri în mediu; 
� să ia măsurile necesare, astfel încât eliminarea deşeurilor să se 

facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei şi a 
mediului; 

� să nu abandoneze deşeurile înainte de colectare în vederea 
valorificării sau eliminării acestora; 

� să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să 
urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina 
producătorilor de deşeuri. 

Pană la deschiderea la vatră a carierei si crearea spatiului necesar 
pentru trecerea la haldare interioară, sterilul excavat a fost depus in halda 
exterioara Rosia de Jiu. 

Halda exterioara este poziţionată in extinderea carierei Roşia de Jiu spre 
cariera Pesteana Nord, fiind depusa peste terenul preexistent, neafectat de 
lucrări miniere, in zona fostei albii a râului Jiu. 

In prezent activitatea in halda exterioara a incetat in anul 2001, halda 
este eliberata de sarcini tehnologice si redata in totalitate in circuitul productiv 
(709.27 ha, din care 506.41 ha agricol si silvic 202.88 ha).  

 
Halda  interioara (activitatea de haldare a inceput in anul 1995) aferenta 

perimetrului minier Rosia de Jiu este reprezentata de golul ramas in urma 
exploatarii prin cariera a lignitului si este delimitat astfel:   

→ la nord, o linie conventionala care urmareste firul vaii Timiseni, 
limita sudica a depozitului de carbune si traseul caii ferate Filiasi-Tg. Jiu; 

→ la nord-est, o linie conventionala paralela cu digul Jiului 
regularizat; 

→ la est, o linie conventionala care o delimiteaza de halda exterioara 
Rosia de Jiu si DJ 674; 

→ la sud (sud-est, sud-vest) o linie conventionala care urmareste firul 
Vaii Paraului si latura de nord-est a localitatii Farcasesti si Farcasesti Mosneni; 

→ la vest, de zona taluzului in exploatare al carierei. 
 
Haldele pentru steril au fost fixate ca amplasament si volume de 

inmagazinare, in cadrul documentatiilor tehnico-economice elaborate initial: 
- S.T.E - Deschiderea si punerea in exploatare a rezervelor de lignit din 

campul minier Rosia de Jiu la o capacitate de productie de 6,1 milioane t/an, 
simbol 55-238/1969 aprobată prin H.C.M. nr. 1893/1969; 

- P.E. Dezvoltarea capacitatii de productie a carierei Rosia de Jiu, jud Gorj de la 
o capacitate de 6,1 milioane t/an lignit brut, la 8,0 milioane t/an a fost aprobată prin 
Decret nr. 351/1979, pe baza proiectului de executie simbol 805 – 123b/1979,  

- P.E. Deschiderea si punerea in exploatare a carierei Rosia de Jiu, la o 
capacitate de 8 000 mii tone / an lignit ” a fost aprobată prin Decret nr. 268/1985 si 
prin H.C.M. nr. 178 / 1985, pe baza proiectului de executie simbol 805 – 300/1985. 

In perioada 1990-2001 au fost elaborate documentatiile necesare 
obtinerii licentei de exploatare eliberata de catre ANRM Bucuresti cu nr. 
3496/2002, aprobata cu HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-
3010.2026 - S.F. sb. 805-531/1999. 
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In anul 2015 conform actelor aditionale la licenta de exploatare au fost 
elaborate documentatiile necesare extinderii perimetrului de licenta de la 
17,388 Km2 la 19,913 km2 (S.F. sb. 805-840/2015). 

Caracterizarea geotehnica haldelor si verificarea stabilitatii s-au analizat 
in: 

-Studiu geotehnic pentru determinarea caracteristicilor geotehnice ale 
formatiunilor din cariera Rosia-805-400/92 

-Studiu geotehnic - controlul si expertizarea alunecarii de taluzuri la 
cariera Rosia si halda-CS. 600-13.20/92 

-Studiu geotehnic - controlul si expertizarea alunecarii de taluze de halda 
si cariera - Halda Rosia de Jiu-CS. 600-13.20 F.20./92 

-Studiu geotehnic la cariera Rosia de Jiu-805-466/94 
-Studiu geotehnic halda interioara Rosia de Jiu-805-476/94 
-Studiu geotehnic privind comportarea in timp a taluzelor de lucru si 

definitive la cariera Rosia-805-513/98 
-Studiu geotehnic privind comportarea in timp a taluzelor de lucru si 

definitive la cariera Rosia-805-544/2000 
-Studiu geotehnic privind comportarea in timp a taluzelor de lucru si 

definitive la cariera Rosia de Jiu-815-513B 
-Studiu privind evolutia regimului hidrodinamic natural in zona haldelor 

interioara si exterioara de steril -805-582/2001 
-Foraje de hidroobservatie in halda exterioara cariera Rosia -805-

733/2005 
Amplasamentul haldelor s-a stabilit pe baza studiilor geotehnice  al 

terenului pe care se face depunerea unde au fost precizate: morfologia 
terenului pe care se aseaza halda, proprietatile fizico-mecanice ale rocilor din 
fundamentul haldei, geometria taluzurilor generale, marginale si de lucru in 
halda, in functie de durata lor de existenta si de mijloacele de haldare folosite, 
regimul apelor de suprafata si subterane in zona amplasamentului, conditiile 
de stabilitate a terenului pe care urmeaza a se aseza halda, lucrarile ingineresti 
necesare asigurarii terenului ce se alege pentru haldare, distanta minima de 
asezare a constructiilor in aproprierea haldelor. 

Avand in vedere etapa actuala de dezvoltare a carierei Rosia de Jiu se va 
aplica, in continuare pana in anul 2026 “Metoda de exploatare cu transportul 
partial al sterilului la halde interioare si transbordarea partiala in halde interioare 
(clasa IV.3.)" si „tehnologia de excavare, transport si haldare in flux continuu” prin 
utilizarea complexelor de excavare, transport si haldare.  

In concluzie in toata perioada analizata (2020-2016), intregul volum de roci 
sterile excavat din cariera Rosia de Jiu este depus in halda interioara (spatiul 
rezultat  in urma exploatarii in cariera incepând cu anul 1973 corespunde 
necesitatilor privind repartizarea integrala a volumelor de steril in halda 
interioara), iar halda exterioara este eliberata de sarcini tehnologice si redata in 
totalitate in circuitul productiv (709.27 ha, din care 506.41 ha agricol si silvic 
202.88 ha).  
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4.5. Tipurile si cantitățile de efluenți lichizi generate de proiect in timpul 

construcției, funcționării și a dezafectării 

 
Pe amplasamentul perimetrului minier Rosia de Jiu vor fi gestionate 

doua tipuri de ape uzate: 
- apa uzata fecaloid menajera; 
- apa de asecare provenita în cariera din precipitatii si infiltratii. 
Bilanţul apei pe întregul amplasament ce cuprinde debitele maxim zilnic, 

mediu zilnic şi anual pentru fiecare tip de apa si zona este urmatorul: 
�  apa uzata menajera: 
- incinta principala Rosia de Jiu 
Qzi maxim – 406.13 mc 
Qzi mediu – 105.6 mc 
Qanual – 61.60 mii mc 
- incinta depozit carbune 
Qzi maxim – 522.00 mc 
Qzi mediu – 424.66 mc 
Qanual – 110.40 mii mc 
- incinta Est Rosia 
Qzi maxim – 432.00 mc 
Qzi mediu – 323.00 mc 
Qanual – 86.00 mii mc 
- incinta Vest Rosia 
Qzi maxim – 1451.52 mc 
Qzi mediu – 1116.56 mc 
Qanual – 290.30 mii mc 
 
�  apa de asecare provenita din precipitatii si infiltratii: 
- receptor canalul Valea Paraului 
Qzi maxim – 53669.48 mc 
Qzi mediu – 41284.24 mc 
Qanual – 15068.75 mii mc 
- receptor canalul Pilot 
Qzi maxim – 6769.41 mc 
Qzi mediu – 5207.26 mc 
Qanual – 1900.65 mii mc 
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Tabelul I.15.- CENTRALIZAT BILANTUL APEI EVACUATE DIN PROCELUL DE 
EXPLOATAREA A LIGNITULUI 

 

Sursa ape uzate, 
proces tehnologic 

Total ape uzate 
generate* Ape uzate evacuate 

Ape 
recirculate 
in obiectiv 

mc/zi mii mc/an 
menajere* industriale asecari 

mc/
zi 

mc/
an mc/zi mii 

mc/an 
mc/
zi 

mc/a
n mc/zi mii mc/an 

E
xt

ra
ct

ia
 c

ar
bu

ni
lo

r 
in

fe
ri

or
i 

lig
ni

t 

Incinta 
Principala 
Rosia 

105.60 61.60 105.60 61.60 - - - - - - 

Incinta depozit 
carbune Rosia 

424.66 110.40 424.66 110.40 - - - - - - 

Incinta Est 
Rosia 5539.56 1986.65 332.30 86.00 - - 5207.26 1900.65 - - 

Incinta Vest 
Rosia 

42400.80 15359.05 1116.56 290.30 - - 41284.24 15068.75 - - 

*conform AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APEI 
 
 
4.6. Compoziția si toxicitatea sau periculozitatea tuturor efluenților lichizi 

produși de proiect si metodele pentru colectarea, depozitarea, tratarea, 

transportul si depozitarea finala a acestor efluenți lichizi 
 
În această sectiune sunt prezentate detalii privind strategia de 

gospodărire a apelor uzate provenite din toate fazele de exploatare a lignitului 
in perimetrul minier Rosia de Jiu. 

Regimul/graficul generarii apelor uzate este urmatorul:  
- regimul de generare al apelor uzate menajere este corelat cu programul 

de lucru – 5 zile/saptamana, 8 ore pe zi. Namolul rezultat de la Sediu Asecari 
si Sediu Vest Rosia este vidanjat de firme specializate pe baza de contract. 

- evacuarea apelor de asecare are regim permanent in perioada de 
activitate. 

�  Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare  
Principalele lucrari sunt cele de defrisare din care  nu rezulta poluanti 

care sa fie evacuati în cursurile de apa, de aceea nu sunt necesare statii sau 
instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate. 

În timpul executiei lucrarilor, substantele care ar putea polua local si 
temporar apele si solul sunt combustibilii, lubrifiantii si rezidurile ce pot fi 
manevrate sau deversate neglijent în timpul functionarii utilajelor (fierastraie 
mecanice, tractor, buldozer, incarcator frontal, excavator si autocamioane). 

O alta sursa de poluare o constitue produsele fecaloid menajere ale 
personalului antrenat în lucrarile propuse.  

Aceste riscuri pot fi eliminate prin: 
- în zona lucrarilor se vor utiliza WC-uri ecologice vidanjabile si/sau 

utilizarea grupurilor sociale din cadrul incintei carierei; 
- atacarea în etape a lucrarilor de defrisare si recuperare sol cu 

concentrari minime de utilaje si forta de munca; 
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- daca se vor deversa accidental uleiuri, motorina sau benzina, se vor 
aplica imediat materiale absorbante pentru a stopa pe cat posibil, infiltrarea 
cat mai adanc în sol a poluantilor mentionati anterior. 

 
�  Etapa de exploatare a extrasului geologic 

Activitatile desfasurate în cadrul lucrarilor de exploatare a lignitului în 
perimetrul Rosia de Jiu  genereaza urmatoarele tipuri de ape uzate: 

 
� ape uzate fecaloid-menajere 
Evacuarea apelor uzate menajere de la incintele administrative se face 

astfel: 
→ Incinta Principala Rosia - apele menajere sunt evacuate în reteaua 

orasului Rovinari. 
→ Incinta depozit carbune Rosia - apele menajere sunt evacuate în 

reteaua orasului Rovinari. 
→ Incinta Est Rosia - apele menajere sunt colectate de o retea de 

canalizare din tuburi de beton cu Dn=200 mm, L=10 m, apoi sunt trecute prin 
doua fose septice cu evacuare în canalul Pilot cu descarcare finala în raul Jiu. 

→ Sediu Vest Rosia – apele menajere sunt colectate de o retea de 
canalizare din tuburi de beton cu Dn=200 mm, L=40 m, apoi sunt trecute prin 
doua fose septice cu evacuare în canalul Valea Paraului cu descarcare finala in 
raul Jiu. 

� apa din asecare provenita în cariera din precipitatii si infiltratii. 
Intrucat perimetrul carierei Rosia de Jiu este situat in conditii 

hidrogeologice grele in vederea punerii in exploatare a rezervelor de lignit a fost 
necesara asecarea orizonturilor acvifere din cuprinsul si din acoperisul 
complexului productiv si detensionarea orizontului acvifer artezian din 
culcusul pachetului de strate exploatabile. 

În ansamblu, perimetrul Roşia de Jiu se încadrează într-un bazin 
hidrogeologic de mari dimensiuni, în care se întâlnesc o serie de orizonturi şi 
complexe acvifere, cu caracteristici hidrogeologice dependente de poziţia 
batimetrică a stratelor poros permeabile in raport cu baza locala de eroziune, 
de caracteristicile litologice ale rocilor permeabile, de grosimea bancurilor 
nisipoase, de variaţia granulometriei nisipurilor. 

În categoria stratelor acvifere de adâncime cu nivel liber se încadreaza 
cele cantonate în orizonturile nisipoase situate în acoperisul stratului VIII de 
carbune, respectiv orizonturile acvifere situate între stratele de carbune VIII¸X, 
X¸XI si din acoperisul stratului XI. Stratele acvifere de adâncime ascensionale 
sunt situate sub baza de eroziune, determinând pentru perimetrul respectiv 
nivelul hidrostatic de baza. În aceasta categorie intra stratele acvifere situate 
între stratele IV; V; V-VI; VII-VIII de cărbune. 

Apele provenite din precipitaţii sunt preluate pe conturul perimetrului 
minier de către canalele de garda executate în acest scop (Canalul Pilot pe 
latura de nord si est, respectiv Canalul Valea Paraului pe latura de sud si vest , 
ambele cu evacuare finala in raul Jiu).     

Colectarea apei din cariara Roşia de Jiu se face prin reţeaua de canale 
longitudinale, transversale şi radiale faţă de fronturile de lucru. Prin aceste 
canale apa provenită din precipitaţii, infiltraţii şi forajele de detensionare a 
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artezianului, ajunge în jompurile staţiilor de pompe de unde, prin coloanele de 
refulare, este evacuată în canalele de gardă ale carierei. 

Dimensiunile acestor canale vor fi  de  0,8 - 1,0 m la vatră, cu adâncimi 
cuprinse între 0,8 - l,6m. Canalele se vor executa la baza taluzelor la o bermă 
de minim 2m şi maxim 4m. Deasemeni, se vor executa drenuri umplute cu 
balast pe vatra definitivă  a carierei, dar după  exploatarea stratului Vinf de 
cărbune. Aceste drenuri se vor sapa cu dimensiuni la vatră de 0,8 - 1,0m si 
adâncimi de l-2m, se vor umple cu balast pentru a permite funcţionalitatea lor 
şi circulaţia apelor sub halda interioară. Drenurile se vor construi pe cotele 
minime, se vor lega între ele, constituindu-se într-o reţea  de evacuare a apelor.  

  Drenurile vor contribui la circulaţia apelor, la refacerea nivelului apelor 
sub halda interioară, în vederea redării în circuitul agricol şi vor contribui la 
consolidarea haldei interioare.                                    

Nivelul sedimentelor depuse  la baza bazinelor colectoare-jompurilor si a 
canalelor creşte cu timpul, micsorând secţiunea şi deci reducerea capacităţilor 
acestora. Din aceste motive, periodic, pentru evitarea acestor neajunsuri se 
impune decolmatarea acestora. 

Lucrările de drenare a apelor din carieră vor fi dimensionate pentru a 
face faţă debitelor maxime de apă. Calculul debitului de apa din perimetrul de 
exploatare, trebuie făcut la precipitaţia maximă înregistrată în zonă timp de 24 
ore în ultimii 20 ani. 

Staţiile de pompe se vor dimensiona astfel încât debitul de apă rezultat 
în 24 ore să fie evacuat în maxim 12 ore. 

Volumul de apa pentru care se dimensionează staţiile de pompe este de 
1600 mc/oră. 

La începutul anului 2020 în cariera Roşia de Jiu  funcţionează un 
număr de 13 staţii de pompe. Cele 13 staţii de pompe existente au o capacitate 
de evacuare de 28170 mc/h. 

Volumul de apă evacuat în anul 2019 a fost de 12.155.730 m3, din care 
86.44 % prin staţia de pompe de pe vatra carierei. 

Din cariera Roşia de Jiu în anul 2019 a fost extrasă o producţie de lignit 
de 2887 mii tone. La o tonă de lignit este evacuat un volum de 4,21 m3 apă.  

Odată cu avansul carierei, staţiile de pompe mobile se vor muta şi ele, 
executându-se jompuri pe vatra carierei.  
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Tabelul I.16.- SITUAŢIA ECHIPAMENTELOR DE POMPARE A APEI DIN PERIMETRUL DE 

EXPLOATARE ROŞIA DE JIU LA 01.01.2020 
 

Cariera Staţia de pompe Tipul pompei 
Q 

(mc/ h) 
Q total 
(mc/ h) 

 

R
O
ŞI

A
 D

E
 J

IU
 

SP 8 BIS 8NDS - 1 550 1100 
8NDS - 2 550 

SP 11 
8NDS - 1 550 

1100 8NDS - 2  550 

SP 8 C 14NDS - 1 1500 3000 
14NDS - 2 1500 

SP 12 
12NDS - 1 1260 

2520 12NDS - 2 1260 

SP 7A 
Cerna200 350 

900 
8NDS  550 

SP 10 8NDS 550 550 

SP107 (Haldă) 
14NDS - 1 1500 

3000 14NDS - 2  1500 

SP 9A 
14NDS - 1 1500 

3000 
14NDS - 2 1500 

SP 9B 14NDS - 1 1500 3000 
14NDS - 2 1500 

SP 3 VEST 
RDP 400 - 1 1250 

2500 
RDP 400 - 2 1250 

SP 4 VEST RDP 400 - 3 1250 2500 
RDP 400 - 4 1250 

SP 5 VEST 
RDP 400 - 5 1250 

2500 RDP 400 - 6 1250 

SP 6 VEST RDP 400 - 7 1250 2500 
RDP 400 - 8 1250 

T
O

T
A

L
 

13 

1xCerna200 
6x8NDS 

2x12NDS 
8x14NDS 
8xRDP400 

- 28170 

 
In concluzie apele preluate de pe treptele de lucru de canalele executate la 

baza taluzului si cele rezultate din forajele de detensionare-asecare sunt 
conduse spre bazinele de acumulare şi staţiile de pompe, de unde sunt evacuate 
în afara carierei in canalele Pilot si Valea Paraului si apoi in raul Jiu. 

Pentru functionarea în conditii normale a lucrårilor de excavare si 
exploatare a cårbunelui este necesar så se execute urmåtoarele genuri de 
lucråri pentru gospodarirea apelor: 

- lucråri de asecare prealabilå si blocaj hidraulic  pentru captarea si 
evacuarea apelor existente în orizontul acvifer freatic aluvionar; 

- asecarea acvifere situate în acoperisul stratului  V de cårbune  si 
evident foraje de detensionare pentru orizontul acvifer artezian; 
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Lucrårile de asecare se vor construi si vor functiona în paralel cu fluxul 
tehnologic, categorie în care intrå toate lucrårile prezentate anterior la care se 
mai adaugå canalele si drenurile de pe taluzele de lucru sau definitive, 
drenurile de pe vatra carierei si statiile de pompe din carierå sau din fata 
frontului tehnologic si lucrari hidrotehnice pentru intretinerea canalelor de 
garda Valea Paraului si canalului Pilot astfel incat sa poata prelua debitele de 
apa evacuate conform reglementarilor tehnice in vigoare. 

 
�  Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 

 
Principalele lucrari sunt cele de modelare executate cu utilaje terasiere si 

cele de recultivare biologica cu caracter preponderent manual din care  nu 
rezulta poluanti care sa fie evacuati în cursurile de apa, de aceea nu sunt 
necesare statii sau instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate. 

În timpul executiei lucrarilor, substantele care ar putea polua local si 
temporar apele si solul sunt combustibilii daca sunt manipulati 
necorespunzator. 

La incetarea activitatii in condiţiile în care nu se vor mai executa lucrări 
de asecare in groapa remanenta se va acumula apa provenita din acviferele 
deschise in treptele de excavatii si cea provenita din precipitatii. 

Volumul maxim de apă din golul remanent va fi condiţionat de următorii 
factori: 

• debitul infiltraţiilor din taluze; 
• volumul precipitaţiilor. 
Cota estimativă maxima a apelor ce se vor acumula la incetarea 

activitatii în groapa remanentă este estimata +135, iar cota minimă pe vatra 
carierei este +70. 

Mărimea estimata a suprafeţei luciului de apă este de +261,00 ha. 
Scurgerea superficială şi infiltrarea apei de-a lungul taluzurilor va fi 

redusa prin canalele propuse si prin plantarea vegetaţiei, deoarece anumite 
tipuri de vegetaţie au proprietatea de a arma solul, reducându-se astfel şi 
intensitatea procesului de eroziune. 

Apele colectate nu sunt poluante. Impurităţile aduse din scurgerile 
pluviale de pe suprafeţele limitrofe sunt reprezentate în general din particule de 
sol, care prin procesul gravitaţional se depun, de aceea in perioada de 
postinchidere sunt necesare lucrari de decolmatare atat pentru Canalul Pilot si 
Valea Paraului cat si pentru canalele de garda nou proiectate. 

 
 
Caracteristicile fizico-chimice ale apelor uzate evacuate din perimetrul 

Rosia de Jiu conform monitorizarii impusa de “AUTORIZATIILE DE 
GOSPODARIRE A APELOR” sunt urmatoarele: 
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Tabelul I.17.- CARACTERISTICIL FIZICO-CHIM ICE ALE APELOR UZATE EVACUATE  DIN PERIM ETRUL MINIER ROSIA 
DE JIU 

 

Nr. 
Crt. Indicatori UM 

Cariera Rosia ianuareie 2019 Cariera Rosia aprilie 2019 

Incinta 
Est 

Incinta 
Vest 

Incinta 
Principala 

Incinta Depozit 
carbune Incinta Est 

Incinta 
Vest 

Incinta 
Principala 

Incinta 
Depozit 
carbune 

Apa tehnologica 
1 ph u ph 7.2 7.4     6.7 7.9     
2 Materii in suspensie mg/dmc <2 <2     17 18     
3 CCO - Cr mgO2/dmc 8.56 22.83     <30 <30     
4 Reziduu filtrat la 105 gr.Celsius mg/dmc 379 171     249 245     
5 Fe total ionic mg/dmc 0.306 0.11     0.059 0.045     
6 Calciu mg/dmc 25.99 25.98     30.62 24.96     
7 Magneziu mg/dmc 9.22 9.6     10.78 9.12     
8 Fenoli mg/dmc <0,002 0.003     0.003 <0,002     
9 Cloruri mg/dmc 5.385 5.607     8.402 8.713     

10 Sulfati mg/dmc <5 <5     18.2 20.6     
Apa menajera 

1 ph u ph 7.1 7.8 7.5 7.9 7.6 7.7 7.6 6.9 
2 Materii in suspensie mg/dmc <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
3 CCO - Cr mgO2/dmc 8.55 22.83 98.63 22.02 <30 50.9 <30 <30 
4 Sulfati mg/dmc <5 <5     <5 <5     
5 CBO5 mgO2/dmc 4 9   9 8 20   6 
6 Detergenti  mg/dmc <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
7 Fosfor total mg/dmc 0.175 0.068 0.089 0.076 0.089 0.105 0.081 0.082 
8 Azotiti mg/dmc   <0,041       <0,041     
9 Azotati mg/dmc <0,177 <0,177     0.305 0.545     

10 Azot amoniacal (NH4) mg/dmc 1.685 1.62 1.691 1.592 1.615 1.429 1.601 1.69 
11 Fenoli  mg/dmc     <0,002 0.003     <0,002 0.002 
12 Cloruri mg/dmc 5.883 5.615     <5 5.169     
13 Reziduu filtrat la 105 gr.Celsius mg/dmc 192 184     186 213     
14 Substante extractibile cu solventi mg/dmc <20 <20   <20 <20 <20   <20 
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Nr. 
Crt. Indicatori UM 

Cariera Rosia octombrie 2019 Cariera Rosia ianuarie 2020 
Valori 
admise Incinta Est Incinta 

Vest 
Incinta 

Principala 

Incinta 
Depozit 
carbune 

Incinta Est Incinta 
Vest 

Incinta 
Principala 

Incinta 
Depozit 
carbune 

Apa tehnologica 
1 ph u ph 8 7.5     7.7 7.9     6,5-8,5 

2 Materii in suspensie mg/dmc <2 <2     4.4 2.2     60 

3 CCO - Cr mgO2/dmc <30 30.3     <30 <30     100 

4 
Reziduu filtrat la 105 
gr.Celsius mg/dmc 740 792     661 670     1000 

5 Fe total ionic mg/dmc 0.019 0.026     <0,01 <0,01     1 

6 Calciu mg/dmc 32.38 23.99     145.61 142.34     200 

7 Magneziu mg/dmc 1.2 12.26     31.88 37.31     50 

8 Fenoli mg/dmc 0.003 <0,002     <0,002 <0,002     0.1 

9 Cloruri mg/dmc 21.644 21.289     18.11 17.755     100 

10 Sulfati mg/dmc 146 141     148 198     200 

Apa menajera 
1 ph u ph 7.5 7.5 7.5 7.6 7.3 7.5 7.1 7.4 6,5-8,5 

2 Materii in suspensie mg/dmc 3 3.2 <2 <2 32 2.8 2.6 4 60 

3 CCO - Cr mgO2/dmc <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 125 

4 Sulfati mg/dmc <5 5.71     <5 <5     200 

5 CBO5 mgO2/dmc 10 11   5 6.6 6.4 7 6.1 25 

6 Detergenti  mg/dmc <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0.5 

7 Fosfor total mg/dmc 0.061 0.067 0.055 0.068 0.076 0.063 0.064 0.074 1 

8 Azotiti mg/dmc <0,041       0.079 <0,041     1 

9 Azotati mg/dmc 0.471 0.385     <0,177 <0,177     10 

10 Azot amoniacal (NH4) mg/dmc 1.647 1.669 1.582 1.67 1.757 1.592 1.674 1.88 2 

11 Fenoli  mg/dmc     <0,002 <0,002     <0,002 <0,002 0.1 

12 Cloruri mg/dmc <5 <5     <5 <5     100 

13 
Reziduu filtrat la 105 
gr.Celsius mg/dmc 260 780     204 206     1000 

14 
Substante extractibile cu 
solventi mg/dmc <20 <20   <20 <20 <20 <20 <20 20 
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4.7. Amplasamentul depozitarii finale a tuturor efluenților lichizi 
 
Nu este cazul – conform datelor prezentate anterior apa menajera si de 

asecare provenita din lucrarile miniere de exploatare a lignitului va fi evacuata 
in receptorul final, raul Jiu. 
 

Tabelul I.18.- DEBITE SI PUNCT EVACUAREA APA UZATA 
 

Cariera 
Rosia de 

Jiu 

Evacuare 
Evacuare 
finala 

Debite evacuate 
mii mc/an 

Asecare 
- nordul perimetrului minier - Canalul Pilot 

Raul Jiu 

1,900.65 
- sudul perinetrului – Canalul Valea Paraului 15,068.75 

Menajere 

- Incinta principala si sediu depozit carbune – reteaua 
orasului Rovinari; 

172.00 

- Sediu est Rosia –  fosa septica si apoi in Canalul Pilot; 86.00 
- Sediu vest Rosia – fosa septica si apoi in Canalul Valea 
Paraului; 290.00 

 
 

4.8. Tipul, cantitățile de emisii de poluanți gazoși si de pulberi generate de 

proiect in timpul construcției, funcționării și a dezafectării si caracteristicile 

surselor de emisii in atmosfera precum si caracteristicile acestor eliminări  
 
Modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrarile de 

exploatare lignit utilizat si recomandate in Directiva 2011/92/UE, sa bazeaza pe 
luarea in consideratie a lucrarilor ce se executa in intreg perimetrul minier, cu 
urmarirea in detaliu a etapelor de lucru de la pregatirea terenului in vederea 
exploatarii si pana la inchiderea perimetrului minier. 

Specific activitatilor miniere de exploatare lignit sunt umatoarele emisii de 
poluanti in aer: 

- emisiile de pulberi; 
- emisii de noxe. 
Emisiile de pulberi - au drept sursa o serie de activitati specifice miniere 

cum sunt excavarea, haldarea si transportul de materilal steril si a carbunelui, 
si suprafete lipsite de vegetatie specifice activitatii miniere supuse actiunii 
eoliene. O alta categorie de surse pot fi privite ca fiind liniare, acestea fiind 
reprezentate de drumurile de transport/acces pe care circula autovehiculele si 
utilajele mobile angrenate in activitatea miniera. Toate aceste surse sunt 
clasificate ca fiind deschise, libere, cu durata scurta de actiune si situate la 
nivelul solului (corespunzator cotei la care se desfasoara activitatile generatoare 
la un moment dat). Ratele de emisie a pulberilor in atmosfera, depind de mai 
multi parametri, dintre care, cei mai semnificativi sunt urmatorii: conditiile 
meteorologice (viteza vântului, precipitatiile), caracteristicile si tipul rocilor 
manevrate (umiditate, continut de apa), tehnologiile si utilajele generatoare de 
pulberi (de exemplu, excavare, transport si depozitare carbune sau steril), 
timpul efectiv de lucru si numarul utilajelor miniere si alte caracteristici ale 
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fluxului tehnologic. Din aceste motive, ratele de emisie a pulberilor pot prezenta 
variatii orare, diurne, lunare si sezoniere importante.  

Emisii de noxe - Alte surse importante de poluanti asociate unei exploatari 
miniere de suprafata sunt datorate utilizarii vehiculelor si a utilajelor actionate 
de motoare cu ardere interna, care emit diverse tipuri de poluanti gazosi. 

Luând în considerare toate aceste elemente prezentate anterior, emisiile 
potentiale de poluanti atmosferici prin activitatile miniere anticipate a se 
desfasura în cadrul activitatii miniere de exploatare lignit din perimetrul Rosia 
de Jiu, includ în principal: 

- pulberi generate de activitatile de excavare, transport si depozitare 
material steril si carbune; 

- pulberi provenite din eroziunea eoliana potentiala a zonelor decopertate, 
a haldelor de roci sterile si a depozitului de carbune; 

- gaze de esapament de la vehicule si utilaje actionate de motoare, 
continând: oxizi de azot (NOx, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, 
compusi organici volatili (metanici si nemetanici), hidrocarburi policiclice 
aromate volatile si condensabile (în cazul utilajelor mobile), particule cu 
continut de metal (emisii de Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn);  

- diverse emisii de pulberi/gaze de ardere rezultate în urma desfasurarii 
activitatilor de dezafectare si reabilitare a amplasamentului. 

Activitatile importante susceptibile de a genera astfel de emisii sunt 
urmatoarele: 

� Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare – este 
reprezentata in special  de lucrarile de defrisare  

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de:  
 utilajele angrenate în activitatea de  defrisare care vor genera emisii sub 

forma de pulberi si gaze de ardere;  
 actiunea de curatare a radacinilor si deseurilor lemnoase care poate 

conduce la cresterea cantitatilor de pulberi în suspensie si a pulberilor 
sedimentabile.  

În perioada de desfăşurare a operaţiilor de defrişare din zona parchetului, 
traficul rutier este compus din: 

- vehicule grele tip tractoare echipate cu troliu - U650; 
- vehicule grele tip tractor articular forestier – TAF 950; 
- vehicule grele tip încărcător frontal – IFRON; 
- vehicule grele pentru transportul camioane speciale pentru transport 

material lemnos generate pe amplasament; 
- motofierăstraie. 
Pentru calculele emisiilor s-au luat în calcul vehiculele grele, având 

contribuţia mai mare la emisiile de GES ținând cont și de consumul de 
combustibil. 

Vehiculele grele vor utiliza ca și combustibil motorină. Consumul mediu de 
combustibil recomandat de EMEP/EEA Air polluant emission inventory 
guidebook 2016 – Update Jul. 2018 pentru estimarea emisiilor este aproximativ 
240 g combustibil/km reprezentând aproximativ 28 l/100 km. 
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În perioada de funcționare, se estimează că se vor utiliza un minim de 4 
vehicule grele pe zi şi un maxim de 6 vehicule grele. Estimările de GES au fost 
realizate pentru cea mai defavorabilă situație, luând în considerare maximul de 
vehicule posibil, respectiv 6 vehicule grele pe zi (situație care este puțin probabil 
să existe), care se deplasează pe distanțe cuprinse între 10 km și 200 km. 

Totodată pentru estimarea cantităților de gaze cu efect de seră - GES 
(CO2, N2O, CH4) s-au utilizat factorii de emisie globali prezentaţi în EMEP/EEA 
air polluant emission inventory guidebook 2016 – Update Jul. 2018 (24 - 
https://w ww .eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-
sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-acombustion/1-a-3-b-i/view), 
Cap.1.A.3.b.i-iv „Transport rutier 2018”. În Anexa 1 (Bulk Tier 1 emissions 
factors for selected European countries) a acestui capitol, se prezintă o serie de 
tabele cu valori globale ale factorilor de emisie pentru poluanţii din transport 
rutier la nivel de state membre UE, inclusiv pentru România . 

În tabelul din anexa 1 a ghidului amintit anterior se prezintă factorii de 
emisie aferenți poluanților CO2 și CH4, valorile acestor factori sunt raportate la 
anul 2005. 

Pentru poluantul N2O s-a utilizat factorul de emisie global pentru 
vehicule grele, prezentat în tabelul 3-7 al aceluiași ghid. 

- FCO2 = 3,170 kg CO2 per kg combustibil 
- FN2O = 0,051 g/kg combustibil 
- FCH4 = 0,29 g/kg combustibil 
Pentru calcul s-a aplicat Metoda 1 recomandată de ghidul EMEP/EEA air 

polluant emission inventory guidebook 2016 – Update Jul. 2018. Gazele cu efect 
de seră luate în considerare pentru mijloacele de transport sunt: N2O, CH4 și 
CO2. 

Pentru calculul emisiilor EGES generate de transportul rutier pentru 
defrișarea parchetului de pădure și a materiilor diverse/materiale/deșeuri s-a 
utilizat relația: 

EGES = FEGES x FC, 
unde 
- FEGES– factorul de emisie echivalent (CO2e); 
- FC – consumul de carburant. 
Emisiile de GES se exprimă în CO2 echivalent. Relațiile de echivalare în 

CO2 pentru CH4 și N2O sunt (25 - 
http://ww w.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_meth
odologies_en.pdf; 
https://w ww .ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html. ): 

- 1 t CH4 = 21 t CO2; 
- 1 t N 2O = 310 t CO2. 
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Tabelul I.19.- EMISII GES PROVENITE DE LA TRAFICUL RUTIER 

Emisii GES Emisii CO2 Emisii CH4 Emisii N2O 
Emisii GES tone/zi 2,13 0,000194 0,0000342 
Tone CO2 echivalent tone/zi  0,0040 0,010 
Total tone CO2/zi 2,144 
Emisii GES tone/an 777,45 0,07081 0,01248 
Tone CO2 echivalent/an  1,487 3,87 
Total tone CO2echivalent/an 782,8 

 
Acest nivel de emisii depinde de fluxul de transport posibil de diverse 

substanțe chimice/deșeuri, frecvența de transport și alternative de rute 
accesibile, locuri de destinaţie și distanțe de transport, care pot suferi modificări 
în combinaţiile pentru termen mediu si lung. Aceste emisii de CO2eq estimate se 
pot reduce în timp, prin aplicarea unor măsuri speciale. 

 
� Etapa de exploatare a extrasului geologic 

 
Efectele modificarii calitatii aerului, cauzat de lucrarile de exploatarea a 

lignitului din perimetrul minier Rosia de Jiu se vor materializa prin posibila 
crestere, în anumite puncte ale perimetrului minier a concentratiei de pulberi, 
gaze si fum rezultate din desfasurarea tehnologiei din cariera. 

Toate operatiile ce implica excavarea/haldarea rocilor sterile si a 
carbunelui, precum si expunerea suprafetelor erodabile genereaza anumite 
cantitati de praf emis în mod liber în atmosfera. Ratele de emisie a prafului sunt 
influentate de structura si grosimea stratelor de steril si de carbune, de 
echipamentul de lucru, de procedurile de operare, de teren, vegetatie, 
precipitatii si de umezeala suprafetelor, de viteza vantului si de temperatura. 

 
Punctele mai importante de manifestare sunt: 
- în zona de excavare; 
- în zona de depunere în halda a stereilului; 
- în punctele de deversare a benzilor de front pe benzile de legatura; 
- la nodurile de distributie; 
- la depunerea carbunelui în depozit si expeditia sa; 
- pe drumurile de acces. 
O alta sursa potentiala de alterare a calitatii aerului o reprezinta 

autoaprinderea carbunelui din depozite sau din stratele carierei. Datorita 
arderilor incomplete, în aer se degaja oxid de carbon si cantitati mici de bioxid 
de sulf, hidrocarburi usoare – substante toxice ale caror concentratii nu 
depasesc de obicei limitele admise. 

Prin oxidarea carbunilor depozitati se produce pierderea puterii calorifice 
raportata la masa combustibila (Qsmc). 

Avand în vedere procesul tehnologic desfasurat în perimetru, sursele de 
poluare ale atmosferei pot fi considerate: 

- utilajele fixe aferente “Tehnologiei de extragere în flux continuu cu utilaje 
de mare capacitate” 
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- utilajele mobile aferente procesului de: 
• aprovizionare cu materiale si piese de schimb la punctul de lucru pe 

fluxul tehnologic cu mijloace auto, 
• amenajare teren si suprastructura benzi,  
• amenajare teren si suprastructura drumuri tehnologice si de acces, 
• lucrari de reabilitare/montare utilaje tehnologice, 
• lucrari de modelare teren si recultivare biologica. 
 
A. Utilajele fixe cu functionare continua – actionate electric 
 
Activitatea desfasurata în cadrul carierei Rosia de Jiu, de exploatare la 

suprafata a lignitului, reprezinta principala sursa de poluare a atmosferei cu 
pulberi. 

Rocile excavate fiind friabile în cea mai mare parte, cu rezistenta 
mecanica scazuta, la care se adauga o umiditate redusa, în special în anotimpul 
cald, duc la formarea pulberilor sedimentabile. 

Zone de impurificare a aerului cu pulberi: 
a. Zona de lucru a  excavatorului cu rotor în frontul de lucru. 
În cazul metodei de excavare în blocuri transversale pe directia de 

înaintare, în timpul operatiei de taiere, deversare cu cupele pe banda numarul 1 
a excavatorului si în continuare în releul de benzi pana la deversarea pe banda 
principala a fluxului, se degaja o mare cantitate de praf.  

Rocile excavate fiind friabile în cea mai mare parte, cu rezistenta 
mecanica scazuta, la care se adauga o umiditate redusa, în special în anotimpul 
cald, duc la formarea pulberilor. 

Floculatia de pulberi depuse este influentata de cauze meteorologice, 
cantitatea si calitatea rocilor excavate, distanta fata de emisar, astfel încat 
poluarea din zonele învecinate poate fi temporar importanta. 

Alte surse de praf în frontul de lucru îl formeaza caderea rocii pe treapta, 
pana la baza taluzului în timpul functionarii rotorului, caderea materialului 
înmagazinat în cupe pe banda nr. 1 si la sfaramarea bulgarilor  în instalatia de 
sfaramare de pe excavator. 

b. Pe traseul de benzi transportoare 
 Pe traseul de transport, la deversarea masei miniere de pe o banda pe 

alta se formeaza praf. 
Principalii factori care influenteaza concentratia ridicata în cazul 

transportului cu benzi sunt: 
 - umiditatea redusa a masei miniere; 
 - precipitatiile atmosferice reduse; 
 - viteza de transport mare; 
 - înaltimea de cadere pe banda de preluare. 
c. Deversare în punctele de productie ( concentrare a productiei ) 
În afara factorilor enumerati mai sus, intervine si concentrarea productiei 

tuturor liniilor tehnologice din flux, în nodul de distributie, ceea ce face sa 
creasca concentratia de praf. 
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d. In depozitul de carbune 
d.1 La depozitarea lignitului 
Din punctul de distributie carbunele este preluat pe benzi si depus cu 

ajutorul masinii combinate de depunere. 
Pe langa factorii enumerati anterior ce conduc la formarea prafului se mai 

adauga preluarea carbunelui de la banda utilajului de depunere si deversarea 
acestuia de la cca 5-10 m înaltime, deserventul urmarind coborarea, respectiv 
ridicarea bratului corespunzator cu cresterea conului de depunere pentru ca 
distanta între varful conului si corpul deversor al benzii sa fie cat mai redusa. 

d.2. Excavarea carbunelui din depozit 
Pentru excavarea carbunelui din depozit se utilizeaza un excavator cu 

rotor tip. Principala sursa de formare a prafului o reprezinta încarcarea cupelor, 
rotirea acestora si deversarea de la înaltime a carbunelui pe banda de transport 
ce deverseaza productia în statia de expeditie. 

e. La haldarea sterilului 
Rocile sterile provenite din lucrarile miniere de deschidere si descopertare 

a zacamantului de lignit sunt depozitate în halda interioara. La depunerea 
sterilului în halda se formeaza praf.  

 
B. Utilajele mobile - ce functioneaza cu motoare Diesel 
Principalii poluanti specifici sunt reprezentati de:  
- pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile;  
- gaze de ardere. 
În cazul aprovizionarii cu materiale si piese de schimb la punctul de lucru 

pe fluxul tehnologic cu mijloace auto, pe drumurile de acces în cariera, se 
formeaza praf, care în cazul în care nu se stropesc cu apa reprezinta un pericol 
pentru sanatatea personalului ce îsi desfasoara activitatea în zona. 

Emisile de pulberi si gaze specifice activitatii utilajelor se apreciaza dupa 
consumul de carburanti  si aria pe care se desfasoara aceste activitati 
(substante poluante,  particule materiale în suspensie si sedimentabile). 

Apreciem ca poluarea aerului în cadrul activitatilor de alimentare cu 
carburant, întretinere si reparatii ale mijloacelor de transport este redusa si 
poate fi neglijata. 

Utilajele mobile angrenate în activitatea desfasurata în perimetru vor 
genera emisii sub forma de pulberi si gaze de ardere (NOx, SO2, CO, CO2, CH4, 
NMVOC-uri). 
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Conform metodologiei Corinair utilajele angrenate în activitatile din 
cariera se regasesc la capitolul “Alte surse mobile si masini- activitatile 080100-
081000” la categoria utilaje din industrie cod SNAP 0808. 

Tabelul I.20.- cod SNAP 0808 

Tip utilaj Cod SNAP 
Consum 
specific 

Buldozer 080810 13-16  l/h 
Excavator 080805 28  l/h 

Incarcator frontal 080823 15 l/h 
 
* OBSERVATIE: Legat de factorii de emisie pentru POP, in Corinair se specifica faptul ca aceste valori 

prezinta inca un grad de incertitudine, fiind necesare revizii pe masura ce survin noi date. 
 
Conform metodologiei simple, pentru situatia analizata se aplica urmatorii 

factori de emisie prezentati în tabelele de mai jos: 
 

Tabelul I.21.- Factori de emisie pentru principalele componente ale gazelor de ardere 
 

Nr.crt. Poluant UM Factor de emisie 
1 NOx 

g/kg de motorina 
 

48,8 
2 NM-VOC 7,08 
3 CH4 0,17 
4 CO 15,8 
5 NH3 0,007 
6 N2O 1,3 
7 PM 5,73 
8 Cadmiu 

µg/Kg motorina 
 

0,01 
9 Cupru 1,7 
10 Crom 0,05 
11 Nichel 0,07 
12 Seleniu 0,01 
13 Zinc 1 
14 Benz-a-anthracene* 80 
15 Benzo(b)-fluoranthene* 50 
16 Dibenzo(a,h)anthracene* 10 
17 Benzo(a)pyrene* 30 
18 Chrysene* 200 
19 Fluoranthene* 450 
20 Phenanthene* 2500 

 

* OBSERVATIE: factorii de emisie pentru POP, in Corinair se specifica faptul ca aceste valori prezinta inca 
un grad de incertitudine, fiind necesare revizii pe masura ce survin noi date. 

Pentru activitatea de transport efectuata cu utilaje de transport mai mari 
de 3,5 tone si care utilizeaza combustibil motorina, factorii de emisie sunt 
prezentati în tabelele de mai jos. 
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Tabelul I.22.- Factori de emisie pentru componentele gazelor de ardere rezultate de la utilajele de  
transport mai mari de 3,5 tone 

 
Factori de emisie NOX CH4 VOC CO N2O PM CO2 

gr/km 10,9 0,06 2,08 8,71 0,03  800 
gr/kg de motorina 42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 4,3 3138 

gr/MJ 1.01 0,006 0,19 0,80 0,003  73,9 
 

Calculul emisiilor pentru utilajele din cariera Roșia de Jiu 
Calculul emisiilor cu efect de seră s-a realizat pentru utilajele utilizate în 

cariera, ținând cont că la nivelul anului 2019 în procesul de producție și 
transport s-au folosit cca. 57t/an carburant (motorină). În tabelul anterior 
sunt prezentate utilajele folosite în cariere și s-a calculat emisiile GES în cadrul 
activității desfășurate. La determinarea emisiilor de GES s-a ținut cont de 
factorul de emisie pentru fiecare gaz cu efect de seră.  

Pentru calculul emisiilor de GES s-au folosit relațiile de calcul(1), (2) și (3) 
pentru CO2, CH4 și N2O. 

- pentru CO 2 

610
DC

E
⋅=       (1) 

în care: 
D – factorul de emisie CO2, g/kg; 
C – consumul de combustibil,  t/an; 

BAC ⋅=  
A – consumul, t/an; 
B – factorul de emisie motorină,  74,1 t CO2/TJ. 
- pentru CH 4 

610
FC

G
⋅=       (2) 

în care: 
F – factorul de emisie CH4, kg CH4/TJ; 

BAC ⋅=  
A – consumul, t/an; 
B – factorul de emisie motorină,  74,1 t CH4/TJ. 
- pentru N2O  

610
HC

I
⋅=       (2) 

în care: 
H – factorul de emisie N2O, kg N2O /TJ; 

BAC ⋅=  
A – consumul, t/an; 
B – factorul de emisie motorină, 74,1 t N2O /TJ. 
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Tabelul I.23.- CALCULUL EMISIILOR DE GES PENTRU UTILAJELE FOLOSITE ÎN 
CARIERE, t/TJ 

 
Industria extractivă C O 2 C H4 N2O  Total 

Utilaje care deservesc cariera Roșia de Jiu 4,835 1,631 0,782 7,241 

 
C. Autoaprinderea carbunelui 
 
Autoaprinderea carbunelui este un proces de oxidare lenta în contact cu 

aerul, fiind un fenomen exotermic ce poate afecta depozitele de carbune si 
aflorimentele din cariera. 

Observatiile efectuate în timp asupra depozitelor de carbune în incintele 
exploatarilor miniere din Oltenia privind comportarea carbunelui depozitat, au 
condus la concluzia ca intervalul de timp favorabil autoaprinderii este de la 30 
de zile la 90 zile de la data depozitarii. 

Oxidarea este rapida în acest interval iar ulterior carbunele are tendinta 
de a-si stabiliza viteza de oxidare la un nivel mai scazut. Totodata s-a constatat 
ca oxidarea spontana a carbunelui are loc în cinci stadii distincte: 

a) Pana la temperatura de 48,7° C, carbunele absoarbe lent oxigenul din 
aer. Temperatura se ridica în continuare iar cand ajunge la 76,6° C, apar 
conditiile favorabile producerii autoaprinderii într-un interval de timp de cca. 72 
ore; 

b) Absorbtia oxigenului creste cu ridicarea temperaturii în stiva pana la 
un interval de 100-137,7°C; 

c) La temperatura de 137,7°C, se elimina bioxidul de carbon cu vaporii de 
apa; 

d) Eliminarea bioxidului de carbon continua pana la o temperatura de 
232,2 °C, la aceasta temperatura carbunele se aprinde spontan; 

e) La temperatura de 366,6° C carbunele începe sa arda. 
În urma procesului de oxidare, pe langa aparitia nucleelor de foc, rezulta 

emanatii gazoase de metan, etena, monoxid de carbon, dioxid de sulf, dioxid de 
azot, acid clorhidric si hidrocarburi aromatice policiclice. 

Pentru a se putea înlatura acest fenomen nedorit trebuie sa se cunoasca o 
serie de aspecte dintre care cele esentiale sunt atat proprietatile si compozitia 
carbunilor depozitati cat si factorii de mediu. 

Factorii de mediu care au o influenta într-o masura mai mare sau mai 
mica, asupra parametrilor de calitate a carbunelui depozitat, pentru o anumita 
perioada de timp sunt: 

- temperatura aerului; 
- temperatura la sol (la suprafata depozitelor);   
- umezeala relativa a aerului; 
- presiunea atmosferica; 
- actiunea vantului; 
- fenomene (ceata, precipitatii, grosimea stratului de zapada ). 
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Caracteristicile carbunilor care prezinta o tendinta puternica de 
autoaprindere sunt: 

• Rata caracteristica de oxidare mare; 
• Friabilitatea mare; 
• Prezenta piritelor fin divizate. 
 
Cuantificarea emisiilor rezultate în urma activitatii de exploatare 

lignit 
 
Monitorizarea nivelului de pulberi sedimentabile s-a efectuat in zona 

locuita cea mai apropriata de perimetrul carierei Rosia de Jiu – satele Farcasesti 
Mosneni si Rosia de Jiu. Recoltarea impuritatilor din aer s-a realizat prin 
sedimentarea pe baza principiului gravitatiei. 

Monitorizarea a cuprins determinari lunare pentru pulberi sedimentabile 
conform STAS 10195/1975 in zone locuite aflate la limita incintei industriale 
conform Autorizatiei de mediu nr. 44/2017. 

Particulele sedimentabile s-au recoltat în vase de forma cilindrica. 
Recoltarea a durat 30 de zile dupa care s-a facut determinarea 

sedimentului total. 
Exprimarea rezultatelor s-a facut în g/m2/luna. 
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Tabelul I.24.- MONITORIZARE  PULBERI SEDIMENTABILE  ACTIVITATE MINIERA 2019-2020 
 
 
 
 

 

UNITATE 
PUNCT 

PRELEVARE 

2019 2020 CMA 

ian febr mart apr mai iunie iulie august sept oct nov dec ian febr mart 
g/mp/    
lună 

Cariera 
Roşia 

Depozit Cărbune 
(Foraj) 6.79 16.87 15.34 11.65 11.14 6.91 7.64 14.63 9.78 13.31 13.51 10.80 10.20 15.36 12.30 17 

Fam. Chiţoran 8.04 5.52 6.03 7.02 5.09 5.61 4.54 9.72 7.37 2.74 8.29 4.98 8.08 13.48 10.30 17 
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Conform monitorizarii prezentate C.M.A nu a fost depasita. 
Sursele mobile de emisii, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare 

Diesel, gazele de esapament evacuate în atmosfera contin întregul complex de 
poluanti specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi 
organici volatili nonmetanici (COV), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), 
amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, N i, Se, Zn), hidrocarburi 
aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). 

Complexul de poluanti organici si anorganici emisi în atmosfera prin 
gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate. Se 
remarca astfel prezenta, pe langa poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a 
unor substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologice 
efectuate sub egida Organizatiei Mondiale a Sanatatii si anume: cadmiul, 
nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se remarca, de 
asemenea, prezenta protoxidului de azot (N 2O) – substanta încriminata în 
epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului, care, împreuna cu 
CO2 au efecte la scara globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera. 

Cantitatile de poluanti emise în atmosfera de utilaje depind, în principal, 
de urmatorii factori: 

 - nivelul tehnologic al motorului; 
 - puterea motorului; 
 - consumul de carburant pe unitatea de putere; 
 - capacitatea utilajului; 
 - varsta motorului/utilajului. 
Emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai 

avansate, tendinta în lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai 
mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. De 
altfel, aceste doua elemente sunt reflectate de dinamica atat a legislatiei UE, 
cat si a legislatiei SUA în domeniu. Pentru mijloacele de transport, sunt 
valabile, de asemenea, aprecierile de mai sus privind corelatiile dintre emisiile 
de poluanti si nivelul tehnologic al motorului, consumul de carburant pe 
unitate de putere sau la 100 km, varsta vehiculului, etc.  

Concentratiile masice de substante poluante la emisie / esapament sunt 
impuse de NRTA 4/1998 (Norme Republicane de Transport Auto). Prin lege 
toate autovehiculele sunt verificate tehnic periodic, dovada acestei verificari 
fiind obligatorie pentru circulatie. Aceasta dovada atesta starea tehnica 
corespunzatoare a autovehiculelor, inclusiv încadrarea în limitele admise a 
noxelor gazelor de esapament. 

Aria principala de emisie a poluantilor rezultati din activitatea transport 
se considera ampriza zonei de activitate extinsa lateral, de o parte si de cealalta 
a axului drumului cu cca 25 m, ceea ce conduce la o zona de impact   de cca. 
50 m latime. 

Utilajele (excavator, buldozer, încarcator frontal, tractor, IFRON) în 
schimb se deplaseaza pe distante reduse, în zona de lucru; se apreciaza o 
repartizare uniforma în lungul zonelor de lucru a emisiilor. Concentratiile 
maxime de poluanti se realizeaza în cadrul acestei arii. 

Studii de dispersie completate cu masuratori arata ca, în exteriorul 
acestei arii, concentratiile de substante poluante în aer se reduc substantial. 
Astfel la 20 m în exteriorul acestei fasii concentratiile se reduc cu 50 % si la 
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peste 50 m reducerea este de 75%. În lungul traseului de transport, 
repartizarea poluantilor se considera uniforma. 

Din punct de vedere chimic dispersia este rezultatul caracteristicii 
reactive a aerului sub influenta radiatiei solare, a umiditatii atmosferice, a 
variabilitatii regimului termic si a fenomenelor turbulente prin care se 
realizeaza contactul aerului cu solul si suprafata apelor, generand interactii 
chimice suplimentare. 

Emisiile rezultate au efect srict local în zona fronturilor de lucru cu efect 
în interiorul perimetrului carierei, unde nu se aplica prevederile STAS 
12574/87 « Aer din zonele protejate ».  

 
�  Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 

 

În etapa de  inchidere si ecologizare vor fi utilizate utilaje terasiere 
(buldozer, excavator, incarcator frontal). Conform metodologiei Corinair 
utilajele angrenate în activitatile din cariera se regasesc la capitolul “Alte surse 
mobile si masini- activitatile 080100-081000” la categoria utilaje din industrie 
cod SNAP 0808.  

Tabelul I.25.- cod SNAP 0808 

Tip utilaj Cod SNAP Consum 
specific 

Buldozer 080810 13-16  l/h 

Excavator 080805 28  l/h 
Incarcator frontal 080823 15 l/h 

 
Conform metodologiei simple, pentru situatia analizata se aplica 

urmatorii factori de emisie prezentati în tabelele de mai jos: 
 

Tabelul I.26.-Factori de emisie pentru principalele componente ale gazelor de ardere 
 

Factori de emisie NOX CH4 VOC CO N2O PM CO2 
g/km 10,9 0,06 2,08 8,71 0,03  800 
g/kg de motorina 42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 4,3 3138 
g/MJ 1.01 0,006 0,19 0,80 0,003  73,9 

 
Calculul emisiilor cu efect de seră s-a realizat pentru un consum mediu 

annual  cca. 150.000 l/an carburant (motorină). 
 

Tabelul I.27.-CALCULUL EMISIILOR DE GES PENTRU UTILAJELE FOLOSITE t/TJ 
 

Industria extractivă C O 2 CH4 N2O  Total 
Utilaje terasiere 31,38 10,58 5,081 47,04 

 
Alaturi de intregul complex de poluanti specifici arderii interne a 

motorinei mai intervine si formarea de pulberi in perioada de demolare a 
constructiilor in cazul nerespactarii conditiilor de lucru (stropiri locale). 
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4.9 Compoziția si toxicitatea sau periculozitatea tuturor emisiilor in 

atmosfera produse de proiect 

 
Toate activitatile aferente exploatarii de lignit constituie surse potentiale 

de emisii de pulberi si in secundar de emisii de poluanti specifici gazelor de 
esapament provenite de la utilajele actionate de motoare cu ardere interna. 

Conform literaturii de specialitate, transportul si difuzia poluantilor din 
activitatea de exploatare lignit, ca urmare a activitatii utilajelor tehnologice si 
mijloacelor de transport se manifesta in jurul zonei de lucru limitata la cca. 25 m. 
In exteriorul acestei suprafete, concentratiile de poluanti se reduc cu 50% la 20 m 
distanta, respectiv cu 75% la 50 m distanta.  Conform datelor existente, impact 
asupra polulatiei pot manifesta doar  pulberile emise in apropierea zonelor 
locuite din activitatile de transport, depozitare si expeditie carbune. 

Sursele asociate exploatarii miniere de suprafata se afla la nivelul solului 
sau la mica înaltime fata de acesta. Sursele nu au un caracter continuu au 
rate de emisie variabile, depinzând de tipurile de activitate (excavare, transport 
si depozitare steril/carbune) si de conditiile meteorologice. Dispersia initiala a 
poluantilor va fi limitata, dar va fi initiata prin miscari atmosferice 
ascensionale manifestate aproape de nivelul solului sau, în cazul surselor 
mobile, prin turbulente locale generate de miscarea sursei (pulberile antrenate 
de mijolacele auto).  

Praful generat de activitatile miniere contine de obicei particule cu 
diametre cuprinse între 1 si 100 µm. Pentru acest domeniu dimensional este 
importanta întelegerea efectelor produse de diverse clase de particule asupra 
sanatatii oamenilor si luarea de masuri corespunzatoare de atenuare a 
efectelor. Din acest punct de vedere, se separa în general, urmatoarele clase de 
particule: 

- pulberi sedimentabile, cu diametre echivalente de 1–50 µm, si cu efecte 
potential negative asupra sanatatii si confortului uman; 

- pulberi in suspensie (PM10), cu diametre echivalente sub 10 µm sunt in 
general captate in mucusul din cavitatea nazala si faringe, foarte rar patrunde 
mai adanc in aparatul respirator si sunt evacuate odata cu mucusul prin 
miscarile cililor fie la exterior fie in faringe, de unde poate fi inghitit si absorbit 
in circulatia generala. Particulele solubile pot trece in circulatie, cele insolubile 
fiind inglobate in macrofage, responsabile de inflamatia cronica insotita de 
eliberarea de mediatori intracelulari ai inflamatiei ce cresc vascozitatea si 
coagubilitatea sangelui, precipitand accidente vasculare in diverse torii sau 
insuficiente cardiace preexistente. 

In concluzie expunerea particulele de pulberi au implicatii asupra 
sanatatii oamenilor, mai ales asupra personalului de executie expus timp 
indelungat la poluarea cu efecte asupra: 

- sistemului respirator: îmbolnavirea de astm (suspectata), agravarea 
astmului, boala pulmonara obstructiva cronica, împiedicarea dezvoltarii 
plamanilor, cancer pulmonar;  

- sistemului cardiovascular: aritmii cardiace, infarct miocardic acut, 
insuficienta cardiac congestive; 

- sistemul nervos: accident vascular ischemic. 
In legilslatie valorile limita pentru protectia sanatatii umane sunt: 
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Tabelul I.28.-VALORI LIMITĂ PULBERI 

 

Poluant  
Standard 
determinare Valori limită /STAS 

Pulberi sedimentabile STAS 10195-75 
17  mg/m2lună 

STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. 
Condiţii de calitate” 

Pulberi în suspensie - 
PM10 

EN 12341 

50 ug/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția 
sănătăţii umane 

40 ug/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția 
sănătăţii umane 

Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 
 
4.10 Metodele de colectare/captare, tratare si eliminarea/stocare finala a 

acestor emisii 
 
Avand in vedere datele prezentate anterior sursele de emisii de pulberi 

din cariera sunt de tip local-stationare si liniare de suprafata carora nu le pot fi 
atribuite concentratii specifice in emisie si nici metode de captare, tratare si 
stocare/eliminare finala a acestor emisii. 

Totusi pentru a limita emisiile de pulberi in atmosfera in activitatea 
miniera exista unele masuri: 

→ proceduri de operare standard pentru oprirea activităţilor 
generatoare de praf in situaţii cu vant puternic;  

→ un program de revizii şi reparaţii a utilajelor mobile şi staţionare, 
care se vor folosi la execuţia lucrărilor pentru a asigura încadrarea în emisiile 
normale de standardele din UE şi/sau România; 

→ surse mobile care sa stropeasca zonele de acces si manevre pe 
perioada de vara în care creste concentratia de praf din atmosfera; 

→  instalatii de desprafuire formate din: 
-  tunuri de ceata echipate cu duze de pulverizare a apei la inalta 

presiune si cu ventilatoare de dispersie. Instalatia este de tipul cu emisie largă 
locala (de exemplu, zona depozitului, punctul de încărcare, nodul de 
distributie), de obicei, “sistemele dinamice”, ceea ce înseamnă că se utilizeaza 
ceaţă ce leviteaza liber- adica particulele de apa cu diametrul de pana la 65 
microni diametru, transportate de fluxul de aer al unui ventilator la punctele 
de emisie a prafului. 

Procesul utilizat pentru crearea cetii este bazat pe utilizarea unor pompe 
de mare presiune. In functie de locatie si profilul aplicatiei putem furniza 
pompe de diverse puteri, chiar si cu o putere de 100 bari. 

Echipamentul consta din tunuri de ceata echipate cu duze de pulverizare 
a apei la inalta presiune si cu ventilatoare de dispersie care se achizitioneaza 
complet echipate inclusiv cu instalatie de telecomanda. 

S-au montat 7 tunuri de pulverizare in depozitul de carbune Rosia astfel: 
- 5 bucati pe aliniamentul depozitului la o distanta de 50m; 
- 1 bucata in zona nodului de distributie cu raza de 50m; 
- 1 bucata in zona punctului de incarcare cu raza de 50m (va fi 

montat in momentul punerii in functiune); 
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Apa este alimentata la o presiune minima de 4 bari impusa de 
constructor. 

Caracteristicile tehnice minime: 
-rază de acţiune maximă 50 respectiv 70 metri 
-turbină cu 2 viteze, 1500 şi 1000 rpm, cu nivel de zgomot de 63 şi, 

respectiv, 60 dB(A) 
-rotaţie la 360 grade a turbinei în plan orizontal 
-deplasare pe o curbă in plan vertical de 52 de grade a turbinei  
-alimentare curent la 400 V 
-radio-comandă cu acoperire de 100 metri 
-3 debite de apă selectabile prin radio-comandă, cu consum de apă între 

16 şi 100 litri/minut  
- presiune minimă a apei la intrare 3 bar; 
Pentru eficienta maxima turbinele se instaleaza pe stalpi cu inaltimea de 

5m, stalpi in constructie spatiala cu fundatii proprii. 
- instalatii de stropire locala. Pentru protectia impotriva prafului in zona 

de deversare-preluare se poate realiza o constructie metalica, formata dintr-un 
profil de teava rectangulara 40*40*4. De aceasta confectie metalica se 
monteaza o conducta PEHD Ø63 mm, pe care, la partea orizontala, se vor 
monta 11 duze cu jet con intreg, care vor arunca un jet de apa sub forma de 
con cu unghiul de 30°deasupra materialul transportat; duzele cu jet con plin 
asigura o distributie uniforma a apei intr-o arie circulara. Duzele sunt din otel 
inoxidabil, pentru a le asigura o rezistenta la uzura; se vor monta pe conducta 
de apa cu ajutorul unor accesorii de fixare standard, cleme de fixare, ce permit 
potrivirea precisa a duzelor si satisfac cerintele de pulverizare. 

Pentru tipul de duze alese, cu jet con plin, sub un unghi de 30°, 
amplasate la o inaltime de 500 mm, diametrul de pulverizare de 235 mm, 
distanta de amplasare a acestora este de 167 mm. 

Duzele cu jet con plin de acest tip au următoarele avantaje: 
- unghi de pulverizare stabil; 
- distribuție egală a lichidului, în forma circulara; 
- distribuție egală a lichidului în totalitate. 
Aranjamentul de duze cu jet con plin ofera o acoperire consistenta, 

uniforma pe zona de impact. In acest scop, latimea pulverizarii trebuie sa se 
suprapuna una cu cealalta de la 1/3 pana la 1/4.  

Alimentarea cu apa a duzelor se realizeaza prin pompare, printr-o 
conducta montata de-a lungul traseului transportoarelor. 

Se va folosi un grup de pompare hidrofor cu urmatoaele caracteristici:  
- pompa: Q= max 2mc/h, H=40 m, P=1,5 kW. 
- vas: 200 l. 
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Echipamente de producere a cetii 
Figura nr.9 

  

 
 

→ captarea la sursa a prafului prin carcasarea utilajelor generatoare 
de pulberi. Carcasarea transportoroarelor - pentru executia carcasarii se 
utilizeaza o structura metalica executata din profil UPE100 in lungime de 5 m 
montata de-o parte si de alta a tronsonului de banda. Pe acest profil U se 
sudeaza un profil din teava rectangulara 40*40*4 in lungime de 154 mm, de 
care, se prinde, prin suruburi tronsonul de acoperis. Acesta este executat din 
profil teava rectangulara de 40*40*4, peste care se aseaza foaia din tabla de 
aluminiu in grosime de 3 mm.  

Pentru cresterea rezistentei structurii, acesta se ramforseaza cu teava 
rectangulara 30*30*3, transversal si longitudinal. 

Prinderea tablei de aluminiu de profilele din otel se realizeaza cu pop-
nituri aluminiu, iar prinderea elementelor structurii metalice, cu bolturi, 
conform desen.  

Pentru accesul facil la subansamblele care se vor inlocui, acoperisul este 
executat in tronsoane in lungime de 1 m.  

→ redarea în circuitul productiv a terenurilor ramase libere de sarcini 
tehnologice pentru a limita extinderea pulberilor în atmosfera. 
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4.11 Locațiile pentru stocarea tuturor emisiilor și sunt identificate 

caracteristicile unității de stocare 

 
Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor de exploatare 

lignit cu toate fazele de la pregatirea campului minier in vederea exploatarii, 
exploatare propriuzisa si incetarea activitatii, sunt surse libere, deschise, 
diseminate pe suprafata, pe terenul pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte 
particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau 
asemanatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de 
captare – tratare- stocare -  a emisiilor de pulberi. 

 
4.12 Potențialul de recuperare a resurselor din deșeuri si reziduuri  
 
Conform datelor prezentate la Capitolul “4. O estimare, în funcție de tip și 

cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate” deseurile gestionate pe 
amplasamentul minier se impart in doua categorii: 

- deseurilor rezultate direct din activitatea de exploatare a lignitului, 
denumite deseuri extractive – steril; 

In ceea ce priveste potențialul de recuperare a resurselor din deseurile 
extractive unul dintre obiectivele HG 856/2008 este “Încurajarea valorificãrii 
deseurilor extractive prin reciclarea, reutilizarea sau recuperarea acestora, acolo 
unde aceastã activitate este viabilã din punctul de vedere al mediului, în 
conformitate cu standardele de mediu în vigoare la nivel comunitar si cu 
prevederile prezentei hotãrâri, unde este relevant”.  

Avand in vedere cantitatea de steril programata a fi depusa anual in 
halda interioara Rosia (aproximativ 25000-30000 mii mc) nu poate fi gasita o 
valorificare a acestuia cum ar fi spre exemplu utilizarea ca material de rambleu 
in diverse lucrari de terasamente. Insa tot HG 856/2008 impune si un alt 
obiectiv “Reamplasarea deseurilor extractive în golurile de excavare, în mãsura 
în care este fezabil din punct de vedere tehnic si economic si cu respectarea 
deplinã a cerinţelor de mediu, în conformitate cu standardele de mediu în vigoare 
la nivel comunitar si cu prevederile prezentei hotãrâri, acolo unde este relevant”, 
metoda de exploatare ce se aplica in cariera Rosia de Jiu. 

- deseurilor ce rezultã în mod indirect din activitãţile de expoatare lignit 
(deseuri lichide-ulei TIN, ulei de motor, ulei hidraulic, deseuri solide – deseu 
metalic, deseu de caucuic, lemn, acumulatori, hartie, deseu din demolari si 
deseu semisolid-deseu menajer). Conform modului de gestiune prezentat la 
Capitolul 4 toate aceste categorii de deseuri sunt predate pentru a fi 
valorificate de catre firme autorizate. 
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4.13 Identificarea si cuantificarea surselor de zgomot, căldura, lumina sau 

alta forma de radiație electromagnetica provenite din proiect (inclusive 

echipamente, procese, lucrări de construcții, trafic etc.) 
 
4.13.1. Informatii despre poluarea sonora generata 
 
Zgomotele sunt produse de vibratiile rezultate de la diferite utilaje si au o 

gama foarte larga de frecvente, de multe ori în afara domeniului acustic pentru 
om (16-20000Hz). 

Emisiile din cariera sunt de mai multe tipuri, ca urmare a surselor de 
producere, fixe si mobile. 

În categoria surselor fixe sunt incluse utilaje de mare capacitate, cu 
actiune continua, pentru excavarea, transportul si haldarea maselor miniere: 
→ zona de excavare/haldare 

- excavatoare cu rotor tip SRs 1300, SRs 1400, SRs 2000 (9 buc.) - vor 
lucra pe toata lungimea celor 9 trepte de excavare utilizand benzile ripabile de 
front prin avansarea catre limita vestica a perimetrului.  

- masini de haldat A2RsB 6500.90, A2RsB 6300.95, A2RsB 12500.95   si 
M.H 4400.170 (5 buc.) - vor lucra pe toata lungimea celor 10 trepte de halda 
interioara impreuna cu benzile ripabile de front urmarind avansarea zonei de 
excavare. 

�  satul Rosia din nordul perimetrului miner 
In prezent distanta dintre limita de excavare si prima gospodarie este de 

250 m. In aceasta zona prima treapta a atins limita de exploatare, iar in 
perioada urmatoare avanseaza catre vestul perimetrului minier paralel cu 
canalul Timiseni. Deci distanta dintre frontul de excavare si prima gospodarie 
creste treptat pana la 1300 m.  

�  satul Farcasesti-Mosneni din sudul perimetrului minier.  
In prezent treptele de excavare sunt definitiv conturate si astfel in zona 

se desfasoara doar lucrari de haldare. Distanta dintre prima gospodarie si 
zona transportoarelor T202 si T106A este de 100 m respectiv 150-250 m de 
frontul de haldare. In perioada urmatoare trensportorul T106A se scurteaza 
continu pana la formarea treptei definitive de halda. Astfel distanta dintre 
frontul de halda si prima gospodarie creste pana la 300 m. 

- benzi transportoare – in prezent distanta dintre transportorul T19 si 
prima gospodarie este de 150 - 200 m. In perioada urmatoare acest 
transportor se mentine pe aceasi pozitie. 
→ nodul de distributie amplasat in nordul perimetrului minier va functiona 

pe toata perioada de licenta (nu se modifica). Distanta pana la cea mai 
apropiata gospodarie este de 300 m in cazul satului Rosia si 800 m in cazul 
blocurilor de locuinţe ale oraşului Rovinari. 
→ sector transport depunere incarcare carbune 

Distanta fata de cea mai apropiata locuinta este cuprinsa intre 700 m 
(gospodariile satului Rosia) si 500 m (blocurile de locuinţe ale oraşului 
Rovinari). 
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Sursele de zgomot şi vibraţii ale utilajelor prezentate anterior sunt de 2 
categorii:  

a. zgomote datorate transmisiei mecanice a miscarii:  
- rularea covorului de cauciuc pe role de sustinere; 
-apărătorile organelor de mişcare, dispozitive de curăţire a 

componentelor benzilor de transport; 
-mecanisme cu roti dintate-angrenaje, lagare si rulmenti; 
Angrenajul este un mecanism format cel putin dintr-o pereche de 

elemente profilate sau danturate numite roti dintate. Desi prelucrate la un grad 
ridicat de precizie in functionare apar sarcini dinamice suplimentare (socuri si 
vibratii) generatoare de zgomote caracteristice. Intensitatea zgomotului creste 
cu viteza periferica a rotii dintate. 

Lagarele sunt organe de masini avand functia de sustinere si ghidare a 
arborilor si a osiilor cu miscare rotativa sub actiunea sarcinilor care actioneaza 
asupra lor. In general zgomotul produs in lagare este uniform.  

Cresterea intensitatii zgomotului poate avea urmatoarele cauze: 
-mersul in conditii uscate; 
- amprente sau rizuri pe caile de rulare; 
- prezenta corpurilor straine in rulment; 
- lipsa jocului in rulment. 
b. zgomote datorate functionarii motoarelor electice din dotarea utilajelor 
cu functionare continua. 
Sursele de zgomot şi vibraţii în motoarele electrice sunt de 3 categorii:  
- zgomotul de natură electromagnetică se datorează în principal forţelor 

magnetice din întrefier, dar şi interacţiunii dintre armonicile superioare ale 
câmpului magnetic din stator şi rotor, precum si armonicilor datorate 
excentricităţii stator-rotor, dezechilibrului rotorului, armonicilor datorate 
saturaţiei magnetice, crestăturilor, presiunii de împachetare a statorului. 

- zgomotul de natură mecanică este datorat rulmenţilor si cuplării 
motorului cu sarcina. 

- zgomotul de natură aerodinamică este produs de fluxul de aer care 
trece prin şi peste motor. 

Din punct de vedere constructiv excavatoarele cu rotor, benzile de 
transport şi utilajele de depozitare a sterilului şi cărbunelui nu mai pot fi 
modificate, posibilităţile de diminuare a nivelului de zgomot fiind limitate la 
soluţii de îmbunătăţire aduse echipamentelor respective şi executarea unor 
lucrări speciale de atenuare a intensităţii zgomotelor (panouri fonoabsorbante). 

Acţiunea simultană a acestor categorii principale de zgomot determină 
zgomotul global al utilajelor din cariera cu functionare continua. 
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În categoria surselor mobile sunt incluse : 
 

-buldozere  -autobasculanta 
-încarcator cu cupa  - compactor 
-excavator   - tractor 

       

Emisiile fonice rezultate din surse mobile in zona analizata apar in urma 
activitatii de:  

- lucrari de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate in 
principal prin lucrari de defrisare si recuperare sol fertil; 

- aprovizionare cu material si piese de schimb la punctul de lucru pe 
fluxul tehnologic cu mijloace auto; 

- lucrari electromecanice si de alimentare cu energie electrica; 
- lucrari de intretinere drumuri, santuri, canale; 
- lucrari de protectie a mediului si refacere ecologica. 
Conform prevederilor HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate 
de zgomot modificat de H.G. nr.601/2007, valoarea limita de expunere la 
zgomot este de 87dB. 

Limita impusa de SR 10009/2017-Limite admisibile ale nivelului de 
zgomot din mediul ambiental este: 

- 65 dB(A) la limita incintei industriale, 
 - 60 dB(A) la limita proprietatii in cazul in care proprietatea include pe 

langa cladire si un teren cu destinatia curte,  
- 50 dB(A) la fatada cladirii in cazul in care proprietatea include pe langa 

cladire si un teren cu destinatia curte, dar fatada cea mai expusa este 
pozitionata la limita proprietatii, pe directia sursei de zgomot. 

Cunoasterea nivelului de expunere la zgomot este importanta deoarece 
pe langa efectele mai sus mentionate, zgomotul are efecte de scadere a 
capacitatii de munca, de scadere a preciziei si eficientei miscarilor, de marire a 
cheltuielilor de energie necesare pentru efectuarea unui efort fizic dat. 

De asemenea, zgomotul reprezinta o cauza importanta a frecventei si 
cresterii numarului accidentelor de munca prin impiedicarea perceperii unor 
semnale sonore, scaderea si distragerea atentiei, tulburari de echilibru, 
tulburari vizuale (atenuarea perceperii culorilor si formelor). 

Zgomotul poate produce asupra personalului expus doua categorii de 
efecte adverse: 

 - efecte otice (specifice); 
 - efecte extra-otice (nespecifice). 
Efectele specifice de la nivelul analizatorului auditiv constau în 

surditatea si hipoacuzia profesionala, afectiuni care se situeaza în cele mai 
multe tari pe primele trei locuri în ierarhia bolilor profesionale. 

Hipoacuzia profesionala reprezinta scaderea permanenta a pragului 
auditiv la frecventa de 4000 Hz cu peste 30 dB, dupa aplicarea corectiei de 
presbiacuzie. Surditatea profesionala reprezinta scaderea permanenta a 
pragului la frecventele conventionale (500, 1000, 2000Hz) cu peste 25dB 
inclusiv, dupa aplicarea corectiei de presbiacuzie. 
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Efectele nespecifice induse de modificarile fiziopatologice de la nivelul 
sistemului nervos central cu dereglarea diencefalohipofizara si neuro-vegetativa 
constau în cresterea tensiunii arteriale, frecventei pulsului si respiratiei, 
scaderea secretiei gastrice, hiperactivitate corticosuprarenale. Efectele 
nespecifice constituie adesea cauza de adresabilitate a pacientilor la medic, 
desi cauza reala, zgomotul, este adesea ignorat. 

Vibratiile sunt definite ca oscilatii mecanice ale corpurilor solide care se 
transmit direct corpului uman, de frecvente, amplitudini acceleratii si viteze 
diferite, produse continuu sau discontinuu de masini fixe, mijloace de 
transport etc., în timpul exercitarii activitatii profesionale. 

Vibratiile se transmit întregului corp al muncitorului prin membrele 
inferioare (cand muncitorul sta pe o suprafata care trepideaza) si a regiunii 
fesiere (cand muncitorul sta în pozitie sezanda). Receptia vibratiilor se face în 
functie de frecventa lor. 

Majoritatea autorilor fac urmatoarea clasificare: 
- între 0,5-200 Hz, receptori aflati în muschi; 
- între 40-1000 Hz, receptori aflati în piele. 
Vibratiile cu actiune generala în domeniul de frecventa 2-20 Hz cu 

extensie de pana la 80 Hz pot fi grupate în urmatoarele sindromuri: 
-   sindromul digestiv superior manifestat prin greturi, varsaturi; 
- sindromul renal datorat deplasarii rinichilor favorizeaza aparitia 

nefrolitiazei; 
- sindromul de coloana vertebrala tradus într-o etapa initiala prin 

exacerbarea curburilor fiziologice si mai tarziu prin acuze de tip alergic în 
timpul si la sfarsitul zilei de lucru, avand ca substrat anatomopatologic leziuni 
de tip distructiv la nivelul vertebrelor. 

Problemele legate de aceasta categorie de impact asupra locului de 
munca vor constitui obiectul unor reglementari specifice, a aplicarii celor mai 
bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de management, menite sa 
previna pierderea capacitatii auditive sau alte efecte asupra sanatatii 
lucratorilor. Impactul acustic asupra personalului de pe amplasament va fi 
preantampinat prin adoptarea unor masuri de protectie auditiva, utilizarea 
echipamentelor personale de protectie pentru prevenirea pierderii auzului si a 
altor efecte asupra sanatatii. 

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul 
produs de diferite instalatii sau utilaje, trebuie avute în vedere trei niveluri de 
observare: 

�  Zgomot la sursa; 
�  Zgomot în camp apropiat; 
�  Zgomot în camp îndepartat. 
Fiecaruia dintre cele trei niveluri de observare îi corespund caracteristici 

proprii.  
În cazul zgomotului la sursa, studiul fiecarui echipament se face separat 

si se presupune plasat în camp liber. Aceasta faza a studiului permite 
cunoasterea caracteristicilor intrinseci ale sursei, independent de ambianta ei 
de lucru. 

Masurile de diminuare a zgomotului la sursa sunt indispensabile atat 
pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cat si 
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pentru a avea o informatie certa privitoare la puterile acustice ale diferitelor 
categorii de utilaje. 

În cazul zgomotului în camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca 
fiecare utilaj este amplasat într-o ambianta ce-i poate schimba caracteristicile 
acustice. În acest caz, intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse 
între cativa metri si cateva zeci de metri fata de sursa. Fata de situatia în care 
sunt îndeplinite conditiile de camp liber, acest nivel de presiune acustica poate 
fi amplificat în vecinatatea sursei (reflexii) sau atenuat prin înterpunerea unor 
ecrane naturale sau artificiale între sursa si punctul de masura. Deoarece 
masuratorile în camp apropiat sunt efectuate la o anumita distanta de utilaje, 
este evident ca în majoritatea situatiilor, zgomotul în camp apropiat reprezinta, 
de fapt, zgomotul unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat. 

Daca în cazul primelor doua niveluri de observare, caracteristicele 
acustice sunt strans legate de natura utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul 
în camp îndepartat, adica la cateva sute de metri de sursa, depinde în mare 
masura de factori externi suplimentari cum ar fi: 

� fenomene meteorologice si în particular viteza si directia vantului, 
gradientul de temperatura si de vant; 

� absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de 
sol”; 

� absorbtia în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea 
relativa, componenta spectrala a zgomotului; 

� topografia terenului; 
� vegetatia. 
În termeni generali, impactul zgomotului si vibratiilor ambientale poate 

sa varieze în limite largi, în functie de distanta la care se afla fata de zonele 
locuite sau de anumite cladiri sensibile la zgomot si vibratii. În plus, perceptia 
unui impact de natura sa genereze disconfort (adica, la un nivel la care 
zgomotele sau vibratiile pot întrerupe cursul normal al unor activitati zilnice) 
este deosebit de subiectiva, variind în limite largi, în functie de perceptia 
personala a fiecarui receptor. În acest sens, se va avea în vedere o permanenta 
comunicare cu locuitorii din zonele învecinate si cu autoritatile implicate în 
vederea îmbunatatirii practicilor de management al zgomotului si vibratiilor. 

În cazul de fata, ne intereseaza mai mult efectele zgomotelor si vibratiilor 
la nivelul altor receptori sensibili, lasand la o parte problemele cunoscute din 
domeniul protectiei muncii. 
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4.13.2. Caracterizarea nivelului de zgomot la limita zonei 
locuite 

I. Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare (lucrari de 
defrisare).  

Utilajele specifice acestor lucrai sunt: 
- camion; 
- tractor; 
- incarcator;  
- motofierastrau; 
II. Etapa de exploatare a extrasului geologic 
Emisiile din cariera sunt de mai multe tipuri, ca urmare a surselor de 

producere, fixe si mobile. 
 În categoria surselor fixe sunt incluse utilaje de mare capacitate, cu 

actiune continua, pentru excavarea, transportul si haldarea maselor miniere: 
- excavatoare cu rotor tip  SRs 2000x30/7, SRs 1300x26/3,5, SchRs 

1400x30/7. 
- masini de haldat tip A2RsB 12500.95, A2RsB 6300.95, A2RsB 6300.90, 

M.H. 4400.170;  
- utilaje din depozit; 
- transportoare cu banda. 
În categoria surselor mobile sunt incluse : 
 

-buldozere  -autobasculanta 
-încarcator cu cupa  - tractor 
-excavator   - macara 

Emisiile fonice rezultate din surse mobile în zona analizata apar în urma 
activitatii de:  

- aprovizionare cu materiale si piese de schimb la punctul de lucru 
pe fluxul tehnologic cu mijloace auto; 

- lucrari de  pregatire, asecare, ecologizare etc., impuse de avansul 
fronturilor de lucru; 

 
III. Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 
In acesta etapa sursele de poluare sunt cele specifice lucrarilor terasiere 

si de demolare/demontare constructii (buldozer, tractor, excavator, incarcator 
si autobasculante), iar emisiile fonice si vibratiile rezultate au caracter local, 
limitat la perioada de lucru.  

 
Cuantificarea nivelului de zgomot rezultat în urma activitatii de 

exploatare lignit 
Monitorizarea nivelului de zgomot s-a efectuat in zona locuita cea mai 

apropriata de perimetrul carierei Rosia de Jiu – satele Farcasesti Mosneni si 
Rosia de Jiu. Determinarile s-au efectuat conform SR ISO 1996/2-2008  in 
punctele impuse de Autorizatiei de mediu nr. 44/2017. 
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Tabelul I.29.-MONITORIZARE NIVEL ZGOMOT ACTIVITATE MINIERA 
 
 
 
 

UNITATE PUNCT PRELEVARE 
2019 2020 

LMA 
SR 

10009/2017 
ian febr mart apr mai iunie iulie august sept oct nov dec ian febr mart dB 

Cariera 
Roşia 

Fam Babucea – satul 
Farcasesti Mosneni 

54.37 52.10 51.70 60.10 52.80 48.3 48.4 48 49.9 48.40 48.8 47.6 47.50 52.00 54.77 60 

Zona depozit carbune 
FORAJ – satul Rosia de Jiu 52.53 57.70 59.50 52.10 59.60 48.1 48.20 48.3 47.7 48.20 47.8 46.6 40.50 54.00 53.33 60 
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4.14 Metodele de estimare a cantităților și compoziției tuturor reziduurilor și 
emisiilor identificate  

 
Emisiilor de pulberi si nivelul de zgomot au fost prezentate conform 

monitorizarii impuse de “Autorizatia de mediu nr. 44/2017” . 
Monitorizarea a cuprins determinari lunare pentru pulberi sedimentabile 

conform STAS 10195/1975 si a nivelului de zgomot conform SR ISO 1996/2-
2008, in zone locuite aflate la limita incintei industriale conform Autorizatiei de 
mediu nr. 44/2017. 

Estimarea reziduriilor/deseurilor sa facut astfel: 
- pentru deseurile rezultate in mod indirect din activitatea de exploatare 

lignit, estimarea s-a facut in baza evidentelor privind gestiunea deseurilor 
prevazuta de HG 856/2008; 

- pentru deseurilor rezultate direct din activitatea de exploatare a lignitului 
– steril, estimarea s-a facut prin calculul volumului excavat in frontul de lucru – 
metoda grafica.  

 
 
4.15 Incertitudinea legată de estimările reziduurilor și emisiilor 
 
Pentru a inlatura suspiciunea procesului de monitorizare impusa de 

Autorizatia de mediu nr. 44/2017, in perioada aprilie-mai 2020 au fost inteprinse 
masuratori pentu calitatea aerului-pulberi, nivelul de zgomot si calitatea apei 
evacuate cu personal calificat si instruit din cadrul INCD Ecoind Bucuresti.   

Caracterizarea compozitiei, cantitatii, toxicitatii sau periculozitatii deseului 
extractiv-steril a fost prezenta conform „Planului de gestiune a deseurilor din 
industria extractiva pentru U.M.C. Rosia de Jiu, simbol 805-859/2017, avizat de  
A.N.R.M Bucuresti, in baza incercarilor impuse de Directiva 2006/21/CE. 
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II. DESCRIERE A ALTERNATIVELOR REZONABILE 
1. Identificarea alternativelor 
 
În conformitate cu cerinţele anexei 4 din Legea nr. 292/2018, Ordinului nr. 

269/2020-anexele 1-7, acest capitol descrie alternativele rezonabile specifice 
activitatii miniere de exploatare lignit prin lucrari miniere la zi. 

 
1.1. Alternative privind capacitatea de producție 
 
Deschiderea perimetrului minier de exploatare Rosia de Jiu, a fost 

realizată incepand cu anul 1972. Conform proiectelor de executie initiale (P.E. 
simbol 55-238/1969 aprobat prin H.C.M. nr. 1893/1969 si P.E. 805 – 300/1985 
aprobat prin Decret nr. 268/1985 si prin H.C.M. nr. 178 / 1985) capacitatea de 
productie aprobata a fost de 6,1 milioane t/an respectiv  8,0 milioane t/an lignit.  

Dupa aparitia Legii minelor nr. 61/1998 inlocuita cu Legea minelor nr. 
85/2003, in anul 1999 au fost elaborate documentatiile pentru obtinerea licentei 
de exploatare pentru cariera Rosia de Jiu prin care capacitatea de productie a 
fost redusa la 4 800 000 tone/an.  

In prezent conform “Studiului de fezabilitare pentru cariera Rosia de Jiu, 
simbol 805-840/2015” capacitatea de productie este de 4 800 000 tone/an, 
corelata cu licenta de exploatare aprobata de catre ANRM  Bucuresti nr. 
3496/2002, perioada de valabilitate a acesteia (31.10.2007-30.10.2026), 
resursele minerale ramase de exploatat in perimetrul de licenta aprobat si 
“Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050”( 
http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/strategia-energetica-a-romaniei-
2019-2030-cu-perspectiva-anului-2050/). 

Societatea CEO SA a evaluat prin mai multe documentatii o serie de ritmuri 
de producţie viabile pentru a determina productia optima a carierei in corelare cu 
cererea de energie electrica si implicit de lignit. 

Aceste studii au avut în vedere durata de exploatare a carierei, capacitatea 
utilajelor, necesarul de utilaje noi, posibilitatile de modernizare a utilajelor 
existente, posibilitatile de transfer si modernizare a utilajelor din perimetrele 
unde rezerva geologica a fost epuizata, forţă de munca si alti factori. In plus au 
fost stabilite costurile de exploatare pentru a se evalua eficienta economica a 
carierei pentru diferite variante de producţie. Rezultatele acestor studii arata ca 
activitatea miniera este fezabila incepad de la o capacitate de productie de 4,8 mil 
tone/an lignit asigurandusi finantarea atat pentru lucrarile de exploatare cat si 
pentru lucrarile necesare de protectie si refacere a mediului impuse de Ordinul 
nr. 202/2881/2348 din  4.12.2013. 

O rată mai scăzută a productivităţii de 4,8 mil tone/an lignit ar determina 
probabil următoarele: 

• prelungirea duratei de existenta a exploatarii peste actuala licenta 
aprobata de catre ANRM Bucuresti; 

• cresterea costurilor de exploatare prin neutilizarea utilajelor la 
capacitatea proiectata; 

• obliga la folosirea utilajelor la actuala stare tehnica nejustificanduse 
modernizarea acestora ci doar intretinerea pentru asigurarea conditiilor tehnice; 
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• reducerea numărului de personal necesar. 
O rata mai mare a productivităţii de 4,8 mil tone/an lignit ar determina 

probabil urmatoarele: 
• reducerea duratei de exploatare sau cresterea suprafetelor de teren 

necesar a fi ocupate; 
• cresterea costurilor de exploatare prin relocarea altor utilaje ce necesita 

lucrari de demontare + transport + modernizare + remontare. In acest scenariu 
trebuie avut in calcul si perioada de amortizare pentru investitia de 
relocare/modernizare utilaje; 

• cresterea necesarului de materiale; 
• cresterea numărului de personal necesar. 
Capacitatea de productie de 4,8 mil tone/an lignit a fost folosită pentru 

fundamentarea necesarului de terenuri si dotarea actuala cu utilaje tehnologice. 
Capacitatea proiectata a optimizat cantitatea de lignit exploatata corespunzatoare 
unei programari corelate cu necesarul de lignit si perioada de valabilitate a 
licentei de exploatare.  

 
1.2. Alternative de amplasare a unor părți componente ale proiectului 

 
Nu au fost analizate alternative de noi amplasamente ale exploatarii miniere 

propriu-zise (zona de excavare, zona de haldare, zona de utilitati, etc), deoarece: 
- obiectivul minier a fost aprobat la nivel de amplasament şi indicatori 

tehnico-economici prin proiectul de execuţie “ Deschiderea şi punerea în 
exploatare a carierei Roşia de Jiu, jud. Gorj, la o capacitate de 8,0 
milioane t/an lignit”, simbol 805-300. Indicatorii au fost aprobati prin Decretul 
268/1985 si H.C.M. nr. 178/1985; 

- in prezent cadrul legal al funcţionării exploatării miniere este: 
-Licenţa de exploatare ANRM  Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata cu 

HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-30.10.2026; 
- Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 

declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"; 

- Hotărârea nr. 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și 
punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 
milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

-Autorizaţia de mediu nr. 44 din 14.07.2017; 
-Autorizatiile de gospodarire a apelor nr. 125/2019 Incinta Vest, 

212/2018 Incinta depozit carbune, 124/2019 Incinta Est, 126/2019 Incinta 
Principala eliberate de A.N. APELE ROMANE – Administratia Bazinala de Apa Jiu; 

- activitatea este strict legata de rezerva geologica identificata si este o 
continuare a activitartii actuale in care se folosesc lucrarile de deschidere a 
campului minier existente, infrastructura de acces existenta, infrastructura de 
transport si depozitare steril si carbune existente, retelele de alimentare cu 
energie, apa si evacuare apa existente, incintele sociale si depozitele de materiale 
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existente. Prin urmare este simplu de inteles ca alta locatie a exploatarii necesita 
ocuparea altor suprafete de teren necesare atat desfasurarii fluxului tehnologic 
cat si utilitatiilor (incinte sociale, depozite materiale, canale evacuare apa, retele 
de energie, apa, etc.) cu implicatii negative suplimentare asupra tuturor factorilor 
de mediu fata de amplasamentul actual unde 75% din suprafata pe care se vor 
desfasura lucrari de exploatare are in prezent folosinta industriala-este deja 
antropizata (din 1991.30 ha suprafata perimetrului minier 1476.44 ha sunt 
ocupate in prezent de zona de excavare si haldare). 

In concluzie alegerea amplasmentului se bazează pe dezideratele de a 
utiliza terenuri afectate anterior, astfel: 

- zona de excavare – lucrarile propuse si descrise in capitolul anterior sunt 
o continuare a lucrarilor de deschidere existente; 

- zona de haldare – haldarea interioara presupune rambleerea golului 
remanent, unul dintre obiectivele impuse de HG 856/2008. 

Prin urmare studiul de evaluare a impactului nu a putut sa se raporteze la 
alte amplasamente de exploatare miniera. 

Conform datelor prezentate anterior nu au fost analizate alternative de noi 
amplasamente ale exploatarii miniere.  

 
1.3. Alternative privind procesele tehnologice folosite 
 
�  Alternative privind procesele tehnologice - tehnologii de exploatare  
 
Cel mai important factor în definirea valorii unui zăcământ de lignit este 

dat de raportul de descoperta (mc steril/tona lignit), calitatea acestuia si 
tehnologia de exploatare ce determina amplasamentul în care exploatarea poate fi 
economică cu asumarea tuturor costurilor de remediere a mediului afectat si 
costurilor sociale. 

Pentru definirea valorii zăcământului de lignit din bazinul minier Rovinari, 
in perioada de deschidere a campului minier (anul 1972) la intocmirea P.E-urilor 
de executie si a Documentatiilor de calcul si identificarea a resurselor/rezervelor 
de lignit a fost elaborat un model de  evaluare a resurselor specific în care s-au 
introdus date privind: 

• topografia; 
• necesarul de terenuri; 
• necesarul de utilaje; 
• limitele zacamantului; 
• profilul litologic; 
• calitatea; 
• raportul de descoperta. 
Din cele doua documentatii citate anterior reiese ca metoda de exploatare 

aplicabila zonei analizate este prin lucrari miniere la zi – prin cariera. 
Până în prezent, pentru exploatarea zăcământului din perimetrul minier 

Roşia de Jiu au fost adoptate următoarele metode: 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde exterioare; 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde interioare şi 

exterioare; 
- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde interioare; 
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Având în vedere etapa actuală de dezvoltare a carierei Roşia de Jiu se va 
aplica, în continuare, „metoda de exploatare cu transportul parţial al sterilului la 
halde interioare şi transbordarea parţială în halde interioare (clasa IV.3.)” – 
metoda de exploatare prin cariera. 

Prin urmare studiul de evaluare a impactului nu a putut sa se raporteze la 
alte metode de exploatare miniera. 

 
�  Alternative privind aspecte de transport a materialelor  
Deschiderea campului minier a inceput in anul 1972. Pentru punerea in 

functiune a utilajelor de mare capacitate a fost necesar transportul unor 
componente mari de utilaje prefabricate si subansamble, perioada in care a fost 
creat si accesul in zona miniera. In perioada urmatoare analizata conform 
productiei estimate lucrarile de exploatare se desfasoara cu dotarile actuale.  

Evaluarea comparativă de mediu a altor opţiuni de acces nu se justifică in 
aceasta faza şi nu este practică pentru EIM. 

 
�  Alternative de cazare a fortei de munca 
Numarul de personal necesar in perioada analizata se pastreaza relativ 

constant. Personalul necesar in principal il reprezinta comunitatile locale, deci nu 
este necsara o analiza a obtiunilor de cazare. 

 
�  Alternative privind depozitarea deseurilor si substantelor periculoase 
După cum s-a remarcat în Capitolul „3.3.  Tipurile si cantitățile de materii 

prime si de energie necesare pentru construcție si funcționare (incluzând apă, sol, 
teren, biodiversitate)”, aceste depozite sunt amenajate pe platforma incintei 
miniere existente si nu se justifica din punct de vedere tehnic si nici al practicilor 
de mediu, noi constructii, ci doar intretinerea celor existente. Prin urmare 
evaluarea comparativă de mediu a altor opţiuni de ampalsament nu se justifică in 
aceasta faza şi nu este practică pentru EIM. 

 
1.4. Alte aspecte tratate ca alternative 
 
�  Alternative de inchidere a lucrarilor miniere 
Metodele de închidere şi reabilitare propuse sunt in concordanta cu 

cecetarile efectuate in Bazinul Minier Oltenia privind redarea terenurilor in 
circuitul productiv (prezente la  Cap. I ), Manualul de închidere a minelor si 
Instructiunile de inchidere a minelor care prezintă aspecte cheie abordate în toate 
sectoarele miniere.  

Fondurile necesare pentru lucrarile de ecologizare la incetarea activitatii si 
cele de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, vor fi constituite 
esalonat in perioada de activitate a obiectivului minier (Ord. nr 202/04.12.2013 
si Legea minelor nr. 85/2003 cu modificarile ulterioare). 

Inchiderea carierei 
Opţiunile de închidere a carierelor pot fi deosebite în primul rând conform 

gradului de umplere cu roci (rambleere groapa remanenta), după cum urmează: 
• “BC”: umplere completă, prin transferarea sterilului, din alte perimetre 

miniere; 
Obtiunea BC nu poate fi aplicata deoarece in zona nu exista alte cariere in 
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deschidere care sa nu aiba spatiu suficient de depunere a sterilului in halda 
interioara proprie, iar tehnologia de exploatare aplicata in perimetrul minier a 
necesitat crearea unui avans intre zona de excavare si haldare. 

• “BP”: umplere parţială haldare interioara; 
Obtiunea „BP” este singura optiune pentru rocile sterile rezultate din 

procesul de exploatare (haldarea interioara), ce poate fi considerată BAT deoarece 
este unul dintre obiectivele HG 856/2008. 

• “c-I”: umplere partiala si  inundarea carierei, ducând la apariţia unui lac 
de carieră. 
 Obtiunea CI este specifica carierelor dezvoltate in zona de lunca cu puternic 
aflux de apa freatica si se aplica si in cazul carierei Rosia de Jiu.  

Inchiderea haldelor-depozitelor de roci sterile 
Dupa cum am prezentat anterior din punct de vedere a strategiei generale 

de inchidere si a cerintelor privind Managementul deseurilor din industria 
extractiva, solutia preferata este cea de inchidere progresiva. 

Referitor la strategia de refacere, rocile sterile ce formeaza depozitul de 
deseu nu contin elemente chimice peste valorile limita si nu reactioneaza cu 
mediul (sunt neutre), fapt pentru care criteriile avute in vedere in cadrul obtiunii 
de inchidere trebuie sa asigure stabilitatea mecanica si biologica prin: 

- Suport pentru vegetatie; 
- Imbunatatirea aspectului vizual; 
- Controlul eroziunii apei; 
- Prevenirea eroziunii eoliene; 
- Prevenirea infiltrarii apei in corpul haldei si pierderea stabilitatii. 
Dupa cum am precizat anterior este „preferata” strategia de refacere 

ecologica progresiva si folosirea gropii remanente pentru construirea haldei 
interioare.  

�  Alt moment privind data, termenul si rata productiei 
Activitatea analizata este o continuare a lucrarilor desfasurate in perioada 

2020-2026 in baza licentei de exploarare ANRM nr. 18798/2016. In concluzie nu 
ne putem raporta la alta perioada de exploatare. 

 
2. Evaluarea alternativelor 
 
În conformitate cu cerinţele anexei 4 din Legea nr. 292/2018 si Ordiunului 

nr. 269/2020-anexele 1-7, acest capitol prezinta o comparatie a efectelor asupra 
starii mediului pentru alternativele  descrie anterior. 
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2.1. Metode de evaluare a alternativelor 
 
Nu au fost analizate alternative de amplasament ale exploatării miniere 

deoarece zona de exploatare este practic dictata de geologia rezervei de lignit. 
Potentialul impact negativ asociat alternativelor identificate pentru fiecare 

faza a activitatii miniere sunt prezentate sub forma tabelara. 
 
2.1.1. Alternative privind capacitatea de productie – marimea si scara 

exploatarii 
 

Tabelul II.1.-ALTERNATIVE PRIVIND CAPAC ITATEA DE PRODUCȚIE/IMPAC TUL 
ALTERNATIVELOR ANALIZATE 

 

Aspect de 
mediu 

Capacitatea de productie 
„=” 4800 mii tone/an lignit 

Studiului de f ezabilitare petru 
cariera Rosia de Jiu, simbol 805-

840/2015 

„<” 4800 mii tone/an „>” 4800 mii tone/an 

Durata 
exploatarii 

Conform licentei ANRM  
31.10.2007-30.10.2026 

P relungirea duratei de existenta a exploatarii 
peste actuala licenta aprobata de catre ANRM 

Bucuresti 

Reducerea duratei de 
exploatare aprobata de 
ANRM  

Debite evacuate 
si calitatea apei 

Toate cele trei alternative permit remedierea impactului prognozat.  
Remedierea finala se va realiza mai rapid pentru o capacitate de productie ridicata, insa este conditionata de cererea de 
carbune si de modificarile care pot interveni în strategia energetica pe termen scurt, mediu si lung 

Caitatea aerului 

Optim din punct de vedere al nivelului emisiilor şi duratei. 

Nivelul mai mare de emisii  
generat de cresterea orelor 
zilnice de functionare, dar 
pe o durata  mai mica de 
ani. 

Zgomot si 
vibratii 

Sol 
P roducţia mai mica presupune un ritm mai putin alert de ocupare a terenului, modificare a habitatelor si formelor de 
relief insa, impactul final este similar cu o capacitate „>” 4800 mii tone/an Biodiversitate 

Peisaj 

Aspecte socio-
economice 

Optima - numarul de locuri de munca ramane accelasi, dar pe termen mai lung. 

Creste numarul de angajati, 
dar pe o perioadă mai 
scurtă, care ar duce la 
“ destrămarea unor 
rânduieli”socio- economice 
relativ stabile. 

Patrimoniu 
cultural 

Impact nul in toate variantele. 
Impact 
transfrontalier 

 
In concluzie capacitatea de productie de 4,8 mil tone/an lignit a fost 

folosită pentru fundamentarea necesarului de terenuri si dotarea actuala cu 
utilaje tehnologice. Capacitatea proiectata propusa de 4,8 mil tone/an lignit a 
optimizat cantitatea de lignit exploatata corespunzatoare unei programari corelate 
cu necesarul de lignit si perioada de valabilitate a licentei de exploatare.  
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2.1.2. Alternative privind procesele tehnologice folosite 
Alternative privind procesele tehnologice - tehnologii de exploatare-lucrari de 

haldare 
Cu toate ca folosirea „structurii remanente” pentru dezvoltarea unei 

investitii este „obtiunea preferata” din punct de vedere a mediului (nu se ocupa 
suplimentar alte suprafete de teren), iar in cazul analizat metoda de exploatare cu 
haldare interioara permite inchiderea progresiva a gropii remanente, se va realiza 
o comparatie a formelor de impact asupra mediului corespunzator celor trei 
metode de exploatare a lignitului utilizate in Bazinul minier Oltenia: 

•  metoda de exploatare cu depozitarea sterilului în halde exterioare; 
•  metoda de exploatare cu depozitarea sterilului în halde interioare; 
•  metoda de exploatare combinate cu depozitarea partiala a sterilului in 

halde exterioare si depozitarea partiala in halde interioare. 
 

Tabelul II.2.-IMPAC TUL ALTERNATIVELOR PRIVIND PRO CESELE TEHNO LO GICE-
LUC RARI DE HALDARE (AMPLASAMENTE TEO RETIC E DE HALDARE) 
 

Aspecte de mediu 

Obtiuni de depozitare a sterilului 
Haldare exterioara - 

depozit in afara 
perimetrului minier 

 

Haldare interioara in 
groapa remanenta 

 

Haldarea partiala in 
halda interioara si 

partiala in halda 
exterioara 

Comentatii 

Calitatea apei si 
debite afectate 

In practica miniera 
haldarea exterioara s-
a realizat in principal 
prin  „blocarea” unor 
vai din apropiera 
perimetrului minier 
cu dezechilibre 
majore asupra 
regimul de scurgere 
al apei de suprafata si 
subterane 

Aceasta metoda 
corespunde cerintelor 
privind obiectivele de 
gestiune a deseurilor 
din ind. extractiva 
(HG 856/2008) 

Aceasta metoda 
permite utilizarea 
partiala a sterilului 
pentru rambleerea 
spatiului exploatat dar 
necesita si ocuparea 
de noi suprafete de 
teren pentru haldarea 
exterioara. In 
concluzie aceasta 
metoda este obtiunea 
„preferata”  pana la 
realizarea spatiului de 
haldare integrala a 
sterilului in halda 
interioara 

Prin metoda de 
depozitare integrala a 
sterilului in halda 
interioara impactul 
negativ asupra apei 
este mult minimalizat 
fata de depozitarea 
sterilului doar in halda 
exterioara. 

Calitatea 
aerului 

Depozitarea sterilului 
in halde exterioare 
creaza cel mai mare 
potential de emisii de 
pulberi prin eroziune 
eoliana (suprafata 
totala lipsita de 
vegetatie la nivelul 
carierei este 
superioara 
comparativ cu 
haldarea interioara) 

Depozitarea sterilului 
in halde interioare 
reduce suprafata totala 
lipsita de vegetatie la 
nivelul unei cariere si 
deci se reduce si 
nivelul de emisii de 
pulberi comparativ cu 
haldarea exterioara  

Prin metoda de 
depozitare integrala a 
sterilului in halda 
interioara impactul 
negativ asupra aerului 
este mult minimalizat  
fata de depozitarea 
sterilului doar in halda 
exterioara prin 
reducerea suprafetei 
potentiale de generare 
a eroziunii eoliene. 

Zgomot si vibratii 

Nivel de zgomot si 
vibratii datorat din 
transportul sterilului 
pe benzi 
transportoare atunci 
cand traverseaza zone 
locuite poate crea 
disconfort 

Amplasamentul 
haldelor interioare 
este realtiv izolat fata 
de comunitatile 
locuite-posibilitatea 
de disconfort a 
populatiei este redus 
la minim 

Prin metoda de 
depozitare integrala a 
sterilului in halda 
interioara nu exista 
zgomot si vibratii 
produs de transportul 
sterilului. 

Sol 
Biodiversitate 

Duce la utilizarea 
unor noi suprafete de 

Suprafetele utilizate 
sunt reprezentate de 

Haldare interioara 
urmareste 
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Peisaj teren – creste 
amprenta proiectului 

groapa remanenta 
rezultata din excavare 
– scade amprenta 
proiectului minier 
comparativ cu haldare 
exterioara  

minimalizarea 
amprentei miniere. 

Aspecte sociale si 
economice 

Impact transfrontalier Impact nul in toate variantele. 
 
In concluazie in faza actuala de dezvoltare a carierei Rosia de Jiu nu se 

impune analiza unor alte alternative de amplasament pentru haldarea sterilului – 
alternativa propusa de titularul proiectului - metoda de exploatare cu depozitarea 
sterilului în halda interioara corespunde obiectivelor de gestiune a sterilului 
impuse de H.G nr. 856/2008 si Avizul ANRM pentru Planul de gestionare a 
deseurilor din industria extractiva - perimetrul minier Rosia de Jiu, simbol 805-
859/2017. 

 Tabelul II.3.-IMPAC TUL ALTERNATIVELOR PRIVIND INCHIDEREA 
LUCRARILOR MINIERE 

 
Aspecte de mediu Optiunea a - BC Optiunea b - BP Optiunea c - I 

Calitatea apei 
Nu are semnificatie- rocile expuse actiunii apei sunt inerte – se exclud reactii ce pot 
duce la poluare apei 

Calitatea aerului Nu are semnificatie deoarece toate suprafete vor fi ecologizate si nu va exista eroziune 
eoliana 

Zgomot si vibratii 
Nu există diferenţe semnificative între opţiuni deoarece formele finale ale terenului 
sunt rezultatul direct al exploatării miniere 

Sol 

Suprafata de teren ocupata 
va fi redata integral in 
circuitul agricol si silvic, 
diferente fiind intre cotele 
finale si cele initiale ale 
terenului. 

Suprafata terenului ocupata va fi redata partial in 
circuitul productiv agricol si silvic, iar locul de cariera se 
va integra in specificul zonei de lunca din care a inceput 
exploatare initiala dupa regularizarea si devierea raului 
Jiu. 

Biodiversitate 

Exista posibilitatea de a 
proiecta/amenaja habitate 
specifice forestiere si 
agricole fara zone acvatice 
zonei de lunca Jiului 
initala. 

Exista posibilitatea de a proiecta/amenaja habitate 
terestre (paduri, pasuni, zone agricole) dar si habitate 
acvatice.  

Peisaj 

Peisaj asemanator cu cel 
dinaintea exploatarii fara 
elemente specifice zonei 
de lunca.  

Peisaj diversificat cu forme variate terestre si semi-
acvatice specifice situatiei initiale, dar totusi diferite ca 
amplasament si suprafata. 

Aspecte Tehnice si 
economice Nu este posibil tehnic Optiunea se bazează pe dezideratele de redare progresiva 

a terenului  
Patrimoniu cultural si 
aspecte sociale 

Nu are semnificaţie 

Impact transfrontalier Impact nul in toate variantele. 
 
 In concluzie obtiunea selectata de inchidere este in concordanta cu 
cercetarile efectuate in Bazinul Minier Oltenia privind redarea terenurilor in 
circuitul productiv, Manualul de închidere a minelor si Planul initial de inchidere 
a carierei Rosia de Jiu, simbol 805-840/2015  care impreuna cu Planul de 
refacere a mediului, Planul de gestionare a deşeurilor extractive şi Proiectul 
tehnic de refacere a mediului fundamenteaza garantia financiara pentru refacerea 
mediului conform Ord. 202/2881/2348 din  4 decembrie 2013. 
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2.2. Evaluarea scenariului “do-nothing” sau alternativa 0 
Alternativa “do-nothing” sau alternativa 0 nu sunt cerute in mod concret de 

Legea nr. 292/2018 dar conform Ordinului nr. 269/2020-anexele 1-7 este 
prezentata ca element de referinta fata de care se compara alternativa rezonabila 
privind modul de extindere si suprafata de teren necesara exploatarii. 

Corespunzator celor doua alternative a fost analizat impactul asupra 
mediului natural în zona obiectivului, astfel: 

Tabelul II.4.- Evaluarea scenariului “do-nothing” sau alternativa 0 

FACTOR DE 
MEDIU 

ALTERNATIVA „0” 
ALTERNATIVA REZONABILA IDENTIFICATE DE 

TITULAR 

Nerealizarea ocuparii 
suprafetelor de teren si 
blocarea exploatarii 

Realizarea ocuparii suprafetelor de teren  si continuarea 
exploatarii catre vest pana la limita cu halda de steril Valea 
Negomir 

DURATA 
EXPLOATARII 

Activitatea miniera 
inceteaza inainte de 
expirarea durtei licentei de 
exploatare conform art. 
31, pct. d din Legea 
minelor 85/2003 (forta 
majora) 

Conform licentei ANRM nr. 3496/2002  
31.10.2007-30.10.2026   

APA 
Parametrii hidrogeologici, 
deja modificati se vor 
reface 

Continua impactul pe o zona restransa deja afectata negativ 
limitata la nord de canalul Timiseni si Pilot, iar la sud de 
canalul Valea Paraului 
Impactul negativ consta in: 
- modificarea circuitului apei in natura; 
- modificari ale vailor naturale, ale raurilor si paraurilor 
prin actiuni de excavare/haldare; 
- modificari ale regimului apelor de suprafata; 
- modificarea relatiilor dintre acvifere ; 
- aparitia unor relatii noi între apele de suprafata si 
subterane. 

AER/ZGOMOT 
Calitatea aerului se va 
imbunatatii prin disparitia 
surselor de poluare 

Impactul negativ va fi mult diminuat prin masurile de 
protectie impotriva emisiilor de pulberi si zgomot adoptate 
in prezent (panori fonoabsorbante, instalatii de umectare) 
Impactul negativ consta in: 
- emisii de pulberi, gaze si acustice de origini diferite, fixe 
sau mobile, produse de utilajele tehnologice sau mijloacele 
de transport; 
- modificarea circuitului carbonului si oxignului in narura. 

ATMOSFERA 

Se mentine capacitatea 
ecosistemelor de a 
transforma moleculele de 
CO2  si H2O în glucide si 
oxigen prin fotosinteza 
Rezerva de C din plante si 
sol  ramane aproape 
intacta atat timp cat 
ecosistemul nu sufera 
transformari. 
 

Impactul GES ce se limiteaza la perioada de valabilitate a 
licentei, 31.10.2007-30.10.2026 si perioada de 
postanchidere  
30.10.2026-30.10.2029 

SOL/SUBSOL 

Se vor mentine pe termen 
lung caracterele 
morfostructurale ale 
solului si subsolului. 

Conditiile actuale de degradare din zona de exploatare se 
extind in zona propusa extinderii lucrarilor de  exploatare, 
aproximativ 423.71 ha  

BIODIVERSITATE 
Se vor mentine pe termen 
lung conditiile actuale ale 

Habitatele din zona de exploatare dispar pana la inchiderea 
si ecologizarea carierei.  
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ecosistemului 

PEISAJ 

Valoarea estetica a 
peisajului este subiectiva 
pentru amplasamentul 
analizat (zona cu traditie 
miniera si peisaj antropizat 
de activitatea  miniera). 

Impactul negativ rezultat din ocuparea terenului si 
antropizarea peisajului se va mentine pana la rabilitarea si 
amenajarea habitatelor terestre (paduri, pasuni, zone 
agricole) si acvatice propuse in PIIA simbol 805-840/2015 

PATRIMONIU 
CULTURAL 

Nu este cazul. 
In zona studiata nu se afla situri arheologice, culturale sau etnice 

ASPECTE 
SOCIAL-

ECONOMICE 

Impact semnificativ 
generat de inchiderea 
carierei  asupra locurilor 
de munca si investitiilor, 
ducand la 
accelerarea inrautatirii 
condiţiilor socio-
economice 

Continuarea exploatarii conform Licentei de exploatare 
reprezinta o prelungire a ciclului de viata al exploatarii, 
perioada care contribuie la tranzitia mai lenta catre 
închidere, pregatind în acelasi timp comunitatea si 
economia locala 

ESTIMARE 
COSTURI 

Costuri pentru lucrari, 
amenajari pentru protectia 
mediului, monitorizarea si 
aducerea la starea initiala 
= 8733438.00 lei fara 
TVA 
Sursa CEO constituita in 
prezent partial conform 
Ord. nr. 202/2881/2348 
din 4 decembrie 2013 

Costuri pentru lucrari amenajari pt protectia mediului 
monitorizarea si aducerea la starea initiala, necesare pe 
toată perioada de funcţionare a obiectivului minier 
conform licentei de exploatare = 13317394.86 lei fata 
TVA 
Sursa CEO ce va fi constituita esalonat conform Ord. nr. 
202/2881/2348 din 4 decembrie 2013 

 
Prin activitatea miniera care se va instala în perimetru minier starea de 

stabilitate a sistemului environmental înainte de începerea lucrarilor va fi 
înlocuita cu o stare de instabilitate, caracterizata prin aparitia unor peisaje 
miniere antropizate cu posibilitatea aparitiei unor procese geomorfologice 
specifice acestor arii miniere (alunecari de teren, pluviodenudatie, ravenatie, 
înmlastinire). Aceste modificari de peisaj vor fi contracarate de lucrari periodice 
de refacere a mediului, astfel încat la sfarsitul perioadei de exploatare a 
zacamantului de lignit, calitatea mediului din perimetrul de exploatare sa fie cat 
mai apropiata de calitatea mediului de dinainte de începerea exploatarii.  

Nerealizarea ocuparii suprafetei studiate în scopul continuarii lucrarilor de 
exploarare lignit presupune un impact potential negativ pronuntat asupra 
domeniului socio-economic al localitatilor învecinate, exprimat sintetic prin 
disponibilizarea  fortei de munca si scaderea nivelului socio-economic a 
comunitatii locale. Trebuie mentionata si nota generala favorabila conferita de un 
asemenea proiect prin contributiile financiare directe si indirecte la bugetul local.  

În ceea ce priveste realizarea/nerealizarea lucrarilor de exploatare a 
lignitului, avand în vedere conformatia actuala a amplasamentului, trebuie 
mentionat ca evolutia probabila a mediului în cazul neimplementarii proiectului 
minier va fi una homeostazica, în care reglatorii reusesc sa controleze parametrii 
de functionare si asigura sistemului o anumita constanta dinamica.  

Referitor la termenele, durata exploatarii si rata de productie, se vor 
respecta prevederile licentei de exploatare, existand si posibilitatea unor rate de 
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productie inferioare în functie de contextul economic si de prioritatile de 
dezvoltare ale beneficiarului.  

In concluzie continuarea lucarilor de exploatare conform “alternativei 
rezonabile identificate de titularul activitatii”  nu introduce surse noi de poluare, 
ci doar se extinde zona de impact in limita perimetrului aprobat. Prin masurile de 
protectie propuse vor fi controlate si mentinute limitele admise pentru principalii 
factori de mediu analizati.  

 
3. Evaluarea alternativelor - rezumat 
În conformitate cu cerinţele anexei 4 din Legea nr. 292/2018 si Ordiunului 

nr. 269/2020-anexele 1-7, capitolul anterior a descris alternativele ce privesc 
realizarea lucrarilor de exploatare lignit cat si alternativa de blocarea a exploatarii 
prin nerealizarea ocuparii suprafetelor de teren necesare.  

Astfel din perspectiva cadrului legal aplicabil exploatarii lignitului  s-au 
analizat urmatoarele alternative: 

�  alternative de amplasare a unor părți componente ale proiectului.  
Activitatea miniera propusa este strict legata de rezerva geologica 

identificata si este o continuare a activitatii actuale in care se folosesc lucrarile de 
deschidere a campului minier existente, infrastructura de acces existenta, 
infrastructura de transport si depozitare steril si carbune existente, retelele de 
alimentare cu energie, apa si evacuare apa existente, incintele sociale si 
depozitele de materiale existente. Prin urmare este simplu de inteles ca alta 
locatie a exploatarii necesita ocuparea altor suprafete de teren necesare atat 
desfasurarii fluxului tehnologic cat si utilitatiilor (incinte sociale, depozite 
materiale, canale evacuare apa, retele de energie, apa, etc.) cu implicatii negative 
suplimentare asupra tuturor factorilor de mediu fata de amplasamentul actual 
unde 75% din suprafata pe care se vor desfasura lucrari de exploatare, are in 
prezent folosinta industriala - este deja antropizata (din 1991.30 ha suprafata 
perimetrului minier 1476.44 ha sunt ocupate in prezent de zona de excavare si 
haldare). 

In concluzie alegerea amplasamentului se bazează pe dezideratele de a 
utiliza terenuri afectate anterior, astfel: 

- zona de excavare – lucrarile propuse sunt o continuare a lucrarilor de 
deschidere existente; 

- zona de haldare – haldarea interioara presupune rambleerea golului 
remanent, unul dintre obiectivele impuse de HG 856/2008. 

Prin urmare studiul de evaluare a impactului nu a putut sa se raporteze la 
alte amplasamente de exploatare miniera. 

�  alternative privind procesele tehnologice folosite.  
Pentru deschiderea campului minier s-au intocmit o serie de documentatii 

portivit carora metoda de exploatare aplicabila zonei analizate este prin lucrari 
miniere la zi – prin cariera. Astfel avand în vedere etapa actuală de dezvoltare a 
carierei Roşia de Jiu se va aplica, în continuare, „metoda de exploatare cu 
transportul parţial al sterilului la halde interioare şi transbordarea parţială în 
halde interioare (clasa IV.3.)” – metoda de exploatare prin cariera. 

Capacitatea proiectata propusa de 4,8 mil tone/an lignit a optimizat 
cantitatea de lignit exploatata corespunzatoare unei programari corelate cu 
necesarul de lignit si perioada de valabilitate a licentei de exploatare. 
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Prin urmare studiul de evaluare a impactului nu a putut sa se raporteze la 
alte metode de exploatare miniera. 

�  alternative de inchidere a lucrarilor miniere.  
Metodele de închidere şi reabilitare propuse sunt in concordanta cu 

cecetarile efectuate in Bazinul Minier Oltenia privind redarea terenurilor in 
circuitul productiv, Manualul de închidere a minelor si Instructiunile de inchidere 
a minelor care prezintă aspecte cheie abordate în toate sectoarele miniere. 
Fondurile necesare pentru lucrarile de ecologizare la incetarea activitatii si cele de 
monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, vor fi constituite esalonat in 
perioada de activitate a obiectivului minier (Ord. nr 202/04.12.2013 si Legea 
minelor nr. 85/2003 cu modificarile ulterioare). Optiunea de inchidere propusa 
este prin umplerea partiala a gropii remanente (haldarea interioara) si inundare. 
Astfel suprafata terenului ocupata va fi redata partial in circuitul productiv 
agricol si silvic, iar locul de cariera se va integra in specificul zonei de lunca din 
care a inceput exploatare initiala dupa regularizarea si devierea raului Jiu. 

�  alternativa “do-nothing” sau alternativa 0.  
Alternativa 0 presupune nerealizarea ocuparii suprafetelor de teren, 

blocarea exploatarii si inchiderea perimetrului minier. Indiferent de continuarea 
exploatarii sau nu conform Legii minelor 85/2003 titularul de activitate are 
obligatia sa execute lucrarile de inchidere si ecologizare pentru suprafetele 
afectate din surse proprii.  

Avand in vedere faptul ca istoricul asezarii (cel putin ultimii 50 de ani) este 
strans legat de existenta resuselor de lignit continuarea lucarilor de exploatare nu 
introduc surse noi de poluare, ci doar se extinde zona de impact in limita 
perimetrului de licenta aprobat. Prin masurile de protectie propuse vor fi 
controlate si mentinute limitele admise pentru principalii factori de mediu 
afectati, iar impactul este limitat in timp (perioada de exploatare si cea de 
postanchidere) si spatiu (suprafata perimetrului minier). 

Nerealizarea ocuparii suprafetei studiate în scopul continuarii lucrarilor de 
exploarare lignit presupune un impact potential negativ pronuntat asupra 
domeniului socio-economic al localitatilor învecinate, exprimat sintetic prin 
disponibilizarea  fortei de munca si scaderea nivelului socio-economic a 
comunitatii locale. 
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III. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A 
MEDIULUI - SCENARIUL DE BAZĂ 

 
1. Aspecte ale stării actuale a mediului – scenariul de baza 
1.1. Folosințele existente și împrejurimile terenului ce va fi ocupat de proiect 

și populația ce locuiește sau folosește terenul  
 
Suprafata perimetrului minier de licenta Rosia de Jiu, aprobat prin HG 

1293/2007 si actele aditionale la licenţa de exploatare nr. 3496/2002, este de 
19,913 km2. 

 
Tabelul III.1.- Coordonate de delim itare ale perimetrului Rosia de Jiu = 1991.3 ha 

 

Nr. pct. X Y Nr. pct. X Y 
1 376225 358520 16 377885 353745 
2 376834 357012 17 378165 355399 
3 376378 356737 18 378906 356858 

4 376036 356087 19 378768 357967 
5 375659 355858 20 378716 358076 
6 375215 355312 21 377772 359219 
7 375097 354796 22 377835 359365 
8 375069 354170 23 376580 360925 
9 375695 353456 24 375915 361341 

10 376259 352934 25 375555 361742 
11 376551 352705 26 374440 360938 
12 377381 352658 27 375096 360096 
13 377728 353108 28 375651 359633 
14 377857 353195 29 376106 358610 
15 377941 353726 

 
Situatia terenurilor pe tipuri de folosinte la 01.03.2019 in perimetrul de 

licenta Rosia de Jiu este urmatoarea: 
  Cariera (excavatii)  300.40 ha; 
  Halda interioara  689.26 ha; 
  Halda exterioara  486.66 ha – nu se mai haldeaza (suprafata 

este redata in circuitul productiv) 
  Ramas de exploatat  514.66 ha impartita pe categorii de folosinta 

astfel: 
-          Arabil    3.95 ha 
-          Livada    0.75 ha 
-          Pasune    121.67 ha 
-          Pasune tufaris  47.70 ha 
-          Silvic    337.12 ha 
-          Circuit TMS Pinoasa – Negomir 2.24 ha 
-          DJ 674 B - dezafectat 1.23 ha  
Vecinatatile perimetrului minier sunt reprezentate de urmatoarele folosinte: 
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→ la nord, padure, pasune, folosinta industriala (depozitele de carbune 
Pinoasa si Rosia de Jiu, respectiv traseele de transport carbune aferente) si zona 
locuita (satul Rosia de Jiu si orasul Rovinari)-foto 1-5. 

→ la nord-est, cursul raului Jiu regularizat si drumuri de acces – foto 6-
7 ; 

→ la sud–est, halda Pesteana Nord redata in circuitul silvic – foto 8;  
→ la sud incepand cu obarsia Vaii Paraului, folosinta silvica si apoi  

localitatiile Farcasesti si Farcasesti Mosneni - foto 9-12; 
→ la vest, folosinta silvica si halda exterioara Valea Negomir - foto 13. 
 
Centralizat evidenta terenurilor necesar a se ocupa in perimetrul Rosia de 

Jiu este prezentata in tabelul urmator. 
 

Tabelul III.2.- EVIDENTA TERENURILOR NECESAR A SE OCUPA IN PERIMETRUL 
ROSIA DE JIU 

NATURA 
 DE TEREN 

SUPRAFATA 
NEOCUPATA  
DE FLUX DE 

EXPLOATARE LA  
1.03.2019 

SUPRAFATA 
NECESARA  

PENTRU 
DESFASURAREA 
FLUXULUI DE 

EXPLOATARE IN 
PERIOADA 

1.03.2019-30.10. 2026  

SUPRAFATA 
NEOCUPATA  
DE FLUX DE 

EXPLOATARE 
LA  

30.10.2026  

Arabil (ha) 3.95 3.95 0.00 
Livada (ha) 0.75 0.75 0.00 
Pasune (ha)  121.67 121.67 0.00 
Pasune tufaris (ha) 47.70 16.15 31.55 
Silvic (ha) 337.12 277.72 59.40 
Circuit TMS Pinoasa 
– Negomir (ha) 2.24 2.24 0.00 
DJ 674 B (ha) 1.23 1.23 0.00 
TOTAL 514.66 423.71 90.95 
 
In prezent din toata suprafata agricola de 142.52 ha, necesara a fi ocupata 

de fluxul de exploatare aproximativ 13 % este intretinuta si folosita ca pasune-
islaz pentru locuitorii satului Rosia de Jiu, comuna Farcasesti. 

Pe suprafata solicitata pentru continuarea exploatarii au fost identificate 
imobile-locuinte. 
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1.2. Trăsăturile semnificative ale topografiei și geologiei arealului starea și 
folosința terenului (inclusiv calitatea solului, stabilitatea și eroziunea, folosința 

agricolă și calitatea suprafeței agricole)  
 
1.2.1. Topografia 
 
Din punct de vedere geomorfologic perimetrul studiat este situat in partea 

de vest a Piemontului Getic, cuprinzand ca forme de relief dealurile de piemont. 
Dealurile de piemont, ce apartin zonei relicte a Podisului Getic, platforma Jiului, 
sunt puternic fragmentate, fiind rezultatul brazdarii de numeroase vai de 
eroziune asupra vechiului platou al Jiului. Dealurile din perimetrul studiat se 
incadreaza in dealurile mijlocii ale Jiului, fiind reprezentate de Dealul lui 
Roventa, Dealul lui Negreanu si Dealul lui Glavan ale caror piscuri depasesc cota 
+275m. 

Datorita intensei eroziuni exercitata in decursul timpului, dealurile au fost 
foarte mult ingustate, fapt care a dus ca suprafetele plane sa ramana in acest 
sector sub forma de mici platouri inguste si chiar mici poiene pe muchia acestor 
dealuri cu panta de 0-5%, dar si de 5-10%.  

Versantii in general au profil uniform, incepand cu pante foarte puternice si 
chiar abrupte in treimea superioara (25-35% si mai mare de 35%), pante puternic 
inclinate in treimea mijlocie (20-25%), ce se pierd catre firul vailor, baza 
versantilor (5-10% si 10-15%). Putem spune ca versantii sunt in general 
neuniformi si sunt scurti. O buna parte a versantilor si anume treimea inferioara 
si mijlocie este afectata de alunecari vechi, stabilizate, procese ce au avut loc mai 
mult pe versantii cu expozitie sudica. Alunecari semistabilizate s-au constatat pe 
o suprafata mica tot in treimea inferioara. Expozitia este sudica si nordica, 
devenind nord-estica, estica la contactul versantilor cu vaile. 

Vaile care brazdeaza versantii de la vest, sud-vest la est sunt destul de largi 
(10 m), cu lungimea de la 1 km la 3 km, toate gravitand spre Jiu. Cele mai 
importante vai ce brazdeaza perimetrul studiat sunt: Valea Paraului, Valea lui 
Mares, Valea Cioreicii, Valea lui Mita si Valea Bradet. 
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1.2.2. Geologia 
 
Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus: compozitie, 

origini, conditii de formare 
 
Succesiunea stratigrafica a depozitelor sedimentare din cuprinsul bazinului 

minier Rovinari este legata de evolutia generala a Depresiunii Getice, unde au fost 
puse în evidenta formatiuni apartinand cretacicului (albiansenonian), 
paleogenului, neogenului (miocenul, pliocenul) si cuaternarului. 

Cretacicul este reprezentat prin albian si senonian. 
Albianul este alcatuit dintr-un pachet de marne cenusii, fin micacee, argile 

negricioase si intercalatii subtiri grezoase. 
Senonianul este reprezentat printr-un facies pronuntat detritic, alcatuit din 

conglomerate marunte în baza, peste care s-au sedimentat gresii cenusii, marne 
si argile. În mod izolat, se întalnesc si calcare recifale intercalate în seria detritica, 
precum si marno-calcare cenusii. 

Paleogenul este reprezentat prin etajele sale superioare, eocenul si 
oligocenul. 

Eocenul este cunoscut în regiune prin cele doua orizonturi ale sale: 
- orizontul bazal conglomeratic, cu grosimea de cca. 800m, este alcatuit din 

conglomerate poligene, microconglomerate si gresii cu elemente de roci cristaline 
si calcare jurasice. 

- orizontul marnos, asezat deasupra, este alcatuit dintr-o succesiune 
monotona de argile si marne cu intercalatii de nisipuri si gresii, peste care s-au 
sedimentat depozite detritice cu elemente constructive bine rulate, dispuse în 
strate cu grosime variabila. 

Oligocenul este alcatuit din marne, gresii si nisipuri, cu intercalatii de 
marno-calcare, avand aspectul litologic si ritmul de sedimentare specific stratelor 
Pucioasa. 

Neogenul este reprezentat de cele doua etaje: miocen si pliocen. 
Aqvitanianul are un caracter detritic lagunar, fiind constituit dintr-o 

succesiune de conglomerate si brecii. 
Burdigalianul este constituit din conglomerate poligene, cenusii marunte, 

urmate de nisipuri grosiere cenusii cu argile sistoase disodiliforme. 
Helvetianul apare transgresiv peste formatiunile mai vechi, în succesiunea 

stratigrafica întalnindu-se patru complexe litofaciesale: 
- orizontul conglomeratic brecios, constituit din elemente rulate de 

provenienta carpatica; 
- orizontul vargat; 
- orizontul marnos cenusiu negricios, constituit din marne compacte, cu 

intercalatii nisipoase; 
- orizontul psamito-psefitic, nisipos, care încheie ciclul de sedimentare. 
Badenianul este inegal dezvoltat, cu frecvente variatii de facies.  
Sarmatianul este dispus în continuitate de sedimente si prezinta, de 

asemenea, frecvente variatii de facies. În bazinul minier Rovinari, sarmatianul 
este dezvoltat în facies grosier psefitic conglomeratic în zonele de rama si pelitic, 
alcatuit din marne, argile, marnocalcare în centru. 

Meotianul se caracterizeaza prin mari variatii de facies. În zona vestica a 
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depresiunii este redus ca extindere, fiind alcatuit din nisipuri si pietrisuri în baza, 
peste care s-au depus argile nisipoase si marne rubanate. În sectorul central, 
meotianul are cea mai mare dezvoltare în dreptul raului Jiu, fiind alcatuit, în 
general, dintr-o succesiune de conglomerate cu liant marnos-nisipos, cu treceri 
laterale la depozite fine marnoase. În est apar marne cenusii, peste care s-au 
sedimentat depozite psefito-psamitice. 

Pontianul este dezvoltat în toata regiunea. În bazinul Rovinari, pontianul 
inferior (odesianul) este reprezentat prin orizontul marnelor cu Paradacna si 
marne cu Valenciennius, peste care s-a depus orizontul marno-nisipos cu 
Congeria rhomboidea. Pontianul mediu este alcatuit din depozite psamo-pelitice 
formate din marne argiloase cu intercalatii de nisipuri. Urmeaza, în continuitate 
de sedimentare, pontianul superior, alcatuit din bancuri groase de nisipuri cu 
intercalatii decimetrice de marne compacte. 

Dacianul este reprezentat printr-o succesiune de argile, argile nisipoase, 
marne nisipoase si nisipuri cu intercalatii de strate de lignit, fapt care marcheaza 
intrarea bazinului în starea finala a evolutiei sale. Pe baza litologiei, a corelarii 
stratelor de lignit si a microfaunei, în cadrul dacianului s÷au separat doua 
orizonturi: 

- orizontul inferior, nisipos, cu Pachydacna; 
- orizontul superior, argilos, nisipos, cu carbuni. 
În sectorul vestic al depresiunii, orizontul inferior este alcatuit din nisipuri 

fine si medii, cu intercalatii argiloase. 
La partea superioara a complexului nisipos se gaseste stratul I de carbune, 

primul strat cu extindere generala în regiune. 
Urmeaza, în continuare, o alternanta de nisipuri fine cenusii cu argile 

compacte, uneori nisipoase, între care sunt intercalate stratele de lignit II, III si 
IV. În cadrul bazinului se remarca o schimbare treptata de facies, de trecere a 
argilelor la nisipuri, astfel încat întregul interval este alcatuit din nisipuri fine cu 
intercalatii de nisipuri grosiere, cu elemente de pietris marunt. În apropierea 
Jiului, stratele I si II se efileaza, primele strate întalnite în succesiunea daciana 
fiind III si IV, chiar si acestea cu o întinsa zona de nesedimentare. În aceste 
nisipuri este localizat orizontul artezian principal din regiune. 

Grosimea orizontului inferior este cuprinsa de la 90m la 150m. 
Orizontul superior este alcatuit din argile, argile nisipoase de culoare 

cenusie, subordonat marne, în alternanta cu bancuri de nisip fin si mediu, 
uneori grosier si strate de carbune (V-VIII). La partea inferioara este întalnit un 
orizont lumaselic cu extindere generala, care constituie reperul de corelare a 
stratelor de lignit din regiune. 

În partea de est dacianul este prezent, de asemenea, prin cele doua 
orizonturi ale sale, dar stratele III si IV de carbune se efileaza, astfel încat întregul 
orizont inferior apare alcatuit din bancuri de nisipuri fine sau grosiere, cu rare 
intercalatii argiloase. 

În acest sector, orizontul superior începe cu nisipuri cu nivele pelitice, în 
care se gaseste orizontul fosilifer reper, peste care s-a depus o succesiune de 
argile fine compacte, cenusii-verzui, cu intercalatii de nisipuri fine si strate de 
lignit, în general cu grosimi mici, neexploatabile, singurul strat care prezinta 
importanta economica fiind stratul V, alcatuit din 1÷3 bancuri dispuse într-un 
interval de 5÷20cm. 
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Romanianul prezinta frecvente diferentieri de facies. Astfel, în cuprinsul 
bazinului minier Rovinari, romanianul este constituit dintr-o alternanta de argile, 
nisipuri grosiere si pietrisuri marunte cu intercalatii de strate de lignit, asociate 
uneori cu nivele de argile carbunoase. În aceasta suita, cu grosimea cuprinsa 
între 60m si 80m, sunt incluse stratele de lignit VIII-XII. 

În partea de est se întalnesc argile nisipoase, compacte, care alterneaza cu 
nisipuri micacee galbui, între care sunt intercalate sporadic strate subtiri de 
lignit, fara importanta economica. 

Cuaternarul cuprinde depozitele aluvionare vechi si actuale, precum si 
depozitele superficiale actuale (deluvii, conuri de dejectie, alunecari). Este 
reprezentat prin pleistocen si holocen. 

Pleistocenul inferior (villafranchian) are în baza orizontul psamo-psefitic 
alcatuit din nisipuri fine si grosiere, cenusii-galbui, cu lentile de pietrisuri si 
bancuri de argile nisipoase, peste care s-a sedimentat orizontul argilos-nisipos cu 
carbuni (stratele XIII-XVII), fara importanta economica. 

Pleistocenul mediu corespunde terasei vechi a raului Jiu, terasele înalta si 
superioara fiind atribuite pleistocenului superior. Sunt considerate, de asemenea, 
de aceeasi varsta, depozitele loesoide de pe terasa înalta. 

Holocenul cuprinde depozitele teraselor inferioare si depozitele aluviale ale 
tuturor vailor, aluviunile noi, depozitele deluviale si preluviale de pe interfluvii. 

 
Structura tectonica, activitatea neotectonica, activitate seismologica 
Din punct de vedere al riscului seismic, judetul Gorj de afla în zona cu 

gradul VI si VII de seismicitate, fara efecte majore ale ultimelor cutremure mari. 
Judetul Gorj poate fi afectat conform hartii de mai jos de cutremure de 

pamant cu magnitudinea de sapte grade pe scara RICHTER. 
Conform SR 11100/1-93, amplasamentul studiat este încadrat în zona de 

macroseismicitate 71 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade 
medii de revenire a cutremurelor de 50 ani). 

Din punct de vedere al normativului ”Cod de proiectare seismica – partea 1, 
P100-1/2006”, intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa 
de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului pentru 
proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) 
de [100] ani. În cazul zonei studiate acceleratia ag are valoarea de 0.12g. Perioada 
de control (colt) recomandata pentru proiectare este TC = 0.7s. 

Structura zacamantului de lignit Rosia de Jiu a început sa fie descifrata 
înca din faza de explorare preliminara, cand a fost pusa în evidenta cuta 
anticlinala majora Runcurel–Rovinari si a început sa fie conturat sinclinalul 
Balteni. Formatiunile pliocene au mulat în general relieful preexistent pe care s-
au depus, configuratia structurala actuala fiind definita de ridicarea accentuata a 
Carpatilor în pliocenul superior si miscarile neotectonice ulterioare. 

Zacamantul de carbune este situat în vestul perimetrului pe zona de bolta 
a anticlinalului Runcurel–Rovinari, în nord pe flancul sudic al acestui 
anticlinal, iar în sud si est începe sa se dezvolte sinclinalul Balteni. 

Înclinarile stratelor sunt mici, mai accentuate pentru stratele superioare si 
variaza intre 4° si 10°. 

Cuplul de falii: Moi, Rosia–Ungureni, situat pe rama nordica a carierei, 
coboara compartimentul sudic cu cca. 50 m fata de cel nordic. 
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Faliile de sprijin au o mai mica amploare cu sarituri de pana la 5÷10 m, 
unele dintre acestea putand sa fie doar simple inflexiuni. 

Din falia Rosia-Ungureni se desprinde o noua fractura, avand aproximativ 
aceeasi orientare, a carei directie trece prin imediata vecinatate a conturului 
exterior nordic al carierei, fara însa a putea fi pusa în evidenta de lucrarile de 
excavare, întrucat în acest sector, situat la nivelul primelor trepte de lucru, 
acestea sunt realizate în general în depozitele aluvionare ale terasei cuaternare. 
Aceasta fractura produce scufundarea zacamantului în trepte catre perimetrul de 
exploatare al carierei Rosia de Jiu, fiind situata la cca. 150÷200 m spre sud de 
falia Rosia–Ungureni. 

Falia Moi, pusa în evidenta în nordul localitatii Rosia de Jiu, se dezvolta 
dupa o directie generala VNV-ESE, pana în dreptul localitatii Moi. Este situata la 
cca. 1500 m spre nord de falia Rosia–Ungureni, în vestul perimetrului, aceasta 
distanta reducandu-se la cca. 400 m, în est, în vecinatatea vechiului perimetru 
de exploatare al microcarierei Moi. 

Saritura faliei creste din vest catre centrul perimetrului de la cca. 5-6 m 
pana la 18-20 m, avand compartimentul sudic coborat. 

În continuare, pasul faliei se reduce treptat pana în dreptul localitatii Moi, 
unde ajunge din nou la 5-6 m. 

În vestul perimetrului de exploatare, la baza taluzului definitiv al carierei, 
dupa o directie orientativa NV-SE a fost identificata o alta linie de fractura (falia 
Balteni) cu compartimentul vestic ridicat si saritura de cca. 10 m pe rama sudica 
a perimetrului si cca. 5 m pe conturul exterior nordic. 

În continuare, spre vest, la cca. 800 m de falia Balteni, în vecinatatea 
conturului exterior al carierei, a fost pusa în evidenta o alta linie de fractura 
orientata, de asemenea, dupa directia NV-SE, cu saritura de cca. 5 m si 
compartimentul vestic ridicat. 

Pe conturul exterior sudic, în perimetrul exploatat prin lucrari miniere 
subterane la mina Farcasesti, a fost pusa în evidenta o alta fractura orientata SV-
NE. 

Amploarea sariturii tuturor faliilor descrise mai sus este evaluata la nivelul 
culcusului stratului de lignit V inferior, în baza acestuia situandu-se orizontul 
fosilifer lumaselic cu extindere generala în zona ce constituie reperul de corelare a 
stratelor de lignit din bazin. 

Întrucat nu se cunoaste înclinarea faliilor, acestea au fost trasate vertical, 
însa este de asteptat ca acestea sa fie falii normale înclinate catre 
compartimentul cazut. 

Scufundarea zacamantului în trepte, datorita accidentelor tectonice 
mentionate mai sus, favorizeaza realizarea unor zone de contact ale orizonturilor 
acvifere de la diferite adancimi, valoarea schimbului de ape si modul de 
influentare reciproca neputand fi evaluate în prezent. 

În afara de unitatile structurale majore mentionate mai sus, local se 
constata o serie de ondulatii de dimensiuni mai mici, mai frecvente în vestul 
perimetrului, puse pe seama proceselor de sedimentogeneza. 
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 1.2.3. Solul 

Solul, definit ca fiind corpul natural de la suprafata uscatului care contine 
materie vie si care poate asigura cresterea plantelor, s-a foarmat in decursul 
timpului sub actiunea agentilor atmosferei, hiodrosferei si mai apoi a biosferei. 
Astfel partea superioara a scoartei terestre – mineralele si rocile primare – au fost 
supuse unor procese de dezagregare (maruntire) si de alterare (modificare 
chimica). 

Datorita dezagregarii si alterarii, in partea superioara a scoartei terestre se 
creeaza conditii minime de apa, aer si substante minerale nutritive, care permit 
instalarea plantelor si microorganismelor. Dupa parcurgerea ciclului vital, 
resturile organice, sub actiunea microorganismelor sunt descompuse in 
substante minerale, procesul de bioacumulare repetandu-se de la an la an, in 
partea superioara a scoartei terestre acumulandu-se substante nutritive sub 
forma de substante organice (indeosebi humus). 

Prin procesele de bioacumulare, dezagregare si alterare, precum si ca 
urmare a retinerii sau migrarii produsilor rezultati prin aceste procese, partea 
superioara a scoartei sufera profunde modificari fizice, chimice si biochimice, 
transformandu-se in sol, corp natural cu alcatuire si insusiri proprii. 

Potrivit studiilor pedologice întocmite de O.S.P.A Gorj, pentru stabilirea 
claselor de calitate a terenurilor ce vor fi ocupate de obiectivele miniere, în cadrul 
zonei analizate sub actiunea factorilor pedogenetici s-au format urmatoarele 
tipuri de sol: 

- pe versantii stabilizati, uniformi, se intalneste solul brun luvic, iar pe 
versantii semistabilizati complexe de soluri brune luvice, regosoluri si erodisoluri; 

- pe vaile ce brazdeaza versantii de la vest, sud-vest la est (Valea lui Mares, 
Valea Fantanii, Valea Paraului si Valea Seaca), ca unitate de sol se intalneste 
protosolul aluvial – in partea mai larga a vailor si complex de protosoluri aluviale 
si soluri pseudogleice pe vaile ingustate. 

Putem spune deci ca formarea si evolutia solurilor în cadrul perimetrului 
analizat a aparut ca urmare a interactiunii în timp si spatiu a unui complex de 
factori naturali factori pedogenetici, reprezentati de: relief, roca de solificare, apa 
freatica si pluviala, clima, vegetatie si activitatea omului. 

Sub actiunea acestor factori, dar nu numai a acestora, s-au format 
urmatoarele tipuri de soluri in cadrul perimetrului studiat: 

– sol brun luvic puternic pseudogleizat - este raspandit pe versantii si 
coamele ingustate din zona de deal. A evoluat pe luturi ca material parental. 

Are gradul de pseudogleizare puternic, textura LA, este slab aprovizionat cu 
humus si elemente nutritive, cu grad de saturatie in baze oligomezobazic. 

Succesiunea orizonturilor pe profil este de tipul Ao-ElwBtw. Orizontul Ao 
are o grosime de 24 cm, culoare brun deschis, cu structura poliedric colturoasa 
mijlocie bine dezvoltata, textura lutoasa, mediu poros si slab compact. Orizontul 
Elw  urmeaza dupa orizontul Ao si are o grosime de 12 cm, culoare brun cenusie 
cu pete ruginii si vinetii, textura LP, structura poliedric colturoasa mijlocie, este 
mediu poros si mediu compact. Orizontul Btw se gaseste pana la 94 cm, este 
brun galbui cu pete ruginii si vinetii, cu structura poliedric colturoasa mare, 
textura LA, fin poros si mediu compact. 

Din punct de vedere fizico-chimic putem spune: 
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- reactia solului este moderat acida (pH 5,1-5,4); 
- continutul in humus este foarte mic 92,48-0,52%); 
- continutul in fosfor mobil este foarte mic (9-7 ppm); 
- continutul in potasiu mobil este mic (34-48 ppm); 
- continutul in alumuniu schimbabil este mare (1,10-5,06 me/100 g 

sol); 
- gradul de saturatie in baze este oligomezobazic. 
In general putem spune ca solul este slab aprovizionat cu elemente 

nutritive. 
-luvisol albic puternic pseudogleizat - este raspandit pe platouri inalte si 

largi din zona colinara. A evoluat pe depozite de terasa si anume luturi – ca 
material parental. 

Relieful pe care a evoluat este in general plan sau slab inclinat, cu panta de 
la 0 la 15% fiind reprezentat de platouri si coame mai largi. Se defineste prin 
orizont Bt si Ea. 

Profilul este de tipul Ao-Eaw -Btw. Orizontul Ao are o grosime de 25 cm, are 
culoare brun deschis, structura poliedric colturoasa mica bine dezvoltata, textura 
L (lutoasa), este mediu poros si mediu compact. Orizontul Ea (saracit in argila, 
sescvioxizi si materie organica) are o culoare brun cenusiu deschis, cu structura 
poliedric colturoasa mica slab dezvoltata, textura LP, mediu poros si mediu 
compact. Orizontul Btw are o grosime de 43 cm, culoare brun galbuie, cu pete 
ruginii si vinetii, structura poliedric colturoasa mare, bine dezvoltata, textura LA, 
este fin poros si mediu compact. 

Proprietatile fizico-chimice sunt mai putin favorabile decat la solul  brun 
luvic. Astfel putem spune urmatoarele: 

- reactia solului este moderat acida (ph 5,1); 
- este foarte slab aprovizionat cu humus (0,52-0,12%); 
- este foarte slab aprovizionat cu fosfor si potasiu mobil (P = 7-5ppm; K 

= 84-34ppm); 
- are un continut mare in aluminiu mobil (1,10-4,58 me/100 g sol); 
- gradul de saturatie in baze este oligobazic. 
Putem spune deci ca ofera conditii slabe de crestere si de dezvoltare a 

plantelor. 
- solul brun eu-mezobazic tipic L-LN 
Este raspandit in lunca Paraului si pe terasa in conurile de dejectie ale 

principalelor parauri ce vin de pe versanti. 
A evoluat pe depozite fluviatile (luturi si nisipuri) – ca material parental. Se 

defineste prin orizontul Bv, cu grad de saturatie in baze V mai mare de 55%. 
Solul brun eu-mezobazic tipic are urmatoarea formula de profil : Ao-Bv-C. 
Orizontul Ao are o grosime de 24 cm, culoare brun inchisa, structura 

poliedric colturoasa mica, textura LLN, este mediu poros si mediu compact. 
Orizontul Bv se gaseste de la 24 la 85 cm, este de culoare bruna, cu structura 
poliedric colturoasa mica moderat dezvoltata, textura LN, este mediu poros si 
mediu compact. 

Are in general proprietati fizice, fizico-mecanice, hidrofizice si de aeratie 
bune. Insusirile chimice sunt de asemenea bune: 

- reactia solului este neutra spre slab alcalina (pH = 6,9-7,6); 
- continutul in humus este mijlociu spre mic (2,64-0,96%); 
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- continutul in fosfor si potasiu mobil este moderat; 
- gradul de saturatie in baze este eubazic. 
- protosol alluvial tipic LN-NL – este raspandit in luncile inguste ale vailor 

din perimetrul studiat. A evoluat pe nisipuri – ca material parental, fiind un sol 
realativ tanar. Este sarac in elemente nutritive, nestructurat si cu textura 
grosiera. 

Insusirile fizico-chimice sunt putin favorabile cresterii si dezvoltarii 
plantelor. Este sarac in humus si elemente nutritive. 

 
In perimetrul studiat sau identificat si separate si complexe de soluri si 

anume: 
- complexe de soluri brune luvice, regosoluri si erodisoluri pe versantii 
semisatabilizati cu pante mai mari de 15%. 
- complexe de protosoluri aluviale si soluri pseudogleice pe luncile ingusate 

ale firelor de vai s-au seaparat. 
Conform “Sistemului Roman de clasificare a solurilor”, elaborat de I.C.P.A. 

Bucuresti – la nivel de tip si subtip in zona propusa pentru exploatare avem 
uramatoarele tipuri de sol: 

Clasa a II-a – Clasa Argiluvisoluri 
- Subclasa – orizont B argiloiluvial (Bt) 
- Tipul 24 – Sol brun luvic 
- Subtipul   –  pseudogleizat slab si pseudogleizat puternic  
- Tipul 25 – Luvisol albic 
- Subtipul – pseudogleizat  
Clasa a III-a – Clasa Cambisoluri 
- Subclasa – orizont B cambic (Bv) 
- Tipul 31 – Sol brun eu-mezobazic 
- Subtipul   –  tipic  
Clasa a IX-a – Clasa solurilor neevoluate 
- Subclasa – orizont A urmat de material parental; 
- Tipul 94 – Protosol alluvial 
- Subtipul   –  tipic  
Complexe de soluri  
- – Complex brune luvice + regosoluri 
- Complex brune luvice + regosoluri + erodisoluri  
- Complex de protosoluri aluviale + soluri pseudogleice. 
 
O buna parte a versantilor si anume treimea inferioara si mijlocie este 

afectata de alunecari vechi, stabilizate, procese ce au avut loc mai mult pe 
versantii cu expozitie sudica. Alunecari semistabilizate s-au constatat pe o 
suprafata mica tot in treimea inferioara. Expozitia este sudica si nordica, 
devenind est-nord, estica la contactul versantilor cu vaile. 

In ceea ce priveste eroziunea de suprafata – este slaba, datorita 
uniformitatii versantilor si a faptului ca versantii in mare parte sunt impaduriti. 
Eroziunea de adancime se manifesta prin ravene si ogase. 
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1.3. Biodiversitatea terenului  potențial afectată precum și habitatele de pe 

terenurile ce urmează a fi ocupate de proiect și împrejurimile acestuia 
 
1. Analiza modului de acoperire al terenurilor 
Cariera Roşia de Jiu este situată în bazinul minier Rovinari, pe teritoriul 

administrativ al oraşului Rovinari şi comunelor Fărcăşeşti şi Bâlteni, în 
vecinătatea oraşului Rovinari, la distanţa de 30 km sud de municipiul Târgu-Jiu, 
reşedinţa judeţului Gorj. 

Pentru continuarea lucrărilor de exploatare a lignitului în perimetrul de 
licenţă Roşia Jiu este necesară ocuparea terenurilor cu următoarele categorii de 
folosință suprafața de 423,71 ha  solicitată pentru extindere prin act adițional 
nr. 4/2017,  prezentată în tabelul urmator. 

Tabelul nr. III.3 

NATURA 
 DE TEREN 

SUPRAFATA 
NEOCUPATA  
DE FLUX DE 

EXPLOATARE LA  
1.03.2019 

SUPRAFATA NECESARA  
PENTRU DESFASURAREA 

FLUXULUI DE 
EXPLOATARE PANA LA 

30.10.2026  

SUPRAFATA NEOCUPATA  
DE FLUX DE EXPLOATARE 

LA  
30.10.2026  

Arabil (ha) 3,95 3,95 0,00 
Livada (ha) 0,75 0,75 0,00 
Pasune (ha)  121,67 121,67 0,00 
Pasune tufaris (ha) 47,70 16,15 31,55 
Silvic (ha) 337,12 277,72 59,40 
Circuit TMS Pinoasa – Negomir (ha) 2,24 2,24 0,00 
DJ 674 B dezafectat (ha) 1,23 1,23 0,00 
TOTAL 514,66 423,71 90,95 

 
Politici de zonare și de folosire a terenului 
Proiectul prevede lucrări de exploatare in limita perimetrului de licență 

conform: 
→ Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 

declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”. 

→ Licenţa de exploatare ANRM București cu nr. 3496/2002, 
aprobata cu HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-30.10.2026. 

→ Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal. 
Documentația a parcurs procedura de realizare a evaluării de mediu pentru 
planurile si programele cu efect semnificativ asupra mediului conform H.G. 
1076/2004. In baza Raportului de mediu ARPM Craiova a emis Aviz de mediu 
nr. 3/22.09.2006 - Plan Amenajare Teritoriu Zonal Intercomunal - oraş Rovinari 
şi comunele Fărcăşeşti, Bâlteni, Urdari, Plopşoru - SNLO Târgu-Jiu EMC Roşia. 

Conform Legii Minelor nr. 85 din 18 martie 2003, art. 41(1) Autoritatea 
competentă va informa în scris, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a 
licenţelor de exploatare, consiliile judeţene, consiliile locale şi prefecturile judeţene 
în raza cărora se află perimetrele concesionate despre activităţile miniere şi 
perimetrele concesionate prin aceste licenţe.(2) În termen de 90 de zile de la 
primirea informării prevăzute la alin. (1), consiliile judeţene şi consiliile locale vor 
modifica şi/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile 
urbanistice generale existente, pentru a permite executarea tuturor operaţiunilor 
necesare desfăşurării activităţilor miniere concesionate. 
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Activităţile propuse pentru exploatare lignitului se regăsesc în Anexa I – 
„Lista cuprinzând activităţile propuse”, punctele 14 si 17 a Convenţiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la 
Espoo la 25.02.1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, sunt prezentate sintetic 
in tabelul urmator. 

Tabelul nr. III.4 

Activităţile propuse pentru exploatare lignitului 
I) Etapa de pregătire a câmpului minier pentru exploatare : 
a)defrișarea vegetației arboricole   
b) colectarea material lemnos  
c) evacuarea și transportul   material lemnos 
d) depozitarea material lemnos 

II) Etapa de exploatare : 
a)excavarea suprafeţelor  
b)transportul pe benzi,  
c)depozitarea lignitului ; 
d)asecarea apei din freatic , decantare și deversare in râul Jiu; 
e)transportul sterilului 
f) haldarea sterilului ; 

III)  Etapa de refacere : 
a)terasare și taluzare; 
b) refacere suprafețe de terenuri pentru culturi agricole 
c) refacerea covorului vegetal ierbos pentru pășunat, prin însâmănțare ; 
d) refacere covor vegetal pentru împădurire,  prin însâmănțare și plantare puieți ; 
e) crearea unui corp de apă  în zona de excavare; 

Suprafaţa necesară va fi scoasă din circuitul productiv eşalonat (suprafeţe 
strict necesare pentru asigurarea frontului de lucru în anul în curs pentru anul 
următor) în limita perimetrului minier de licenţă, în corelare cu:  

- documentaţiile de aprobare a licenţei de exploatare;  
- programul anual de exploatare;  

- cererea de cărbune şi de modificările care vor interveni în strategia 
energetică pe termen scurt, mediu şi lung. 

Din punct de vedere teritorial-administrativ, suprafata aprobata de catre 

ANRM Bucuresti prin actul aditional nr. 4/2017 pentru extindere este situat pe 
teritoriul comunelor Farcasesti si Negomir – Jud Gorj.  

Morfologic, perimetrul solicitat pentru extindere face parte din Podișul Getic, 
iar din punct de vedere geografic, din zona colinară, respectiv dealul lui Rovența și 
dealul Viile Pârâului. 

Reţeaua hidrograficî din zona carierei este drenată de râul Jiu prin 
canalalele regularizate din zona nordică de extindere, respectiv sudică (Timișeni-

Pinoasa, Valea Pârâului) și văile din perimetrul solicitat pentru extindere (Valea 
Lupilor, Valea Ciutei, Valea lui Ionașcu și Valea Seacă). Frecvent, apar izvoare la 
baza pantelor ca formă de drenare a orizonturilor acvifere din complexul 

litostratigrafic cu cărbuni situat deasupra nivelului local de eroziune. 
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Figura nr.III.1   

I) Biodiversitatea locală. Faună , floră și vegetația locală  
Fauna  
În ceea ce privește fauna, în habitatele de pădure nevertebratele sunt cele 

mai bine reprezentate , iar diversitatea  lor este foarte mare ele avănd un rol 
foarte important in formarea solului și în meținerea bazei trofice pentru rețelele 
trofice locale.  

Astfel, protozoarele sunt reprezentate în trupul de pădure studiat, în cea 
mai mare parte prin infuzori (Ciliata), amibe (Rhizopoda) şi flagelate (Flagellata). 
Aceste organisme populează orizonturile superficiale ale solului, unde numărul 
lor la un gram de sol poate atinge câteva milioane. Relaţiile dintre protozoare şi 
alte animale îmbracă forme variate; ele pot fi epibionite (fără legături trofice cu 
gazda), comensale (consumatoare ale resturilor din hrana gazdei), simbionte şi 
parazite. În pădure, trăiesc liber sau ca paraziţi în corpul plantelor şi animalelor 
numeroase specii de viermi dintre care mai importanţi sunt: nematozii 
(Nemathelmintes), viermi inelaţi (Annelides-Lumbricidae) şi enchitreide 
(Enchytraidae). 

Viermii nematozi sunt reprezentaţi prin numeroase (peste 300) specii 
forestiere, majoritatea cantonate la adâncimea de 20-40 cm, orizont în care se 
găseşte masa principală a rădăcinilor plantelor. Râmele sunt reprezentate prin 
cca. 30 de specii, a căror densitate în sol poate atinge valori foarte ridicate (80 
exemplare/m2 - valoare medie). Acestea mărunţesc şi amestecă particulele de sol, 
asigură structura solurilor, măresc porozitatea şi permeabilitatea pentru apă şi 
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aer a solului, înlesnesc pătrunderea humusului în orizonturile inferioare, şi, în 
general, intensifică circuitul substanţelor în sol.  

Fauna enchitreidelor (viermi inelaţi albi, cu aspect de râme, dar de talii 
foarte mici) atinge valori mari (30-60 mii exemplare/m2), fapt ce demonstrează 
rolul lor important în circuitul substanţelor în sol. În fauna pădurii din această 
zonă moluştele sunt reprezentate prin gasteropode (melci), cele mai importante 
familii fiind Clausillidae, Enidae, Zanitidae, Limacidae şi Helicidae. Acestea se 
hrănesc în special cu hifele ciupercilor. Unele specii consumă licheni, asimilând 
numai ciupercile şi eliminând algele nedigerate. 

Astfel, în arboretul analizat trăiesc numeroase specii de pseudoscorpioni, 
opilionidae, păianjeni şi acarieni, reunite în subîncrengătura Chelicerata.  

Un alt grup foarte numeros îl constituie clasa insectelor, bine reprezentate 
de Coleoptere, Lepidoptere, Himenoptere, Simfite, Diptere etc. 

În zonă, se găsesc majoritatea speciilor de vertebrate specifice 
ecosistemului de interferenţă agricol şi forestier, întâlnindu-se un număr relativ 
mediu de amfibieni, reptile, păsări şi mamifere de talie mica.  

Mamiferele sunt reprezentate prin cinci ordine: Insectivora, Cheiroptera, 
Glires, Carnivora şi Arctiodactyla. Dintre insectivorele existente în zonă fac parte 
chiţcanii, cârtiţele şi aricii. 

Printre rozătoarele din zona studiată pârşii sunt cel mai bine reprezentaţi, 
prin patru specii: Glis glis, Muscaridinus avellanarius, Eliomys quercinus şi 
Dyromys nitedula. Dintre şoareci, mai frecvent întâlniţi sunt Apodemus 
sylvaticus, Apodemus flavicollis şi Clethrionomys glareolus. 

Dintre mamiferele de talie mijlocie şi mare sunt întâlnite următoarele 
specii: căpriorul (Capreolul capreolus), porcul mistreţ (Sus scrofa), vulpea (Vulpes 
vulpes), dihorul comun (Putorius putorius), viezure (Meles meles)(Foto 1.b ) 
iepurele de câmp (Lepus europaeus). Exemplarele din aceste specii habitează în 
trupul de pădure analizat care include şi zona ce face obiectul studiului. 
Principalele animale domestice întâlnite in zona sunt: porcine, bovine, caprine, 
ovine, pasări de curte, câini, pisici. 

In timpul observațiilor din teren din zona pădurii Strâmba si Valea cu 
Apă,din sezonul vernal 2020, au fost semnalate următoarele specii: 

a)  reptile:  Lacerta viridis (gușterul) și Lacerta agilis (șopârla de câmp) în 
liziera de pădure spre  muchia peretelui carierei (Foto 2 .b si 4.b); 

b) păsările observate sun t asociate următoarelor tipuri de habitate: 
− păsări insectivore asociate tufărișurilor în tranziție insectivore: pitulice 

(Phylloscopus); muscarii (Muscicarpa); silviile (Sylvia); privighetorile (Luscinia) şi 
sturzii (Turdus), sticleții (Carduelis carduelis), ; 

− păsări pantofage asociate habitatelor mixte : gaiţe (Garrulus 
glandarius); coţofane (Pica pica); ciori (Corvus), ; 

− păsări granivore asociate habitatelor de păjșiti : botgroşi (Pyrhula); 
presuri (Emberiza); cinteze (Fringilla); scatii (Spinus); piţigoii (Parus); vrăbii (Passer 
domesticus); turtureaua (Streptopelia turtur); 

− păsări căţărătoare asociate habitatului forestier: ciocănitori (Picidae); 
cucul (Cuculus canorus), ciocînitoarea ( Dendrocopos martius) , ciocârlia (  Lullula 
arborea) , grangurul( Oriolus oriolus ), mierla (Turdus merula; 

− păsări de pradă ascociate habitatelor mixte : ulii (Accipiter); 
cucuveaua pitică (Glaucidium passerinum). 
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Vegetația din perimetrul propus spre exploatare 
Pricipalele forme de vegetație tipurile de vegetație întâlnite în cursul 

investigatiilor de teren, sunt : 
a) pajiştile secundare  care se găsesc în zonele de luncă și pe coastele de 

deal în care s-au identificat speciile caracteristice: Alopecurus pratensis (coada 
vulpii), Agrostemma githago (neghina), Festuca pratensis (păiuşul), iar pe locurile 
mai ridicate se întâlnesc Agrostis stoloniferae şi Agrostis tenuis (iarba câmpului), 
Angropogon ischaemum (bărboasa), În cadrul acestor asociaţii vegetale, pe lângă 
plantele dominante şi caracteristice se întâlnesc şi altele ca: Trifolium pratense 
(trifoiul roşu), Trifolium repens (trifoiul alb sau târâtor), Trifolium pallidum, 
Trifolium campestre şi Trifolium hibridum,Potentilla reptans - (cinci degetePotentilla 
reptans - (cinci degete),  Medicago arabica, Medicago hispida, Medicago falcata 
(lucerna galbenă), Medicago lupulina (trifoiul mărunt), iar in zone mai umbrite si 
mai umede Colchicina autumnale (brânduşa de toamnă), diverse specii hidrofile ca 
Juncus effusus (pipirig), Carex vulpina (rogozul), Carex hirta şi altele (Foto 5.b). 

b) pe surpăturile umede, in special pe pereții carierei unde s-a incetat 
activitatea ,  se întâlneşte din abundenţă Tussilago farfara (podbalul), păpădia, 
pelinul , scaietele etc..(Foto 3.b) 

c) păsunile slab pășunate sunt invadate de tufărișuri de porumbar 
(Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna), măceș ( Rosa canina), iar înspre 
lizierele de pădure lemnul câinesc ( Ligustrum vulgare) , salbă moale  (Euonymus 
europaens). In tăieturile de pădure s-a instalat in mod invaziv frasinul (Fraxinus 
excelsior) (Foto 6.b). Tufărișurile s-au instalat si pe taluzurile dintre orizonturile 
de exploatare unde au un grad de acoperire de cca. 35-40% (Foto 7.b). 

d) în zona cursurilor de apă, părâul Timișeni,  vegetaţia spontană este 
formată din specii de sălcii ( Salix alba (salcia albă), Salix fragilis (salcia 
plesnitoare)) precum şi de plop ( Populus alba şi Populus nigra) (Foto 11.b). Tot în 
aceste locuri se găsesc Polygonum lapathifoluim, Typha lathifolia, Phragmites 
communis (trestia sau stuful), specii de Carex , pipirig şi alte specii iubitoare de 
zone umede. De asemena sălciișurile sunt bine instalate și în bălțile formate în 
zonele joase ale carierei unde au format populații stabile.   

Alte tipuri de vegetație intâlnite in arealul carierei 
Pe versanţii cu plante line sunt cultivaţi cu plante anuale, pomi fructiferi şi 

viţă de vie - unele zone de luncă şi de deal sunt ocupate cu păşuni şi fâneţe. 
În zona exploatărilor la suprafaţă a cărbunelui, în lunca Jiului, terenurile 

neafectate de minerit sunt ocupate de culturi agricole anuale: grâu, porumb, orz, 
secară, cartofi. 

 In investigațiile de teren de la haldele de steril , situate in stanga și dreapta 
drumului de la Fărcășești spre Urdari, s-a constatat că pe halda din partea stânga 
a drumului, sensul spre Urdari, pe care s-au efectual lucrari de remediere prin 
plantarea pueți de salcâm in anii 1990, compozitia pe specii de arbori este 
unidominantă fiind prezent doar salcâmul care a prezintă o creștere normală si o 
densitate constanta.Covorul ierbos este edificat de Camelina microcapa fiind 
insoțita de traista-ciobanului. Pe alocuri a fost semnalată prezenta sugelului 
(Lamnium rubrum). Diversitatea floristică a acestui tip de habitat este extrem de 
reduă ceea ce indică o stabilitate redusă ca si ecosistem. Parcela a fost 
reintrodusă în circuitul forestier (Foto 9.b). 
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Pe halda din partea dreapta , la care au fost realizate lucrări de terasare în 
urma cu peste 30 de ani, s-a instalat în mod spontan o vegetație arboricolă 
constituit dintr-un amestec de specii de Salix , de plop (Populus alba si P. nigra), 
razlet frasin si tufărișuri cu păducel, porumbar, măceș. În covorul ierbos au fost 
semnalate o serie de specii de graminee, hamei , urzica vie, podbalul, Rumex spp, 
ceea ce indică diversitate floristica a covorului vegetal.  Distribuția intâmplătoare 
a speciilor lemnoase, cu vărste diferite, crează poieni in care sunt instalate 
buruienișuri , ceea ce indică un tip de vegetație de tranzitie  cu evolutie spre un 
tip de habitat forestier. Datorită diversității mai mari acesta va prezenta o 
stabilitate mai mare ca tip de ecosistem (Foto 10.b).  

 
Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, 

cât și pe zonele  adiacente acestuia 
O parte a perimetrului propus pentru extinterea carierei este acoprit cu 

pășuni din care , perimetrul pășunii propusă pentru exploatare , conform actelor 
adiționale la licența de exploatare,  este delimitat astfel: 

a. la nord canalul regularizat Timișeni-Pinoasa și satul Timișeni; 
b. la sud zona de izvor a Văii Pârâului; 
c. la est zona de excavare; 
d. la sud vest halda exterioară Negomir aferentă perimetrului minier 

Pinoasa; 
e. la nord vest o linie convențională care urmărește firul Văii Lupilor. 
Vegetația ierboasă din pășune, parțial invadată de tufărișuri cu păducel, 

este formată din numeroase graminee furajere și diverse ierburi, dintre care 
predominante sunt iarba vântului (Agrostis tenuis), tremurătoarea (Briza media), 
timoftica (Phleum pratensis) și specii de trifoi (Trifolium pratense, Trifolium 
pannonicum). 

 Pădurile Strâmba și Valea cu Apă sunt situate în etajul gorunului în 
amestec cu fagul şi a pădurilor de stejar, care se întrepătrund, stejarul 
pătrunzând în special pe văile râurilor, în zona fagului şi gorunului. 

Suprafața de teren cu folosință silvică necesară dezvoltarii fluxurilor de 
exploatare  este situata pe raza O.S. Târgu-Jiu. Suprafețele de teren ce urmează a 
fi defrișate sunt acoperite de arborete mature, în compoziția cărora intră 
următoarele specii: fag, gorun, salcâm, carpen, paltin, cer și stejar și în tăieturile 
de pădure s-a instalat invaziv frasinul.  

Din punct de vedere fito-geografic, perimetrul minier solicitat pentru 
extindere este situat în etajul ,,Deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniță și 
amestecuri dintre acestea) și șleauri de deal (FD2)”. 

Arboretele au fost încadrate astfel: 
→ în grupa I funcțională – Vegetație forestieră cu funcții speciale de 

protective, categoria funcționalp: 
 arborete situate pe terenuri cu înclinare mare sau egala cu 30 grade pe 

substrat de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess 
precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare sau egală cu 35 grade 
situate pe alte substrate litologice; 

 păduri situate pe pante sub 30 grade dar pe substrate litologice 
predispuse la eroziune și alunecări. 
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→ în grupa II funcțională – Vegetație forestieră cu funcții de protecție și 
producție, categoria funcțională păduri destinate să producă lemn de cherestea; 

Ocuparea suprafeţei luate în studiu, inclusiv defrişarea vegetaţiei forestiere 
se va face în limita perimetrului minier aprobat, eşalonat pentru asigurarea 
frontului de lucru în anul în curs pentru anul următor.  

Având în vedere specificul activității propuse, se disting următoarele etape:  
I – Etapa de pregătire a câmpului minier pentru exploatare reprezentată 

în principal prin realizarea exproprierilor de terenuri:  
- SILVICE cu defrişarea vegetaţiei forestiere (exploatarea lemnului se va 

face cu o firmă specializată în lucrări de exploatări forestiere, autorizată).  
Ocolul Silvic Peșteana are în administrare o suprafață de 7244,68, iar 

Amenajamentul Silvic, ce reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor 
cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, în baza 
Raportului de Mediu și consultării publicului în conformitate cu HG 1076/2004, 
a obținut avizul de mediu nr. 1 din 13.05.2013. 

Suprafeţele de teren ce urmează a fi defrişate sunt acoperite de arborete 
mature, în compoziţia cărora intră următoarele specii: fag, gorun, salcâm, carpen, 
paltin, cer şi stejar.  

Exploatarea lemnului este un proces complex care se desfăşoară la nivelul 
solului, prin aplicarea unei tehnologii de lucru cu folosirea unor mijloace 
mecanice şi manuale, ce modifică structural elementele de mediu, în special solul 
şi scurgerile de suprafaţă.  

Organizarea exploatării lemnului se face pe suprafeţe bine delimitate 
denumite parchete, mărimea acestora fiind reglementată prin norme tehnice.  

Defrişarea vegetaţiei forestiere se face eşalonat, strict pentru asigurarea 
frontului de lucru în anul în curs pentru anul următor. Scoaterea din circuitul 
silvic a întregii suprafeţe necesare avansului carierei în anul următor este adesea 
dificilă şi de asemenea din raţionamentul de a proteja ecosistemele se vor scoate 
din circuitul silvic strict suprafeţele necesare activităţii curente în anul respectiv. 

Defrişarea presupune tăierea vegetaţiei forestiere de pe suprafaţa de 
277,72 ha, colectarea, evacuarea şi transportul materialului rezultat în depozite 
primare şi de aici, în centre specializate pentru valorificarea acestuia.  

Prezentarea suprafețelor de pădure din UP II Valea cu Apă și di UP Strâmba 
sunt prezentate in tabelul urmator 
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Tabelul III.5.- AMPLASAMENTUL SILVC AL TERENURILOR 
 

 
U.A.T. 

Ocolul 
sivic 

U.P. u.a. 
Suprafata 

ha 
            
1 

Fărcăşeşti Peşteana II Valea cu Apa 

79 41.18 
2 80 37.40 
3 81A 17.97 
4 81B 6.57 
5 81V 2.34 
6 82A 5.55 
7 82B 5.73 
8 82C 1.32 
9 83A 12.31 
10 83B 1.06 
11 83C 6.10 
12 83D 2.24 
13 84 14.30 
14 85 28.95 
15 86 24.62 
16 94 2.79 
17 87 5.24 

TOTAL OS PESTEANA UP II VALEA CU APA 215.67 
1 

Fărcăşeşti 
 

Targu 
Jiu 

 

I Stramba 
 

1A 0.71 
2 1B 0.84 
3 2A 5.08 
4 2B 7.06 
5 2C 1.71 
6 3A 1.55 
7 3B 7.48 
8 4A 6.86 
9 4B 7.26 
10 5A 4.03 
11 5B 4.08 
12 6A 0.55 
13 6B 6.39 
14 7A 7.72 
15 7B 12.81 
16 8 0.76 
17 9A 7.78 
18 9B 2.77 
19 9C 0.65 
20 A 22.82 
21 2 12.54 

TOTAL OS TARGU JIU  UP I STRAMBA 121.45 
TOTAL GENERAL 337.12 

 
Terenurile silvice ce urmează a fi defrişate sunt situate în limita 

administrativă a comunei Fărcăşeşti, jud. Gorj, iar din punct de vedere al 
cadastrului forestier se situează pe raza Ocolului Silvic Tg. Jiu, U.P. I Strâmba 
(Foto 12), şi Ocolul Silvic Peşteana,U.P.II Valea cu Apă (Foto 13.b-14.b), astfel: 

A) Descrierea stațiunilor și a arboretului, cf. extras după Amenajamentul 
U.P. I Strâmba, Ocolul silvic Fărcășești , Ocolul Silvic Tg. Jiu ,  Direcția silvică 
Gorj  
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1) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 1A cu suprafața de 0,71 
ha 

Elementele de arboret: fag, gorun și carpen cu procent de participare 70% 
/20% /10%  cu vârsta de 80 ani, echien, diametrul mediu de 26/28/18 cm, 
înălțimea medie  21/19/17 m;  

a) Arboretul este de clasa a -III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,56/0,16/0,08   proveniența din regenerare naturală 

b) Flora :Asperula-Asarum 
c) Suprafața este amplasată pe versant inferior ondulat ,  cu expoziție 

SE și o altitudine de 190m. 
d) Litiera este continuă și subțire. 
 
2) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 1B cu suprafața de 

0,8400 ha 
Elementele de arboret: gorun cu procent de participare 10%  cu vârsta de 

80 ani, echien, diametrul mediu de 28 cm, înălțimea medie  19 m;  
a) Arboretul este de clasa a -III-a de producție, având o vitalitate 

normală, cu consistența de 0,7,  proveniența din regenerare naturală 
b) Flora :Luzula albida 
c) Suprafața este amplasată pe versant inferior ondulat ,  cu expoziție 

SE și o altitudine de 200m-250m. 
d) Litiera este continuă și subțire. 
3) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a 2A cu suprafața de 5,08  
Elementele de arboret: gorun, carpen și fag cu procent de participare 30%/ 

40 % și 30 % cu vârsta de 85 ani, echien, diametrul mediu de 28 /22/28 cm, 
înălțimea medie 20/18/21 m;  

a) Arboretul este de clasa a III-a/a IV-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,24/0,32/0,24,  proveniența din regenerare naturală 

b) Flora : Asperula-Asarum 
c) Suprafața este amplasată pe versant inferior ondulat ,  cu expoziție 

SE și o altitudine de 180m-250m. 
d) Litiera este continuă și subțire. 
4) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 2B =7,06 ha  
a) Elementele de arboret: gorun, cu procent de participare 10% cu 

vârsta de 90 ani, echien, diametrul mediu de 26 cm, înălțimea medie 19  m;  
b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 

normală, cu consistența de 0,8 proveniența din regenerare naturală 
c) Flora : Luzula albida  
d) Suprafața este amplasată pe versant superior ondulat ,  cu expoziție 

SE și o altitudine de 200m-260m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
5) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 2C cu=1,71 ha  
a) Elementele de arboret: gorun,cireș, cer  cu procent de participare 

50%/20%/ 30% cu vârsta de 30 ani- echien, diametrul mediu de 10 cm, 
înălțimea medie 10/9/11  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,8 proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Luzula albida  



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OB IECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Sim bol 805-881 

 

169 

 

d) Suprafața este amplasată pe versant superior ondulat ,  cu expoziție 
SE și o altitudine de 260m. 

e) Litiera este continuă și subțire. 
6) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 3A = 1,55 ha  
a) Elementele de arboret: fag, carpen, gorun  cu procent de participare 

60%/20%/ 20% cu vârsta de 90 ani- echien, diametrul mediu de 28/24/30 cm, 
înălțimea medie 23/18/22  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,8 proveniența din regenerare naturală 

c) Flora :Asperula-Asarum 
d) Suprafața este amplasată pe versant superior ondulat ,  cu expoziție 

SV și o altitudine de 200-290m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
7) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 3B =7,48ha 
a) Elementele de arboret: gorun, gorun  cu procent de participare 

60%/40% cu vârsta de 100/ 70 ani- plurien, diametrul mediu de 30/22 cm, 
înălțimea medie 21/18  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,8 proveniența din regenerare naturală 

c) Flora :Luzula albida 
d) Suprafața este amplasată pe versant superior ondulat ,  cu expoziție 

SV și o altitudine de 250-310m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
8) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 3C cu suprafața de  2,15  

ha  
a) Elementele de arboret: gorun, scoruș   cu procent de participare 

70%/30% cu vârsta de 50 ani- echien, diametrul mediu de 28/18 cm, înălțimea 
medie 15  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,8 proveniența din regenerare naturală 

c) Flora :Luzula albida 
d) Suprafața este amplasată pe versant superior ondulat ,  cu expoziție 

SE și o altitudine de 290m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
9) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a.  4A = 6,86 ha 
a) Elementele de arboret: carpen, fag și gorun, cu procent de participare 

20% /30% /50%  cu vârsta de 90 ani- echien, diametrul mediu de 22/26/30  cm, 
înălțimea medie 18/21/21  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,8 proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Luzula albida  
d) Suprafața este amplasată pe versant superior ondulat ,  cu expoziție 

SE și o altitudine de 210m-290m. 
a. Litiera este continuă și subțire. 
10) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a.  4B =7,26 ha 
a) Elementele de arboret: carpen,  gorun, paltin, tei cu procent de 

participare 60% /10% / 10% /  20%  cu vârsta de 45/45/40/40  ani- echien, 
diametrul mediu de 12/14/18/16  cm, înălțimea medie 14/14/16/15  m;  
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b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,9 proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Luzula albida  
d) Suprafața este amplasată pe versant superior ondulat ,  cu expoziție 

SE și o altitudine de 220m-280m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
 11) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 5A=4,03 ha 
a) Elementele de arboret: gorun, carpen cu procent de participare 70%/  

30 % cu vârsta de 35 ani, echien, diametrul mediu de 16/14 cm, înălțimea medie 
13/13 m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,63/0,27,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Luzula albida 
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 200m-260m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
 12) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 5B =4,08  
a) Elementele de arboret: cer, gorun, carpen cu procent de participare 

60%/ 30 % și 10 % cu vârsta de 85 ani, echien, diametrul mediu de 30 /30/24 
cm, înălțimea medie 21/19/18 m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a/a IV-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,48/0,24/0,08,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Carex-Poa pratensis 
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 190m-250m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
 13) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 6A = 0,55 ha; 
a) Elementele de arboret: cer,  carpen, DT  cu procent de participare 

80%/1 0% și 10 % cu vârsta de 85ani- echien, diametrul mediu de 26 /20/ 18/  
cm, înălțimea medie  18 /16/18  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a/a IV-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,26/0,07/0,07,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Carex-Poa pratensis 
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 180m-240m. 
Litiera este continuă și subțire. 
 14) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 6B= 6,39  ha; 
a) Elementele de arboret:  carpen, stejar, cer cu procent de participare 

80%/10 % și 10 % cu vârsta de 40 ani, echien, diametrul mediu de 16 /18/20 
cm, înălțimea medie  11 /12/13  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a/a IV-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,64/0,08/0,08,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Carex-Poa pratensis 
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 180m-220m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
 15) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 7A= 7,72   ha; 
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a) Elementele de arboret:  carpen, cer cu procent de participare 80%/20 
% cu vârsta de 40 ani, echien, diametrul mediu de 16 /13 cm, înălțimea medie  
13/13  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a/a IV-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,72/0,18,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Carex-Poa pratensis 
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 190m-230m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
 16) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 7B= 12,81   ha; 
a) Elementele de arboret:  Stejar , gorun, carpen  cu procent de 

participare 40%/30 % 30 % cu vârsta de 60 ani- echien, diametrul mediu de 
32/30/20 cm, înălțimea medie  19/18/17  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a/a IV-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,32/0,24/0,24,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Carex-Poa pratensis 
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 170m-260m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
 17) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 8 = 0,76   ha; 
a) Elementele de arboret:  cer , gorun, carpen  cu procent de participare 

80%/10 % 10 % cu vârsta de 45 ani- echien, diametrul mediu de 22/20/16 cm, 
înălțimea medie  13  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,64/0,08/0,08,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Carex-Poa pratensis 
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 180m-200m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
 18) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 9A= 7,78   ha; 
a) Elementele de arboret:  gorun, cer , carpen  cu procent de participare 

80%/10 % 10 % cu vârsta de 85 ani- echien, diametrul mediu de 30/30/22 cm, 
înălțimea medie  19/21/19  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,64/0,08/0,08,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Carex-Poa pratensis 
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 200m-270m. 
Litiera este continuă și subțire. 
 19) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 9B = 2,77   ha; 
a) Elementele de arboret:  carpen, gorun, cer   cu procent de participare 

40%/30 %/ 30 % cu vârsta de 45 ani- echien, diametrul mediu de 12/14/16 cm, 
înălțimea medie  13/14/14  m;  

b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,36/0,27/0,27,  proveniența din regenerare naturală 

c) Flora : Luzula albida  
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 210m-270m. 
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e) Litiera este continuă și subțire. 
 20) Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 9C =0,65ha 
a) Elementele de arboret:  gorun   cu procent de participare 100% cu 

vârsta de 85 ani- echien, diametrul mediu de 28  cm, înălțimea medie  20  m;  
b) Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 

normală, cu consistența de 0,8  proveniența din regenerare naturală 
c) Flora : Luzula albida  
d) Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 210m-270m. 
e) Litiera este continuă și subțire. 
Localizarea u.a. de pădure care vor fi defrișate din UP.I Strâmba , situat in 

perimetrul solicitat pentru exploatare, în raport cu perimetrul actual de 
exploatare este prezentate  în harta nr. 

 
B) Descrierea stațiunii și a arboretului- extras după Amenajamentul U.P. 

II Valea cu Apă, (S=215,67 ha) Ocolul silvic  Peșteana , Ocolul Silvic Tg. Jiu ,  
Direcția silvică Gorj  

1. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a.79 = 43,93 ha 
Elementele de arboret:  cer, gorun, fag, carpen și scoruș  cu procent de 

participare 40 %/10 % 30%/10% și 10 % cu vârsta de 65  ani -echien,  înălțimea 
medie  19/17/20/15/15   m, consistența de 0,8 ;   

2. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 80 = 37, 40 ha  
Elementele de arboret:  fag, cer, gorun, carpen, DT și DM  cu procent de 

participare 50 %/10 % /10%/ 20 % /10 %  cu vârsta de 80  ani -echien,  
înălțimea medie  24/23/21/14/23   m, consistența de 0,8 ;   

3. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a.  81A = 17,97 ha  
Elementele de arboret:  fag, gorun,  fag și DT  cu procent de participare 20 

%/30 % /40%/ 10 %  cu vârsta de 120- 80  ani - plurien,  înălțimea medie  
27/21/24/17   m, consistența de 0,8 ;   

4. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 81B =2,34 ha  
Elementele de arboret:  cer, gorun, paltin  cu procent de participare 60 %/ 

30% și 10 %  cu vârsta de 70  ani -echien,  înălțimea medie  19/17/20   m, 
consistența de 0,8 ;   

5. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 81V =2,34,ha  
Elementele de arboret:  fag, gorun, fag,  DT  cu procent de participare 20%/ 

30%, 40% și 10 %  cu vârsta de 120/80  ani -plurien ,  înălțimea medie  
27/21/24/17  m, consistența de 0,8 ; 

6. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 82A = 5,55 ha 
Elementele de arboret:  fag, fag și  gorun  cu procent de participare 50 

%/30 % /20%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/25/23   
m;  

7. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 82 B = 2,73 ha 
Elementele de arboret:  fag, fag și  gorun  cu procent de participare 50 

%/30 % /20%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/25/23   
m;  

8. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 82 C = 1,32ha 
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Elementele de arboret:  fag, fag și  gorun  cu procent de participare 50 
%/30 % /20%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/25/23   
m;  

9. Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 83A  = 12,31 ha 
Elementele de arboret:  fag, fag și  cer cu procent de participare  50 %/40 % 

/10%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/24/23   m;  
10.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 83B  = 1, 06 ha  
Elementele de arboret:  fag, fag și  cer cu procent de participare  50 %/40 % 

/10%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/24/23   m;  
11.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 83C  = 6, 10 ha  
Elementele de arboret:  fag, fag și  cer cu procent de participare  50 %/40 % 

/10%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/24/23   m;  
12.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 83D  = 2,24  ha  
Elementele de arboret:  fag, fag și  cer cu procent de participare  50 %/40 % 

/10%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/24/23   m;   
13.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 84 = 14,30 ha 
Elementele de arboret:   gorun  cu procent de participare 100%  cu vârsta 

80  ani - echien,  înălțimea medie  20   m;  
 
14.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 85 = 28,95 ha / 

33,42  ha; 
Elementele de arboret:   gorun  cu procent de participare 100%  cu vârsta 

80  ani - echien,  înălțimea medie  20   m;  
15.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 86 = 24,62 ha  
Elementele de arboret:  fag, fag și  gorun  cu procent de participare 50 

%/30 % /20%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/25/23   
m;  

16.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 86A % = 4,7518 ha; 
Elementele de arboret:  fag, fag și  gorun  cu procent de participare 50 

%/30 % /20%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/25/23   
m;  

 
17.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 87  =5,24 ha 
Elementele de arboret:  fag, fag și  gorun  cu procent de participare 50 

%/30 % /20%  cu vârsta de 120- 90  ani - plurien,  înălțimea medie  28/25/23   
m;  

18.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 93 = 25,60 ha; 
a. Elementele de arboret:  gorun, cer, carpen și fag  cu procent de 

participare 10 %/20 % 30%și 20 % cu vârsta de 103  ani- gorun, 43-83 ani, 
plurien, diametrul mediu de 36 -18 cm, înălțimea medie  24-16   m;  

b. Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,9,  proveniența din regenerare naturală; 

c. Flora : Carex-Poa pratensis; 
d. Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 190m-240m; 
e. Litiera este continuă și subțire; 
19.  Descrierea stațiunii și a arboretului din u.a. 94A  =2,79 ha 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OB IECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Sim bol 805-881 

 

174 

 

a. Elementele de arboret:  gorun, cer, carpen și fag  cu procent de 
participare 10 %/20 % 30%și 20 % cu vârsta de 103  ani- gorun, 43-83 ani, 
plurien, diametrul mediu de 36 -18 cm, înălțimea medie  24-16   m;  

b. Arboretul este de clasa a III-a de producție, având o vitalitate 
normală, cu consistența de 0,9,  proveniența din regenerare naturală; 

c. Flora : Carex-Poa pratensis; 
d. Suprafața este amplasată pe versant ondulat ,  cu expoziție SE și o 

altitudine de 190m-240m; 
e. Litiera este continuă și subțire; 
 Pădurile descrise in stațiunile UP au codul 522.1 și se înscriu in tipul 

de pădure Gorune-făget cu Carex pilosa care corespunde tipului de habitat de 
inters comunitar 9170.  

   
Localizarea u.a. de pădure care vor fi defrișate din UP.II Valea cu Apă, 

situat in perimetrul solicitat pentru exploatare, în raport cu perimetrul actual de 
exploatare este prezentate în harta nr. 

 
Figura nr.III.2 

 
 
In jurul perimetrului solicitat pentru exploatare este prevăzut un 

culoar de migrare pentru ca speciile terestre de insecte, herpetofaună, 
avifaună locală sedentară și , micromamifere și mamiferele de talie mijlocie 
și mare să se poată refugia în habitatele receptoare similare aflate in 
vecinătatea carierei.  
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Suprafața de pădure prevăzută pentru rolul de culoar de migrare, este 
dispusă la pe toată lizieră vestica și nord-vestică a perimetrului solicitat pt 
exploatare. Ea are S= 57,05 ha si lățime minimă de 200 m și maximă de 850 m in 
UP II Valea cu Apă si S = 2,35 ha cu lățimea minimă de 100m in zona U.P. I 
Srâmba . Aceasta fășie de pădure este mărginită de terenuri agricole și pășune cu 
S= 31,33 ha, care au fost invadate de tufărișuri, având un roluri multiple: 

− perdea de protecție ecologică ,contribuind semnificativ la diminuarea 
zgomotelor, vibrațiilor , prafului și a noxelor; 

− habitate receptoate pentru speciile  locale de faună  mai puțin mobile 
de insecte, amfibieni și reptile, păsări, micromamifere...; 

− rol de coridor pentru migrarea speciilor de faună mobile mai ales 
pentru mamiferele de talie mijlocie și maredar si pt. speciile de păsări. 

− asigură conectivitatea între tipurile de habitate de pădure învecinate 
ceea ce contribuie semnificativ la diminuarea pierderilor de indivizi din speciile 
locale de faună mobile. 

 
Figura nr.III.3 

 
 
Peisajul 
Peisajul este determinat de formele de relief, vegetație și activitățile 

antropice. În zona Carierei Roșia de Jiu, relieful este format din dealuri alungite, 
joase, care marginesc albia majoră a râului Jiu, care în aval de Rovinari se 
lărgește. Culmile dealurilor sunt relativ uniforme fiind acoperite cu păduri de 
foioase care coboară până in zona de luncă. Versanții dealurilor, in zona 
inferioară spre luncă, sunt acoperite de pășuni, majoritarea instalate secundari. 
In pășunile sub pășunate sau instalat tufărișurile de păducel și prombar. Zona de 
luncă are soluri fertile fiind utilizate in special in agricultură. Cursurile de apă 
sunt în general vegetalizate cu specii ierboase hidrofile (trestie, papură ,pipirig) si 
strajuite de cordoane de arbori crescuți in aliniament , in general sălcii și plopi. 
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Prezenta antropică , in afară de  terenurile cu culturi agricole și livezi,  este 
sensibil vizibilă prin asezările umane și construcțiile industriale specifice 
industrie mineritului.Astfel in zona Roșia de Jiu peisajul este puterni marcat de 
cariera de lignit care prezinta cavitățil exploatate, terasele fronsturilor în 
exploatare și haldele de steril. 

Din punct de vedere al bazei de date Corine Land Cover, in zona sunt  
identificate 17 clase de utilizare conform nomenclaturii Corine Land Cover. 

Cea mai extinsă clasă este cea reprezentată de suprafeţele acoperite cu 
păduri de foioase situate  in partea de nord a si mediană a bazinului Jiului.  

Următoarea clasă importantă ca dimensiune este cea a terenurilor arabile 
neirigate.   

Terenurile din această clasă se regăsesc în trei dintre unităţile geografice 
peste care se extinde ROSCI0045 Coridorul Jiului, mai puţin în Subcarpaţii 
Getici, prezentând un caracter de împrăştiere.   

Clasa mlaştinilor are o distribuţie mai localizată decât clasa anterioară, 
suprafeţele de acest tip fiind răspândite de-a lungul culoarului Jiului.  

Clasa păşunilor secundare prezintă toate caracteristicile prezentate deja la 
clasa terenurilor arabile neirigate, deoarece în multe situaţii le însoţesc pe 
acestea.  

Clasa următoare este cea a zonelor de tranziţie cu arbuşti, în general 
defrişate.  Suprafeţele care compun această clasă prezintă de asemenea un grad 
de împrăştiere avansat fiind întâlnite peste tot în cuprinsul teritoriului analizat, 
mai puţin în zona subcarpatică unde lipsesc în totalitate. 

Clasa zonelor cu construcţii este localizată sub forma a două mici areale, 
ambele situate în culoarul Jiului, in jurul orașului Rovinari si a orașului Tg Jiu.  

Clasa spaţiului urban discontinuu şi spaţiul rural asamblează spaţiile din 
interiorul localităţilor. În zona Podişului Getic apar răspândite neuniform pe 
suprafaţa întregului podiş în timp ce la sud, în zona câmpiei sunt concentrate de-
a lungul culoarului Jiului. 

Următoarea clasă este ce a livezilor care se prezintă sub forma unor mici 
areale răspândite aproape exclusiv în spaţiul Podişului Getic. 

Clasa viilor - arealele de acest tip sunt localizate în zona de câmpie şi foarte 
puţin în spaţiul geografic al podişului, de la nord. 

Clasa pajiştilor naturale este puțin reprezentată in arealul carierei Roșia de 
Jiu.  

Clasa unităţi industriale sau comerciale se gașeste in arealul orașelor 
Rovinari, Ișalnița. 

Clasa zonelor de extracţie a minereurilor apare în nord, pe spaţiul geografic 
al Podişului 

Getic, în apropiere de localitatea Rovinari în care acctivitatea de extracţie a 
lignitului si-a pus amprenta prin modificarea puternică a mediului natural. 
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Figura nr.III.4 
Imagine satelitară cu modificarile peisajului din bazinul Motru-Rovinari 

 produse de activitatea de minerit 

 
Foto 

Peisajul carierei Roșia de Jiu 
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1.4. Populațiile speciilor și caracteristicile habitatelor care pot afectate de 

proiect - specii protejate sau desemnate a fi protejate  
 
In vederea analizei biodiversității din arealul proiectului și din arealele 

sensibile respectiv ariile naturale protejate posibil a fi afectate de PP au fost  fost 
studiate documentele  și  surse diferite de informare, au fost realizate incursiuni 
in teren in sezonul vernal din 2020, si apoi s-a realizat analiza acestor informații 
în vederea estimării impacturilor generate  activitățile proiectului. 

In urma documentării s-a constatat ca  teritoriul judetului se 
caracterizeaza printr-un numar important arii naturale protejate care au că și 
scop protejarea biodiversității in acest sent in ele sunt  protejate habitate naturale 
si seminaturale cu o vasta diversitate: habitate acvatice (habitate acvatice 
dulcicole), habitate terestre (habitate de padure, de pajisti si de mlastini) si 
habitate subterane (habitate cavernicole sau de pesteri) 

Astfel s-a constat ca din suprafata judetului Gorj de 457.900 ha, ariile 
naturale protejate ocupa 44.78%. Categoriile de ariile naturale protejate conform 
anexei nr.1 din Legea 49 /20011 pentru aprobarea O.U.G nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 
faunei salbatice, sunt urmatoarele: 

1. de interes judetean 
2. de interes national: 
− rezervati stiintifice; 
− parcuri nationale; 
− monumente ale naturii; 
− rezervatii naturale; 
− parcuri naturale; 
3. de interes comunitar (european): 
− arii speciale de conservare; 
− arii de protectie speciala avifaunistica; 
− situri de importanta comunitara; 
4. de interes international: 
− rezervatii ale biosferei; 
− situri naturale ale patrimoniului natural universal; 
− geoparcuri. 
La nivelul judetului Gorj exista un numar de 60 arii naturale protejate din 

care: 
− 10 arii naturale protejate de interes judetean; 
− 39 de arii naturale protejate de interes national; 
− 11 arii naturale protejate de interes comunitar (european). 
Pentru determinarea arealor sensibile posibil a fi afectate de activitățile PP  

s-au suprapus coordonatele STERO 70  ale careului cu latura de 10 km în care 
este inclus perimetrul propus pentru extindere (tabel nr ) peste harta interactiva 
de pe websiteurile: https://natura2000.eea.europa.eu/, 
http://atlas.anpm.ro/atlas,  și sa stabilit că: 

1) spre vest, la o distanța minimă de 17,3  km fața perimetrul propus 
pentru extindere, de se află situl ROSPA 0366 Râul Motru (harta nr.). Datorita 
distanței considerabile fața de perimetru PP, nu se va realiza analizarea acestui sit  



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OB IECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Sim bol 805-881 

 

179 

 

deoarece se consideră ca activitățile proiectului nu influențează integritatea 
sitului. 

2) spre est și sud , s-a determinat ca arealul PP este la minimă de 3,95 km 
de limita sitului  află ROSCI 0045 Coridorul Jiului ((Figura nr.III.5)  ).  

 
Tabelul nr.III.6. 

Coordonatele geografice ale careului cu latura de 10 km in care este inclus perimetrul 
Carierei Rosia de Jiu 

Punctul 1-  Latitude/Longi tude 

44.871286/ 23.304004 

44.888315/ 23.077068 

Punctul 2atitude/  Longitude                                                                                         

44.86715/ 23.260402 

44.871773/ 23.202381 

Punctul 4-Latitude/Longi tude 

44.847437/ 23.300914 

44.799221/23.056812 

Punctul 3- Latitude/Longi tude 

44.859119/23.428974 

44.784115/ 23.181095 

 

Figura nr.III.5. 
Distanta parimetrului PP fața de ROSCI 0366 Râul Motru 
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Figura nr.III.6 
Localizarea perimetrului PP in cadrul careului și raport cu arealele ROSCI 0045 

 
Captura :https://natura2000.eea.europa.eu/ 

 

Pentru analizarea biodiversității s-au parcurs următoarele etape: 
I. analizarea biodiversității prin identificare si  prezentarea 

particularităților locale de faună, flora si vegetație identificate in arealul 
perimetrului propus spre extinderea carierei; 

II. -analizarea biodiversitații din situl Natura 2000 ROSCI 0045 
Coridorul Jiului si a siturilor conexe acestuia, prin prezentarea de informații 
relevante privind  starea de conservare  globala la nivelul sitului a speciilor si 
habitatelor , a presiunilor și amenințari  in vederea identificării efectelor negative 
produse de activitățile extragerii lignitului și/sau a activităților conexe acesteia . 

III. prezentarea sintetică a ariilor naturale protejate din județul Gorj; 
Analiza biodivesității din siturile Natura 2000 ROSCI 0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț, Locul fosilifer Drănic și 
Pădurea Zăval se realizează pe informațiile selectate din Planul de managemet 
integral al siturilor, Formularele standard actualizate și pe informațiile de pe 
https://natura2000.eea.europa.eu/.  și http://atlas.anpm.ro/atlas. 

  Scopul analizei il reprezintă stabilirea legăturilor dintre efectele 
generate de activitațile proiectului și starea de conservare globală a speciilor si 
habitatelor de interes comunitar si integritatea siturilor Natura 2000. 

Pentru aceasta vor fi prezentate : 
A. informatiile generale privind siturile,  
B. analiza sintetica a starii de conservare a speciilor de fauna și flora si 

a habitatelor, 
C. amenintarile și presiunile care manifesta impact asupra speciilor si 

habitatelor. 
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A) Prezentarea generală a siturilor Natura 2000 ROSCI 0045 Coridorul 
Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț, Locul 
fosilifer Drănic și Pădurea Zăval 

 
Pentru siturile naturale protejate ROSCI 0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț, Locul fosilifer Drănic și 
Pădurea Zăval  a fost elaborat PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT acesta fiind 
aprobat in anul 2016 . 

Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului a fost declarat sit de importanță 
comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanță comunitară ca parte integrantă a  rețelei ecologice europene Natura 
2000 în România. Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului include : 

− rezervația de interes paleontologic Locul fosilifer Drănic - 2.391, 
rezervație a naturii desemnată prin Legea nr. 5/2000; 

− rezervația naturală de interes botanic Pădurea Zăval, rezervație 
instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 . Situl ROSCI 0045  se 
suprapune cu alte două situri de importanță comunitară , respectiv cu  
ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre și situl ROSPA0010 Bistreț.  

Situl ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre,cu o suprafață de 19.800 ha, se 
desfășoară de o parte și de alta a Jiului Inferior, aval de municipiul Craiova și 
până la confluența Jiului cu Dunărea. Coordonatele centroidului sitului 
ROSPA0023 sunt: 23053’48” Est și 43059’38” Nord.  

Situl ROSPA 0023 se racordează spre  aval, cu situl ROSPA0135 Nisipurile 
de la Dăbuleni, iar în amonte cu situl ROSPA0010 Bistreț. 

Situl ROSPA0010 Bistreț ocupă o suprafață de 1.916 ha acesta incluzând 
lacul de luncă Bistreţ – lac rezultat în urma sistematizării complexului lagunar 
Bistreţ-Cârna-Nasta-Nedeia.  Coordonatele centroidului sitului ROSPA0010 
sunt: 23034’40” Est și 43052’34” Nord. 

Rezervațiile naturale ocupă suprafețe mult mai mici, acestea 
suprapunându-se în totalitate sitului ROSCI0045 Coridorul Jiului. 

1. rezervația naturală Locul fosilifer Drănic (2.391)  
– coordonatele centroidului rezervației sunt: 23052’38” Est și 44003’36” 

Nord; 
2.  rezervația naturală Pădurea Zăval (IV.33)  
– coordonatele centroidului rezervației sunt: 23051’44” Est și 43049’39” 

Nord. 
Datorită suprafeței și formei sitului, acesta se desfășoară în cadrul unui 

număr foarte mare de unități administrative, pe teritoriul județelor Dolj, Gorj, 
Mehedinți și Olt, respectiv 8 municipii și orașe și 48 de comune. 

Situl ROSCI 0045 Coridorul Jiului teritoriul sitului este  situat de-a lungul 
cursului mijlociu și inferior al Jiului și include unul dintre cele mai rare și mai 
reprezentative eșantioane relictare de luncă europeană puțin alterată în dispariție 
vertiginoasă. Amplasat între 23030’02’’ și 24014’ 05’’longitudine estică și între 
43042’01’’ și 44054’55’’ latitudine nordică, cu lungimea pe direcția NNV-SSE de 
circa 129 km, acest areal traversează 4, respectiv 27 % din cele 15 ecoregiuni 
(Podișul Getic, Câmpiile Găvanu-Burdea, Silvostepa Câmpiei Române, Lunca 
Dunării) ale regiunii biogeografice continentale din România, pe o diferență de 
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nivel de 355 m, dispusă între 50 și 405 m alt. Din suprafața totală de 147.540 ha, 
34.979 ha (24 %) revin fondului forestier, din care pădurile dețin 33.543 ha (23 
%) și concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale, cu o 
diversitate considerabilă și o abundență locală de 764 – 5.000 ori superioară 
valorilor medii specifice pădurii românești. 

Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului se desfășoară în principal pe teritoriul 
administrativ al județului Dolj - 73,76% din suprafața sitului, precum și în județul 
Gorj - 25,07% din suprafața sitului; suprafețe foarte mici se regăsesc în județele 
Olt - 0,67% din suprafața sitului și Mehedinți  - 0,29% din suprafața sitului.  

Situl nu este compact, fiind alcătuit din mai multe corpuri cu  suprafețe 
variabile, acestea desfășurându-se în principal de-a lungul cursului mijlociu și 
inferior al Jiului, in planul de managemet integrat au identificate și descrise 15 
areale de forme și mărimi diferite, fiind numerotate de la nord la sud, după cum 
urmează: 

− arealul 1 -are o suprafață de  2.470,04 ha - 3,44%, este localizat  în 
spaţiul geografic al Subcarpaţilor Getici, se suprapune integral peste Dealul Bran 
- 333 m care închide spre  sud depresiunea Târgu Jiu – Câmpu Mare. Acesta este 
singurul areal care se include arealului Subcarpaţilor Gorjului. 

− Este localizat pe direcția NEE fața de perimetrul Carierei Roșia de Jiu, 
la o distantă minimă de 5,75  km si la distanta minimă de  10 km  față de 
perimetrul de exploatare din pădurile Strâmba și Valea cu Apă 

− arealul 2- are suprafaţă de 2.862,43 ha - 3,99% din sit, este localizat  
pe partea dreaptă a culoarului râului Jiu situat în totalitate pe interfluviul ce 
desparte Jiul de râul Jilţu Mic. și prezintă o formă alungită cu marginea dinspre 
râul Jiu foarte puternic festonată.  Are o lungime de circa 16 km dea lungul 
râului Jiu,  aval de localitatea Bâlteni şi până aproape de localitatea Turceni. 
Geografic aparţine Piemontului Motrului, subunitate importantă a vestului 
Piemontului Getic, situată între râul Jiu la est şi râurile Strehaia şi Motru la vest; 

− Este localizat pe direcția SEE fața de perimetrul Carierei Roșia de Jiu, 
la o distantă minimă de 5.92 km si la distanta minimă de  11,5 km  față de 
perimetrul de exploatare din pădurile Strâmba și Valea cu Apă. 

− arealul 3, are  suprafaţa de cca.  14.316,4 ha -19,95% din sit. Are o 
formă alungită  de circa 57 km  și se suprapune parţial peste subunitatea 
Piemontului Getic numită Gruiurile Jiului şi parţial peste culoarele râurilor Gilort 
şi Jiu și  prezintă o festonare deosebită în spaţiul geografic al gruiurilor Jiului sau 
urmăreşte cu fidelitate cursurile  de apă ale râurilor Gilort şi Jiu. Limita nordică 
a acestui areal este chiar limita nordică a gruiurilor Jiului, spre pârâul Cioiana 
care desparte subunităţile Piemontului Getic de subunităţile Subcarpaţilor Getici. 
Limita sudică se pierde undeva în amonte de localitatea Işalniţa. 

−  Este localizat pe direcția SSE fața de perimetrul Carierei Roșia de 
Jiu, la o distantă minimă de  6,24 km și la  distanta minimă de  8,5  km  față de 
perimetrul de exploatare din pădurile Strâmba și Valea cu Apă. 

− arealul 4, are suprafața de circa 1.163,84 ha - 1,62% din suprafața 
ROSCI0045, plasat integral în cadrul culoarului Jiului, este extins în lungime pe 
aproximativ 9,5 km, între  localităţile Valea Viei şi Broşteni.  Este localizat pe 
direcția SSE fața de perimetrul Carierei Roșia de Jiu, la o distantă minimă de  
14,5 km a distanta minimă de  18  km  față de perimetrul de exploatare din 
pădurile Strâmba și Valea cu Apă. 
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− arealul 5 ocupă o suprafaţă mare din totalul ariei protejate: 22.174.5 
ha adică 30,91% din suprafața sitului ROSCI0045. Acesta include cea mai mare 
parte culoarului Jiului fiind   în totalitate în marea  unităte  geografică a Câmpiei 
Române dar conține și  câteva fâşii  pe teritoriul Câmpiei Șegarcei; 

− arealul 6 cu 167,94 ha adică 0,23% din ROSCI0045; 
− arealul 7 cu 310,79 ha adică 0,43% din ROSCI0045; 
− arealul 8 cu 378,350 ha care reprezintă 0,52% din ROSCI0045;  
− arealul 9 cu 219,19 ha – 0,30% din ROSCI0045;  
− arealul 10 cu 158,82 ha – 0,22% din ROSCI0045  
− arealul 11 cu 195,97 ha adică 0,27% din ROSCI0045; 
− arealele 12 (207,03 ha – 0,28%) , arealul 13 ( 677,47 ha – 0,94%)  

și 
− arealul  14 compun Lunca Dunării; 
− arealul 15 - un areal de mici dimensiuni, în care se regăsește Locul 

fosilifer Drănic are 38,91 ha - 0,054% din ROSCI0045. Acesta este plasat în 
culoarul Jiului, pe taluzul malului drept al acestuia, pe teritoriul administrativ al 
localităţii Drănic. 

Arealele 1,2,3 și 4 se află la  distanțele minime de  perimetrul minier Rosia 
de Jiu și pănă la cele mai apropiate puncte din arealele 1,2,3 ale ROSCI 0045 , 
distantele au fost determinate prin transpunerea pe hartile digitale ale 
coordonatelor Stereo 70 fiind  prezentate mai jos : 

1) 4360 m sud  (intre pct. Stereo  1- limita halda exterioara cu 
X= 374440.0000; Y=360938.0000 si pct.Stereo 2 al sitului cu X=370077.1584; 
Y=360957.8772; 

2) 7690 m sud (intre pct. Stereo  1-limita zona de excavare cu 
X= 376036.0000; Y=356087.0000 si  pct. Stereo2 al sitului cu X=370077.1584; 
Y=360957.8772 ); 

3) 3950 m est (intre pct. Stereo 1-halda exterioara cu X= 376580.0000; 
Y=360925.0000 si  

pct. Stereo 2  al sitului cu X=378521.1286; Y=364374.6762 ); 
4) 8330 m est (intre pct. Stereo 1- limita zona de excavare cu 

X= 378164.9415; Y=355399.0220 si pct. Stereo 2  al sitului  2 
cu X= 381104.1212; Y= 363198.3980) ; 
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Figura nr.III.7 

Localizarea perimetrului PP in raport cu arealele din ROSCI 0045 
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  B) Analiza sintetică a starii de conservare globale a speiilor si habitatelor de interes 

comunitar de la nivelul siturilor; 
 Conform articolului 2.2 al Directivei 92/43/CEE privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, măsurile prevăzute 
sunt destinate să menţină sau să readucă într-o stare de conservare favorabilă 
tipurile de habitate naturale şi speciile de floră şi faună sălbatică de importanţă 
comunitară. Prin urmare atingerea și/sau menţinerea stării de conservare 
favorabilă reprezintă obiectivul care trebuie atins pentru toate habitatele şi 
speciile de importanţă comunitară. 
 Conform Formularului standard, reactualizat in 2019,  la nivelul sitului 

ROSCI 0045 se regăsesc: 
1)  specii de plante care sunt prezentate in tabelul nr III.7. 

Tabel nr.III.7 

 
 Conform evaluarilor din planul de management integrat (pag99-tabel nr. ), 

starea de conservare globala la scara sitului  a speciei Marsilea quadrifolia este  
U2- nefavorabilă din cauza efectivelor reduse ale speciei in sit . 

Tabelul nr.III.8 

 
Presiuni actuale /Amenințari viitoare 

A04 Pășunatul 
J02.01 Umplerea bazinelor acvatice cu pământ, îndiguirea și asanarea 
K02.01 Schimbarea compoziţiei de specii (succesiune) 
M01.02 Secete și precipitaţii reduse 
Amenințari viitoare  
K02.01 Schimbarea compoziţiei de specii (succesiune) 
M01.02 Secete și precipitaţii reduse 

Concluzia1 
 In urma analizei privind presiunile și amenințările  prezentate mai sus, nu 

au fost identificate presiuni  sau amenințarii generate de de exploatarea în cariere 
a lignitului și /sau de activitățile conexe ale acesteia, deci aceste activități nu 
generează forme de impact care să influențeze starea de conservare globală a 
speciei Marsilea quadrifolia  la nivelul sitului ROSCI 0045. 
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2 ) specii de animale care sunt prezentate sintetic in tabelul nr.III.9 
 

Tabelul nr.III.9 

 

 
 

  
3 ) Informațiile referitoare la starea globală de conservare al speciilor de 

animale , conform evaluarilor prezentate in planul de management integrat sunt 
prezentate în tabele pt. pentru fiecare grupă de animale -fiind indicată în 
paranteză nr pagini din panaul de management- , după cum urmează:  

 
a) speciile de mamifere, conform evaluarilor din tabelul nr. (pag108), au 

starea de conservare globala la scara sitului  favorabilă (FV)  pt cele 2 specii 
evaluate. 
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Tabelul nr.III.10 

 
 Cu privire la speciile Canis lupus, Ursus arctos și Lynx lynx, datorită 

caracterului de prezență nepermanentă în sit, prezența acestora fiind mai degrabă 
marginală și accidentală în cadrul habitatelor favorabile din partea de nord, este 
oportună și necesară continuarea investigațiilor pentru certificarea prezenței 
acestora la nivelul sitului, iar ulterior cartarea și stabilirea stării și măsurilor de 
conservare. Indiciile obținute în perioada investigațiilor de teren care au 
fundamentat prezentul plan de management sunt relativ insuficiente și nu pot 
confirma. 

prezența clară, certă, a acestora în sit. 
Lutra lutra 
Presiuni  
 A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii 
A04.02 Pășunatul neintensiv 
A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului 
A05.01 Creșterea animalelor 
A10.01 Îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau tufișurilor 
D01.05 Poduri, viaducte 
D02.01 Linii electrice și de telefonie 
D02.02 Conducte 
D02.03 Piloni și antene de comunicare 
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement 
E01.02 Urbanizare discontinuă 
E01.03 Habitare dispersată (locuinţe risipite, disperse) 
E03.03 Depozitarea materialelor inerte (nereactive) 
F02.03 Pescuit de agrement 
F03.02 Luare/prelevare de faună (terestră) 
G01.01 Sporturi nautice 
G01.03 Vehicule cu motor 
G05.09 Garduri, îngrădiri 
H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide 
H06.01.01 Poluarea fonică cauzată de o sursă neregulată 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
J02.04.01 Inundare 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.01.01 Reducerea disponibilităţii de pradă (inclusiv cadavre, rămășiţe) 
K02.01 Schimbarea compoziţiei de specii (succesiune) 
Amenințari viitoare 
H04.01 - Ploi acide 
J01.01 – Incendii 
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J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii de pradă (inclusiv cadavre, rămășiţe) 
K03.03 - Introducere a unor boli (patogeni microbieni) 
L09 - Incendii (naturale) 
L10 - Alte catastrofe naturale 
M - Schimbări globale 
M01 - Schimbarea condiţiilor abiotice 
M01.01 - Schimbarea temperaturii (ex. creșterea temperaturii și extremele) 
L05 - Prăbușiri de teren, alunecări de teren 
 
Concluzi 2 
 In urma analizei privind presiunile și amenințările  prezentate mai 

sus, nu au fost identificate presiuni  sau amenințarii generate de de exploatarea 
în cariere a lignitului și /sau de activitățile conexe ale acesteia, deci aceste 
activități nu generează forme de impact care să influențeze starea de conservare 
globală a speciilor de mamifere  de interes conservativ de la nivelul sitului ROSCI 
0045. 

 
b)  speciile de herpetofauna, conform evaluarilor prezentate in tabelul nr. 

((pag101 ), prezintă starea de conservare globala la scara sitului  favorabilă (FV)  
pt toate cele 5 specii.De remarcat este faptul că la nivelul sitului au fost 
identificare 2 specii de amfibieni care nu erau enumetare in formularul standard, 
respectiv Triturus dobrogicus si Bombina variegata. 

Tabelul nr.III.11 

 
Bombina variegata 
Presiuni actuale 
 D01.02 Drumuri, autostrăzi  
Amenințari 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre,marine si salmastre) 
K01.03 Secare 
J02.01.02 Recuperarea de terenuri din mare, estuare sau mlaștini 
J02.01.03 Umplerea șanţurilor, zăgazurilor, heleșteelor, iazurilor, 

mlaștimilor sau gropilor 
I03.01 Poluare genetică (animale) 
Bombina bombina  
Presiuni actuale 
A04 Pășunatul 
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D01.02 Drumuri, autostrăzi 
K01.03 Secare 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine și salmastre) 
J02.01.02 Recuperarea de terenuri din mare, estuare sau mlaștini 
Amenințari 
A04 Pășunatul 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
K01.03 Secare 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si salmastre) 
J02.01.02 Recuperarea de terenuri din mare, estuare sau mlaștini 
J02.01.03 Umplerea șanţurilor, zăgazurilor, heleșteelor, iazurilor, 

mlaștinilor sau gropilor 
I03.01 Poluare genetică (animale) 
Triturus dobrogicus  
Presiuni actuale 
A04.01 Pășunatul intensiv 
Amenințari 
A04.01 Pășunatul intensiv 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de 

agrement 
J02.01.02 Recuperarea de terenuri din mare, estuare sau mlaștini 
J02.01.03 Umplerea șanţurilor, zăgazurilor,heleșteelor, iazurilor, mlaștinilor 

sau gropilor 
J02.05.03 Modificarea apelor stătătoare 
Emys orbicularis 
Presiuni actuale 
 F03.02.09 Alte forme de luare (extragere) fauna 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Amenințari 
F03.02.09 Alte forme de luare (extragere) fauna 
K01.03 Secare 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre,marine si salmastre) 
J02.01.03 Umplerea șanţurilor, zăgazurilor,heleșteelor, iazurilor, mlaștinilor 

sau gropilor 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici 
K03.05 Antagonism care decurge din introducerea de specii 
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Concluzia 3 
In urma analizei privind presiunile și amenințările  prezentate mai sus, nu 

au fost identificate presiuni  sau amenințarii generate de de exploatarea în cariere 
a lignitului și /sau de activitățile conexe ale acesteia, deci aceste activități nu 
generează forme de impact care să influențeze starea de conservare globală a 
speciilor de amfibieni și reptile de interes conservativ de la nivelul sitului ROSCI 
0045. 

c ) speciile de pești, conform evaluarilor prezentate in tabelul nr . ,  
(pag101-tabel.nr ), au starea de conservare globala la scara sitului  

- favorabilă (FV)  pt 2 specii; 
- nefavorabilă / inadecvate pt 14 specii - din cauza efectivului speciilor; 

Tabelul nr.III.12 

 
Presiuni actuale  
Pentru speciile de pești: 
Alosa immaculata,Aspius aspius,Barbus barbus,Barbus meridionalis,Cobitis 

taenia,Gobio albipinnatus, Gobio kessleri,Gymnocephalus baloni,Gymnocephalus 
schraetzer,Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus,Rhodeus sericeus amarus 
,Sabanejewia aurata, Zingel streber,Zingel zingel 

A02.01 Agricultură intensivă 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ)  
A09 Irigarea 
C01.01 Extragere de nisip si pietriș 
C01.01.02 Scoaterea de material de pe plaje 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de 

agrement 
F02 Pescuit și recoltarea resurselor acvatice 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârşe, vintire etc. 
F02.01.02 Pescuit cu plasa 
F02.03.02 Pescuit cu undiţa 
F05.04 Braconaj 
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H01.02 Poluarea apelor de suprafaţă prin inundaţii 
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de suprafaţă 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi agricole 

şi forestiere 
H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată 
de apa de canalizare menajeră şi de ape uzate 
J02.05.02 Modificarea structurii cursurilor de apă continentale 
J02.06.01 Captări de apă de suprafaţă pentru agricultură 
J02.06.02 Captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă 
J03.02.01 Reducerea migraţiei/bariere de migraţie 
K01.03 Secare 
Amenințari 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârşe, vintire etc. 
F02.01.02 Pescuit cu plasa 
F02.03.02 Pescuit cu undiţa 
F05.04 Braconaj 
J02.05.02 Modificarea structurii cursurilor de apa continentale 
J02.06.02 Captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă 
J03.02.01 Reducerea migraţiei / bariere de migraţie 
K01.03 Secare 
Concluzia 4 
In urma analizei privind presiunile și amenințările  prezentate mai sus, nu 

au fost identificate presiuni  sau amenințarii generate de de exploatarea în cariere 
a lignitului și /sau de activitățile conexe ale acesteia, deci aceste activități nu 
generează forme de impact care să influențeze starea de conservare globală a 
speciilor de pești de interes conservativ de la nivelul sitului ROSCI 0045. 

d ) speciile de nevertebrate, conform evaluarilor prezentate in tabelul nr . 
, (pag101-tabel.nr ), prezintă starea de conservare globala la scara sitului : 

- favorabilă (FV)  pt 3 specii; 
- nefavorabilă / inadecvate pt 3 specii - din cauza habitatului speciilor; 
- 2 specii nu s-au regasit in sit Unio crassus (scoica de râu) si Carabus 

variaolosus 
Tabelul nr.III.13 
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Carabus hungaricus  
Presiuni 
A04.01 Pășunatul intensiv 
A10.01 Îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau tufișurilor 
Amenințari 
A02.03 Înlocuirea pășunii cu terenuri arabile 
A10.01 Îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau tufișurilor 
B01 Plantarea de pădure pe teren deschis 
F03.02.01Colectare de animale (insecte, reptile,amfibieni) 
G01.03.02 Conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate 
M01.02 Secete și precipitaţii reduse 
M01.03 Inundaţii și creșterea precipitaţiilor 
Lucanus cervus 
Presiuni/Amenințari  
 B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare 
B07 Alte activităţi silvice decât cele listate mai sus 
Morimus funereus 
Presiuni/Amenințari  
 B02.02 Curăţarea pădurii 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
Euphydryas aurinia  
Presiuni 
A02.03 Înlocuirea pășunii cu terenuri arabile 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Amenințari 
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii 
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
A02.03 Înlocuirea pășunii cu terenuri arabile 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Lycaena dispar 
 Presiuni 
J02.01.01 “Polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, 

silvice, piscicole etc. 
J02.03.02 Canalizare 
J02.05.03 Modificarea apelor stătătoare 
Amenințari 
A02.03 Înlocuirea pășunii cu terenuri arabile 
A04.01 Pășunatul intensiv 
B01 Plantarea de pădure pe teren deschis 
J02.01 Umplerea bazinelor acvatice cu pământ,îndiguirea și asanarea: 

generalităţi 
J02.03 Canalizare şi deviere de apă 
J02.06 Captarea apelor de suprafaţă 
J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundaţii în sistemele de apă interioare 
J02.15 Alte schimbări ale condiţiilor hidraulice cauzate de activităţi umane 
M01.05 Modificări de debit (limnic, mareic,oceanic) 
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 
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Cerambyx cerdo 
Presiuni/Amenințări  
 B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare 
B07 Alte activităţi silvice decât cele listate mai sus 
Concluzia 5  
In urma analizei privind presiunile și amenințările  prezentate mai sus, nu 

au fost identificate presiuni  sau amenințarii generate de de exploatarea în cariere 
a lignitului și /sau de activitățile conexe ale acesteia, deci aceste activități nu 
generează forme de impact care să influențeze starea de conservare globală a 
speciilor de nevertebrate (insecte) de interes conservativ de la nivelul sitului 
ROSCI 0045. 

 
4) Informatii despre starea de conservare a celor 12 habitate de interes 

comunitar de la nivelul sitului ROSCI 0045 
 Situl , deși ocupă abia 0,5 % din suprafața pădurilor țării și 0,6 % din 

suprafața națională, totuși concentrează 9 (91E0*, 91F0, 91I0*, 91M0, 91Y0, 
9130, 91V0, 9170, 92A0), respectiv 32 % din cele 28 tipuri de habitate naturale 
forestiere protejate de legislația română și comunitară, din care 2 (91E0*, 91I0*), 
respectiv 33 %, din cele 6 prioritar protejate, dispuse în 4, respectiv 36 %, din 
cele 11 etaje fitoclimatice ale țării (Etajul deluros de cvercete – gorunete, cerete, 
gârnițete, amestecuri dintre acestea – și șleauri de deal; 

 Etajul deluros de cvercete cu stejar – și cu cer, gârniță, gorun , amestecuri 
ale acestora; Câmpie forestieră Silvostepă); 56 (26 %) din cele 212 tipuri de 
stațiune forestieră identificate în România; 22 (44 %) din cele 50 formații 
forestiere, cu 97 (32 %) din cele 306 tipuri de pădure evidențiate în țară. 
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Tabelul nr.III.14 

 

Conform evalurilor descrise la pag.113 în planul de management 
integrat, starea de conservare a habitatelor de interes comunitar  este 
prezentată sintetic  in tabelul urmator: 

Tabelul nr.III.15 
Nr  
crt 

 
Cod  
habitat 

Tipul  e habitat Criterii le majore ale  
stării  de conservare 

S
ta

re
 c
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n
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rv

a
re

 
g
lo

ba
lă

 
la
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c
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ra
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u
lu

i 
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u
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u
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ră
 

și
 

fu
n

cț
ii

 

P
e
rs

p
e
ct

iv
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1 1530 *   Pajisti si mlaștini sărăturate panonice si ponto-
sarmatice;  

FV FV FV FV 

2 2130* Dune fixate de coastă cu vegetație erbacee - dune 

gri 
FV FV FV FV 

3 2190 Depresiuni umede interdunale FV/
U1 

-U1 0-
U1 

U1 

4 3130  Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu 
vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-

Nanojuncetea;  

FV U1 U1 U1 

5 3140  Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetatie 
bentonica de specii de Chara; 

FV  
FV 

FV  
FV 

6 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip 
Magnopotamion sau Hydrocharition 

FV FV FV FV 
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7 3260   Cursuri de apa din zonele de câmpie, pâna la 
cele montane, cu vegetatie din Ranunculion  
fluitantis si Callitricho-Batrachion;  

FV FV FV FV 

8 3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetatie de 
Chenopodion rubri si Bidention; 

FV FV FV FV 

9 6120 *  Pajisti xerice pe substrat calcaros ; FV U1 U1 U1 

10 6240* Pajiști stepice subpanonice FV U1 FV U1 
11 6260* Stepe panonice pe nisipuri FV U1 U1 U1 
12 6430  Comunitati de liziere cu ierburi înalte higrofile de 

la nivelul câmpiilor, pâna la cel montan  alpin  
FV FV FV FV 

13 6440  Pajisti aluviale din Cnidion dubii; FV FV FV FV 
14 6510 Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis 

Sanguisorba officinalis); 
FV U1 U1 U1 

15 9130 Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum ;  FV U1 U1 U1 
16 9170  Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-

Carpinetum;  
FV U1 U1 U1 

17 92A0  Zavoaie cu Salix alba si Populus alba;  FV U1 U1 U1 
18 91E0 *  Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

FV FV FV U1 

19 91F0  Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus 
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, 

din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);  

FV U1 U1 U1 

20 91I0*  Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus 
spp.; 

FV FV FV FV 

21 91M0  Paduri balcano-panonice de cer si gorun;  FV FV FV FV 

33 91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen; FV U1 U1 U1 

FV-Favorabil / U1-nefavorabil/inadecvat 
Discuție 
Din analiza tabelului nr. reiese că starea de conservare globaă actuală la 

scara sitului a fiecărui tip de habitat de interes comunitar, stabilită în urma 
studiilor care au fundamentat planul de management al sitului ROSCI 0045, este 

- favorabilă (FV) cu perspectivă favorabilă pentru 10 tipuri de habitate de 
interes comunitar, respectiv 1530*, 2130*, 3140,(3150,3260,3270, 
6430,6440,91M0*, 91I0*; 

-nefavorabilă/inadecvată (U1) pentru 12 tipuri de habitate de interes 
comunitar,respectiv:2130*,3130,6120 *,6240*,6260*,6510,9130,9170,92A0,91E0 
*,91F0,91Y0; 

Presiunile si amenințarile care au impact asupra starii de conservare a 
habitatelor de interes comunitar din arealele 1,2,3și 4 ale sitului ROSCI 0045, 
învecinate cu perimetrului Carierei Roșia de Jiu,  sunt prezentare in tabelul 
urmator 
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Tabelul nr.III.16 

Nr  

rt 

od 
habitat 

Presiuni  ale tipurilor de habitate de interes comunitar 

1. 10 240* 
Pajiști stepice subpanonice 

A04.01 Pășunatul intensiv 
I02 Specii invazive autohtone 

2. 12 
430 

 Comunitati de liziere cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pâna la cel 
montan  alpin  
I.01 Specii invazive non-native (alogene) 
K02.01 Schimbarea compoziţiei de specii  
(succesiune) 

3. 14 

510 
Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 

A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii 
A04.01 Pășunatul intensiv 
I0 specii invazive non-native (alogene) 
I02 Specii native indigene (problematice) 
K02.01 Schimbarea compoziţiei de specii 

(succesiune) 

4. 15 
130 

Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum ;  
B02.02 Tăieri / tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare 

B06 Pășunatul în pădure 

5. 16 170 
 Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;  

B02.02 Tăieri / tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 

B06 Pășunatul în pădure 

6. 17 

2A0 
 Zavoaie cu Salix alba si Populus alba;  

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B06 Pășunatul în pădure 
C01.01.01 Exploatarea nisipului și pietrișului 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

7. 18 

1E0 * 
 Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B06 Pășunatul în pădure 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

8. 19 

1F0 
 Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);  
B02.01.02 Replantarea pădurii cu specii ne-native 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B06 Pășunatul în pădure 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

9. 20 
1I0* 

 Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.; 
B02.02 Tăieri / tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 
uscare 

B06 Pășunatul în pădure 

10. 21 
1M0 

 Paduri balcano-panonice de cer si gorun;  
B02.02 Tăieri / tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 
uscare 

B06 Pășunatul în pădure 

11. 33 
1Y0 

Paduri dacice de stejar si carpen; 
B02.02 Tăieri / tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 
uscare 

B06 Pășunatul în pădure 
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Tabelul nr.III.17 
Nr  
crt 

Cod habitat Amenințări ale tipurilor de habitate de interes comunitar 

1. 
6240* Pajiști stepice subpanonice 

A04.01 Pășunatul intensiv 
I02 Specii invazive autohtone 

2. 
6430  Comunitati de liziere cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pâna la cel 

montan  alpin  
.01 Specii invazive non-native (alogene) 
K02.01 Schimbarea compoziţiei de specii (succesiune) 

3. 
6510 Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 

I0 Specii invazive non-native (alogene) 
I02 Specii native indigene (problematice) 
K02.01 Schimbarea compoziţiei de specii (succesiune) 

4. 
9130 Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum ;  

B02.02 Tăieri/tratamente silvice 
B02.03 Îndepărtarea lăstărișului/subarboretului,îndepărtarea arbuștilor și 
puieților din semințiș 

5. 

9170  Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;  

B02.02 Tăieri/tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B02.03 Îndepărtarea lăstărișului/subarboretului, 
îndepărtarea arbuștilor și puieților din semințiș 

B06 Pășunatul în pădure 

6. 

92A0  Zavoaie cu Salix alba si Populus alba;  

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B06 Pășunatul în pădure 
C01.01.01 Exploatarea nisipului și pietrișului 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

7. 

91E0 *  Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B06 Pășunatul în pădure 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

8. 

91F0  Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau 
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);  

B02.01.02 Replantarea pădurii cu specii ne-native 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B06 Pășunatul în pădure 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

9. 
91I0*  Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.; 

B02.02 Tăieri / tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 

B06 Pășunatul în pădure 

10.

91M0  Paduri balcano-panonice de cer si gorun;  
B02.02 Tăieri / tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B02.03 Îndepărtarea lăstărișului/subarboretului, îndepărtarea arbuștilor și 
puieților din semințiș 

B06 Pășunatul în pădure 

11.

91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen; 
B02.02 Tăieri / tratamente silvice 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 
uscare 

B06 Pășunatul în pădure 
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Concluzia 7 
In urma analizei privind presiunile și amenințările  prezentate mai sus, nu 

au fost identificate presiuni  sau amenințarii generate de de exploatarea în cariere 
a lignitului și /sau de la activitățile conexe ale acesteia, deci aceste activități nu 
generează forme de impact care să influențeze starea de conservare globală a 
habitatelor de comunitar de la nivelul sitului ROSCI 0045. 

 
5) Scurtă prezentare a sitului ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre 
Situl este localizăt în lunca Jiului care se prezintă ca un teritoriu bogat în 

ce privește habitatele, aici întâlnindu-se păduri de luncă și zăvoaie, livezi, pajiști, 
teren agricol, zone umede - bălți și canale și numeroase habitate antropogene, 
toate concentrate pe această suprafață, astfel că se întrepătrund iar delimitarea 
lor devine uneori dificilă. 

 Se remarcă prezența speciilor de păsări de apă, care au găsit aici 
condiții de viață șă reproducere. 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. 
 Conform datelor avem urmatoarele categorii: 
 a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari:34;  
 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra 

speciilor migratoare (Bonn): 77; 
 c) numar de specii periclitate la nivel global:5; 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: 

Crex crex, Haliaetus albicilla, Ciconia ciconia Burhinus oedicnemus si pentru 
perioada de migrație a speciilor: Tringa glareola, Pelecanus crispus, Platalea 
leucorodia, Plecadis falcinellus. 
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Prezentarea sintetică a datelor celor 113 de specii de păsări conform 
Formularului standard al sitului 

Tabelul nr.III.18 
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Tabelul nr.III.19 
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Tabelul nr.III.20 

 
 Conform evaluărilor descrise la pag.106 în planul de management integrat, 

starea de conservare globala la nivelul sitului este favorabilă , fiind prezentată 
sintetic  in tabelul urmator: 

Tabelul nr.III.21 
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Tabelul nr.III.22 
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Specii de păsări  asociate tipurilor de habitate din zonele 
 

Cele 113 specii de păsări analizate mai sus pot fi grupate după  tipul de 
habitat specific asociat după cum urmează: 

Tabelul nr.III.23 
Nr. 
crt. 

Tip de habitat 
asociat 

Nr de 
specii 

Nume  specii 

1 Forestiere 10 Columba oenas, Columba palumbus , Cuculus canorus , 
Dendrocopos martius,Dendrocopos medius, Dendrocopos 
syriacus, Fringilla coelebs , Lullula arborea ,Oriolus oriolus 
,Turdus merula 

2 Acvatice 54 Alcedo atthis, Anas clypeata, Anas crecca , Anas penelope , 
Anas platyrhynchos , Anas querquedula  

 Anas strepera , Anser albifrons , Anser anser , Ardea cinerea 
Ardea purpurea , Aythya ferina, Aythya fuligula , Aythya 
nyroca,  Botaurus stellaris ,Calidris ferruginea , Calidris 
minuta, Calidris temminckii, Charadrius dubius ,Charadrius 
hiaticula, Chlidonias hybridus ,Chlidonias niger, Ciconia 
ciconia ,Ciconia nigra , Egretta alba, Egretta garzetta,  

Fulica atra, Gallinago gallinago, Haliaeetus albicilla, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus ,Larus 
cachinnans, Larus minutus, Larus ridibundus, 
 Limosa limosa, Pelecanus crispus,Phalacrocorax carbo, 
Phalacrocorax pygmeus,Platalea leucorodia, Plegadis 
falcinellus, Podiceps cristatus, Recurvirostra avosetta 

Sterna hirundo, Tachybaptus ruficollis , Tringa, erythropus, 
Tringa glareola, Tringa nebularia ,Tringa ochropus, Vanellus 
vanellus  

3 Tranziție cu 
tufărișuri  

17 Caprimulgus europaeus , Carduelis cannabina , Carduelis 
carduelis,  Coracias garrulus, Erithacus rubecula, Ficedula 
albicollis , Luscinia luscinia, Muscicapa striata , Phoenicurus 
ochruros , Phoenicurus phoenicurus , Phylloscopus collybita  
Saxicola rubetra, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia 
communis, Sylvia curruca ,Turdus philomelos 

4 Mixte 15 Aquila pomarina, Asio otus , Buteo rufinus , Delichon urbica, 
Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Hirundo rustica, Lanius 
collurio, Lanius excubitor, Locustella fluviatilis, Locustella 
luscinioides, Merops apiaster , Pernis apivorus , Riparia riparia , 
Sturnus vulgaris 

5 Stufărișurilor și 
păpurișurilor 

5 Acrocephalus arundinaceus,  Acrocephalus schoenobaenus,  
Acrocephalus scirpaceus,  Circus aeruginosus,  Remiz 
pendulinus  

6 Agricole /pajiști 12  Alauda arvensis . Anthus campestris, Anthus cervinus,  Anthus 
pratensis ,Anthus spinoletta,  Anthus trivialis, Coturnix 
coturnix,Miliaria calandra, Motacilla alba , Motacilla flava, 
Oenanthe oenanthe, Upupa epops  
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Prezentarea presiunilor și amenințarilor indentidicate care manifestă impact 
asupra specilor de păsări la nivelul sitului ROSPA 0023   

 
-  Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,Crex crex, Lanius collurioLanius 

collurio,Nycticorax nycticorax,Pelecanus crispus,Pelecanus 
onocrotalus,Philomachus pugnax,Plegadis falcinellus,Porzana parva 

Presiuni/ Amenințari 
A.02. Modificarea practicilor de cultivare 
A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor 
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şisubstanţe chimice 
A10.01 Îndepărtarea gardurilor vii și a crângurilor sau tufişurilor 
A.11. Alte activități agricole decât cele listate mai sus - arderea miriștilor 
E01.01 Urbanizare continuă 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F05.04 Braconaj 
H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide 
J.01.01. Incendii 
 
- Caprimulgus europaeus,Dendrocopos syriacus,Ficedula albicollis,Lullula 

arborea,Pernis apivorus 
Presiuni/ Amenințari 
B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii și plantației 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare 
B06 Păşunatul în pădure/în zona împădurită 
J.01.01. Incendii 
 
- Alcedo atthis,Ardea purpurea,Botaurus stellaris,Chlidonias 

hybridusChlidonias niger,Ciconia ciconia,Circus aeruginosus,Coracias 
garrulus,Egretta alba,Egretta garzetta,Haliaeetus albicilla, 

Himantopushimantopus,Ixobrychus minutus,Larus minutus,Phalacrocorax 
pygmeus,Recuvirostra avosetta,Sterna albifrons,Sterna hirundo,Tringa glareola 

Presiuni 
Presiuni/Amenințari 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şisubstanţe chimice 
J02.02 Înlăturarea de sedimente 
D03.01.03 Zone de pescuit 
H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide 
 
- Aquila pomarina,Buteo rufinus 
Presiuni/Amenințari 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şisubstanţe chimice 
B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii și plantației 
E01.01 Urbanizare continuă 
- Branta ruficollis 
Presiuni/Amenințari 
E01.01 Urbanizare continuă 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
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F05.04 Braconaj 
F05.05 Vânătoare cu arma 
H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide 
 
- Ardelola ralloides,Aythya nyroca 
Presiuni/Amenințari 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şisubstanţe chimice 
E01.01 Urbanizare continuă 
H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide 
J.01.01. Incendii 
K.03.05. Antagonism care decurge din introducerea de specii 
 
Ciconia nigra, Circaetus gallicus 
Presiuni/Amenințari 
B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii și plantației 
D02.01 Linii electrice și de telefonie 
E01.01 Urbanizare continuă 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide 
 
Concluzie 8 
In urma analizei privind presiunile și amenințările  prezentate mai sus, nu 

au fost identificate presiuni  sau amenințarii generate de de exploatarea în cariere 
a lignitului și /sau de activitățile conexe ale acesteia, deci aceste activități nu 
generează forme de impact care să influențeze starea de conservare globală a 
speciilor de păsări de interes conservativ de la nivelul sitului ROSCI 0023. 

Un aspect foarte important al păsărilor îl constitue rutele de migrare spre 
habitatele de crestere, hrana, odihna, iernat; 

Conform surselor bibliografice disponibile (Migratia pasarilor – Rudescu L., 
Dinamica si migratia pasarilor – Ciochia V.) dintre cele 10 rute principale de 
migratie ale pasarilor care strabat atmosfera Romaniei, una trece pe directia N-S 
pe deasupra judetului Gorj: 

Ruta III centro-european-bulgara – strabate teritoriul de est al judetului, pe 
directia N-S. 

Ruta de migratie Centro-european-bulgara este urmata de: codobaturi, 
fase, pitulici, silvii, muscari, privighetori, sturzi, lacari, mierle, fugaci, prundasi, 
rate salbatice, gaste salbatice, lisite, berze, starci. 

Din acest motiv asigurarea protectei pasarilor este un obiectiv major al 
protectiei mediului în aceasta zona. Uniatile administrativ teritoriale din judet 
situate partial sau total sub aceasta ruta de migratie sunt: 
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1 Oras Bumbesti -Jiu 12 Com. Logresti 

2 Oras Tîrgu-Carbunesti 13 Com. Musetesti 

3 Com. Albeni 14 Com. Prigoria 

4 Com. Balanesti 15 Com. Rosia de Amaradia 

5 Com. Bengesti-Ciocad ia 16 Com. Sacelu 

6 Com. Berlesti 17 Com. Schela 

7 Com. Bustuchin 18 Com. Scoarta 

8 Com. Crasna 19 Com. Stejari 

9 Com. Danciulesti   

10 Com. Jupînesti   

11 Com. Licurici   

 

Studiul migratiei pasarilor trebuie sa conduca la stabilirea zonelor în care 
acestea se opresc, cuibaresc si se reproduc. 

Zona de influenta a proiectului se afla în afara rutelor principale de 
migratie care strabat Romania. 

În cazul lucrarilor de exploatare lignit in Bazinul Minier Oltenia  impactul 
asupra dinamicii resurselor de specii de vanat este redus, deoarece toate aceste 
specii, datorita antropizarii de secole a acestei zone prin activitatile de minerit, îsi 
gasesc adapostul, hrana, odihna în habitatele limitrofe zonei de impact a 
proiectului (conform figurii urmatoare). 

Figura nr.III.8 
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Concluzie 9 
Arealul carierelor din zona Rovinari se află înafara rutelor principale de 

migrare ale păsăsrilor din Romănia. 
 
III) Prezentare asintetică a ariilor naturale protejate din județul Gorj 

Tabelul nr.III.24 
ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL DIN JUD. G ORJ 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
ariei natural 

protejate 

Codul 
ariei 

natural 
protejate 

Supraf a ta 
(ha) 

Legea prin 
care a f ost 
declarata 

Obiectul de protective 
(scurta descriere) 

Categoria ariei 
natural 

protejate 

Categoria 
IUCN 

Localitatea pe 
al carei 
teritoriu 

administrative 
se af la 

1 Cotul cu 
Aluni 

2.436. 25 Lege 
5/2000. 

Specii de alun turcesc, 
carpen, frasin, corn, 

scumpie, frasini_a si flora 
însotitoare de origine 

mediteraneana 

Rezervatie 
naturala 
botanica 

IV Tismana 

2 
Rezervatia 
Botanica 

Cioclovina 
2.437. 12 

Lege 
5/2000. 

Portiunea dinspre varf cu 
pajiste de stancarie si specii 

rare de sorb 

Rezervatie 
naturala 
botanica 

IV Tismana 

3 
P adurea 
Gorganu 2.439. 21.3 

Lege 
5/2000. 

Specii de alun turcesc si 
flora însotitoare 

Rezervatie 
naturala IV Comuna P ades 

4 
P adurea 

Polovragi 
2.440. 10 

Lege 
5/2000. 

Specii de castan comestibil 
si flora însotitoare, fiind si 

rezervatie stiintifica si 
semincera 

Rezervatie 
naturala 
forestiera 

IV 
Comuna 

Polovragi 

5 
P adurea 
Tismana-
P ocruia 

2.438. 51.6 
Lege 

5/2000. 

Specii de castan comestibil 
si flora însotitoare, fiind si 

rezervatie stiintifica si 
semincera 

Rezervatie 
naturala 
forestiera 

IV Tismana 

6 P adurea 
Barcului 

2.454. 25 Lege 
5/2000. 

P adure de stejar, rezervatie 
semincera 

Rezervatie 
naturala 
forestiera 

IV Novaci 

7 Cheile 
Corcoaiei 

2.426. 34.01 Lege 
5/2000. 

Flora si fauna cu elemente 
balcanice, aspectul 

peisagistic deosebit dat de 
chei 

Rezervatie 
naturala mixta 

IV Pades, sat 
Cerna Sat 

8 
Ciucevele 

Cernei 
2.423. 1166 

Lege 
5/2000. 

Pentru relieful calcaros 
ruiniform, izbucuri, 

vegetatie de stancarie, 
paduri de elemente sudice 

Rezervatie 
mixta 

IV P ades 

9 
Cornetul 
P ocruiei 

2.445. 70 
Lege 

5/2000. 
Arboret de stejar pufos, 

scumpie si flora însotitoare 
Rezervatie 

naturala mixta 
IV Tismana 

10 
Izvoarele 
Izvarna 

2.431. 500 
Lege 

5/2000. 

P entru izbucuri, relief 
carstic, flora si fauna cu 

elemente sudice 

Monument al 
naturii 

IV 
Tismana, 
Izvarna 

11 
Cheile 

Sohodolului 
2.442. 350 

Lege 
5/2000. 

Aspect peisagistic deosebit, 
campurile de lapiezuri de la 

Tufaia, pesterile, 
izbucurile, vegetatia de 
stancarie calcaroasa cu 
multe raritati floristice, 

specii rare de fauna 

Rezervatie 
naturala mixta 

IV Runcu 

12 Muntele 
Oslea 

2.432. 280 Lege 
5/2000. 

Creasta calcaroasa Rezervatie 
naturala 

IV Tismana/P ades 

13 
Izbucul 

Jalesului 
 20 

Lege 
5/2000. 

relief carstic, flora si fauna 
specifice 

Monument al 
naturii 

III Runcu 

14 

P iatra 
Closanilor, 
inclusiv 
P estera 
Closani 
P estera 

2.422. Total 1730 
P iatra 

Closanilor 
1730 

Lege 
5/2000. 

rezervatie 
complexa cu 

relief calcaros, 
rezervatie de 
stancarie cu 

elemente 

Rezervatie 
mixta 

- 
P ades 
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Cioaca cu 
brebenei 

 

specific 
mediteraneene, 
important centru 

floristic 
P estera 
Closani 

15 
- 

Rezervatie 
stiintifica 
speologica 

I, a 

P estera 
Cioaca cu 
brebenei 

20 

- 
Rezervatie 
stiintifica 
speologica 

I, a 

15 
P iatra 

Borostenilor 2.446. 28 
Lege 

5/2000. 

Vegetatie de stancarie si 
fagete cu hepatica 

transilvanica 

Rezervatie 
naturala mixta IV P estisani 

16 

Cheile 
Oltetului si 

P estera 
Polovragi 

 

2.444. 

Cheile 
Oltetului 

150 

Lege 
5/2000. 

Aspectul peisagistic, zona 
carstica, raritati floristice si 

faunistice, rezerva_ia 
arheologica de la Crucea 

lui Ursache 

Rezervatie 
naturala mixta 

IV 
Polovragi 

 
Pesteana 

Polovragi 
1 

 - 
Rezervatie 
naturala 

speologica 

17 
Formatiunile 
eocene de la 

Sacelu 
2.456. 1 

Lege 
5/2000. 

 
Rezervatie 
naturala 

geologica 
IV Sacelu 

18 Piatra Buha 2.428. 1 
Lege 

5/2000. 
Martor de eroziune 

Monument al 
naturii 

III Sacelu 

19 
Sfinxul 

Lainicilor 2.427. 1 
Lege 

5/2000.  
Monument al 

naturii III Bumbesti-Jiu 

20 
Stancile 
Rafaila 

2.455. 1 
Lege 

5/2000. 
Cloritoid 

Rezervatie 
geologica 

III Bumbesti-Jiu 

21 
Izvoarele 
minerale 
Sacelu 

2.456. 1 
Lege 

5/2000. 

Ape sulfuroase, clorurate, 
iodurate, bromurate, cu 

efect terapeutic 

Monument al 
naturii 

 
III Sacelu 

22 Valea 
Sodomului 

2.452 1 Lege 
5/2000. 

Marno-calcare sistoase, 
sisturi calcaroase sunatoare 

cu Clupea Gorjensis 

Rezervatie 
naturala 

paleontologica 

IV 
 

Sacelu 

23 
Valea 

Ibanului 2.453. 1 
Lege 

5/2000. 

Depozite din P ontian cu 
specii de P arvidacna 

P lanicostata 

Rezervatie 
naturala 

paleontologica 
IV 

Comuna 
scoarta, sat 

Bobu 

24 
Dealul 

Gornicelu 
2.457. 1 

Lege 
5/2000. 

Depozite de tip recifal cu 
Serpula gregalis, Cardium 

sp. 

Monument al 
naturii 

III Schela 

25 

Locul 
Fosilifer 

Valea 
Desului 

2.451. 1 
Lege 

5/2000. Fauna levantina 
Rezervatie 
naturala 

paleontologica 
IV Vladimir 

26 
Locul 

fosilifer 
Garbovu 

2.448. 1 
Lege 

5/2000. Fauna sarma_iana 
Rezervatie 
naturala 

paleontologica 
IV Turceni 

27 
Locul 

fosilifer 
Groserea 

2.447. 1 
Lege 

5/2000. 
Fauna sarma_iana 

Rezervatie 
paleontologica 

IV Aninoasa 

28 P estera Gura 
P laiului 

2.433. 10 Lege 
5/2000. 

 Monument al 
naturii 

III Tismana 

29 
P estera 

Muierilor 2.424. 19 
Lege 

5/2000.  

Rezervatie 
stiintifica 

Monument al 
naturii 

I, a; III, b Baia de Fier 

30 
P estera 
Lazului 

2.434. 2 
Lege 

5/2000. 
 

Monument al 
naturii 

III P ades 

31 
P estera 
Martel 

2.425. 2 
Lege 

5/2000. 
 

Monument al 
naturii 

III P ades 

32 P iatra 2.429. 1 Lege   - Tismana 
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Andreaua 5/2000. 

33 
P iatra 

biserica 
dracilor 

2.430. 1 
Lege 

5/2000.   - Sacelu 

34 
P estera 
Iedului 

2.435. 1 
Lege 

5/2000. 
  - Baia de Fier 

35 
Locul 

fosilifer 
Buzesti 

2.449. 1 
Lege 

5/2000.   - Crasna 

36 
Locul 

fosilifer 
Saulesti 

2.450. 1 
Lege 

5/2000. 
  - Saulesti 

37 
Cheile si 
pestera 

P atrunsa 
B.5 78 

HG 
1143/2007 

 
Rezervatie 
naturala 

IV Runcu 

38 
Defileul 
Jiului  11127 

HG 
1581/2006  Parc National II  

39 Domogled -
Valea Cernei 

 61211 HG 
230/2003 

 Parc National II  

 

Tabelul nr.III.25 
ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN JUD. GORJ 

Nr. 
crt 

Denumirea 
sitului  

Cod Supraf a ta (ha) 
Actul normative prin 
care a f ost declarat 

Localitatea pe al carei 
teritoriu administrativ se af la 

1 Coridorul Jiului ROSCI0045 71394 

Ordinul nr. 2387/2011 
pentru modificarea 

Ordinului ministrului 
mediului si dezvoltarii 

durabile nr. 
1.964/2007 privind 
instituirea regimului 

de arie naturala 
protejata a siturilor de 

importanta 
comunitara, ca parte 
integranta a retelei 
ecologice europene 

Natura 2000 în 
Romania 

HOTARARE nr. 971 
din 5 octombrie 2011 
pentru modificarea si 
completarea Hotararii 

Guvernului nr. 
1.284/2007 privind 
declararea ariilor de 
protective speciala 

avifaunistica ca parte 
integranta a retelei 
ecologice europene 

Natura 2000 în 
Romania 

Aninoasa, Balteni, Barbatesti, 
Borascu, Branesti, Danesti, 

Dragutesti, Ionesti, 
Negomir, Plopsoru, Saulesti, 
Tantareni, Ticleni, Turburea, 

Turceni, Urdari 
2 Defileul Jiului ROSCI0063 11156 Bumbesti-Jiu, Schela 

3 
Domogled – Valea 

Cernei 
ROSPA0035 
ROSCI0069 

SPA - 
61191,5 

SCI - 62014 
P ades, Tismana 

4 
Nordul Gorjului de 

Est 
ROSCI0128 49114 

Baia de Fier, Bumbesti-Jiu, 
Crasna, Musetesti, Novaci, 

Polovragi 

5 
Nordul Gorjului de 

Vest 
ROSCI0129 87321 

Bumbesti-Jiu, Godinesti, Pades, 
P estisani, Runcu, Schela, 

Stanesti, Tismana, Turcinesti 

6 P arang ROSCI0188 29907 
Baia de Fier, Bumbesti-Jiu, 

Crasna, Novaci 
7 Platoul Mehedinti ROSCI0198 53892 P ades 

8 
Muntii Retezat – 

SP A 
Retezat - SCI 

ROSPA0084 
ROSCI0217 

SP A - 38009 
SCI - 2490 P ades, Tismana 

9 Prigoria-Bengesti ROSCI0359 873 
Albeni, Bengesti, Bumbesti 

P itic, P rigoria 

10 Raul Gilort ROSCI0362 1921 
Albeni, Bengesti, Bumbesti 

P itic, Novaci, Targu Carbunesti 

11 Raul Motru ROSCI0366 43198 
Catunele, Glogova, P ades, 

Vagiulesti 

Pe amplasamentul minier nu au fost identificate specii si/sau habitate de 
interes comunitar ce necesita protectie protectie stricta prin Oug. 75/2007 cu 
modificarile si completarile ulterioare (speciile de sturz, cotofana, cioara, gugustiuc, 
turturica; iepure de camp, vulpe, viezure, caprioara si mistret, se gasesc in anexa 5 
specii a caror prelevare din nantura si exploatare fac obiectul masurilor de 
management). Datorita mobilitatii toate speciile mai sus mentionate pot migra in 
padurile învecinate ce raman pe picior. 
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D) Precizarea dacă PP propus nu are legătură directă cu sau nu este 
necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes 
comunitar; 

Conform specificațiilor  din cap.4, pag. 23 din Anexa IV -la Ghidul General 
pentru a se determina daca ariile naturale protejate , inclusiv siturile Natura 
2000   pot fi afectate de proiect  pentru a se stabili  dacă proiectul are sau nu o 
legătură direct cu situl și dacă este sau nu necesar pentru gestionarea  sitului, se 
precizează că: 

1. în PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT  al ariilor naturale protejate 
ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 
Bistreț, Locul fosilifer Drănic și Pădurea Zăval, se arată că”  Scopul 
managementului integrat al ariilor Coridorul Jiului, Confluența Jiu-
Dunăre,Bistreț, Locul fosilifer Drănic și Pădurea Zăval îl constituie menținerea 
stării de conservare încontextul dezvoltării durabile a comunităților de pe teritoriul 
sitului, acest scop general putându-se materializa în îmbinarea armonioasă a 
conservării patrimoniului natural cu exploatarea şi valorificarea raţională a 
resurselor, în special a celor agricole, forestiere și minerale, păstrarea şi 
perpetuarea tradiţiilor, în beneficiul comunităţilor umane din zona ariilor 
protejate şi a publicului larg (pag.136). 

- in prezentarea analizelor de evaluare ale stării de conservare a 
speciilor de animale,  plante și a habitatelor de interes comunitare nu este 
specificată activitatea  extractivă de suprafața ca fiind presiune sau 
amenințare((pag.1-136)). De asemenea la măsurile propuse pentru conservarea 
speciilor și a habitatelor din situl nu sunt prevăzute măsuri de interzicere, 
limitare, reglementare , control sau monitorizare ale activităților specifice 
exploatării de suprafața a lignitului (pag.114-136); 

2. în Adresa de răspuns nr. 390/28.04.2020 de la Consiliul Județean 
Dolj-Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Durabilă 
Dolj, în legatură cu perimetrul de licența Extins -Carieră Roșia de Jiu, se 
comunică: 

a) punctul cel mai apropiat al carierei este la 5,78 km față de habitatul 
9130- Păduri de fag tip Asperulo-Fagetum din cadrul sitului* ; 

b) alte habitate indentificate în vecinătatea amplasamentului (harta nr. 
),  sunt  : 

a. 9170- Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Varpinetum; 
b. 91M0 -Păduri balcano-panonice de cer și gorun;  
c. 91 Y 0-Păduri dacice de stejar și carpen; 
d. 6240*-Pajiști stepice subpanonice. 
c) amplasamentul se află în vecinătatea râului Jiu, ce constituie habitat 

pentru unele specii de animate protejate de interes comunitar: 
d) 7 specii de pești ( Zingel zingel-pietratul, Sabanejew ia aurata- 

zvârluga aurie, Rhodeus sericeus aamrus-boarța, Gobio albipinnatus- porcușorul 
de șes, Cobitis taenia-zvârluga); 

e) 1 specie de mamifer ( Lutra lutra-vidra); 
f) în urma cercetărilor efectuate în scopul elabărării planului de 

management , aprobat in 2016, precum și a aplicării protocoalelor de 
monitorizare, activitățile miniere desfășurate în zonă nu au fost identificate 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OB IECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Sim bol 805-881 

 

211 

 

presiuni/amenințări asupra habitatelor sau speciilor protejate și nu s-a identificat 
un potențial impact negativ asupra stării de conservare a acestora; 

g) luând în considerare specificul activității SC COMPLEXUL 
ENERGETIC OLTENIA S.A , personalul angajat trebuie informat cu privire la 
faptul că desfășoară o activitate industrială învecinătatea unei arii naturale 
protejate și să respecte toate măsurile și condițiile impuse pentru protejarea și 
conservarea biodiversitații din zonă; 

h) se impune o monitorizare continua a apelor pluviale potențial 
încărcate cu praf sau particule de cărbune și vor fi prevăzute soluții tehnice 
astefel încât acestea șu nu constitue surse de poluare pentru Jiu și implicit 
pentru ihtiofauna din zonă. 

i) este interzisă recoltarea, capturarea, distrugerea sau vătămarea 
exemplarelor din speciile menționate , aflate în mediul lor natural, în oricare 
dintre stadiile ciclului biologic, deteriorarea sau distrugerea locurilor de 
reproducere sau adăpost ale acestora; 

j) informarea autorităților precum și a administratorului ariei despre 
orice emisie accidentală în apă, aer, sol; 

În consecință, în urma analizei celor două documente specificate in Anexa 
IV-la Ghidul general, se concluzioneză ca activitățile de exploatare a lignitului din 
Cariera Roșia de Jiu, atât din perimetrul existent cât și din perimetrul prevăzut 
pentru extinderea explotării,  nu au legătura directă cu obiectivele de conservare 
ale speciilor și  habitatele de interes conservativ din interiorul sitului ROSCI 0045 
și  nu este necesar pentru menegementul sitului .  
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1.5. Factorul de mediu apa (apele de suprafață curgătoare și stătătoare, 

apele subterane, delta, ape de coastă și marine, scurgerea și drenajul) 
 
Informatii de baza despre corpurile de apa de suprafata 
Hidrologia perimetrului carierei este determinata de raul Jiu ce are 

urmatoarele date hidrologice : 
-bazin de receptie – 10070 km2 
-lungimea cursului de apa – 331 km 
-debit inregistrat in sectorul Rovinari-Peateana: 
- anul 2019  -minim – 6.88 mc/s 

-mediu – 41.5 mc/s 
    -maxim – 290 mc/s 
- anul 2018  -minim – 6.44 mc/s 

-mediu – 47.0 mc/s 
    -maxim – 271 mc/s 
Pentru aplicarea in siguranţa si in bune condiţii a tehnologiilor de exploatare la 

suprafaţa a carbunelui din Bazinul minier Rovinari-Pesteana a fost necesara devierea si 
regularizarea albiei râului Jiu. Regularizarea râului Jiu a fost necesara atât in condiţiile 
de reducerea secţiunilor utile de transport cat si in condiţiile de apărare impotriva 
inundaţiilor. 

Canalul Jiu a fost dimensionat pentru un debit de verificare cu asigurarea de 
0,1% de 1200 m3/s. 

Canalul Jiu este tip albie regularizată cu albie minora betonata pe taluze, 
dimensionata pentru debitul de 400m3/s, cu albie majora inierbata limitata de diguri 
pentru transportul apelor mari. 

Elementele secţiunii minore sunt: 
- lăţimea la baza =50m; 
- taluzul malurilor = 1:2; 
- adâncimea 3-4 m; 
Distanta dintre axele digurilor este 300 m. 
In acelaşi timp cu scopul reducerii infiltraţiilor din râul Jiu in cariera a fost 

necesara realizarea unui ecran de etansare. 
Ecranul de etansare a trebuit sa traverseze aluviunile de suprafaţa si sa se 

incastreze pe 1 m in stratul de baza impermeabil. 
Adâncimile maxime sunt majorate pana la 15m cu excepţia zonei est aval 

unde ajunge la adâncimea de 30 m. 
Grosimea ecranului este de 50 cm realizat din noroi bentonitic autointaritor. 
Ecranul urmăreşte perimetrul carierei pe latura estica si are o lungime totala 

de aproximativ 13 Km. 
Capătul amonte al ecranului porneşte de la drumul judeţean din dreptul satului 

Valea cu Ap,a iar capătul aval este in dreptul satului Cocoreni. 
Axul ecranului este amplasat la 2 m de piciorul exterior al digului canalului Jiu. 
Afluentii Jiului  in zona perimetrului minier sunt: 
-Valea Timiseni: -lungimea cursului de apa – 5273 m 
   -debit maxim – 139 mc/s 
-Valea Paraului:  -lungimea cursului de apa – 5000 m 
   -debit maxim – 186 mc/s 
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La randul lor aceste vai au o retea de afluenti secundari (Valea Seaca, 
Valea Ciutei, Valea lui Mares si Valea Bradet) care au debit variabil (unii cu debit 
maxim în sezonul cu precipitatii abundente si cu debit foarte mic sau aproape 
seaca complet în sezonul secetos).  

În general, pe total bazin, regimul hidrografic este relativ echilibrat, 
padurea jucand un rol foarte important în pastrarea permanentei acesteia. La 
obarsia vailor se întalnesc zone umede generatoare de izvoare de panta si care, în 
majoritatea lor, vor disparea ca urmare a excavarii straturilor de steril si carbune.  

 
Informatii de baza despre apa subterana: orizontul, adancimea, capacitatea 
În cuprinsul perimetrului Rosia de Jiu, în cadrul formatiunilor daciene, 

romaniene si cuaternare au fost puse în evidenta nivele nisipoase cu grosimi si 
granulometrie variata, în alternanta cu argile, marne si strate de carbune. În 
cadrul acestor formatiuni poroase-permeabile sunt individualizate orizonturi 
acvifere, care în functie de conditiile de zacamant sunt cu nivel liber sau de 
adancime, sub presiune. 

Conditiile hidrogeologice in care se situeaza zacaminte de lignit din 
perimetrul minier fac ca exploatarea stratelor cu importanta economica sa fie 
conditionata de asecarea acviferelor din vecinatatea lor. Astfel in cadrul 
formatiunilor daciene, romaniene si Pleistocene au fost interceptate orizonturi 
acvifere bine individualizate care in functie de pozitia lor batimetrica si in raport 
cu nivelul bazei locale de eroziune se pot clasifica in: 

– orizonturi acvifere freatice; 
Nivelul hidrostatic initial al acestui orizont acvifer se gasea la adancimi 

variabile cuprinse intre 0,20 si 4,00m, respectiv la cote cuprinse intre +144,4 
(forajul 72MO) si +150,6m (forajul 77ME), cotele mai ridicate intalnindu-se la 
contactul cu zona colinara. Regularizarea albiei Jiului si a afluentilor sai, precum 
si executarea lucrarilor de deschidere si exploatare a carierei Rosia de Jiu, au 
modificat regimul hidraulic al acestui orizont acvifer. In aceste conditii 
alimentarea orizontului acvifer freatic se face preponderant prin infiltratia 
precipitatilor atmosferice cazute pe suprafata lor de extindere, aportul din apele 
superficiale ale Jiului fiind practic nul. Zona in care au fost executate excavatiile 
de deschidere a carierei Rosia de Jiu, in care depozitele poros permeabile au fost 
indepartate, functioneaza ca un dren, astfel liniile de curent converg catre acesta 
cu efect in scaderea apei sau chiar secarea fantanilor din satele Rosia de Jiu si 
Farcasesti Mosneni. 

– orizonturi acvifere de adancime, situate sub nivelul bazei locale de 
eroziune. Pe baza datelor obtinute in timpul cercetarilor in faza de prospectiune si 
explorare geologica, functie de extindere si pozitie batimetrica se pot diferentia 
doua categorii de orizonturi acvifere din complexul carbunos: 

•  Orizonturi acvifere cu extindere regionala, a caror alimentare se 
realizeaza prin aflorimentele formatiunilor poros-permeabile in zonele marginale 
ale bazinului, orizonturi fara posibilitati naturale de drenare, avand inmagazinate 
rezerve apreciabile de apa, cu caracter captiv. 

• Orizonturi acvifere dezvoltate in nisipuri situate in intervalele de 
carbune superioare stratului VII de carbune. Aceste nisipuri au o extindere 
discontinua in aria perimetrului Rosia de Jiu, fiind alimentate atat in zona de 
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aflorare de la marginea baziunului cat si in interiorul acestuia prin drenarea 
apelor din vaile ce traverseaza perimetrul. 

N ivelele hidrostatice ale acestor orizonturi acvifere sunt in functie directa 
de cotele de alimentare si drenare a acviferelor, de aici rezultand si caracterul 
ascensional sau cu nivel liber al acviferelor. Aceste orizonturi acvifere au fost 
initial cu nivel ascensional, in prezent trecand in general la nivel liber datorita 
lucrarilor de asecare executate pana in prezent si drenarii naturale in taluz. 

Functie de pozitia nisipurilor, in raport cu principalele strate de carbune, 
au putut fi puse in evidenta urmatoarele orizonturi acvifere: 

- orizontul acvifer din culcusul stratului IV carbune. Acest orizont acvifer 
constituie unul din cele mai importante orizonturi acvifere din regiune. 
Alimentarea orizontului acvifer se realizeaza din apele rezultate in urma 

precipitatiilor, in zona de aflorare a rocilor poros-permeabile, situate in nord, 
mult in afara perimetrului, pe raza comulelor Romanesti, Balesti, Cornesti, 
Telesti. Orizontul acvifer din culcusul stratului IV  de carbune este captiv, cu 
nivel artezian in zona de lunca a perimetrului, nivelele piezometrice variind intre 
cotele +163,24m (sonda 1265) in vest si 156,66m in est.  

In cuprinsul carierei in intreaga zona unde a fost preconizata exploatarea 
stratului V s-au executat foraje de cercetare hidrogeologica 197AE, 176AO, 
174AO, din care a rezultat pentru acest orizont acvifer artezian nivelul 
piezometric initial situat intre cotele +153,29 (163AO) si +159,17 (176AO), 
presiunile fiind cuprinse intre 56,37mCA (163AO) si 207,75mCA (182AO). In 
prezent, datorita lucrarilor de detensionare executate in sud-estul perimetrului, 
pentru depresionarea zonei transeei de deschidere a stratului V, nivelele 
piezometrice actuale sunt situate la cota minima de cca 70,0m si crescand spre 
vest la valori de 130-135m. Spre est, nivelele piezometrice au scazut functie de 
distanta la care sunt situate forajele de hidroobservatie fata de aliniamentele de 
drenare. Coeficientul de filtrare variaza intre 0,356 m/zi (forajul 178AO) si 6,01 
m/zi (forajul 180AE). Capacitatea specifica de debitare variaza in limite foarte 
largi (q=0,08-0,9 l/s/m), acest orizont acvifer dispunand de un potential de 
debitare foarte mare. Suprafata mare de infiltratie si caracterul permanent al 
surselor de alimentare a contribuit la acumularea unor rezerve imense de ape 
subterane sub presiune. 

-orizontul acvifer din intervalul stratelor IV – V carbune. Nivelele 
hidrostatice determinate in sondele sapate pentru acest orizont acvifer sunt 
situate la cote cuprinse intre +161,65m si +154,41m, indicand aceeasi directie 
generala de curgere ca la acviferul din culcusul stratului IV carbune. Probarile 
hidrogeologice experimentale indica o capacitate redusa de debitare pentru acest 
orizont acvifer reflectata prin debit specific cu valori cuprinse intre 0,0019 si 
0,055 l/s/m, in multe situatii lucrarile de probare facandu-se in regim de 
epuisment. Coeficientii de infiltratie calculate cu valori cuprinse intre 0,03 si 
0,42m/zi, ca efect al neuniformitatii granulometriei nisipurilor si preponderentei 
nisipurilor fine – prafoase, care in ultima instanta confera acviferului capacitate 
redusa de debitare. 

- orizontul acvifer din complexul stratului V carbune. Desi pentru acest 
orizont acvifer nu au fost efectuate probari hidrogeologice selectiv, prin niciuna 
din sondele sapate in perimetru, se poate aprecia ca parametrii hidrogeologici ai 
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acestuia sunt asemanatori celor stabiliti pentru orizontul acvifer din intervalul 
stratelor IV – V carbune.  

-  orizontul acvifer din intervalul stratelor V – VI- VII carbune 
Alimentarea acestui orizont acvifer se realizeaza din precipitatiile 

atmosferice prin zonele de afloarare si din apele freatice ale depozitelor aluvionare 
cu care vin in contact direct chiar in zona nordica a perimetrului. Este de luat in 
consideratie si posibilul aport din orizonturile ascensionale inferioare pe falii. 

Orizontul acvifer din acest interval are caracter ascensional, nivelele 
piezometrice fiind situate la cote in jurul valorii de +158m in zona estica a 
perimetrului, crescand spre vest la + 175,03m si +181,25m, iar presiunea 
hidrostatica considerata la acoperisul stratului V variaza intre 81,3 si 123,34 
mCA crescand de la vest la est. 

Determinarile de laborator au indicat valori pentru coeficienti de filtrare 
cuprinsi intre 0,043 si 7 m/zi. 

Presiunea orizontului acvifer din culcusul stratului, in faza cand 
zacamantul nu era deschis, prezenta valori variabile functie de structura 
geologica, cuprinse intre 37mCA in nordul perimetrului si 134mCA in sud si sud-
est. 

-orizontul acvifer din intervalul stratelor VI- VII lignit. Orizontul acvifer 
generat in aceste nisipuri nu a format obiectul unor cercetari hidrogeologice 
separate, fiind probat in cele mai multe cazuri cumulat cu orizonturile acvifere 
invecinate. 

- orizontul acvifer din intervalul stratelor (VI- VII)-VIII lignit 
N ivelele piezometrice si presiunile hidrostatice variaza in cuprinsul 

perimetrului, conditionat de cotele domeniilor de alimentare si drenare, ca 
urmare a eroziunii produse de apele Jiului si a pricipalilor sai afluenti, precum si 
de lucrarile de asecare din zona in care a fost deschis si exploatat zacamantul. 
Batimetric, nivelele piezometrice variaza la cote cuprinse intre +192 m si +154 m, 
chiar +75 m in sud-estul perimetrului, mult scazut ca efect al lucrarilor de 
asecare. Directia generala de curgere a apelor din acest orizont acvifer este sud-
vest spre nord-est, cu mentiunea ca in sud-estul perimetrului directia liniilor de 
curent fiind convergenta catre zona depresionara creata de lucrarile de asecare 
aferente carierei. 

Alimentarea acestui orizont se realizeaza prin infiltrarea precipitatiilor pe 
zonele de afloriment din lungul vaii Pinoasa si din apele freatice din depozitele 
aluvionare ce se dispun direct pe capetele de strat, in nordul perimetrului – zona 
din lunca Jiului. Parametrii hidrogeologici determinati in acest mod variaza in 
limite foarte largi. Astfel debitele specifice determinate au valori cuprinse intre 
0,023 si 2,82 l/s/m denivelare si coeficientii de filtratie intre 0,425 si 3,14 m/zi.  

- orizontul acvifer din intervalul stratelor VIII-IX  lignit. Raportat la cota 
vailor, acest orizont acvifer se gaseste sub nivelul bazei locale de eroziune, 
inmagazinand mari rezerve de apa. Alimentarea acestui orizont acvifer este, sub 
aspectul aporturilor, mai redusa decat a orizonturilor inferioare, aceasta 
realizandu-se in special din apele freatice ale depozitelor din lunca Jiului si a 
apelor de adancime, prin faliile ce apar in nordul perimetrului. 

N ivelele hidrostatice determinate prin forajele executate se situau la cote 
cuprinse intre +153 si +161m in zona actualelor lucrari miniere si la valori mai 
ridicate in zona colinara, unde a fost gasit la cote cuprinse intre +196m si 
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+186,32m, fapt datorat aporturilor de apa din precipitatii pe zona de aflorare 
existenta in vestul perimetrului.In prezent, directia generala de curgere se 
pastreaza, insa cotele suprafetei piezometrice se situeaza la cote inferioare ca 
efect al lucarilor de asecare din cariera Rosia. Probarile hidrogeologice efectuate 
indica pentru acest acvifer potentiale de debitare cu valori cuprinse intre 0,01 si 
0,03 l/s/m denivelare si coeficienti de filtratie intre 0,05 si 3 m/zi. 
Permeabilitatea nisipurilor, determinate in laborator pe probe turburate recoltate 
din foraje, indica valori ale coeficientului de filtrare cuprinse intre 0,47 si 4,6 
m/zi si coeficienti de cedare cu valori cuprinse intre 4-17%. 

- orizontul acvifer din intervalul stratelor IX - X de carbune. Raportat la 
baza locala de eroziune, acest orizont acvifer este situat deasupra in zona 
colinara din partea vestica a perimetrului si sub baza locala de eroziune in restul 
perimetrului. 

Alimentarea acviferului este realizata prin infiltrarea precipitatiilor prin 
zonele de afloriment si din apele freatice din depozitele aluvionare ale Jiului, 
precum si de-a lungul vaii Timiseni, nefiind exclusa si prezenta altor zone de 
drenare cu caracter temporar. Orizontul acvifer a fost sub presiune cu nivelul 
hidrostatic initial ascensional determinat in timpul pomparilor experimentale 
variind intre cotele +153m si +162m, in prezent fiind mai coborat, la cote de 
aproximativ +95m ca urmare a lucrarilor de asecare efectuate si a interceptarii 
stratelor nisipoase de catre excavatii pentru descopertarea si exploatarea stratelor 
de carbune. Probarile hidrogeologice efectuate pentru acest acvifer au indicat 
capacitate redusa de debitare reflectate prin debite specifice cu valori cuprinse 
intre 0,02 si 0,08 l/s/m si coeficienti de filtratie cuprinsi intre 0,35 si 1,6 m/zi. 

- orizontul acvifer din intervalul stratelor X - XI lignit. Domeniile de 
alimentare si drenare ale acestui orizont acvifer in zona colinara a perimetrului 
sunt tributare zonelor de aflorare a nisipurilor de-a lungul vailor ce brazdeaza 
zona. In zona de lunca nivelele hidrostatice se situeaza la cote in jurul valorii de 
+148m (cota aproximativa a nivelului apelor freatice), in zona colinara, pe limita 
sudica a perimetrului nivelele piezometrice inregistrand cote mult mai ridicate: 
+176,32m si +165m in zona nordica. 

- orizonturile acviferesituate deasupra stratului XI de carbune. Aceste 
orizonturi acvifere au fost puse in evidenta numai in zona colinara a perimetrului 
deasupra bazei locale de eroziune.Nivelul hidrostatic determinat in sonde variaza 
in limite largi intre cotele de +160m si +219m, fiind conditionate implicit de cotele 
domeniilor lor de alimentare. Debitele specifice au valori mici, cuprinse intre 
0,0003 si 0,066 m/s/m denivelare, de cele mai multe ori probarile fiind realizate 
in regim de epuisment. 

Pentru functionarea în conditii normale a lucrårilor de excavare si 
exploatare a cårbunelui s-au executat urmåtoarele genuri de lucråri: 

- lucråri de asecare prealabilå si blocaj hidraulic  pentru captarea si 
evacuarea apelor existente în orizontul acvifer freatic aluvionar, drenarea 
orizonturilor acvifere situate în acoperisul stratului  V de cårbune  si evident 
foraje de detensionare pentru orizontul acvifer artezian; 

-  canalele si drenuri pe taluzele de lucru sau definitive, drenuri pe vatra 
carierei si statii de pompe in carierå, lucråri de asecare ce se vor construi si vor 
functiona în paralel cu fluxul tehnologic; 
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 -  lucråri de asecare ce mai functioneazå 2 - 3 ani dupå trecerea fluxului 
tehnologic, categorie în care intrå drenurile de sub halda interioarå si toate 
genurile de foraje de drenare executate pe taluzele definitive, inclusiv forajele de 
interceptie si blocaj hidraulic a infiltratiilor din orizontul acvifer freatic de pe 
rama vesticå a carierei. 

 
1.6. Hidrologia, calitatea apei și folosința oricărei surse de apă care poate fi 

afectată de proiect  folosința pentru alimentarea cu apă, piscicultură, pescuit, 

îmbăiere, agrement, navigație, evacuarea efluentului)  
 
Identificarea si caracterizarea corpurilor de apa subterana si de suprafata 

s-a facut conform Planului de Management al B.H Jiu 
(http://www .rowater.ro/dajiu/Documente%20Consultarea%20Publicului/PLAN
%20MANAGEMENT%20BAZIN%20HIDROGRAFIC%20JIU%20ACTUALIZAT/PLAN
UL%20DE%20MANAGEMENT%20AL%20B.H.%20JIU%20%20ACTUALIZAT/Plan
ul%20de%20Management%20ACTUALIZAT%20al%20b.h%20Jiu.pdf ). 

 
Caracterizarea stării corpurilor de apă de suprafata 

Caracterizarea stării corpurilor de apă de suprafaţă, aşa cum a fost facuta 
si în cadrul Management al B.H. Jiu, s-a realizat prin evaluarea stării ecologice şi 
a stării chimice. 

Starea ecologică este definită de elementele de calitate indicate în Anexa V a 
Directivei Cadru a Apei (DCA) (transpusă prin Legea Apelor 107/1996 cu 
modificările şi completările ulterioare), respectiv elementele biologice, elementele 
hidromorfologice, elemente fizico-chimice generale şi poluanţii specifici (sintetici 
şi nesintetici), cu aplicarea principiului „celei mai defavorabile situaţii” dintre 
elementele de calitate. Pentru caracterizarea potenţialului ecologic, evaluarea 
elementelor biologice s-a realizat în trei clase de potenţial: maxim, bun şi 
moderat, la fel ca şi pentru elementele fizico-chimice. 

“Starea chimică bună a apelor de suprafață” reprezintă starea chimică 
cerută în scopul atingerii obiectivelor de mediu pentru apele de suprafață 
prevăzute în articolul 4(1)(a) din DCA, aceasta însemnând starea chimică atinsă 
de un corp de apă de suprafață în care nivelul concentraţiilor de poluanţi nu 
depăşeşte standardele de calitate a mediului (SCM), stabilite în anexa IX şi sub 
Art. 16(7) ale DCA, precum şi în cadrul altor acte legislative Comunitare ce 
stabilesc astfel de standarde la nivelul Comunității. Standardele de calitate 
pentru mediu (SCM) sunt definite drept concentraţiile de poluanţi sau grupe de 
poluanți din apă, sediment sau biotă, care nu trebuie depăşite în vederea 
asigurării protecţiei sănătății umane şi a mediului acvatic. 

In continuare este prezentata evaluarea  calitatii apei raului Jiu pe sectorul 
Tg Jiu-Rovinari, receptorul apelor evacuate din perimetrul minier Rosia de Jiu. 
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Tabelul III.3.- STAREA ECOLOGICĂ/POTENŢIALUL ECOLOGIC ŞI STAREA CHIMICĂ A 
CORPURILOR DE APĂ 

 

Denumire 
apă 

suprafaţă 

Denumire 
corp apa 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafață 

Categoria de 
apă 

Stare 
chimica 

Stare/Potenţial 
(S/P) 

Starea 
ecologică/ 
potenţialul 

ecologic 

Jiu Jiu Tg. Jiu-
Rovinari RORW7.1_B28 RW 2 S P 

Explicații privind adnotările din anumite coloane: 
Coloana „Categoria de apă”: RW = râu 
Coloana „Stare chimică”: 2 = bună  
 
Caracterizarea stării corpurilor de apă subterane  

In documentatia Planul de Management al B.H. Jiu identificarea si 
delimitarea corpurilor de ape subterane s-a facut, pe baza urmatoarelor criterii:  

 geologic;  
 hidrodinamic;  
 starea corpului de apa:  
 calitativa  
 cantitativa.  
Delimitarea corpurilor de apa subterana s-a facut numai pentru zonele în 

care exista acvifere semnificative ca importanta pentru alimentari cu apa si 
anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. În restul arealului, chiar daca 
exista conditii locale de acumulare a apelor în subteran, acestea nu se constituie 
în corpuri de apa, conform prevederilor Directivei Cadru 2000/60 /EC.  

Corpul de apa subterana care se dezvolta în zona studiata este “Corpul de 
ape subterane de adancime din formatiunile pliocene - cod ROJI07 

Direcţia  generală  de  curgere  a  apelor  subterane  din  Dacian  urmăreşte  
în  general înclinarea stratelor. Apele subterane din complexul acvifer Dacian 
prezintă niveluri piezometrice puternic ascensionale  şi  arteziene.  Toate  forajele  
hidrogeologice  săpate  în  principalele  văi  au confirmat caracterul ascensional şi 
artezian al apelor din Dacian. 

Coeficientul  de  filtrare  are  valori  constant  ridicate,  atingând  valori  de  
21,2  m/zi  (F Rogojelu).  Valorile  calculate  ale  transmisitatii fiind dependente 
de coeficientul de filtraţie şi grosimea stratelor, indică şi ele valori ridicate (466 
m2/zi). Din  punct  de  vedere  hidrochimic  apele  subterane  cantonate  în  
complexul  acvifer Dacian îndeplinesc condiţiile de potabilitate admisibile, fiind 
ape bicarbonate cu mineralizaţia totală  până  la  1  gr/l  şi  duritatea  totală  sub  
30  grade  germane  în  zona  Motru-Rovinari-Tg.Cărbuneşti, unde sunt folosite la 
alimentarea cu apă a oraşelor respective. Importanţa  economică  a  acestui  
complex  este  cu  totul deosebită  datorită  atât capacităţii mari de înmagazinare 
a apei cât şi presiunii de strat ridicate. Din  punct  de  vedere  litologic,  stratele  
acvifere  acumulate  în  Dacianul  superior  sunt constituite din nisipuri cu rare 
intercalaţii de pietrişuri, în alternanţă cu strate impermeabile argiloase, uneori cu 
cărbuni, iar în cazul acviferului inferior, litologia este constituită dominant din 
nisipuri în care apar uneori argile cu dezvoltare lenticulară. 
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Tabelul III.4.- CARACTERISTICILE CORPURILOR DE APĂ SUBTERANĂ 
 

Cod/nume Suprafaţa 
(km2) 

Caracterizarea 
geologică/hidrogeologică 

Utilizarea 
apei 

Stare 
chimic

a 

Grad de 
protecţie 
globală 

Transfrontalie
r/tara 

  Tip Subpresiune 
Strate 

acoperitoare 
(m) 

  
  

ROJI07/Oltenia 17174 P Da 0-200 PO,I,Z B PVG,PG Nu 
tip predominant: P-poros 
Sub presiune: Da/Nu/Mixt. 
Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor. 
Utilizarea apei: PO-alimentari cu apă populaţie; IR - irigaţii; I - industrie; P - piscicultura; Z – zootehnie; A-

agricultura; AL- alte utilizari 
Surse de poluare:I-industriale; A-agricole; M-aglomerări umane; Z- zootehnice. 
Transfrontalier: Da/Nu. 
 

Tabelul III.5.- VOLUMELE CAPTATE DIN CORPURILE DE APĂ SUBTERANĂ 
 

Corp de 
apa 

subterana 

TOTAL volume 
captate 

(mii mc/an) 

Alim. 
populatiei 
(mii mc/an) 

Industrie 
(mii mc/an) 

Agricultura 
(mii mc/an) 

ROJI07 8864,07 6138,49 2616,81 108,77 
 
Folosința surselor de apa din zona perimetrului minier 
Apa este utilizată în prezent pentru: 
- alimentarea cu apa a locuitorilor din comuna Farcasesti si orasul Rovinari 

(folosinţa potabila, menajera precum şi pentru adăparea animalelor); 
- alimentarea cu apa a exploatarilor miniere si a termocentralei Rovinari 

(folosinta industriala). 
 
Sisteme de alimentare cu apa a locuitorilor – comuna Farcasesti (satele 

Farcasesti Mosneni si satele Rosia de Jiu si Rogojelu) si orasul Rovinari. 
Alimentarea cu apă este asigurată în prezent pentru locuitorii din zona 

miniera Rosia de Jiu prin două sisteme separate astfel: 
a. sistemul 1 ce asigură apa pentru folosintele comunei Farcasesti, orasului 

Rovinari si incintele administrative in sistem centralizat.  
Sistemul de alimentare este compus din: 
- sursa – foraje; 
- bazine stocare apa; 
- pompe; 
- retea de distributie. 
Satul Farcasesti-Mosneni (zona cuprisa Dj 674 si Biserica), cu sursa din 

cele 3 foraje comune cu cele ale Incintei Vest Rosia. Apa este distribuita prin 
conducta PEHD cu Dn 90 ce travesreaza canalul Valea Paraului apoi urmareste 
trama stradala – Foto 54,63,64,65. 

Distanta dintre zona forajelor si perimetrul minier Rosia (actuala zona 
sudica de excavare) este de cca 1800 m. 

Satul Rosia de Jiu, are sursa din puturi comune cu incinta Pinoasa, bazine 
de stocare apa, pompe, conducta de aductiune si conducta de distributie ce 
urmareste trama stradala – Foto 5. 
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Distanta dintre zona forajelor si perimetrul minier Rosia (actuala zona 
sudica de excavare) este de cca 1200 m. 

Orasul Rovinari - dispune în prezent de o reţea de alimentare cu apă 
potabilă în sistem centralizat, acoperind astfel consumul populaţiei din zona 
urbană si partial periurbana. Captarea apei se face din sursă subterană, într-o 
locaţie situată pe malul stâng al Jiului,  fiind  constituită  din  13  foraje  
hidrogeologice  cu  adâncimea  de  130-200  m,  Dn= 300  mm,  care  captează  
apele  subterane  din  Dacian.  Nivelul  hidrostatic,  la execuţie  era  puternic  
ascensional,  stabilizat  la  adâncimi  cuprinse  între  8,0-11,5  m,  iar nivelul 
dinamic s-a stabilizat între 12,5-15,0 m. În prezent, datorită lucrărilor de asecare 
ce se  execută  în  apropiere  la  cariera  Roşia,  este  situat  la  adâncimea  de  
41,0  m.  Nivelul hidrodinamic este stabilizat la adâncimea de 43,0 m, obţinându-
se debite de exploatare de cca 8,5 l/s. Dintre aceste foraje în prezent mai 
funcţionează doar forajele F2, F3, F4, F11, F12 şi F13 – Foto 66-69. Distanta 
dintre linia de foraje si perimetrul minier Rosia (actuala zona nordica de excavare) 
este de cca 1500 m . 

Conductele de aducţiune sunt dispuse într-o reţea inelară. Datorită 
conţinutului mare de Fe şi Mn al apei captate a rezultat tratarea acesteia într-o 
staţie de deferizare. De asemenea, dezinfectarea apei se face prin clorurare. 

Incintele miniere aferente perimetrului Rosia de Jiu  
Alimentarea cu apa a incintelor miniere se realizeaza din sursa proprie 

(foraje de mare adancime echipate cu pompe submersibile), avand asigurate 
retele de racord la rezervoarele de inmagazinare si retele de canalizare.  

Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare se face astfel: 
→ Incinta Principala Rosia  
Sursa proprie 2 foraje hidrogeologice cu urmatoarele caracteristici: 
- FAA1 cu H = 138 m; Qexp = 18.0 l/s; Nhd = 54.0 m; Nhs = 46.0 m; 
- FAA2 cu H = 142 m; Qexp = 18.0 l/s; Nhd = 57.0 m; Nhs = 46.0 m; 
Instalatii de captare – pompe sumersibile tip SEAR151A (pentru F1) si tip 

LOWARA (pentru F2) cu Qp = 22 mc/h; Hp = 150 mCA si n = 3000 rot/min. 
Instalatii de aductiune si inmagazinare – conducta metalica avand Dn 90 

mm, L = 108 m si bazin avand V = 15 mc amplasat in incinta. 
Apa din bazinul de inmagazinare este distribuita prin conducte metalice cu 

diametrul de 90 mm si lungime de 187 m. 
→ Sediu utialje auxiliare (langa sediul  Pinoasa) 

Sursa proprie 1 foraj hidrogeologic cu urmatoarele caracteristici: 
- FAA cu H = 135 m; Qexp = 10.0 l/s; Nhd = 4.20 m; Nhs = 2.10 m. 
Instalatii de captare – pompa sumersibila tip PLEUGER  cu Qp = 20-30 

mc/h; Hp = 150 mCA si n = 3000 rot/min. 
Instalatii de aductiune si inmagazinare – conducta metalica avand Dn 32 

mm, L = 35 m si bazin avand V = 15 mc amplasat in incinta. 
Apa din bazinul de inmagazinare este distribuita prin conducte metalice cu 

diametrul de 65 mm si lungime de 35 m. 
→ Sediu incinta Est Rosia  
Sursa proprie 1 foraj hidrogeologic cu urmatoarele caracteristici: 
- FAA cu H = 166 m; Qexp = 12.0 l/s; Nhd = 44.00 m; Nhs = 36.00 m. 
Instalatii de captare – pompa sumersibila tip SAER 151 A18  cu Qp = 18.0 

mc/h; Hp = 150 mCA si n = 3000 rot/min. 
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Instalatii de aductiune si inmagazinare – conducta metalica avand Dn 
90mm, L = 46 m si bazin avand V = 12 mc amplasat in incinta. 

Apa din bazinul de inmagazinare este distribuita prin conducte metalice cu 
diametrul de 90 mm si lungime de 55 m. 

→ Sediu incinta Vest Rosia  
Sursa proprie 3 foraje hidrogeologice cu urmatoarele caracteristici: 
- F1 cu H = 280 m; Qexp = 20.0 l/s; Nhd = 72.0 m; Nhs = 59.0 m; 
- F2 cu H = 203 m; Qexp = 22.0 l/s; Nhd = 71.0 m; Nhs = 60.0 m; 
- F3 cu H = 212 m; Qexp = 16.0 l/s; Nhd = 51.0 m; Nhs = 45.0 m -

dezafectat. 
Instalatii de captare – pompa sumersibila tip SAER 151 A18  ( pentru F1 si 

F2) cu Qp = 28.0 mc/h; Hp = 150 mCA.  
Instalatii de aductiune si inmagazinare – conducta PEHD avand Dn 90 

mm, L = 164 m si bazin avand V = 60 mc amplasat in incinta. 
Apa din bazinul de inmagazinare este distribuita prin conducte metalice cu 

diametrul de 90 mm si lungime de 252 m. 
 
b. sistemul 2 aferent gospodariilor neracordate la sistemul centralizat de 

alimentare şi distribuţie preiau apa din fântâni săpate manual sau forate mecanic 
Foto 50,51,52,53.1,53.2,53.3. 

3. sistemul 3 aferent termocentralei Rovinari. 
Priza de apa Rovinari -anul punerii in functiune 1972; 

     -asigura alimentarea cu apa a termocentralei 
Rovinari. 

-distanta fata de perimetrul miner este de cca. 
3500 m. 

 
Toate sursele de apa – foraje pentru alimentarea satelor, Farcasesti 

Mosneni si Rosia de Jiu si orasul Rovinari - sunt amplasate in afara zonei de 
extindere a carierei.   

Articolul 6 al Directivei Cadru Apa prevede ca Statele Membre sa 
stabileasca un registru al zonelor protejate care trebuie sa includa urmatoarele 
categorii:  

 zone protejate pentru captarile de apa destinate potabilizarii;  
 zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere 

economic;  
 zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor 

important;  
 zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti;  
 zone pentru îmbaiere.  
În cazul captarilor de apa destinate potabilizarii se instituie zone de 

protectie pe corpurile de apa utilizate daca captarea apei potabile e destinata 
consumului uman si furnizeaza în medie cel putin 10 mc/zi sau deservesc cel 
putin 50 de persoane.  

Conform legislatiei în vigoare, se materializeaza în teren urmatoarele zone 
de protectie sanitara, cu grade diferite de risc fata de factorii de poluare: zona de 
protectie sanitara cu regim sever, zona de protectie sanitara cu regim de 
restrictie, perimetrul de protectie hidrogeologica.  
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Zonele de protectie sanitara cu regim sever pentru captarile din cursurile 
de apa se determina în functie de caracteristicile locale ale albiei si au 
urmatoarele dimensiuni minime: 100 m pe directia amonte de priza, 25 m pe 
directia aval de ultimele lucrari componente ale prizei, 25 m lateral de o parte si 
de alta a prizei.  

În cazul captarilor din lacuri, zona de protectie sanitara cu regim sever, are 
urmatoarele dimensiuni minime masurate la nivelul minim de exploatare al 
captarii: 100 m radial pe apa fata de amplasamentul punctului de captare si 25 
m radial pe malul unde este situata priza.  

În cazul captarilor de apa potabila din subteran, zonele de protectie 
sanitara cu regim sever si cu regim de restrictie limitrofe, dimensionarea se 
realizeaza, de regula, utilizand criteriul timpului de tranzit în subteran al unei 
particule de apa hidrodinamic active, folosindu-se în calcule caracteristicile si 
parametrii hidrogeologici ai acviferului. 

În cazul captarilor care exploateaza acviferele freatice la care nu exista 
suficiente date pentru aplicarea criteriului de mai sus, dimensiunile zonei de 
protectie sanitara cu regim sever pentru foraje si drenuri sunt de minimum 50 m 
amonte si de 20 m aval de captare, 20 m lateral de o parte si de alta a captarii, 
iar pentru captari din izvoare, de minimum 50 m amonte si 20 m lateral de o 
parte si de alta a captarii.  

Pentru prevenirea riscului de contaminare sau de impurificare a apei ca 
urmare a activitatii umane, în zonele de protectie se impun masuri de interdictie 
a unor activitati, precum si masuri de utilizare cu restrictii a terenului. 

Masuri ce se impun pentru protectia suselor de apa – foraje: 
- imprejmuire; 
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor 

activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; 
-masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in 

zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie - masurile din HG 930/2005. 
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1.7. Condițiile climatice și meteorologice locale precum și calitatea aerului  

 
Pentru evidentierea conditiilor climatice ale zonei au fost analizate si 

interpretate valorile elementelor parametrilor meteorologici de la statiile 
meteorologice cele mai apropiate, Targu Jiu si Apa Neagra. 

Zona analizata se afla cea mai mare parte a anului sub influenta circulatiei 
maselor de aer sudice, sud-vestice si vestice. În acest context procesele fohnale sunt 
prezente mai ales în perioada de primavara, iar influentele anticiclonice nord-asiatice 
sunt apreciabil atenuate. 

Factorul geografic local este un element activ în modificarea unor parametrii 
meteorologici din zona. 
 In zona studiata clima este temperata. Climatul bland cu temperaturi 
moderate si precipitatii abundente se datoreaza si circuitului maselor de aer sudice, 
sud-vestice dar si vestice. Acestea cu originea în anticiclonul Azorelor, capata dupa 
trecerea muntilor Banatului si Mehedinti un caracter foehnal, sosind pe teritoriul 
judetului Gorj sub forma aerului cald si uscat, îndeosebi primavara, ceea ce 
determina de multe ori topirea rapida a zapezii de pe versantii cu expunere estica si 
sud-estica. Masele de aer în regim anticiclonal, provenite 
din anticiclonul siberian (nord-uralian) îsi pierd din excesivitate (raceala si 
uscaciune). În literatura geografica se mai foloseste si termenul de clima temperat 
continentala de tranzitie (între clima temperata cu influente oceanice si clima 
temperata continentala). Aici manifestandu-se intr-un mod atenuat, nedeterminant, 
si influentele submediteraneene cat si influentele oceanice, dar si cele temperat 
continentale excesive (Atlasul Romaniei, aut. Rey, Groza, Ianos, Patroescu, 2008, 
pag. 34). Directia predominata a vanturilor pentru Tg. Jiu sunt nord, nord-est si sud-
vest. Datorita calmului atmosferic din depresiuni, peste 70% din vanturile care bat în 
Tg. Jiu si circa 50% din cele înregistrate pe dealuri nu depasesc 1m/s (Geografia 
Romaniei, vol. IV). Conditiile climatice sunt în general favorabile dezvoltarii culturilor 
agricole, însa predominanta solurilor cu fertilitate redusa influenteaza direct 
proportional productivitatea culturilor agricole. 

Informatii despre temperatura, precipitatii, vant dominant, radiatie solara, 
conditii de transport si difuzie a poluantilor 

Temperatura aerului 
Din analiza mediilor lunare ale temperaturii aerului la cele doua statii 

meteorologice din arealul studiat se constata ca cea mai rece luna a anului este 
ianuarie (temperaturile medii fiind de -25°C la ambele statii meteorologice). Cea mai 
calda luna este iulie (valori medii cuprinse între 20,6- 21,4°C).  

De remarcat este faptul ca temperaturile medii ale lunii decembrie sunt 
pozitive, iar temperaturile medii anuale oscileaza între 9,7°C si 10,6°C. O 
caracteristica esentiala a oscilatiilor temperaturii aerului în cursul anului o 
constituie amplitudinea medie anuala ( diferenta dintre cea mai mare si cea mai mica 
medie lunara), marimea acesteia exprimand contrastul termic dintre vara si iarna. 
Valorile acestuia oscileaza între 23,1- 23,9°C. 

Mediile lunare ale temperaturilor maxime zilnice sunt pozitive în tot parcursul 
anului. Iarna acestea se înscriu între 2,3- 5,0°C (la Tg. Jiu) si 2,7-4,6°C (la Apa 
Neagra).Vara media maximelor zilnice variaza între 28,7°C (Tg. Jiu) respectiv 28,0°C 
(Apa Neagra) în luna iulie. Media anuala a acestui parametru al temperaturii aerului 
variaza între 16,0°C si 16,4 °C. 

Mediile temperaturilor minime zilnice sunt negative în perioada decembrie- 
martie si variaza între -7,0°C (ianuarie la Apa Neagra) si -0.1°C (Tg. Jiu în martie). 
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Cele mai ridicate temperaturi minime zilnice, în regimul multianual se produc în 
luna iulie si sunt cuprinse între 13,3°C (la Apa Neagra) si 14,1°C (la Tg. Jiu). 
Temperaturile maxime absolute cele mai ridicate din cursul iernii s-au înregistrat în 
februarie 1990 la Apa Neagra: 21,9°C si respectiv februarie 1958 la Tg. Jiu: 21,4°C. 
vara, maximele absolute sau produs în luna iulie (1985) si august (1958) cand s-au 
înregistrat 37,5°C la Apa Neagra, iar la Tg. Jiu, maxima absoluta de 40,6°C s-a notat 
în septembrie 1946 . 

Temperaturile minime absolute s-au înscris între -30,0°C în ianuarie 1985 la 
Apa Neagra si -31,1°C în ianuarie 1981 la Tg. Jiu. Temperaturile minime absolute 
lunare au prezentat valori negative în intervalul septembrie-mai. Datorita 
particularitatilor climatului temperat continental, dar si al cadrului morfometric 
local, minimele absolute prezinta valori scazute chiar si în lunile de vara: 1,9°C la 
5,0°C .Temperaturile extreme zilnice permit clasificarea acestora în diferite grupe a 
caror pondere permit analiza mai amanuntita a structurii regimului termic. 

Tabelul III.6.- Frecventa lunara si anuala a zilelor cu temperaturi caracteristice 

Statia meteo LUNILE Anul 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

a) nopti geroase (t. min.≤ -10°C) 
Tg. Jiu  7,8 3,9 0,7 - - - - - - - 0,4 3,2 16,0 

Apa Neagra 8,6 5,0 1,0 - - - - - - - 0,9 4,0 19,5 
b) zile de iarna (t. max.≤ -0°C) 

Tg. Jiu 9,0 4,0 0,4 - - - - - - 0,0 0,9 5,6 19,9 
Apa Neagra 8,5 4,0 0,8 - - - - - - - 0,7 5,1 19,1 

c) zile de inghet (t. min.≤ 0°C) 
Tg. Jiu 27,9 22,7 15,2 2,6 0,1 - - - 0,1 4,7 13,2 23,6 110,1 

Apa Neagra 29,1 23,5 17,4 3,8 0,1 - - - 0,2 5,7 14,6 25,8 120,2 
d) zile de vara (t. max. ≥25°C) 

Tg. Jiu - - 0,1 1,8 10,1 19,0 26,7 25,6 13,8 1,7 - - 98,8 
Apa Neagra - - 0,1 0,8  6,7 16,4 26,3 23,2 11,8 1,0 - - 86,3 

Noptile geroase au o frecventa anuala cuprinsa între 16,0 si 19, 5 cazuri. În 
arealul studiat acesta se semnaleaza în intervalul noiembrie (0,4- 0,9) si martie (0,7- 
1,0). Cele mai numeroase nopti geroase sunt notate în ianuarie (7,8 la Tg. Jiu si 8,6 
la Apa Neagra.Zilele de iarna sunt semnalate de asemenea în intervalul noiembrie- 
martie; cu o frecventa maxima în ianuarie (9,0 la Tg. Jiu, respectiv 8,6 la Apa 
Neagra). Frecventa anuala a acestora este de peste 19 zile.Zilele de înghet sunt 
înregistrate în intervalul septembrie-mai cu ponderea cea mai mare în luna ianuarie 
(între 27,9 zile la Tg. Jiu si 29,1 la Apa Neagra). Numarul mediu anual de zile cu 
înghet a oscilat între 110,1 la Tg. Jiu si 120,2 la Apa Neagra).  

În semestrul cald al anului, zilele în care temperatura maxima diurna este 
egala sau depaseste 25°C sunt denumite conventional “zile de vara”. Frecventa 
anuala a acestora, în arealul studiat oscileaza între 98,8 la Tg.Jiu si 86,3 la Apa 
Neagra. Frecventa lunara  cea mai mare a acestor zile se noteaza în luna iulie (peste 
26 la ambele statii) si august (25,6 la Tg. Jiu, respectiv 23,3 zile la Apa 
Neagra).Înghetul este un fenomen meteorologic specific întregului teritoriu al tarii 
noastre si se produce în momentul în care temperatura minima a aerului (masurata 
în adapostul meteorologic) este egala sau mai mica de 0°C. 
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Tabelul III.7.- Temperatura aerului (°C) 

 

Statii meteo 
LUNILE 

Anual 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

a) media lunara si anuala 

Tg. Jiu  -2,5 -0,4 4,8 10,9 15,9 19,3 21,4 20,6 16,5 10,5 4,8 0,0 10,2 

Apa Neagra  -2,5 -0,7 4,2 10,9 15,1 18,6 20,6 20,1 15,8 10,1 4,6 0,0 9,7 

b) media maximelor zilnice 

Tg. Jiu  2,3 5,0 10,7 17,5 22,6 26,1 28,7 28,6 24,3 17,6 9,9 4,0 16,4 

Apa Neagra  2,7 4,6 10,3 16,7 21,9 25,2 28,0 27,7 23,6 17,0 9,7 4,3 16,0 

c) media minimelor zilnice 

Tg. Jiu  -6,4 -4,5 -0,1 5,5 9,7 12,8 14,1 13,5 9,9 5,0 1,0 -3,6 4,7 

Apa Neagra  -7,0 -5,3 -0,6 4,6 9,0 12,0 13,3 12,7 9,5 4,8 0,7 -4,3 4,1 

d) maxima absoluta lunara si anuala 

Tg. Jiu 
max 18,3 21,4 26,4 31,8 37,5 36,4 39,3 39,0 40,6 31,5 26,4 20,0 40,6 

anul 1983 1958 1957 1926 1950 1947/1963 1985 1952 1946 1935 1926 1986 8.IX.1946 

Apa Neagra 
max 19,2 21,9 26,0 27,5 32,1 34,0 37,5 37,5 36,2 29,6 24,5 19,8 37,5 

anul 1984 1990 1977 1986 1969 1982 1985 1985 1987 1956 1970 1989 30.VII.1985 

e) minima absoluta lunara si anuala 

Tg. Jiu 
min - 31,1 -28,3 - 24,7 -4,6 -1,2 2,0 5,0 2,6 -4,0 -9,0 -15,1 -26,9 -31,1 

anul 1981 1954 1987 1968 1938 1918 1993 1939 1906 1918 1904 1940 9.I.1981 

Apa Neagra 
min - 30,0 -28,0 - 27,0 -4,6 -1,5 1,9 3,5 2,2 -4,0 -8,4 -21,2 -23,2 -30,0 

anul 1985 1985 1987 1972 1978 1962/1977 1971 1981 1970 1991 1993 1997 13.I.1985 
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Tabelul III.8.- Datele medii si extreme ale ultimului înghet de primavara si ale primului 
înghet de toamna; durata intervalului anual fara înghet 

 
Statii 
meteo 

Ultimul inghet de primavera  Primul inghet de toamna Durata intervalului anual fara 
inghet 

 Cel mai 
timpuriu 

Media  Cel mai 
tarziu 

Cel mai 
timpuriu 

Media Cel mai 
tarziu 

Cea mai 
mica 

Media  Cea mai 
mare 

Tg. Jiu 19.III 14.IV 13.V 17.IX 15.X 20.XI 147 183 244 
Apa 
Neagra 

19.III 17.IV 13.V 8.IX 16.X 20.XI 139 180 229 

   

Primul înghet în acesta zona se produce, în medie, în a doua jumatate a 
lunii octombrie (15,26 x.). Cel mai timpuriu înghet de toamna are loc în luna 
septembrie ( 8 respectiv 17. IX ), iar cel mai tarziu înghet în 20. XI.  

Ultimul înghet de primavara are loc, în medie, în a doua decada a lunii 
aprilie (14-17.IV). Cel mai timpuriu înghet de primavara s-a produs în 19 
martie, iar cel mai tarziu în 13 mai. În context, durata medie în zile a 
intervalului anual fara înghet  este de 180-183 zile; cea mai mica durata fiind 
de 139-147 zile, iar cea mai mare de 229-244 zile. 

Pentru o mai buna precizare a potentialului termic al zonei, cu ajutorul 
unor prelucrari climatologice mai elaborate s-au calculat datele medii de 
trecere a temperaturii aerului prin pragurile termice de 0,5-10 si 20°C. Din 
datele respective rezulta ca în zona, prima temperatura medie de peste 0°C este 
18 februarie la Tg. Jiu si 20 februarie la Apa Neagra, iar sub 0°C se trece la 15 
respectiv 16 decembrie, durata medie a intervalului cu temperaturi de peste 
0°C fiind de 301 zile la Tg. Jiu si 300 la Apa Neagra. 

Peste 5°C se trece în 17 respectiv 21 martie, iar sub 5°C în 15 noiembrie 
la Tg. Jiu si 13 noiembrie la Apa Neagra; durata intervalului cu temperaturi 
medii zilnice de peste 5°C este de 244 respectiv 238 zile. Peste 10°C se trece în 
data de 11 aprilie la Tg. Jiu si 15 aprilie la Apa Neagra, iar sub acest prag 
temperatura medie zilnica trece în 18 respectiv 16 octombrie. Durata anuala a 
intervalului cu temperaturi medii zilnice mai mari de 10°C în aceasta zona este 
de 191 zile la Tg. Jiu si 185 zile la Apa Neagra. În sfarsit, media zilnica de 
temperatura trece pragul de 20°C în 22 iunie la Tg. Jiu si 4 iulie la Apa Neagra 
si se mentine peste aceasta valoare pana în 26 august, respectiv 19 august; 
durata medie a intervalului cu valori zilnice peste acest prag este de 66 zile la 
Tg. Jiu si la 50 zile la Apa Neagra. 

 
Precipitatiile atmosferice 
 
Deoarece precipitatiile prin însasi geneza lor sunt fenomene atmosferice 

care se produc în cantitati foarte diferite si în mod discontinuu în timp (la 
interval neregulat), repartitia lor teritoriala este caracterizata si ea printr-o 
mare discontinuitate. Cu toate ca sirul observatiilor pluviometrice este mai 
scurt decat cel al celorlalte observatii climatologice, datele respective sunt 
necesare pentru o evaluare corecta a distributiei teritoriale a acestui element 
meteorologic.  
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Tabelul III.9.- Precipitatii atmosferice 
 

Statia/po
stul 
meteo. 

Lunile 
Anul 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

a) Cantitatea medie lunara si anuala (mm) 

Tg. Jiu  52,9 49,7 48,7 64,3 86,5 92,4 64,8 58,3 49,8 62,7 65,7 62,5 762,8 

Apa 
Neagra  63,7 67,1 61,3 78,9 103,4 98,2 83,2 58,1 53,7 71,2 90,6 77,2 906,6 

b) cea mai mare (M) sic ea mai mica (m) dintre cantitatile lunare si anuale de precipitatii 

Tg. Jiu 

M 138,5 163,1 150,3 170,0 233,7 308,0 209,5 239,7 214,8 297,1 175,6 192,3 1181,6 

an 1983 1986 1899 1900 1897 1940 1898 1900 1914 1922 1968 1990 1944 

m - 2,2 0,3 5,1 8,5 2,0 0,0 1,0 - 0,0 0,9 4,0 454,3 

an 1925 1945 1961 1949 1907 1938 1894 1946 1926 1969 1926 1922 1992 

Apa 
Neagra 

M 150,8 194,2 216,4 183,2 196,4 220,5 253,4 225,5 136,0 280,5 274,6 316,4 1382,1 

an 1966 1986 1962 1961 1957 1969 1969 1975 1971 1972 1985 1969 1969 

m - 7,7 0,4 20,8 12,0 35,6 18,2 3,9 1,0 - 6,0 3,2 587,3 

an 1975 1975 1961 1986 1958 1962 1985 1990 1985 1969 1986 1972 1983 

Tg. Jiu 
Cant. 51,2 71,4 47,5 65,0 66,8 74,4 88,6 82,8 93,6 75,1 80,7 52,6 93,6 

An 1959 1969 1899 1933 1914 1991 1941 1939 1968 1889 1921 1908 6.11.68 

Apa 
Neagra 

Cant. 56,2 49,9 54,0 85,7 72,4 87,5 154,2 98,0 90,6 78,2 46,8 54,4 154,2 

An 1972 1962 1962 1961 1973 1992 1969 1959 1955 1961 1961 1974 30.07.69 

 

În cursul anului cele mai mari cantitati medii lunare de precipitatii s-au 
produs la sfarsitul primaverii (în luna mai, între 86- 103 l/m2) si la începutul 
verii (în iunie, între 92- 98 l/m2). 

În anii cu activitate ciclonica intense atat cantitatile lunare cat si anuale 
depasesc apreciabil mediile. Astfel în anul 1994 la Tg. Jiu s-au totalizat 1181,6 
l/ m2  fata de media multianuala de 762,8 l/ m2. La Apa Neagra, în 1969 au 
cazut 1382,1 l/ m2, cu peste 400 l/ m2 mai mult decat media. 

Si cantitatile lunare de precipitatii pot fi apreciabil mai mari decat 
mediile. Astfel, la Tg. Jiu în iunie 1940 au cazut 308,0 l/ m2, media lunara 
fiind de 92,4 l/ m2; Apa Neagra în mai 1957 totalizeaza 296,4 l/ m2, fata de 
95,2 l/ m2 cat reprezinta media. În general cele mai mari cantitati lunare de 
precipitatii se consemneaza în lunile de la sfarsitul primaverii ori începutul 
verii (mai si iunie) sau toamna în octombrie. În alti ani însa, cu persistenta si 
stabilitatea maximelor barometrice, cantitatile de precipitatii au fost aproape 
nesemnificative. De exemplu în anul 1992 la Tg. Jiu s-au înregistrat doar 
454,3 l/ m2; în 1983 la Apa Neagra au cazut numai 587,3 l/m2. Aceste abateri 
deficitare sunt specific si lunilor din anumiti ani. Astfel, la Tg. Jiu în iulie si 
octombrie 1969 precipitatiile au lipsit; la Apa Neagra în ianuarie 1975 si 
octombrie 1969 precipitatiile au lipsit; la Apa Neagra în ianuarie 1975 si 
octombrie 1969, de asemenea. Asemenea exemple evidentiaza caracterul 
capricios si variabilitatea parametrica a regimului pluviometric. 

Un parametru specific al precipitatiilor atmosferice îl reprezinta 
cantitatile maxime cazute în 24 ore. Din datele prezentate rezulta ca acestea 
pot fi egale si chiar pot depasi (uneori apreciabil) cantitatile medii lunare. Astfel 
la Tg. Jiu în septembrie 1968 s-au înregistrat 93,6 l/ m2 precipitatii cazute în 
24 de ore, cantitate ce a depasit cu 43,8 l/ m2 media lunii respective. La Apa 
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Neagra în iulie 1969 s-au totalizat 154,2 l/ m2 în 24 de ore, cantitatea medie a 
lunii fiind de 83,2 l/ m2. 

Din calculele statistice rezulta ca în zona analizata, cel putin o data la 10 
ani, precipitatiile cazute în 24 de ore pot atinge 76- 105 l/ m2; o data la 20 de 
ani, cantitatile maxime de precipitatii cazute în 24 de ore pot fi cuprinse între 
87- 124 l/ m2, iar o data la 100 de ani acestea pot însuma 115- 190 l/ m2. 

Iarna precipitatiile cad mai ales sub forma solida (ninsoare). Din datele 
prelucrate rezulta  ca data medie a primei ninsori în zona este 22- 23 
noiembrie, iar ultima ninsoare se produce la 12 martie. Intervalul anual în care 
este posibil sa ninga este, deci, de 110 zile. 

În conditiile aerosinoptice diferite de la un an la altul prima ninsoare se 
poate produce însa mult mai devreme, respectiv în 21 octombrie, dar poate 
întarzia si foarte mult, respectiv aceasta poate fi semnalata în ianuarie: 10.01 
la Apa Neagra si 21.01 la Tg. Jiu. În mod similar, ultima ninsoare – primavara 
– poate fi semnalata cel mai devreme în 7.02, iar cel mai tarziu în 20 martie la 
Apa Neagra, respectiv în 27.04 la Tg. Jiu. În aceste conditii extreme, durata 
maxima a intervalului anual cu ninsori posibile poate creste pana la 145 zile la 
Tg. Jiu si 176 zile la Apa Neagra sau se poate reduce pana la doar 39 zile la  
Apa Neagra si 68 zile la Tg. Jiu. 

În conditiile specifice iernii scaderea temperaturii aerului si solului sub 
0°C- ninsoarea cazuta se depune sub forma stratului de zapada. În aceasta 
zona, în medie, sunt 46- 57 zile anual cu strat de zapada. Lunar, cele mai 
numeroase zile cu strat de zapada sunt în ianuarie (17- 19 zile) respectiv 
februarie (12-15 zile). 

Stratul de zapada depus are grosimi medii decadice care oscileaza între 
14- 72 cm, cele mai mari valori ale acestui parametru fiind semnalate în 
ianuarie- februarie cand la ambele statii analizate acestea au oscilat între 35- 
82 cm în unele ierni, precum 1963 si 1985 cand au cazut mari cantitati de 
zapada, grosimile maxime ale stratului de zapada au atins 74 cm în ianuarie la 
Tg. Jiu si 92 cm la Apa Neagra. 

 
Regimul vantului 
Vantul reprezinta miscarea aerului în raport cu suprafata terestra si este 

o marime vectoriala bidimensionala. În meteorologie vantul se defineste prin 
doua elemente variabile în timp si spatiu: viteza si directie. 

Directiile predominante în zona sunt nord-est (9,7%), nord (7,7%) si sud 
vest (5,7%) la Tg. Jiu si vest (11,5%),  est (3,9%)  si sud vest (2,4%) la Apa 
Neagra. 

Frecventa (%) anotimpului si a vantului pe directii la: 
a) Tg. Jiu 
b) Apa Neagra 
Frecventa medie anuala a calmului atmosferic la ambele statii 63,3% la 

Tg. Jiu si 74,1% la Apa Neagra, indica caracterul de adapost al zonei. În cursul 
anului directiile se mentin aproximativ acceleasi, doar valoarea frecventei 
modificandu-se usor. Frecventa calmului creste apreciabil iarna ( 74,1 % la Tg. 
Jiu si 80,4% la Apa Neagra) si toamna (67,7 % la Tg. Jiu si 77,1% la Apa 
Neagra). 
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În cea ce priveste viteza medie a vantului pe directii, aceasta este mai 
mare la vanturile predominante fata de viteza medie a celor care au o frecventa 
mai redusa. Astfel, viteza medie a vanturilor din nord (ca directie predominanta 
la Tg. Jiu) este de 3,7 m/s, viteza care o au însa si vanturile din nord-vest care 
nu sunt predominante. La Apa Neagra vitezele medii lunare oscileaza între 3,6 
m/s din vest (directia predominanta aici) si 3,1 m/s la vanturile din celelalte 
sectoare predominante (sud-vest si sud-est) au viteze medii lunare de 2,4-2,9 
m/s. 

Vitezele maxime ale vantului au oscilat între 18-24 m/s la Tg. Jiu (24 
m/s din vest în octombrie 1979) 

Situata  în sud-vestul teritoriului, în zona dealurilor piemontane getice si  
adapostita orografic din nord si vest de lantul muntos al Carpatilor, putem 
aprecia ca zona beneficiaza de un climat continental mai moderat. 

Temperatura medie anuala oscileaza între 9,2 – 10,1 °C cu valori mai 
scazute în ianuarie: 2,5°C si mai ridicate vara, în iulie: 20-21 °C. 

Extremele termice absolute au variat între 37-39°C si -30, -31°C. 
Noptile geroase ca si zilele de iarna au o frecventa mai mica : 16-20 de 

cazuri, iar zilele de înghet, datorita reliefului local ajung la 110-120 de cazuri. 
Precipitatiile atmosferice sunt relativ bogate, cu cantitati medii anuale 

cuprinse între 746-906 l/m2 dar cu ani în care acestea pot depasi 1180-1330 
l/m2 dar si pot scadea pana la 430-580 l/m2 . Cantitatie maxime de precipitatii 
cazute în 24 de ore pot depasi – uneori apreciabil – cantitati medii lunare. 

Stratul de zapada dureaza în medie 46-57 de zile anual, iar grosimile 
medii decadice ale acestuia pot atinge 14-72 cm. 

Vantul este influentat de caracterul circulatiei generale  cat si – mai ales- 
de adapostul si orientarea generala a formelor majore de relief. În acest 
context, predominante sunt vanturile din directiile nord-est, nord si sud-vest la 
Tg. Jiu si vest, est si sud-vest la Apa Neagra. Frecventa lunara, anotimpuala si 
anuala a calmului este apreciabila (57-80%). Datorita adapostului orografic 
fenomenul de viscol este aproape inexistent în aceasta zona (cca. 0,1 la 0,2 
zile/an). Poleiul, de asemenea fenomen meteorologic specific perioadei reci a 
anului, prezinta o frecventa medie anuala de numai 0,4 la 1,2 zile. 
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1.8. Situația existentă privind zgomotul  

 
Inceputul  exploatării  miniere  perimetrul Rosia de Jiu  se  extinde  pe  

durata  a  50 de ani. Activitatile de exploatare lignit s-au efectuat in 
permanenta in zona invecinata Rovinari, Rosia de Jiu si Farcasesti Mosneni. 
Aceste  comunitati  umane  au cunostinte legate de exploatarea lignitului,  
acesta  constituind  o  parte  integranta  a  activitatii sociale si economice 
locale, regionale si nationale.  Zgomotul  generat  de  activitatile  miniere  de  
exploatare lignit sau  de  alte  activitati  asociate  sunt  recunoscute ca 
reprezentand parti inerente ale vietii comunitatilor locale. Cu toate  acestea,  
membrii  comunitatilor  locale  au  perspective  diferite  asupra acestei 
probleme, cu implicatii importante asupra modului în care aceste comunitati 
vor percepe impactul cauzat de zgomote şi vibraţii. 

La un nivel de "disconfort", percepţia unui astfel de impact tinde sa 
devină subiectivă. Zgomotul asociat lucrărilor miniere poate  fi  privit  ca  fiind  
deosebit  de negativ de  catre  comunitatile  non-miniere.  Pe  de  alta  parte,  
in  comunitatile  constituite  în  jurul  unor  activităţi miniere  cu  o  traditie  
miniera  activa,  un  astfel  de  disconfort  poate  fi  privit  ca  un  dezavantaj  
acceptabil  sau  in  raport  cu  obtinerea  unui  beneficiu  economic  clar  sau a 
altor beneficii sociale importante. 

In  conformitate  cu  reglementarile  romane  privind  zgomotul  in  
zonele  industriale,  s-a  stabilit o limită a nivelului de zgomot astfel: 

- conform prevederilor HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate 
de zgomot modificat de H.G. nr.601/2007, valoarea limita de expunere la 
zgomot este de 87dB. 

- conform prevederilor SR 10009/2017-Limite admisibile ale nivelului de 
zgomot din mediul ambiental este: 

- 65 dB(A) la limita incintei industriale, 
 - 60 dB(A) la limita proprietatii in cazul in care proprietatea include pe 

langa cladire si un teren cu destinatia curte,  
- 50 dB(A) la fatada cladirii in cazul in care proprietatea include pe langa 

cladire si un teren cu destinatia curte, dar fatada cea mai expusa este 
pozitionata la limita proprietatii, pe directia sursei de zgomot. 
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Emisiile acustice din activitatea miniera de exploatare a lignitului sunt 
de mai multe tipuri, ca urmare a surselor de producere, fixe si mobile. 

În categoria surselor fixe sunt incluse utilaje de mare capacitate, cu 
actiune continua, pentru excavarea, transportul si haldarea maselor miniere: 
→ zona de excavare/haldare 

- excavatoare cu rotor tip SRs 1300, SRs 1400, SRs 2000 (9 buc.)  
- masini de haldat A2RsB 6500.90, A2RsB 6300.95, A2RsB 12500.95   si 

M.H 4400.170 (5 buc.)  
→ sector transport depunere incarcare carbune 

În categoria surselor mobile sunt incluse : 
 

-buldozere  -autobasculanta 
-încarcator cu cupa  - compactor 
-excavator   - tractor 

       

Cuantificarea nivelului de zgomot rezultat în urma activitatii de 
exploatare lignit in zona locuita, cea mai apropriata de perimetrul carierei 
Rosia de Jiu – satele Farcasesti Mosneni si Rosia de Jiu. Determinarile s-au 
efectuat conform SR ISO 1996/2-2008  in punctele impuse de Autorizatiei de 
mediu nr. 44/2017. 
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Tabelul III.10.- MONITORIZARE NIVEL ZGOMOT ACTIVITATE MINIERA 
 
 
 
 

UNITATE PUNCT PRELEVARE 
2019 2020 

LMA 
SR 

10009/2017 
ian febr mart apr mai iunie iulie august sept oct nov dec ian febr mart dB 

Cariera 
Roşia 

Fam Babucea – satul 
Farcasesti Nosneni 

54.37 52.10 51.70 60.10 52.80 48.3 48.4 48 49.9 48.40 48.8 47.6 47.50 52.00 54.77 60 

Zona depozit carbune 
FORAJ – satul Rosia de Jiu 52.53 57.70 59.50 52.10 59.60 48.1 48.20 48.3 47.7 48.20 47.8 46.6 40.50 54.00 53.33 60 
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1.9. Radiațiile de lumină, căldură și alte forme de radiație 

electromagnetică  

 
Nu este cazul. 
 
1.10. Bunurile materiale din arealul respectiv care pot fi afectate de 

proiect (inclusiv clădiri, alte structuri, resurse minerale, resurse de apă) 
 
Bunuri materiale-caldiri sau alte structuri. 
Pe suprafata solicitata pentru continuarea exploatarii nu au fost 

identificate imobile-locuinte ce necesita dezafectarea/relocarea. 
 
Resurse de apa 
Documentariile tehnice de asecare a orizonturilor acvifere si 

detensionarea acviferului artezinan din perimetrul minier Rosia de Jiu au 
analizat conditiile hidrogeologice initiale si actuale din perimetrul minier 
analizat. Conform acestora regularizarea albiei raului Jiu si a afluentilor sai, 
lucrarile de detensionare si asecare precum si lucrarile de excavatii aferente 
carierei Rosia de Jiu au modificat regimul hidraulic al orizonturilor acvifere 
freatice si al orizonturilor acvifere de adancime. In aceste conditii alimentarea 
orizontului acvifer freatic se face preponderent din precipitatiile atmosferice 
cazute pe suprafata lor de extindere, aportul din apele superficiale ale Jiului 
fiind practic nul, iar zona de excavatii functioneaza ca un dren pentru acest 
orizont. 

Referitor la orizonturie acvifere de adancime din anliza documentatiilor 
tehnice de asecare reiese ca in prezent nivelele piezomerice si presiunile 
hidrostatice initiale au scazut din cauza lucrarilor de excavare si asecare 
aferente lucrarilor de exploatare lignit. 

Descrierea orizonturilor acvifere este prezentata la Capitolu 1.5. “Factorul 
de mediu apa (apele de suprafață curgătoare și stătătoare, apele subterane, 
delta, ape de coastă și marine, scurgerea și drenajul)”. 

Resurse minerale 
Conform estimarilor, la începutul anilor ′90, teritoriul judetului Gorj 

concentra importante resurse naturale neregenerabile, cca. 58% din rezervele 
geologice de lignit. 

Baza materiala a exploatarii în perimetrul minier Rosia de Jiu o constitue 
rezervele geologice de lignit omologate. 

”Documentatia de evaluare a rezervelor de lignit din perimetrul minier 
Rosia de Jiu, simbol 805-840/2015” contine date despre rezervele/resursele 
stratelor V-XII din perimetrul de licenta solicitat. 

Descrierea orizonturilor resusei minerale exploatata-lignit 
In timpul colmatarii bazinului getic, întrunindu-se toti factorii favorizati 

formarii zacamintelor de carbuni s-a sedimentat un complex carbunos alcatuit 
din cca. 17 strate de lignit în alternanta cu depozite în general pelitice si 
psamitice. 

Statele I-III au dezvoltare lenticulara cu grosimi în general reduse 
neexploatabile. 
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Intervalul dintre ele este în majoritate constituit din nisipuri acvifere. 
Stratul IV este primul strat cu extindere regionala în perimetru. Este 

constituit din 1 - 3 bancuri carbunoase cu grosimi cuprinse între   0,05 - 2,30 
m. 

Intervalul dintre stratele III - IV este alcatuit din nisipuri cu granulatie 
medie si grosiera în care este localizat orizontul artezian principal, aflat în 
comunicare hidraulica cu nisipurile din culcusul stratului III. 

Intervalul dintre stratele  IV si V este constituit din argile între care sunt 
intercalate doua - trei nivele nisipoase. 

Stratul V este unul din cele mai importante strate de lignit din 
perimetru.  

Este un strat complex care atinge grosimea maxima de peste 7,0 m. 
Caracteristic acestui strat este ramificarea sa în doua bancuri ( stratul V 

inferior si stratul V superior ) aproape în întreaga arie a perimetrului.  
Stratul V superior are grosimi cuprinse între 0,15 m si 4,0 m iar stratul 

V inferior în jur de 1,0 m. 
Intervalul stratigrafic dintre V inferior si V superior variaza de la grosimi 

decimetrice pâna la peste 20 m si este constituit din argile cu intercalatii 
nisipoase care în anumite zone pot ocupa întreg intervalul. 

Peste stratul V superior urmeaza o succesiune de depozite predominant 
nisipoase formând un pachet de cca. 20 m. 

Raportul steril / util de cca. 6,0 mc/t pentru întreg perimetrul pâna la 
culcusul stratului V recomanda acest strat pentru extragerea în cariera ca 
ultim strat supus exploatarii. 

Stratul VI este unul dintre principalele strate exploatabile din zona fiind 
mult mai uniform decât stratul V. 

Se dezvolta în întreg perimetrul cu exceptia unei mici zone din nord-
vestul perimetrului unde a fost îndepartat prin eroziune. 

Caracteristic acestui strat este dezvoltarea lui împreuna cu stratul VII cu 
care formeaza complexul VI - VII, constituit din 1 - 8 bancuri cu o grosime 
totala cuprinsa între 4,0 - 6,49 m. 

In zonele unde apare singular, cu preponderenta în vestul carierei au 
fost întâlnite grosimi de 0,40 m pâna la 5,10 m. In acest sector intervalul 
dintre stratele VI si VII este alcatuit din argile si marne cu intercalatii de 
nisipuri având o grosime totala de 1,0 - 2,0 m pâna la 15 m. 

Stratul VII asa cum am aratat se dezvolta împreuna cu stratul VI având 
practic aceeasi zona de extindere. 

Individualizat numai în zona colinara, este constituit de 1-5 bancuri de 
carbune cu grosimi exploatabile ce variaza în jurul valorii de 2,00 m. 

Intervalul dintre stratele VII si VIII variaza ca grosime în limite foarte 
largi de la cca. 2,0 m pâna la 20 - 30 si este alcatuit dintr-o serie de depozite 
argiloase cu intercalatii nisipoase. 

In argilele din acoperisul stratului VII apar forme de fauna caracteristica 
romanianului. 

Stratul VIII se dezvolta în întreg perimetrul cu exceptia zonelor unde a 
fost îndepartat prin eroziune în lungul vailor ce strabat regiunea. 
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Acest strat se dezvolta în general individualizat prezentând însa o zona în 
vestul perimetrului în care apare alcatuit din doua bancuri cu grosimi 
exploatabile despartite printr-un interval argilos ce nu depaseste 1,0 m. 

Grosimea stratului VIII variaza între 3,0 si 4,0 m. Este constituit din 1 
pâna la 9 bancuri de carbune în ele dezvoltându-se de regula argile si argile 
carbunoase. 

Intervalul stratigrafic dintre stratul VIII si IX este constituit din argile, 
argile nisipoase cu intercalatii nisipoase mai frecvente în partea estica a 
perimetrului. Grosimea lui atinge 24 m cu o medie de 7 - 8 m. 

Stratul IX are grosimi mai reduse decât stratul VIII si arie de extindere 
asemanatoare. 

Este compus din 1 - 7 bancuri de carbune cu grosimea medie totala 
situata în jurul valorii de 2,0 m. 

In acoperisul acestui strat se dezvolta o succesiune de depozite argiloase 
cu numeroase intercalatii subtiri de argile carbunoase si nisipuri cu dezvoltare 
lenticulara. 

Grosimea medie a intervalului este de 14 m. 
Stratul X ocupa aproape întreaga suprafata în care se dezvolta cariera cu 

exceptia zonelor de aflorare din lungul vaii Rosia si afluentilor sai unde este 
erodat. 

Este unul din cele mai importante strate din punct de vedere economic. 
In general se dezvolta pe doua nivele. 
Stratul X inferior are grosimi subunitare si nu prezinta importanta 

economica. 
In acoperisul lui la distanta de 2 - 4 m se dezvolta stratul X superior cel 

mai adesea constituit de 5 - 7 bancuri în alternanta cu nivele de argila 
carbunoasa si carbune argilos, constituind astfel cel mai neomogen strat din 
punct de vedere litologic. 

Grosimea stratului X superior se mentine la valori mari în tot cuprinsul 
perimetrului depasind 7,0 m cu o medie oscilând în jurul valorii de 4,0 m. 

In acoperisul stratului X se dezvolta o alternanta de nisipuri si argile cu 
o grosime cuprinsa între 5 si 15 m. 

Stratul XI are dezvoltare redusa în cadrul perimetrului ocupând datorita 
eroziunii zonele înalte ale interfluviilor vailor. Este constituit din 1 - 5 bancuri 
cu o grosime medie situata sub 1,0 m. 

Intre stratele XI si XII se gaseste un pachet de depozite argiloase si 
nisipoase de cca. 10 - 15 m. 

Stratul XII se dezvolta doar în zona colinara a carierei ca si stratul XI. 
Este constituit din 1 - 6 bancuri de carbune cu grosimi în general de 1,0 m. 

Stratul XIII are extindere si grosime nesemnificativa aparând doar pe 
culmile înalte din perimetru ca si stratele XIV si XV. Nu prezinta importanta 
pentru exploatare. Depozitele sterile care le separa si le acopera sunt în general 
argiloase cu frecvente intercalatii de nisipuri. 
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1.11. Amplasamente si caracteristicile siturilor arheologice, istorice, 

arhitecturale sau cele de importanță culturală din zonele care pot fi afectate de 

proiect 
Prin Decretul nr. 187/1990, Romania a acceptat Conventia privind 

patrimoniul mondial, cultural si natural, adoptata de Conferinta generala a 
Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la 16 
noiembrie 1972. 

În art. 1 sunt definite drept patrimoniu cultural: 
-monumentele: opere de arhitectură, de sculptură sau de pictură 

monumentală, elemente sau structuri cu caracter arheologic, inscripții, grote și 
grupuri de elemente care au o valoare universală excepțională din punct de 
vedere istoric, artistic sau științific; 

- ansamblurile: grupuri de construcții izolate sau grupate, care, datorită 
arhitecturii lor, a unității și a integrării lor în peisaj, au o valoare universală 
excepțională din punct de vedere istoric, artistic sau științific; 

- siturile: lucrări ale omului sau opere rezultate din acțiunile conjugate 
ale omului și ale naturii, precum și zonele incluzînd terenurile arheologice care 
au o valoare universală excepțională din punct de vedere istoric, estetic, 
etnologic sau antropologic. 

Ca si monumentele istorice (monumente, situri si ansambluri 
arheologice, monumente si ansambluri de arhitectura, cladiri memoriale, 
monumente si ansambluri de arta plastica si cu valoare memoriala, zone 
istorice) conform Ord. 2361/2010 in comuna Farcasesti se gasesc: 

 
Tabelul III.11.- MONUMENTE ISTORICE COMUNA FARCASESTI 

 
Nr. 
Crt. COD 2010 Localitate Denumire Datare 

1 GJ-II-m-B-09300 Biserica de lemn "Sf. Ioan 
Botezatorul. 

sat FARCASESTI; comuna 
FARCASESTI 

1848 

2 GJ-II-m-B-20138 Biserica de lemn "Sf. Nicolae. 
sat FARCASESTI; comuna 

FARCASESTI 
1847 

 

Conform Legii nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului national- Sectiunea a III – a - zone protejate, art. 10 “Pana la 
delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protectie a valorilor de 
patrimoniu cultural, prevazute în anexa nr. III , în conditiile art. 5 alin. (2), se 
instituie zone de protectie a monumentelor istorice, de 100 metri în municipii 
si orase, de 200 metri în comune si de 500 metri în afara localitatilor. 

Conform planului de situatie anexat monumentele istorice enumerare 
anterior se gasesc la distante mult mai mari fata de limita de 500 impusa de 
Legea nr. 5/2000.  

Activitatea de exploatare a lignitului nu poate afecta patrimoniul cultural, 
arheologic sau monumentele istorice. 
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1.12. Peisajul natural sau urban al arealului ce va fi afectat de proiect  

 
Zona necupata de lucrai miniere in perimetrul minier aprobat prin 

acordat licenţa de exploatare nr. 3496/2002 este de 514.66 ha impartita pe 
categorii de folosinta astfel: 

-          arabil     3.95 ha 
-          livada     0.75 ha 
-          pasune     121.67 ha 
-          pasune tufaris    47.70 ha 
-          silvic     337.12 ha 
-          circuit TMS Pinoasa – Negomir 2.24 ha 
-          DJ 674 B - dezafectat 1.23 ha 
Din totalul de 514.66 ha suprafata necesara a fi ocupata pana la 

30.10.2026 este de 423.71 ha, impartita astfel: 
- arabil       3.95 ha 
- livada       0.75 ha 
- pasune       121.67 ha 
- pasune tufaris      16.15 ha 
- silvic        277.72 ha 
- circuit TMS Pinoasa – Negomir    2.24 ha 
- DJ 674 B dezafectat      1.23 ha 
După cum putem observa din datele anterioare, categoriile de folosinta a 

terenurilor inainte de continuarea exploatarii lignitului,  au  următoarele  valori  
procentuale  pe  suprafata totala de 423.71ha: cea mai mare ponderea o au 
padurile, reprezentând 65% din totalul suprafeţei, urmată de pasuni  cu  33 %, 
restul suprafeţei până la 100% este ocupată de teren neproductiv 1%, livada si 
arabil 1%.  

Tipul  de  folosinţă  a  terenurilor,  are  o  influenta  importantă  asupra  
caracterului  peisajului. In consecinta, terenul accidentat, cu soluri putin 
fertile, limitează folosinta terenurilor la practici cu randament redus, acestea 
constând în pasunat sau cosit. Majoritatea pasunilor care dintr-un motiv sau 
altul au fost abandonate, sufera in prezent o succesiune secundara, catre 
tufarisuri  predominant  reprezentate  de  paducel,  maces,  mur si vegetatie 
forestiera. Ca urmare, suprafata ocupata de pasune  in  zona  se limiteaza la 
izlazul comunal  localizat in  apropierea  satului Rosia de Jiu.   

Platourile şi dealurile sunt acoperite de pădure, ce au in compozitie 
esenţe tari autohtone de quercineae, cu nuclee de fag. Aceste paduri sunt 
paduri masive fiind constituite mai ales din urmatoarele specii: Quercus 
policarpa (gorunul transilvanean), Quercus petrea (gorunul propriu-zis), 
Quercus ceris (cerul), Frasinus excelsior (frasin), Ulmus glabra (ulm) etc. 

Fagul s-a instalat in zonele umbrite si in special pe treimea inferioara a 
versantilor. Pe pantele foarte abrupte, in zona eroziunilor, s-a instalat Robinia 
sp. (salcam). Elementele de subarboret sunt constituite din: Crataegus 
momogyna (paducel), Corylus avellana (alunul), Cornus mas (cornul), Cornus 
sanquineum (sanger), Lygustrum vulgare (lemn cainesc) etc. Pe luncile 
ingustate se intalnesc specii de Populus alba, Salix sp etc. 

Ca plante ierboase intalnite pe versanti enumeram: Festuca pratensis, 
Poa pratensis, Dactylis glomerate, Cynodon dactilon, Trifolium repens. In 
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fanetele si pasunile naturale se intalnesc Lolium perene, Alopecurus pratensis, 
Medicago lupulina, etc. 

 

1.13. Condițiile demografice, sociale și socio-economice din arealul 

respectiv (ex. gradul de ocupare a forței de muncă)  

 
Populatia activa ocupata a judetului Gorj in economie este de 41919 

persoane ceea ce reprezinta 27.30 % din totalul ocupaţilor judeţului din care 
8.95%  (13344 persoane) in industria extractiva. Concret in activitatea de 
exploatare a lignitului in perimetrul Rosia de Jiu sunt angajate circa 967  
persoane cea ce reprezinta 7.50% din populatia ocupata in industria extractiva 
la nivelul Judetului Gorj. 

Închiderea unor capacităţi de producţie a condus la reducerea 
numărului de salariaţi, industria extractiva devenind astfel principala ramură 
generatoare de şomaj din zona. 

Capacitatea de absorbtie în agricultura zonala este limitata, 
întreprinderile mici si mijlocii nu sunt suficient de dezvoltate, astfel ca în 
perspectiva se cauta noi modalitati pentru sustinerea alternativelor de 
dezvoltare socio-economica. 

Polarizarea fortei de munca si dependenta acesteia fata de activitatea 
miniera si a activitatilor relationale acesteia este, pe termen lung, o amenintare 
asupra sigurantei economice a populatiei locale. Populatia tanara (majoritar 
feminina) constituie un potential real pentru dezvoltarea activitatilor din 
sectorul tertiar si secundar (prin alte forme de productie), cererea de locuri de 
munca fiind mai mare decat oferta. 
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Tabelul III.12.- POPULATIA O CUPATA PE AC TIVITATI ALE ECO NO MIEI 
NATIONALE 

Sectoare  
de activitate 

Judetul Gorj Regiune Sud Vest Oltenia Romania 
nr pers % nr pers %  nr pers %  

Agricultura, silvicultura si 
pescuit 51292.00 34.39 340010.00 39.67 2417784.00 28.42 
Industria extractiva 13344.00 8.95 19547.00 2.28 66292.00 0.78 
Industria prelucratoare 13473.00 9.03 106406.00 12.41 1394981.00 16.40 
Productia si furnizarea de 
energie electrica si termica, 
gaze, apa calda si aer 
conditionat 5900.00 3.96 17924.00 2.09 105267.00 1.24 
Distributia apei; 
salubritate, gestionarea 
deseurilor, activitati de 
decontaminare 1956.00 1.31 7179.00 0.84 73562.00 0.86 
Constructii 9202.00 6.17 53243.00 6.21 600792.00 7.06 
Comert cu ridicata si cu 
amanuntul; repararea 
autovehiculelor si 
motocicletelor 16309.00 10.93 89700.00 10.47 1033548.00 12.15 
Transport si depozitare 5388.00 3.61 30943.00 3.61 391722.00 4.60 
Hoteluri si restaurante 1743.00 1.17 10743.00 1.25 163942.00 1.93 
Informatii si comunicatii 1021.00 0.68 7265.00 0.85 156374.00 1.84 
Intermedieri financiare si 
asigurari 1327.00 0.89 8420.00 0.98 125662.00 1.48 
Tranzactii imobiliare 160.00 0.11 742.00 0.09 18061.00 0.21 
Activitati profesionale, 
stiintifice si tehnice 1452.00 0.97 9531.00 1.11 190000.00 2.23 
Activitati de servicii 
administrative si activitati 
de servicii suport 4605.00 3.09 19827.00 2.31 238219.00 2.80 
Administratie publica si 
aparare; asigurari sociale 
din sistemul public 7530.00 5.05 47332.00 5.52 473248.00 5.56 
Invatamant 5892.00 3.95 34435.00 4.02 359662.00 4.23 
Sanatate si asistenta sociala 5654.00 3.79 34116.00 3.98 371446.00 4.37 
Activitati de spectacole, 
culturale si recreative 774.00 0.52 4190.00 0.49 62551.00 0.74 
Alte activitati de servicii 1496.00 1.00 10974.00 1.28 162773.00 1.91 
Activitati ale gospodariilor 
private in calitate de 
angajator de personal 
casnic; activitati ale 
gospodariilor private de 
producere de bunuri si 
servicii destinate  
consumului propriu 642.00 0.43 4509.00 0.53 98594.00 1.16 
Activitati ale organizatiilor 
si organismelor 
extrateritoriale 9.00 0.01 83.00 0.01 3279.00 0.04 
TOTAL POP. 
LUCRATOATRE 149169 857119 8507759 

Nota: Repartizarea populatiei  s−a facut conf. date Instit utul National de Statistica 
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2. Modificările ulterioare sub toate aspectele referitoare la mediu, care 
pot apare în absența proiectului – scenariul “do-nothing” sau alternativa 0 

 
Alternativa 0 presupune nerealizarea ocuparii suprafetelor de teren, 

blocarea exploatarii si inchiderea perimetrului minier. Potrivit acestei 
alternative activitatea miniera s-ar inchide odata cu epuizarea frontului de 
excavare inainte de expirarea perioadei de licenta aprobata cu HG 1293/2007. 

Principalele forme de impact asupra factorilor de mediu aferente acestui 
scenariu sunt: 

�  aspecte sociale si economice -  impact negativ semnificativ generat 
de inchiderea exploatarii  asupra locurilor de munca, pierderea investiţiilor 
efectuate pana în prezent in amenajarea exploatarii, achizitia de terenuri, 
lucrarile de pregatire preliminare a campului minier (defrisari efectuate) si 
dificultarti in asigurarea securității energetice naționale (in perioadele 
meteorologice extreme, lignitul sta la baza rezilienței alimentării cu energie și a 
bunei funcționări a Sistemului Energetic National, acoperind o treime din 
necesarul de energie electrica, iar Cariera Rosia de Jiu asigura aproximativ 
20% din productia de lignit din bazinul minier Oltenia); 

�  apa - parametrii hidrogeologici, deja modificati se vor reface; 
�  calitate aer si zgomot – calitatea aerului se va imbunatatii prin 

disparitia surselor de poluare; 
�  sol si subsol – se vor mentine caracterele morfostructurale actuale 

ale solului si subsolului; 
�  resursele minerale – alternativa „0” nu valorifica resursele minerale 

existente; 
�  biodiversitate si peisaj – se vor mentine caracterele actuale ale 

habitatelor si reliefului. 
In concluzie situatia actuala a mediului pentru suprafata neafectata de 

lucrari miniere se mentine neschimbata, iar pentru suprafata afectata de 
exploatarea minera conform Legii minelor 85/2003 titularul de activitate are 
obligatia de incepere a lucrarilor de inchidere si ecologizare. 

O comparatie a formelor de impact asupra mediului corespunzatoare 
alternativei zero cu cele ale alternativei selectate (aceea de continuare a 
exploatarii) este prezentata centralizat  in Capitolul „II.2.2. Evaluarea 
scenariului “do-nothing” sau alternativa 0”. 
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3. Scenariul de baza-rezumat 
 
Asa cum s-a aratat mai sus investitia propusa se va desfasura intr-o 

zona unde activitatea economica predominanta o constitue exploatarea 
lignitului. In consecinta starea actuala a mediului in zona miniera poate fi 
caracterizata astfel: 

�  solurile si utilizarea terenurilor – pe langa activitatea miniera (75% 
din suprafata perimetrului minier) terenurile din perimetrul Rosia de Jiu au 
folosinta silvica (65% din necesarul de terenuri) si pasuni (33% din necesarul 
de terenuri) preponderent acoperite de  tufarisuri  si vegetatie forestiera. 

�  apa – cursurile principale de apa au fost regularizate incepand cu 
etapa de deschidere a campului minier. Activitatea miniera ce se desfasoara 
pana in prezent nu a dus la poluarea chimica a apelor, insa a modificat 
regimul hidric al orizonturilor acvifere lucru justificat si de faptul ca unele 
fantani satesti  de pe limita perimetrului pot seca in anotimpul secetos. 

�  peisajul - in prezent este degradat de prezenta activitatii miniere. 

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul studiat pentru continuarea 
exploatarii este situat in zona colinara a terasei Jiului. Versantii in general au 
profil uniform, incepand cu pante foarte puternice si chiar abrupte in treimea 
superioara (25-35% si mai mare de 35%), pante puternic inclinate in treimea 
mijlocie (20-25%), ce se pierd catre firul vailor. Vaile care brazdeaza versantii 
de la vest, sud-vest la est sunt destul de largi (10 m), cu lungimea de la 1 km la 
3 km, toate gravitand spre Jiu. 

�  Biodiversitatea - flora si fauna de pe suprafata propusa pentru 
exploatare nu sunt caracterizate de prezenta unor specii rare. Zona contine o 
varietate larga de peisaje, soluri si vegetatie. Solurile si vegetatia sunt un 
rezultat direct al topografiei, geologiei si climei din zona. Ca urmare, tiparele de 
vegetatie urmeaza, în general, aranjamentul liniar al vailor.  Perimetrul studiat 
face parte din zona de vegetatie a padurilor de quercineae, cu nuclee de fag, 
fiind constituite mai ales din urmatoarele specii: Quercus policarpa (gorunul 
transilvanean), Quercus petrea (gorunul propriu-zis), Quercus ceris (cerul), 
Frasinus excelsior (frasin), Ulmus glabra (ulm) etc. Fagul s-a instalat in zonele 
umbrite si in special pe treimea inferioara a versantilor. Pe pantele foarte 
abrupte, in zona eroziunilor, s-a instalat Robinia sp. (salcam). Elementele de 
subarboret sunt constituite din: Crataegus momogyna (paducel), Corylus 
avellana (alunul), Cornus mas (cornul), Cornus sanquineum (sanger), 
Lygustrum vulgare (lemn cainesc) etc. Pe luncile ingustate se intalnesc specii 
de Populus alba, Salix sp etc. Ca plante ierboase intalnite pe versanti 
enumeram: Festuca pratensis, Poa pratensis, Dactylis glomerate, Cynodon 
dactilon, Trifolium repens. In fanetele si pasunile naturale se intalnesc Lolium 
perene, Alopecurus pratensis, Medicago lupulina etc. 

In fanetele din zonele cu exces de umiditate de pe luncile ingustate s-au 
identificat: Juncus sp., Ranunculus sp., Trifolium sp. Analizand conditiile 
initiale rezulta ca atat peisajul, cat si habitatele naturale au fost in mod 
semnificativ afectate de activitatile de exploatare lignit. 
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4. Colectarea datelor si metodele de efectuare a investigatiilor  
 

Suprafata investigata a cuprins atat perimetrul minier (delimitat conform 
fisei de perimetru numar topo 4119-01-14) cat si zona din vecinatate 
reprezentata de receptorii apei uzate evacuate (canalele Pilot, V. Paraului si 
raul Jiu), comunitatea locala (satele Rosia de Jiu, Farcasesti Mosneni din 
comuna Farcasesti si zona orasului Rovinari), habitatele forestiere si agricole. 
Zonele investigate pot fi observate si din anexele foto.  

Pentru intocmirea documentatiei in conformitate cu articolul 11 din 
Legea 292/2018 au fost contactate urmatoarele agenții/autorități/ instituții 
pentru culegerea datelor: 

- APM GORJ – adresa nr. 520/13.04.2020; 
- DSP GORJ – adresa nr. 509/10.04.2020; 
- CJ DOLJ  – adresa nr. 548/24.04.2020; 
- DIRECTIA SILVICA GORJ  – adresa nr. 502/20.04.2020; 
- DIRECTIA AGRICOLA  – adresa nr. 503/20.04.2020; 
- SGA GORJ  – adresa nr. 504/20.04.2020; 
Sursele datelor și informațiilor sunt indicate in Capitolul X Lista 

referintelor cat si in cadrul documentatiei prin trimitere la sursa. 
Metodele folosite pentru caracterizarea stării mediului: 
- emisiile de pulberi, nivelul de zgomot si calitatea apei evacuate au fost 

prezentate conform monitorizarii impuse de “Autorizatia de mediu nr. 
44/2017” si determinarilor facute de ECOIND Bucuresti. 

Estimarea reziduriilor/deseurilor sa facut astfel: 
- pentru deseurile rezultate in mod indirect din activitatea de exploatare 

lignit, estimarea s-a facut in baza evidentelor privind gestiunea deseurilor 
prevazuta de HG 856/2008; 

- pentru deseurile rezultate direct din activitatea de exploatare a 
lignitului – steril, estimarea s-a facut prin calculul volumului excavat in frontul 
de lucru – metoda grafica prezentata in studiul de fezabilitate aferent licentei 
de exploatare. 

Pentru prognoza efectelor lucrarilor s-au folosit o serie de standarde si 
normative de mediu ce permit compararea valorilor masurate sau estimate cu 
valorile limita de emisie admise reglementate (STAS 12574/1987, LEGEA nr. 
104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 
352/2005 ce modifica si completeaza HG 188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 
10009/2017, Ordinul nr. 756/1997).  

Decretul 195/2020 și Ordonanțele Militare 1-10/2020  au limitat 
posibilitatea de investigații sociologice cu privire la atitudinea comunității locale 
față de un astfel de proiect, investigații referitoare la poziția oamenilor față de 
raportul dezvoltare economică-protecție a naturii si identificarea intereselor față 
de terenurile din vecinătatea perimetrului vizat în vederea exploatarii.  
 Pe parcursul procedurii de analiza a calitatii Rim si dezbaterii publice 
daca exista opozitie din partea comunitatii vor fi indicate solutii la problemele 
ridicate si documentatia va fi completata. 
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IV. DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU RELEVANTI 
SUCCEPTIB ILI DE A FI AFECTATI DE PROIECT 

 
1. Descriere a factorilor de mediu susceptibili de a fi afectați de proiect 
 
1.1.Populația 

 
1.1.1. Profilul economic si social al localitățiilor din vecinătate, 

oportunități de angajare, nivelul de pregătire profesională a locuitorilor, 
structura demografica, structura ocupațională a populației, migrațiile 
pentru muncă – zilnice, sezoniere 

 
Ïn plan economic zona bazinului minier Rovinari se caracterizează prin 

dominanţa activă a industriei extractive şi, ca urmare a acestuia, prin 
industria producătoare de energie electrică. 

Ramurile dominante de activitate economică ale oraşului Rovinari sunt: 
• Industria extractivă, reprezentată de exploatarea lignitului; 
• Energie electrică - producţie, distribuţie; 
• Combustibili; 
• Construcţii, materiale de construcţii; 
• Utilaj minier; 
• Industrie alimentară; 
• Vânzarea cu amănuntul şi furnizarea de servicii. 
Conform datelor prezentate anterior la Capitolul “III.1.14. Condițiile 

demografice, sociale și socio-economice din arealul respectiv (ex. gradul de 
ocupare a forței de muncă)”, populatia activa ocupata a judetului Gorj in 
economie este de 41919 persoane ceea ce reprezenta 27.30 % din totalul 
ocupaţilor judeţului din care 8.95%  (13344 persoane) in industria extractiva. 
Concret in activitatea de exploatare a lignitului in perimetrul Rosia de Jiu sunt 
angajate circa 967  persoane ceea ce reprezinta 7.50% din populatia ocupata in 
industria extractiva la nivelul Judetului Gorj. 

Tabelul IV.1.- POPULATIA OCUPATA PE SECTOARE DE ACTIVITATE 
 

Sectoare  
de activitate 

Judetul Gorj Regiune Sud Vest Oltenia Romania 
nr pers % nr pers % nr pers % 

Primar 51292.00 33.08 340010.00 38.86 2417784.00 28.07 

Secundar 41919.00 27.03 197120.00 22.53 2167332.00 25.16 

Tertiar 61858.00 39.89 337913.00 38.62 4027910.00 46.77 
TOTAL POP. 
LUCRATOATRE 155069.00 100.00 875043.00 100.00 8613026.00 100.00 

Nota: Repartizarea populatiei  s−a facut conf. date Instit utul National de Statistica 
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Sectorul primar 
�  industria extractive si energetica 
Pe termen lung zona miniera se confruntă în principal cu lipsa 

previziunii asupra sustenabilităţii sale economice, în primul rând a activităţilor 
sale predominat industriale, bazate pe resurse de lignit. În acelaşi timp, 
acestea se află într-o situaţie de monopol industrial (un singur agent economic 
de exploatare, respectiv CE Oltenia), iar o parte însemnată a celorlalte activităţi 
economice şi servicii sunt dependente faţă de industria extractiva si energetica. 

Zona miniera Rovinari este puternic industrializată, cu niveluri medii de 
dezvoltare şi tendinţe de menţinere/stabilizare a populaţie. Punctele slabe sunt 
reprezentate de gradul ridicat de dependentă faţă de activităţile miniere şi 
producţia de energie electrică. 

Închiderea unor capacităţi de producţie a condus la reducerea 
numărului de salariaţi, industria extractiva devenind astfel principala ramură 
generatoare de şomaj din zona. 

Capacitatea de absorbtie în agricultura zonala este limitata, 
întreprinderile mici si mijlocii nu sunt suficient de dezvoltate, astfel ca în 
perspectiva se cauta noi modalitati pentru sustinerea alternativelor de 
dezvoltare socio-economica. 

Polarizarea fortei de munca si dependenta acesteia fata de activitatea 
miniera si a activitatilor relationale acesteia este, pe termen lung, o amenintare 
asupra sigurantei economice a populatiei locale. Populatia tanara (majoritar 
feminina) constituie un potential real pentru dezvoltarea activitatilor din 
sectorul tertiar si secundar (prin alte forme de productie), cererea de locuri de 
munca fiind mai mare decat oferta. 

�  Agricultura. 
Principala problemă a sectorului agricol o constituie calitatea proastă, 

fertilitatea scăzută şi perioada lungă de refacere a solurilor rezultate în urma 
exploatării lignitului. O altă problemă o constituie divizarea proprietăţii private 
asupra terenurilor agricole, şi aşa restrânse, între un număr mare de 
proprietari. Astfel că in zona se practică agricultura de subzistenţă, pentru 
consum propriu. 

Datorită acestor probleme importante, agricultura nu poate deveni un 
sector de activitate important, decât într-o mică măsură, pe orizont lung de 
timp şi cu costuri ridicate (legate de comasarea terenurilor, de lucrarile pentru 
cresterea calitatii solului, etc.). Pe termen mediu, terenurile se pretează unui 
număr restrâns de activităţi agricole, respectiv: pomicultură, creşterea 
animalelor, cultura mare, insa pentru agricultura de subzistenta. 

Sectorul secundar reprezinta o ramură de activitate importanta 
dependent de sectorul extractiv si energetic.  Este necesară dezvoltarea unor 
noi activităţi productive, care să devină majoritară în timp şi să susţină 
declinul iminent al industriei extractive si energetice. Pe de altă parte in  zona 
miniera unde activitatea urmeaza a fi restransa exista terenuri si constructii  
care să susţină noi dezvoltări industriale, prin iniţiativa comunitara. 

Sectorul tertiar este reprezentat de unitatile comerciale si de alimentatie 
publica distribuite in toate localitatile miniere. În ceea ce priveşte unităţile 
pentru prestări servicii acestea sunt repartizate in special în teritoriu 
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administrativ al oraşului Rovinari. Se remarcă astfel ateliere pentru reparaţii 
auto, reparaţii încălţăminte, reparaţii radio-tv, frizerie, coafură, croitorie, etc. 

Cu toate acestea, sectorul serviciilor (sănătate şi asistenţă socială, 
învăţământ, administraţie publică, activităţi financiar-bancare) este slab 
dezvoltat. Pe de altă parte, acest sector va putea înregistra creşteri pe măsură 
ce se va crea un echilibru între activităţile economice din celelalte sectoare. 

Din punct de vedere turistic, zona nu prezintă obiective de interes 
turistic regional sau national. În acelaşi timp, industria extractivă, prin 
urmările sale asupra reliefului şi asupra mediului înconjurător a înlăturat 
posibilitatea de valorificare a spaţiului său natural inca din perioada de 
deschidere a campurilor miniere. 

In concluzie restructurarea activitatii miniere si a unor capacităţi de 
producţie a condus la reducerea numărului de salariaţi, industria extractiva 
devenind astfel principala ramură generatoare de şomaj din zona. Capacitatea 
de absorbtie în agricultura zonala este limitata, întreprinderile mici si mijlocii 
nu sunt suficient de dezvoltate, astfel ca în perspectiva se cauta noi modalitati 
pentru sustinerea alternativelor de dezvoltare socio-economica. Polarizarea 
fortei de munca si dependenta acesteia fata de activitatea miniera si a 
activitatilor relationale acesteia este, pe termen lung, o amenintare asupra 
sigurantei economice a populatiei locale. Populatia tanara (majoritar feminina) 
constituie un potential real pentru dezvoltarea activitatilor din sectorul tertiar 
si secundar (prin alte forme de productie), cererea de locuri de munca fiind mai 
mare decat oferta. 
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Profilul demografic 
Populaţia din comunitate îmbătrâneşte şi scade, cu o rată anuală medie 

de 0,97%. Disponibilizările masive sunt în parte responsabile de acest lucru, 
împreună cu rata scăzută a natalităţii şi migraţia populatiei. Această tendinţă 
este observabilă la cele doua comune (Farcasesti si Balteni) si orasul Rovinari, 
dar si la nivelul judetului Gorj ceea ce indică o tendinţă regională. 

Figura IV.1. 

 
Tendinţa demografică negativă la nivel de comunitate poate fi explicată 

de mai mulţi factori: 
- tendinţa regională generală de depopulare la nivel naţional începând 

din 1990; 
- restructurarea sectorului minier, inclusiv disponibilizările masive din 

comunitate şi din regiune. 
Corespunzător tendinţelor regionale legate de declinul populaţiei, se 

constată migraţia tinerilor şi creşterea proporţiei persoanelor în vârstă, declin 
evident al populaţiei şcolare. 

Repartitia dupa sex si varsta poate determina schimbari demografice, cu 
efecte asupra natalitatii si mortalitati. Structura pe sexe si varsta este 
rezultatul tendintei de lunga durata al natalitatii si mortalitati. 

Structura pe sexe în zona analizata se împarte în 2 subcolectivitati: 
masculina si feminina, diferentiate biologic. Cunoasterea structurii populatiei 
dupa sexe este necesara în vederea analizarii echilibrului dintre sexe si 
fundamentarea unor masuri de politica demografica cu respectarea legislatiei 
în vigoare. 

Distribuţia populaţiei pe sexe reflectă un relativ echilibru între ponderea 

populaţiei feminine şi a celei masculine comparabila cu distribuţia populaţiei 
pe sexe înregistrată la nivelul judeţului. 

Repartizarea populatiei pe grupe de varsta prezinta o importanta 
deosebita din punct de vedere socio-economic cu rol determinant în 
desfasurarea de activitati economice. În ultimii  ani populaţia zonei a cunoscut 
un accentuat proces de îmbătrânire, în sensul că ponderea populaţiei vârstnice 
(în vârstă de peste 60) a crescut de la 17% în 1992 la 20% în 2011, iar 
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concomitent ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) a înregistrat o scădere de la 
21% la 18%. 

Diminuarea ponderii populatiei mature este generata si de migrarea 
populatiei tinere plecata pentru continuarea studiilor sau pentru locuri de 
munca in alte zone, populatia varstnica înregistrand o usoara crestere mai 
ales, deci efectul este în ansamblu un fenomen de îmbatranire a populatiei. 

Raportul de dependenţă după vârstă reprezintă raportul (exprimat în 
procente), dintre numărul populaţiei de vârstă tânără (0-14 ani) şi al populaţiei 
de vârstă bătrână (peste 65 ani), pe de o parte, şi numărul populaţiei de vârstă 
adultă (15-65 ani), pe de altă parte. Acest raport măsoară „presiunea” 
populaţiei tinere şi a celei vârstnice, numărul de tineri şi bătrâni pe care îi 
“suportă” 100 persoane de vârstă adultă. Efectele fenomenelor demografice pot 
fi puse în evidenţă de raportul de dependenţă după vârstă evidenţiind sarcina 
socială pe care o suportă segmentul populaţiei adulte, care are cea mai 
importantă contribuţie la realizarea bugetului familial şi are de asemenea un 
rol activ în formarea tinerei generaţii.  

 
 
 

Tabelul IV.2.- Populatia stabila (rezidenta) pe localitati 
Orase, comune si localitati componente Populatia stabila 

   ORAS ROVINARI 11816 
      ROVINARI 11147 
   BALTENI 7126 
      BALTENI 1853 
      COCORENI 1208 
      MOI 1023 
      PESTEANA JIU 1979 
      VLADULENI 1063 
   FARCASESTI 3289 
      FARCASESTI 433 
      FARCASESTI MOSNENI 296 
      PESTEANA DE JOS 1114 
      ROGOJEL 217 
      ROSIA JIU 595 
      TIMISENI 162 
      VALEA CU APA 472 

 
 
Corespunzator tendintelor regionale legate de declinul populatiei, se 

constata migratia tinerilor si cresterea proportiei persoanelor în varsta, declin 
evident al populatiei scolare. 

Dotarea scolilor este învechita si bugetul autoritatilor locale disponibil 
pentru îmbunatatirea conditiilor este limitat. Numarul cadrelor didactice este si 
el în declin. 

Proportia persoanelor cu studii superioare si de nivel secundar este de 
83% superioara mediei pe judet de 80%. 
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Tabelul IV.3.- POPULATIA STABILA PE SEXE SI GRUPE DE VARSTA -  JUDETE, MUNICIPII, ORASE, COMUNE 
                     

JUDETUL 
Oras/Comuna 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

G R U P A   D E    V A R S T A 
JUDETUL 

SEXE  
Sub 5  5 - 9  10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75-79 80-84 85 ani 

ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani si peste 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A 
  Gorj                                         Gorj 
Ambele sexe 341594 15423 17915 20448 21409 21447 21377 25088 27048 34027 19899 23605 22587 19679 13898 14555 12482 6891 3816          Ambele sexe 
         Masculin 168740 7908 9226 10634 11042 11337 10989 12760 13734 17334 10252 12190 11114 9177 6285 6187 4883 2510 1178          Masculin 
         Feminin 172854 7515 8689 9814 10367 10110 10388 12328 13314 16693 9647 11415 11473 10502 7613 8368 7599 4381 2638          Feminin 
     ORAS 
ROVINARI                                       

     ORAS 
ROVINARI 

Ambele sexe 11816 650 695 836 953 1057 1028 1002 1107 1538 935 888 519 275 125 105 53 30 20          Ambele sexe 
         Masculin 5994 335 372 392 479 550 524 501 558 742 496 503 287 124 60 44 13 10 4          Masculin 
         Feminin 5822 315 323 444 474 507 504 501 549 796 439 385 232 151 65 61 40 20 16          Feminin 
FARCASESTI                                            FARCASESTI 
Ambele sexe 3289 127 162 210 216 195 196 215 223 356 166 244 194 207 122 152 172 87 45          Ambele sexe 
         Masculin 1672 70 81 114 130 95 113 116 111 200 92 138 98 93 50 66 54 35 16          Masculin 
         Feminin 1617 57 81 96 86 100 83 99 112 156 74 106 96 114 72 86 118 52 29          Feminin 
     BALTENI                                            Balteni 
Ambele sexe 1694 76 73 80 100 91 102 119 143 144 93 103 110 101 90 95 86 55 33          Ambele sexe 
         Masculin 865 46 44 46 50 45 59 60 81 92 56 58 51 49 35 38 30 17 8          Masculin 
         Feminin 829 30 29 34 50 46 43 59 62 52 37 45 59 52 55 57 56 38 25          Feminin 
TOTAL ORAS ROVINARI, COMUNELE FARCASESTI SI BALTENI           
Ambele sexe 16799 853 930 1126 1269 1343 1326 1336 1473 2038 1194 1235 823 583 337 352 311 172 98          Ambele sexe 
         Masculin 8531 451 497 552 659 690 696 677 750 1034 644 699 436 266 145 148 97 62 28          Masculin 
         Feminin 8268 402 433 574 610 653 630 659 723 1004 550 536 387 317 192 204 214 110 70          Feminin 

 
 
Nota: Repartizarea populatiei  s−a facut conf. date Institutul National de Statistica
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Tabelul IV.4.- PO PULATIA STABILA DE 10 ANI SI PESTE PE SEXE, DUPA NIVELUL DE EDUCATIE 
 
 
 
 

JUDETUL 
Oras/Comuna 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

G R U P A   D E   V A R S T A 
JUDETUL 

SEXE  
Sub 5  5 - 9  10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75-79 80-84 85 ani 

ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani si peste 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A 
  Gorj                                         Gorj 
         Ambele sexe 341594 15423 17915 20448 21409 21447 21377 25088 27048 34027 19899 23605 22587 19679 13898 14555 12482 6891 3816          Ambele sexe 
         Masculin 168740 7908 9226 10634 11042 11337 10989 12760 13734 17334 10252 12190 11114 9177 6285 6187 4883 2510 1178          Masculin 
         Feminin 172854 7515 8689 9814 10367 10110 10388 12328 13314 16693 9647 11415 11473 10502 7613 8368 7599 4381 2638          Feminin 

     ORAS ROVINARI                                       
     ORAS 
ROVINARI 

         Ambele sexe 11816 650 695 836 953 1057 1028 1002 1107 1538 935 888 519 275 125 105 53 30 20          Ambele sexe 
         Masculin 5994 335 372 392 479 550 524 501 558 742 496 503 287 124 60 44 13 10 4          Masculin 
         Feminin 5822 315 323 444 474 507 504 501 549 796 439 385 232 151 65 61 40 20 16          Feminin 
     Balteni                                            Balteni 
         Ambele sexe 7126 358 422 507 517 451 439 492 516 731 399 469 426 359 248 313 255 154 70          Ambele sexe 
         Masculin 3509 182 224 250 273 228 237 219 261 393 217 245 233 169 94 134 87 46 17          Masculin 
         Feminin 3617 176 198 257 244 223 202 273 255 338 182 224 193 190 154 179 168 108 53          Feminin 
     FARCASESTI                                            FARCASESTI 
         Ambele sexe 3289 127 162 210 216 195 196 215 223 356 166 244 194 207 122 152 172 87 45          Ambele sexe 
         Masculin 1672 70 81 114 130 95 113 116 111 200 92 138 98 93 50 66 54 35 16          Masculin 
         Feminin 1617 57 81 96 86 100 83 99 112 156 74 106 96 114 72 86 118 52 29          Feminin 
TOTAL ORAS ROVINARI,  COMUNELE FARCASESTI SI BALTENI              
         Ambele sexe 22231 1135 1279 1553 1686 1703 1663 1709 1846 2625 1500 1601 1139 841 495 570 480 271 135          Ambele sexe 
         Masculin 11175 587 677 756 882 873 874 836 930 1335 805 886 618 386 204 244 154 91 37          Masculin 
         Feminin 20614 1078 1198 1457 1600 1603 1580 1610 1734 2469 1426 1495 1043 727 423 484 362 219 106          Feminin 

 
Nota: Repartizarea populatiei  s−a facut conf. date Institutul National de Statistica
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1.1.2.Investigații sociologice cu privire la atitudinea comunității 
locale față de un astfel de proiect, investigații referitoare la poziția 
oamenilor față de raportul dezvoltare economică-protecție a naturii 

 
Aceste investigatii s-au desfasurat pe parcursul aprobarii/avizarii 

“Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal pentru orasul Rovinari 
si comunele Farcasesti, Balteni, Urdari si Plopsoru”, documentatie ce a stabilit 
reglementarile urbanistice, implicatiile sociale si de protectie a mediului. 
Aceasta documentatie a creat baza legala pentru aprobarea amplasamentului 
lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în 
exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane 
tone/an" 

 
1.1.3.Identificarea intereselor față de terenurile din vecinătatea 

perimetrului vizat în vederea implementării proiectului: discuții cu 
proprietarii de terenuri, discuții cu autoritățile locale, discuții cu liderii de 
opinie ai comunității 

 
Planul Amenajare Teritoriu Zonal Intercomunal - oraş Rovinari şi 

comunele Fărcăşeşti, Bâlteni, Urdari, Plopşoru - SNLO Tg. Jiu EMC Roşia are 
avizele autoritatilor locale si judetene. Procedurile de expropriere a terenurilor 
din perimetrul Rosia de Jiu se desfasoara conform Hotărârea nr. 399/2018 si 
“Regulamentului privind întocmirea programului şi desfăşurarea negocierilor 
pentru dobândirea folosinţei si accesul la terenurile pe care se efectuează 
activităţi miniere” (http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/dosarul-
runcurel/proceduri-de-expropriere/regulamentul -ceo/) 
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Tabelul IV.5. 
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1.1.4.Identificarea unor valori sociale atribuite perimetrului aflat în 
analiză sau vecinătăților sale potențial afectate de implementarea 
proiectului (direct, indirect, vizual): locuri sacre, locuri asociate unor 
legende locale, locuri cu specific recreațional, resurse locale de 
subzistență – izvoare, plante medicinale etc 

 
Suprafata perimetrului minier propusa pentru exploatare si implicit 

vecinatatea acesteia nu prezinta valoare sociala (locuri sacre, locuri asociate 
unor legende locale, locuri cu specific recreational). 

Prin taierea padurilor din perimetrul de exploatare miniera, ecosistemele 
forestiere respective vor fi distruse, împreuna cu toate componentele sale 
inclusiv resursele locale de subzistenta ciuperci si plante medicinale. 

 
1.2.Sănătatea umană 

 
Toate activitatile aferente exploatarii de lignit constituie surse potentiale 

de emisii de pulberi si in secundar de emisii de poluanti specifici gazelor de 
esapament provenite de la utilajele actionate de motoare cu ardere interna. 

Praful generat de activitatile miniere contine de obicei particule cu 
diametre cuprinse între 1 si 100 µm. Pentru acest domeniu dimensional este 
importanta, întelegerea efectelor produse de diverse clase de particule asupra 
sanatatii oamenilor si luarea de masuri corespunzatoare de atenuare a 
efectelor. Din acest punct de vedere, se separa în general, urmatoarele clase de 
particule: 

- pulberi sedimentabile, cu diametre echivalente mai mari de 10 µm, si cu 

efecte potential negative asupra sanatatii si confortului uman; 
- pulberi in suspensie (PM10), cu diametre echivalente sub 10 µm sunt in 

general captate in mucusul din cavitatea nazala si faringe, foarte rar patrunde 
mai adanc in aparatul respirator si sunt evacuate odata cu mucusul prin 
miscarile cililor fie la exterior fie in faringe, de unde poate fi inghitit si absorbit 
in circulatia generala. Particulele solubile pot trece in circulatie, cele insolubile 
fiind inglobate in macrofage, responsabile de inflamatia cronica insotita de 
eliberarea de mediatori intracelulari ai inflamatiei ce cresc vascozitatea si 
coagubilitatea sangelui, precipitand accidente vasculare sau insuficiente 
cardiace preexistente. 

In concluzie expunerea particulele de pulberi au implicatii asupra 
sanatatii oamenilor, mai ales asupra personalului de executie expus timp 
indelungat la poluarea cu efecte asupra: 

- sistemului respirator: îmbolnavirea de astm (suspectata), agravarea 
astmului, boala pulmonara obstructiva cronica, împiedicarea dezvoltarii 
plamanilor, cancer pulmonar;  

- sistemului cardiovascular: aritmii cardiace, infarct miocardic acut, 
insuficienta cardiac congestive; 

- sistemul nervos: accident vascular ischemic. 
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Datele referitoare la starea de sanatate si informatii specifice activitatii 
miniere in termenii probabilitatii dezvoltarii unor efecte adverse functie de 
expunerea nivelul de pulberi si zgomot, pot fi caracterizate ca si valoare de 
referinta  in caracterizarea starii de sanatatea a populatiei.  

Acest mod de abordare este singura cale prin care o activitate miniera 
poluanta poate fi evaluat in ceea ce priveste asocierea unor eventuale riscuri 
pentru starea de santatate a populatiei din imediata vecinatate. 

 
Informaţii privind rata îmbolnăvirilor la nivelul judetului Gorj 
Conform datelor pubilcate de DSP Gorj in “Raportul de activitate pe 

2019”(http://dsp-gorj.centruldecalcul.ro/rapoarte-de-activitate/) starea de 
sanatate a populatiei in anul 2019 a fost evaluata prin indicatorii demografici 
natalitatea, mortalitatea, decese pe cauze prin date colectate de la furnizorii de 
servicii medicale din toate nivelele de asistenta medicala cat si prin nivelul 
indicatorilor specifici, respectiv indicatorii de morbiditate – incidenta si 
prevalenta. 

Natalitatea: 
Comparativ cu anul anterior numărul născuţilor vii scade de la 1976 în 

anul 2018 la 1964 in a anul 2019 respectiv natalitatea scade cu un procent de 
0.01‰. Natalitatea difera pe cele doua medii, astfel, în mediul urban creste la 
sfarsitul anului 2019 cu 0.89‰ comparativ cu aceeşi perioadă a anului 2018, 
iar în mediul rural natalitatea scade de la 7.4‰ în anul 2018 la 5.48‰ în anul 
2019. 

Mortalitatea: 
În anul 2019 decesele generale au crescut faţă de anul 2018 de la 3818 

(10,65‰) la 3879 (10,82‰). 
Se remarcă în continuare în anul 2019 o mortalitate mai mare în mediul 

rural (2616 decese) decât în urban (1263 decese). In mediul urban mortalitatea 
este in crestere fata de anul anterior, iar cea din mediul rural este deasemenea 
in crestere, fenomen ce se poate datora migratiei populatiei tinere catre zonele 
urbane ale judetului si tarii, in cautare de locuri de munca. 

Mortalitatea prin bolile aparatului circulator rămâne în continuare prima 
cauză de deces din totalul deceselor in judetul Gorj, numărul de decese a 
crescut în anul 2019 ( ianuarie-noiembrie) față de aceeasi perioada a anului 
2018 cu 55 de cazuri. In anul 2019 numărul deceselor prin boli cerebro-
vasculare a scăzut cu 16 decese fata de anul 2018. 

Numărul cazurilor de deces prin tumori a crescut în anul 2019 cu 27 de 
cazuri față de anul 2018 reprezentând în continuare a doua cauză de deces în 
judetul Gorj cu un procent de 19.1%. 

Decesele prin boli ale aparatului digestiv rămân o importantă cauză de 
deces în judetul nostru, astfel în anul 2019 numărul cazurilor de deces a 
crescut faţă de anul 2018 cu 23 de cazuri. Urmează, în crestere faţă de anul 
anterior, decese prin boli ale aparatului respirator (cu 49 decese), decese prin 
boli endocrine, de nutritie si metabolism in scadere (cu 3 decese) şi boli 
infecţioase şi parazitare in scadere (cu 5 decese). A crescut numărul de decese 
în anul 2019 faţă de anul 2018 si în cazul accidentelor (cu 7 decese). 
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Tabelul IV.6.- DECESE PE GRUPE DE VARSTA SI CAUZE DE DECES PE ANUL (ianuarie-

noiembrie) 2019 
 

CAUZE TOTAL 0-1 
AN 

1-4 
ANI 

5-14 
ANI 

15-24 
ANI 

25-34 
ANI 

35-44 
ANI 

45-54 
ANI 

55-64 
ANI 

<65ANI 

BOLI 
INFECTIOASE 
SI 
PARAZITARE 

8        4 4 

TUMORI 670     2 16 68 168 416 
BOLI 
ENDOCRINE , 
DE NUTRITIE 
SI METAB. 

46      1 1 4 40 

BOLILE SIST. 
NERV. SI ORG. 
DE SIMT 

11      1 2 1 6 

TULBURARI 
MENTALE SI 
DE COMPORT. 

2       1 1 2 

BOLILE 
APARATULUI 
CIRCULATOR 

2151    1 1 15 62 170 1902 

BOLILE 
APARATULUI 
RESPIRATOR 

184   2 2 2 6 14 26 132 

BOLILE 
APARATULUI 
DIGESTIV 

226      6 22 70 128 

BOLILE 
APARATULUI 
GENITO 
URINAR 

83        14 69 

AFECTIUNI 
PERINATALE 2 2         

MALFORMATII 
CONGENITALE 0          

LEZIUNI 
TRAUMATICE , 
OTRAVIRI 

89 1   2 3 12 21 20 30 

TOTAL 3508 3 0 2 7 9 63 196 491 2737 
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Tabelul IV.7.- BOLNAVI CRONICI RAMASI IN EVIDENTA LA TRIM III 2018 
 

BOLI NUMAR 
CAZURI 

Tbc.A15-A19 151 
Tumori maligne C00-C97 8316 
Anemii D50-D64 2219 
Guşa simplă şi nodulară netoxică E01-E04 3276 
Diabet zaharat E10-E14 16088 
Malnutriţie proteino-calorică E40-E46 41 
Rahitism evolutiv E55 23 
Obezitate E66 1492 
Tulburări mentale F00-F99 9750 
Boli psihice F01-F39 3356 
Boala Alzheimer G30 203 
Scleroză multiplă G35 87 
Epilepsie G40-G41 2258 
Reuma-tism articular acut I00-I02 171 
Cardiopatii reumatism. cornice I05-I09 252 
Boli hipertensive I10-I15 48401 
Cardiop. ischemică I20-I25 14456 
Cord pulmonar cronic I27.9 496 
Boli pul-monare cronice obstructJ41-J47 6540 
Boală ulceroasă K25-K28 5388 
Ciroza şi alte hepatite cronice K70-K76 4617 
Insificienţa renală cronică N00-N08; N10-N19 1291 
Calculoză urinară N20-N23 1959 
Anomalii conge-nitale Q 00-Q99 154 
Anom. congenit. ap. circ. Q20-Q 28 109 
Maladia Down Q 90 51 

 
Informaţii privind rata îmbolnăvirilor la nivelul locuitorilor din zona miniera 

Rosia de Jiu (comuna Farcasesti, satele Rosia de Jiu si Farcasesti Mosneni si 
orasul Rovinari) 

Locuitorii din zona de impact (imediata vecinatate a perimetrului minier)  
sunt: 

�  satul Rosia din nordul perimetrului miner: 
- in prezent distanta dintre transportorul T19 si prima gospodarie este de 

150 - 200 m. In perioada urmatoare acest transportor se mentine pe aceasi 
pozitie. 

- in prezent distanta dintre limita de excavare si prima gospodarie este de 
250 m. In aceasta zona prima treapta a atins limita de exploatare, iar in 
perioada urmatoare avanseaza catre vestul perimetrului minier Rosia de Jiu 
paralel cu canalul Timiseni. Deci distanta dintre frontul de excavare si prima 
gospodarie creste treptat pana la 1300 m. 

- in prezent distanta dintre nodul de distributie si prima gospodarie este 

de 300 m. 
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- in prezent distanta dintre depozitul de carbune si prima gospodarie este  
700 m. 

�  orasul Rovinari din nordul perimetrului minier la distanta de cca. 
500-800 m de depozitul de carbune, nodul de distributie si transportorul T304. 

In toata perioada analizata nodul de distributie, depozitul de carbune si 
transoprtorul T304 se mentin pe acelas amplasament. 

�  satul Farcasesti-Mosneni din sudul perimetrului minier. In prezent 
treptele de excavare sunt definitiv conturate si astfel in zona se desfasoara doar 
lucrari de haldare. Distanta dintre prima gospodarie si zona transportoarelor 
T202 si T106A este de 100 m respectiv 150-250 m de frontul de haldare. 

In perioada urmatoare trensportorul T106A se scurteaza continu pana la 
formarea treptei definitive de halda. Astfel distanta dintre frontul de halda si 
prima gospodarie creste pana la 300 m. 

Prin adresa numarul 509/10.04.2020 SC ICSITPML a solicitat DSP Gorj 
date statistice de morbiditate, decese si calitatea apei potabile specifice zonei 
locuite ce se invecineaza cu cariera Rosia de Jiu (comuna Farcasesti, satele 
Rosia de Jiu si Farcasesti Mosneni si orasul Rovinari).  

Având în vedere Decretul nr 195 din martie 2020  in perioada in care a 
fost intocmita documentatia nu au putut fi culese date pe baza unui 
chestionar/sondaj privind starea de sanatate a locuitorilor ce se invecineaza cu 
activitatea miniera propusa. 

În consecinta in cele ce urmează sunt prezentati indicatorii de sănătate, 
corespunzători orasului Rovinari (date extrase din “Raportul privind calitatea 
aerului in judetul Gorj anul 2018). 

 
Tabelul IV.8.- INDICATORII DE SĂNĂTATE  CORESPUNZĂT ORI ORAȘULUI ROVINARI 

 
DATE DE MORTALITA TE  anul 2017                                       cifra abs      rata calc%    

Ro
vi

na
ri

 

MORTALITATE INFANTILĂ 0 - 
MORTALITATE INFANTILĂ  PRIN BOLI RESP. 0 - 
MORTALITATE GENERALĂ TOTAL 49 3,6 
MORTALITATE PRIN AFECȚ. RESP. - - 
MORTALITATE PRIN AFECȚ C-V - - 
MORTALITATE PRIN TUMORI MALIGNE RESP. - - 

DATE DE MORBIDITA TE (INCIDENTA) 

R
ov

in
ar

i 

MORBIDITATE GENERALĂ –TOTAL 28041 2083,28 
MORBIDITATE PRIN AFECȚIUNI RESPIRATORII 11163 829,35 
MORBIDITATE PRIN AFECȚIUNI C-V 452 33,58 
MORBIDITATE PRIN TUMORI MALIGNE 7 0,52 
MORBIDITATE I.M.A. 14 0,15 

DATE DE MORBIDITA TE SPECIFICĂ                        

Ro
vi

na
ri

 

MORBIDITATE PRIN I.A.C.R.S 8695 645,99 
MORBIDITATE PNEUMONIE 100 74,29 
MORBIDITATE BRONȘITĂ ȘI BRONȘIOLITĂ AC 788 58,54 
MORBIDITATE BRONȘITĂ CR - - 
MORBIDITATE EMFIZEM - - 
MORBIDITATE ASTM BRONȘIC 2 0,15 
MORBIDITATE I.M.A. 1 0,07 

ADMISIBILITA TE ÎN SPITAL PRIN: 

Ro
vi

na
ri

 

IACRS 70  
BRONȘITĂ CRONICĂ -  
EMFIZEM -  
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ASTM BRONȘIC 20  
I.M.A -  

NUMAR ZILE SPITALIZARE PRIN: 

Ro
vi

na
ri

 IACRS 385  
BRONȘITĂ CRONICĂ -  
EMFIZEM -  
ASTM BRONȘIC 170  
I.M.A -  

 
Informaţii privind expunerea la pulberi si zgomot la nivelul locuitorilor din 

zona miniera Rosia de Jiu (comuna Farcasesti, satele Rosia de Jiu si Farcasesti 
Mosneni si orasul Rovinari) 

 
Numar de locuitori estimat conform “Recensamantului populatiei si al  

locuintelor 2011”( http://ww w.recensamantromania.ro/rezultate-2/) din satele 
Farcasesti Mosneni si Rosia de Jiu este: 

- comuna Farcaseati satul Farcasesti Mosneni – 296 locuitori – 103 
gospodarii/locuinte; 

- comuna Farcaseati satul Rosia de Jiu – 595 locuitori – 207 
gospodarii/locuinte. 

Evaluarea expunerii populatiei la nivelul de pulberi si zgomot s-a facut 
prin monitorizarea nivelului de pulberi, zgomot si compararea valorilor 
determinate cu valorile limita impuse de STAS 12574 / 1987, Legea nr. 104 
din 15 iunie 2011, STAS-10009/2017.  

Selectionarea zonelor monitorizate a avut drept criteriu distanta la care 
este situata gospodaria in raport cu exploatarea miniera. 
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Figura IV.2.- 
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Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20

Depozit  Cărbune (Foraj) 6.8 16.9 15.3 11.7 11.1 6.9 7.6 14.6 9.8 13.3 13.5 10.8 10.2 15.4 12.3

Fam. Chiţoran 8.0 5.5 6.0 7.0 5.1 5.6 4.5 9.7 7.4 2.7 8.3 5.0 8.1 13.5 10.3

Fosta locatie politie 8.0 8.9 8.6 9.3 5.4 9.1 9.1 10.1 9.6 15.4 9.7 11.2 9.2 9.4 9.0

CMA STAS 12574/1987 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0

NIVELUL DE PULBERI SEDIMENTABILE MONITORIZAT IN 
ZONA LOCUITA ROSIA DE JIU, ROVINARI SI FARCASESTI 

MOSNENI
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Figura IV.3. 
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NIVELUL DE ZGOMOT MONITORIZAT IN ZONA LOCUITA ROSIA 
DE JIU, ROVINARI SI FARCASESTI MOSNENI
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1.3.Biodiversitatea – de exemplu, fauna și flora 

 
În zonă, se găsesc majoritatea speciilor de vertebrate specifice 

ecosistemului de interferenţă agricol şi forestier, întâlnindu-se un număr 
relativ mediu de amfibieni, reptile, păsări şi mamifere de talie mica.  

Mamiferele sunt reprezentate prin cinci ordine: Insectivora, Cheiroptera, 
Glires, Carnivora şi Arctiodactyla. Dintre insectivorele existente în zonă fac 
parte chiţcanii, cârtiţele şi aricii. 

Printre rozătoarele din zona studiată pârşii sunt cel mai bine 
reprezentaţi, prin patru specii: Glis glis, Muscaridinus avellanarius, Eliomys 
quercinus şi Dyromys nitedula. Dintre şoareci, mai frecvent întâlniţi sunt 
Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis şi Clethrionomys glareolus. 

Dintre mamiferele de talie mijlocie şi mare sunt întâlnite următoarele 
specii: căpriorul (Capreolul capreolus), porcul mistreţ (Sus scrofa), vulpea 
(Vulpes vulpes), dihorul comun (Putorius putorius), viezure (Meles meles)(Foto 1b 
) iepurele de câmp (Lepus europaeus). Exemplarele din aceste specii habitează 
în trupul de pădure analizat care include şi zona ce face obiectul studiului. 
Principalele animale domestice întâlnite in zona sunt: porcine, bovine, caprine, 
ovine, pasări de curte, câini, pisici. 

In timpul observațiilor din teren din zona pădurii Strâmba si Valea cu 
Apă,din sezonul vernal 2020, au fost semnalate următoarele specii: 

a)  reptile:  Lacerta viridis (gușterul) și Lacerta agilis (șopârla de câmp) în 
liziera de pădure spre  muchia peretelui carierei (Foto 2b si 4b); 

b) păsările observate sun t asociate următoarelor tipuri de habitate: 
− păsări insectivore asociate tufărișurilor în tranziție insectivore: 

pitulice (Phylloscopus); muscarii (Muscicarpa); silviile (Sylvia); privighetorile 
(Luscinia) şi sturzii (Turdus), sticleții (Carduelis carduelis), ; 

− păsări pantofage asociate habitatelor mixte : gaiţe (Garrulus 
glandarius); coţofane (Pica pica); ciori (Corvus), ; 

− păsări granivore asociate habitatelor de păjșiti : botgroşi (Pyrhula); 
presuri (Emberiza); cinteze (Fringilla); scatii (Spinus); piţigoii (Parus); vrăbii 
(Passer domesticus); turtureaua (Streptopelia turtur); 

− păsări căţărătoare asociate habitatului forestier: ciocănitori 
(Picidae); cucul (Cuculus canorus), ciocînitoarea ( Dendrocopos martius) , ciocârlia 
(  Lullula arborea) , grangurul( Oriolus oriolus ), mierla (Turdus merula; 

− păsări de pradă ascociate habitatelor mixte : ulii (Accipiter); 
cucuveaua pitică (Glaucidium passerinum). 

Pricipalele forme de vegetație tipurile de vegetație întâlnite în cursul 
investigatiilor de teren, sunt : 

e) pajiştile secundare  care se găsesc în zonele de luncă și pe coastele 
de deal în care s-au identificat speciile caracteristice: Alopecurus pratensis 
(coada vulpii), Agrostemma githago (neghina), Festuca pratensis (păiuşul), iar 
pe locurile mai ridicate se întâlnesc Agrostis stoloniferae şi Agrostis tenuis 
(iarba câmpului), Angropogon ischaemum (bărboasa), În cadrul acestor asociaţii 
vegetale, pe lângă plantele dominante şi caracteristice se întâlnesc şi altele ca: 
Trifolium pratense (trifoiul roşu), Trifolium repens (trifoiul alb sau târâtor), 
Trifolium pallidum, Trifolium campestre şi Trifolium hibridum,Potentilla reptans - 
(cinci degetePotentilla reptans - (cinci degete),  Medicago arabica, Medicago 
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hispida, Medicago falcata (lucerna galbenă), Medicago lupulina (trifoiul mărunt), 
iar in zone mai umbrite si mai umede Colchicina autumnale (brânduşa de 
toamnă), diverse specii hidrofile ca Juncus effusus (pipirig), Carex vulpina 
(rogozul), Carex hirta şi altele (Foto 5b). 

f) pe surpăturile umede, in special pe pereții carierei unde s-a incetat 
activitatea ,  se întâlneşte din abundenţă Tussilago farfara (podbalul), păpădia, 
pelinul , scaietele etc..(Foto 3b) 

 
g) păsunile slab pășunate sunt invadate de tufărișuri de porumbar 

(Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna), măceș ( Rosa canina), iar 
înspre lizierele de pădure lemnul câinesc ( Ligustrum vulgare) , salbă moale  
(Euonymus europaens). In tăieturile de pădure s-a instalat in mod invaziv 
frasinul (Fraxinus excelsior) (Foto 6b). Tufărișurile s-au instalat si pe taluzurile 
dintre orizonturile de exploatare unde au un grad de acoperire de cca. 35-40% 
(Foto 7b). 

h) în zona cursurilor de apă, părâul Timișeni ,  vegetaţia spontană 
este formată din specii de sălcii ( Salix alba (salcia albă), Salix fragilis (salcia 
plesnitoare)) precum şi de plop ( Populus alba şi Populus nigra) (Foto 11b). Tot 
în aceste locuri se găsesc Polygonum lapathifoluim, Typha lathifolia, Phragmites 
communis (trestia sau stuful), specii de Carex , pipirig şi alte specii iubitoare de 
zone umede .De asemena sălciișurile sunt bine instalate și în bălțile formate în 
zonele joase ale carierei unde au format populații stabile.   

Alte tipuri de vegetație intâlnite in arealul carierei 
Pe versanţii cu plante line sunt cultivaţi cu plante anuale, pomi fructiferi 

şi viţă de vie - unele zone de luncă şi de deal sunt ocupate cu păşuni şi fâneţe. 
În zona exploatărilor la suprafaţă a cărbunelui, în lunca Jiului, 

terenurile neafectate de minerit sunt ocupate de culturi agricole anuale: grâu, 
porumb, orz, secară, cartofi. 

 In investigațiile de teren de la haldele de steril , situate in stanga și 
dreapta drumului de la Fărcășești spre Urdari, s-a constatat că pe halda din 
partea stânga a drumului, sensul spre Urdari, pe care s-au efectual lucrari de 
remediere prin plantarea pueți de salcâm in anii 1990, compozitia pe specii de 
arbori este unidominantă fiind prezent doar salcâmul care a prezintă o creștere 
normală si o densitate constanta.Covorul ierbos este edificat de Camelina 
microcapa fiind insoțita de traista-ciobanului. Pe alocuri a fost semnalată 
prezenta sugelului (Lamnium rubrum). Diversitatea floristică a acestui tip de 
habitat este extrem de reduă ceea ce indică o stabilitate redusă ca si ecosistem. 
Parcela a fost reintrodusă în circuitul forestier (Foto 9b). 

Pe halda din partea dreapta , la care au fost realizate lucrări de terasare 
în urma cu peste 30 de ani, s-a instalat în mod spontan o vegetație arboricolă 
constituit dintr-un amestec de specii de Salix , de plop (Populus alba si P. 
nigra), razlet frasin si tufărișuri cu păducel, porumbar, măceș. În covorul ierbos 
au fost semnalate o serie de specii de graminee, hamei , urzica vie, podbalul, 
Rumex spp, ceea ce indică diversitate floristica a covorului vegetal.  Distribuția 
intâmplătoare a speciilor lemnoase, cu vărste diferite, crează poieni in care 
sunt instalate buruienișuri , ceea ce indică un tip de vegetație de tranzitie  cu 
evolutie spre un tip de habitat forestier. Datorită diversității mai mari acesta va 
prezenta o stabilitate mai mare ca tip de ecosistem (Foto 10b).  
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1.4.Terenurile – de exemplu, ocuparea terenurilor 

 
Tipurile de folosinta si ocupare a terenurilor sunt in acord cu 

caracteristicile elementelor de mediu din zona cercetata. Principalele tipuri de 
folosinta la nivelul judetului Gorj, respectiv comuna Farcasesti sunt prezentate 
in tabeulul urmator. 

Prin extinderea frontului de lucru (in limita perimetrului minier aprobat) 
prognozat in perioada urmatoare va fi scoas din circuitul agricol 142.52 ha si 
din circuitul silvic 277.72 ha cu mentiunile urmatoare: 

- pana in prezent in perimetrul minier au fost impadurite si predate OS 
Pesteana 202.88 ha, iar pana la inchiderea perimetrului minier sunt propuse 
pentru impadurire 915.16 ha;  

- pana in prezent in perimetrul minier au fost redate in circuitul agricol  
506.41 ha, iar pana la inchiderea perimetrului minier sunt propuse pentru 
redare in circuitul agricol 315.37 ha (264.82 arabil si 50.55 pasune). 

Suprafata de teren va fi scoasa din circuitul productiv esalonat 
(suprafete strict necesare pentru asigurarea frontului de lucru în anul în curs 
pentru anul urmator) în limita perimetrului minier de licenta, în corelare cu: 

- documentatiile de aprobare a licentei de exploatare; 
- programul anual de exploatare; 
- cererea de carbune si de modificarile care vor interveni în strategia 

energetica pe termen scurt, mediu si lung. 
In conformitate cu Ord. nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru 

desfasurarea lucrarilor aprobate la licenta de exploatare titularul a constituit o 
garantie financiara pentru refacerea mediului ce trebuie sa acopere toate 
lucrările de refacere a mediului, ecologizare şi monitorizare postinchidere a 
perimetrului minier. 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OB IECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL G ORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Sim bol 805-881 

 

264 

 

Tabelul IV.9.- TIPURILE DE FOLOSINŢĂ ŞI OCUPARE A TERENURILOR 

Perimetrul minier UM 
Suprafata necesara desfasurare flux de  

excavare / Natura de teren TOTAL 
A Ps Fn Lv Vie Cc Np Pd 

Rosia Ha 3.95 137.82 0.00 0.75 0.00 0.00 3.47 277.72 423.71 
Repartitia terenurilor pe folosinte in  Comuna Farcasesti judetul Gorj* 1,347.00 1,261.00 50.00 129.00 91.00 363.00 846.00 4,319.00 8,406.00 
Repartitia terenurilor pe folosinte in  Comuna Farcasesti judetul Gorj* % 0.29 10.93 0.00 0.58 0.00 0.00 0.41 6.43 5.04 
Repartitia terenurilor pe folosinte in judetul Gorj* Ha 99,149.00 88,654.00 42,542.00 8,961.00 4,434.00 12,027.00 9,833.00 278,717.00 544,317.00 
TOTAL NECESAR raportat la suprafata judetului Gorj  Ha 0.00 0.16 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.10 0.08 

* Conform ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJAREA TERITORIULUI – JUDETUL GORJ(https://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/urbanism-si-amenajarea-
teritoriului/p-a-t-j-gorj/) 

Tabelul IV.10.- ESALONAREA REDARII TERENURILOR CORELATA CU SCOATEREA DIN CIRCUITUL AGRICOL/SILVIC CONF. PIIA 
805-840/20015 

PERIOADA 
SUPRAFATA 
DEFRISATA 

(HA) 

SUPRAFATA 
IMPADURITA 

(HA) - ANUL 1 

SUPRAFATA 
SCOASA DIN 
CIRCUITUL 

AGRICOL - ARABIL 
(HA) 

SUPRAFATA 
INTRODUSA IN 

CIRCUITUL 
AGRICOL - ARABIL 

(HA) 

SUPRAFATA SCOASA 
DIN CIRCUITUL 

AGRICOL - 
FANEATA/PASUNE 

(HA) 

SUPRAFATA 
INTRODUSA IN 

CIRCUITUL AGRICOL - 
FANEATA/PASUNE 

(HA) 
2021 68.04 65.90 0.79 

 
33.35 

 
2022 68.04 50.10 0.79 20.00 33.35  
2023 68.04 

 
0.79 0.00 33.35 

 2024 68.04 
 

0.79 39.70 33.35 
 

2025 2.78 55.60 0.40 58.75 2.59  
2026 2.78 

 
0.40 119.00 2.59 

 2027 
   

27.37 
 

8.50 
2028  372.00    42.05 
2029 

 
372.00 

    TOTAL 277.72 915.60 3.95 264.82 138.57 50.55 
Nota:  - la suprafata totala propusa pentru impadurire de 915.16 ha se adauga urmatoarele suprafete impadurite anterior in halda exterioara (202.88 ha ) si predate OS Pesteana 

astfel: 28.42 ha in anul 1986     
99.6 ha in perioada 1993-1994     
75.86 ha in perioada 2000-2003       

- la suprafata totala propusa pentru redare in circuitul agricol 315.37 ha (264.82 arabil si 50.55 pasune)  se mai adauga 506.41 ha redate in circuitul agricol incepand cu 
anul 1993 in halda exterioara.  
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1.5.Solul – de exemplu, materia organică, eroziunea, tasarea, 

impermeabilizarea 

 
Date fiind condiţiile naturale (climă, relief, geologie, soluri) ale zonei, 

categoriile de folosinţă dominante ale terenurilor sunt reprezentate de paduri si 
pasuni naturale. La acestea se adaugă suprafetele ocupate de exploatarea 
miniera în care se găsesc atât halde de steril, si taluze de excavate cât si 
suprafete ocupate de utilitatiile activitatii miniere (depozite de carbune, incinte 
miniere, depozite de materiale, etc). 

În aceste condiţii managementul terenurilor şi implict al solului a fost cel 
de exploatare a resurselor energetice-lignit si in secundar exploatarea 
resurselor naturale (suprafete arabile, păşuni, fâneţe, masa lemnoasa) în scop 
gospodăresc, de către proprietarii acestora. 

Pe parcursul deschiderii exploatarilor miniere marimea suprafetelor 
agricole si silvice a scazut  in corelare cu avansul lucrarilor de exploatare. 

Cu mulţi ani în urmă, însă, s-a luat măsura redarii in circuitul agricol si 
silvic a terenurilor, în vederea refacerii învelişului de sol şi reglării regimului 
hidrologic pe suprafeţele respective. 

În zona prevăzută pentru exploatarea miniera prin cariera, la care se 
adaugă depozitarea materialelor sterile rezultate din excavaţii nu au fost 
constatate suprafete de sol poluate chimic. Totuşi, pentru a urmări nivelul de 
încărcare cu potenţiali poluanţi, în special in zonele depozitelor de materiale si 
combustibili, pe parcursul exploatarii miniere au fost facute determinari de 
poluanti, prevazute în Ordinul 756 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului din 1997. 

Din punct de vedere al poluarii existente amplasamentul perimetrului 
minier a fost investigat in cadrul Bilantului de mediu si este prezentata in 
tabelul urmator: 

 
Tabelul IV.11.- Date despre prelevarea probelor 

 
 

Cod Probă Locul: Adăncime
a de 

prelevare 

Tipul probei Descrierea 
straturilor 

Observaţ
ii 

 N E m momentană/me
die 

  

R1/30 cm 44,87225 23,20518 0,3 momentană sol vegetal ST 
R2/30 cm 44,87730 23,18846 0,3 momentană sol vegetal ST 
R3/30 cm 44,87603 23,21165 0,3 momentană sol vegetal ST 
RD1/30 cm 44,89079 23,17036 0,3 momentană sol vegetal ST 
RD2/30 cm 44,89058 23,16686 0,3 momentană sol vegetal ST 
RD3/30 cm 44,89170 23,16651 0,3 momentană sol vegetal ST 

ST – statie de transformator, 
Probele de sol au fost prelevate de lăngă statii trafo si de pe locuri 

potential polute (depozite de ulei, tranformatoare). Din probele prelevate s-au 
determinat PCB-uri.Tehnicile utilizate la determinarea indicatorilor de poluare 
sunt tehnici instrumentale, bazate pe metoda gaz-cromotografiei cuplată cu 
spectrofotometrie de masă. Rezultatele analizei de PCB din probele de sol, 
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mg/kg s.u., comparativ cu valorile reglementate de Ordinul nr.756/1997 al 
MAPPM. 

Tabelul IV.12. 

 

 
 
 
Pe langa protosolurilor antropice (Entiantrosoluri) specifice suprafetelor 

depozitelor de deseuri extractive-steril in perimetrul minier in zona propusa 
pentru extinderea frontului de lucru au fost identificate urmatoarele tipuri de 
sol: 

Clasa a II-a – Clasa Argiluvisoluri 
- Subclasa – orizont B argiloiluvial (Bt) 
- Tipul 24 – Sol brun luvic 
- Subtipul   –  pseudogleizat slab si pseudogleizat puternic  
- Tipul 25 – Luvisol albic 
- Subtipul – pseudogleizat  
Clasa a III-a – Clasa Cambisoluri 
- Subclasa – orizont B cambic (Bv) 
- Tipul 31 – Sol brun eu-mezobazic 
- Subtipul   –  tipic  
Clasa a IX-a – Clasa solurilor neevoluate 
- Subclasa – orizont A urmat de material parental; 
- Tipul 94 – Protosol alluvial 
- Subtipul   –  tipic  
Complexe de soluri  
- Complex brune luvice + regosoluri 
- Complex brune luvice + regosoluri + erodisoluri  
- Complex de protosoluri aluviale + soluri pseudogleice 
 
O buna parte a versantilor si anume treimea inferioara si mijlocie este 

afectata de alunecari vechi, stabilizate, procese ce au avut loc mai mult pe 
versantii cu expozitie sudica. Alunecari semistabilizate s-au constatat pe o 
suprafata mica tot in treimea inferioara. Expozitia este sudica si nordica, 
devenind est-nord, estica la contactul versantilor cu vaile. 

In ceea ce priveste eroziunea de suprafata – este slaba, datorita 
uniformitatii versantilor si a faptului ca versantii in mare parte sunt 
impaduriti. Eroziunea de adancime se manifesta prin ravene si ogase. 
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1.6.Apa – de exemplu, schimbările hidromorfologice, cantitatea și calitatea  

 
Ape de suprafaţă 
Cursurile de apa cu caracter permanent, din zona miniera fiind deviate si 

regularizate, astfel: 
- raul Jiu a fost deviat si regularizat atât in condiţiile de reducerea 

secţiunilor utile de transport cat si in condiţiile de apărare impotriva 
inundaţiilor.  

Canalul Jiu a fost dimensionat pentru un debit de verificare cu asigurarea de 
0,1% de 1200 m3/s. 

Canalul Jiu este tip albie regularizată cu albie minora betonata pe taluze, 
dimensionata pentru debitul de 400m3/s, cu albie majora inierbata limitata de diguri 
pentru transportul apelor mari. 

Elementele secţiunii minore sunt: 
- lăţimea la baza =50m; 
- taluzul malurilor = 1:2; 
- adâncimea 3-4 m; 
Distanta dintre axele digurilor este 300 m. 
In acelaşi timp cu scopul reducerii infiltraţiilor din râul Jiu in cariera a fost 

necesara realizarea unui ecran de etansare. 
Ecranul de etansare a trebuit sa traverseze aluviunile de suprafaţa si sa se 

incastreze pe 1 m in stratul de baza impermeabil. 
Adâncimile maxime sunt majorate pana la 15m cu excepţia zonei est aval 

unde ajunge la adâncimea de 30 m. 
Grosimea ecranului este de 50 cm realizat din noroi bentonitic autointaritor. 
Ecranul urmăreşte perimetrul carierei pe latura estica si are o lungime 

totala de aproximativ 13 Km. 
Capătul amonte al ecranului porneşte de la drumul judeţean din dreptul 

satului Valea cu Apa, iar capătul aval este in dreptul satului Cocoreni. 
Axul ecranului este amplasat la 2 m de piciorul exterior al digului canalului 

Jiu. 
-Valea Timiseni: -lungimea cursului de apa – 5273 m 
   -debit maxim – 139 mc/s 
    
-Valea Paraului:  -lungimea cursului de apa – 5000 m 
   -debit maxim – 186 mc/s 
-receptor raul Jiu 
În afara acestor doua cursuri de apă, V. Timiseni si V. Paraului, al caror 

debite depinde de evacuarile de apa din cariera, există o serie de cursuri de apă 
cu caracter semipermanent, care se manifestă în perioada ploilor masive şi a 
topirii zăpezilor, Valea Seaca, Valea Ciutei, Valea lui Mares si Valea Bradet. 
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Ape de subterane 
În cuprinsul perimetrului Rosia de Jiu, în cadrul formatiunilor daciene, 

romaniene si cuaternare au fost puse în evidenta nivele nisipoase cu grosimi si 
granulometrie variata, în alternanta cu argile, marne si strate de carbune. În 
cadrul acestor formatiuni poroase-permeabile sunt individualizate orizonturi 
acvifere care in functie de pozitia batimetrica si in raport cu nivelul bazei locale 
de eroziune se clasifica in: 

�  orizonturi acvifere freatice; 
�  orizonturi acvifere de adancime: 

- orizontul acvifer din culcusul stratului IV carbune; 
- orizontul acvifer din intervalul stratelor IV-V carbune; 
- orizontul acvifer din complexul stratului V carbune; 
- orizontul acvifer din intervalul stratelor IV-VII carbune; 
- orizontul acvifer din intervalul stratelor VII-VIII carbune; 
- orizontul acvifer din intervalul stratelor VIII-IX carbune; 
- orizontul acvifer din intervalul stratelor IX-X carbune; 
- orizontul acvifer din intervalul stratelor X-XII carbune; 
- orizontul acvifer din intervalul stratelor XI-XII carbune; 
- orizontul acvifer din acoperisul statului XII carbune. 
 
Documentariile tehnice de asecare a orizonturilor acvifere si 

detensionarea acviverului artezinan din perimetrul minier Rosia de Jiu au 
analizat conditiile hidrogeologice initiale si actuale din perimetrul minier Rosia 
de Jiu. Conform acestora regularizarea albiei raului Jiu si a afluentilor sai, 
lucrarile de detenionare si asecare precum si lucrarile de excavatii aferente 
carierei Rosia de Jiu au modificat regimul hidraulic al orizonturilor acvifere 
freatice si al orizonturilor acvifere de adancime. In aceste conditii alimentarea 
orizontului acvifer freatic se face preponderent din precipitatiile atmosferice 
cazute pe suprafata lor de extindere, aportul din apele superficiale ale Jiului 
fiind practic nul, iar zona de excavatii functioneaza ca un dren pentru acest 
orizont. 

 
Detalii despre schimbarile hidromorfologice, cantitatea si calitatea apei 

sunt prezentate anterior la Capitolul “III. 1.5. Factorul de mediu apa (apele de 
suprafață curgătoare și stătătoare, apele subterane, delta, ape de coastă și 
marine, scurgerea și drenajul)” 
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1.7. Aerul 

 

Situatia actuala a calitatii aerului 
 
Datele privind starea factorilor de mediu au fost preluate din “Raportul 

privind calitatea aerului in judetul Gorj anul 2020”, prezentat de Agentia de 
Protectia Mediului Gorj. 

În zona miniera calitatea aerului este monitorizată prin măsurări 
continue în puncte fixe prin intermediul unei staţii automate amplasata în 
Rovinari (staţia GJ-2) – Str. Constructorilor nr.7 amplasata intre sediul 
principal al carierei Rosia de Jiu si statia de filer si betoane SC ARMEANCA 
PREST COM SRL – Foto 56-57. 

 
Poluanţii monitorizaţi prin intermediul acestora sunt: SO2, NO, NOx, 

NO2, CO, O3, pulberi (PM10). De asemenea, în scopul interpretării datelor 
privind calitatea aerului, sunt monitorizaţi şi o serie de parametrii 
meteorologici: temperatura, precipitaţii, direcţia şi viteza vântului, umiditatea 
relativă, presiunea, radiaţia solară. 

În tabelul urmaror se prezintă situaţia centralizata a datelor de calitate a 
aerului pentru staţiile automate de monitorizare din judeţul Gorj, în anul 2019: 

 

Tabelul IV.13.- TABEL SINTEZA. PERIOADA CALITATEA AERULUI  2019 

staţie poluant 
media 
anuala 

unitate 
măsura tip depăşire  nr. depăşiri  

captura de 
date (% )  

GJ-2 SO2  11.74 µg/m3     94.46 
GJ-2 NO2  12.62 µg/m3     94.59 
GJ-2 CO  0.43 mg/m3     94.68 
GJ-2 ozon  53.54 µg/m3     94.12 

GJ-2 PM10 gravimetric 34.57 µg/m3 VL 24 ore 34 98.57 
GJ-2 PM10 automat  30.71 µg/m3 VL 24 ore 27 93.50 
GJ-2 Pb 0,0022 µg/m3     90.15 
GJ-2 Ni 0.0118 ng/m3     90.15 

GJ-2 Cd 0,4042 ng/m3     90.15 
GJ-2 As 2.4099 ng/m3     90.15 
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Pragurile de calitate a aerului (valori limită pentru protecţia sănătăţii 
umane) conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sunt 
urmatoarele: 

Tabelul IV.14.- PRAGURILE DE CALITATE A AERULUI  

Perioada de mediere Valoarea-limită Marja de toleranţă 
Dată la care trebuie 

respectată valoarea-limită 
Dioxid de sulf 

o oră 350 µg/m3, a nu se depăşi 
mai mult de 24 de ori într-
un an calendaristic  

(150 µg/m3) 43% 1) 

24 de ore 125 µg/m3, a nu se depăşi 
mai mult de 3 ori într-un an 
calendaristic 

Nu 1) 

Dioxid de azot 
o oră 200 µg/m3, a nu se depăşi 

mai mult de 18 ori într-un 
an calendaristic 

(100 µg/m3) 50% în 2002, 
redusă la 1 ianuarie 2005 şi 
apoi din 12 în 12 luni cu 
procente anuale egale, 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2010 

1 ianuarie 2010 

An calendaristic 40 µg/m3  (20 µg/m3) 50% în 2002, 
redusă la 1 ianuarie 2005 şi 
apoi din 12 în 12 luni cu 
procente anuale egale, 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2010 

1 ianuarie 2010 

Benzen 
An calendaristic 5 µg/m3  (5 µg/m3) 100% la 1 

ianuarie 2004, redusă la 1 
ianuarie 2007 şi apoi o dată 
la 12 luni cu 1µg/m3 , pentru 
a atinge 0% la 1 ianuarie 
2010 

1 ianuarie 2010 

Monoxid de carbon 
Valoarea maximă zilnică a 
mediilor pe 8 ore2) 

10 mg/m3  60% 1) 

Plumb 
An calendaristic 0,5 µg/m3 3) 100% 3) 

PM10 

o zi 50 µg/m3 , a nu se depăşi 
mai mult de 35 de ori într-
un an calendaristic 

50% 1) 

An calendaristic 40 µg/m3  20% 1) 
1) În vigoare de la 1 ianuarie 2007. 
2) Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore se alege după examinarea mediilor glisante pe 8 ore, calculate pe 
baza datelor orare şi actualizate din oră în oră. Fiecare medie pe 8 ore calculată astfel este atribuită zilei în care 
perioada de mediere se termină; altfel spus, prima perioadă de calcul pentru oricare zi va fi perioada cuprinsă între 
ora 17,00 din ziua precedentă şi ora 1,00 din ziua respectivă; ultima perioadă de calcul pentru oricare zi va fi 
perioada cuprinsă între orele 16,00 şi 24,00 din ziua respectivă. 
3) În vigoare de la 1 ianuarie 2007. Valoarea-limită trebuie respectată doar la 1 ianuarie 2010 în vecinătatea imediată 
a surselor industriale situate în siturile contaminate de decenii de activităţi industriale. În astfel de cazuri, valoarea-
limită până la 1 ianuarie 2010 va fi de 1,0 µg/m3, care se aplică pe o arie extinsă la cel mult 1.000 m fată de surse. 
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Sursele de poluare a atmosferei existente in perimetrul minier Rosia de Jiu 
sunt reprezentate de: 

- activitatea de exploatare lignit prin lucrarile specifice de excavare 
steril/carbune, transport pe benzi transportoare steril/carbune, haldare steril 
si depozitare/expeditie carbune; 

- traficul rutier desfasurat pe infrastructura de drumuri de exploatare 
existente. 

Sursele de poluanti atmosferici specifice localitatilor din jurul perimetrului 
minier sunt reprezentate de: 

- activitatea de exploatare lignit prin lucrarile specifice de excavare 
steri/carbune, transport pe benzi transportoare steril/carbune, haldare steril 
si depozitare/expeditie carbune din perimetrele invecinate (Pinoasa, Tismana si 
Garla-Rovinari); 

- producerea energiei electrice prin arderea lignitului in termocentrala 
Rovinari; 

- unitatile industriale - statie de filer si statie betoane, unitari de 
reparatie si intretinere utilaj minier si energetic; 

- arderea combustibililor solizi (lemne, deseuri lemnoase) în sisteme 
casnice de încalzire si preparare a hranei, în cele mai multe dintre localitati; 

- traficul rutier local si de tranzit. 
 
Consideratii privind transportul si conditiile de dispersie pentru poluantii 

atmosferici 
Zona miniera are un relief complex ce impune conditii specifice asupra 

transportului si difuziei poluantilor. Relieful are un aspect deluros cu înaltimi 
cuprinse intre 250-300 m ce coboara pana la 160-148m in terasa raului Jiu cu 
orientare NNE-SSE. Vaile ce brazdeaza versantii de la vest, sud-vest la est sunt 
destul de largi (10 m), cu lungimea de la 1 km la 3 km, toate gravitand spre 
Jiu. Aceasta complexitate orografica imprima o serie de particularitati ale 
regimului dinamic si termic al atmosferei în stratul limita, cu consecinte 
directe asupra curentilor orizontali si asupra turbulentei. În timp ce zonele 
înalte se afla expuse în principal circulatiei generale a atmosferei si unei 
turbulente mai accentuate, generata atât de cauze dinamice (viteze de vânt 
crescute), cât si termodinamice (pot aparea curenti verticali determinati de 
încalzirea diferita a pantelor), zonele din vai prezinta un regim diferit al 
conditiilor de transport si difuzie, specific acestor forme de relief. Circulatia 
atmosferei si conditiile termodinamice din vai, mai ales în cele înguste de tipul 
celor existente în aria studiata prezinta urmatoarele caracteristici: 

�- directia predominanta a vântului este de tip local, fiind 
corespunzatoare orientarii geografice a vaii Jiului; 

� - in regimul directiei vântului la sol si în stratul de aer dintre lunca 
Jiului si dealurile din jur se manifesta o pendulare diurna a maselor de aer 
amonte-aval; 

- circulatia aerului se face în general cu viteze reduse, fiind caracterizata 
si de o frecventa ridicata a calmului atmosferic; 

- stratificarea termica a aerului este dominata, în stratul de aer dintre 
baza vaii Jiului si înaltimi de pâna la 100 m deasupra nivelului culmilor din 
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jur, de stari de stabilitate termica, incluzând inversiuni termice nocturne si în 
sezonul rece. 

Aceste caracteristici determina conditii care vor limita, în general, 
transportul si difuzia poluantilor emisi de surse cu înaltimi efective sub nivelul 
dealurilor din jur, putand duce la cresterea concentratiilor de poluanti la sol 
fata de zonele deschise, bine ventilate. Fenomenul de pendulare, în aceleasi 
arii, a poluantilor, va accentua cesterea concentratiilor de poluanti în anumite 
arii. Ca urmare, dispersia poluantilor de la surse amplasate în zonele colinare 
se va realiza în volume de aer cu mult mai mari decât în cazul surselor 
amplasate în vai, conducând la o minimizare a impactului asupra calitatii 
generale a atmosferei din zonele din jur. Nivelul si aria de impact sunt 
dependente pe de o parte de ratele de emisie, iar pe de alta parte de 
caracteristicile fizice ale surselor. 

Principalele surse de poluanti atmosferici aferente lucrarilor miniere vor 
fi reprezentate de emisiile de pulberi asociate activitatii de excavare, haldare 
steril si depozitare/expeditie carbune.  

Emisiile de pulberi din activitatea de excavare sunt in principal asociate 
unor surse colinare unde dispersia se realizeaza în volume de aer mari 
superioare zonei locuite ce conduce la minimalizarea impactului asupra 
calitatii generale a atmosferei. In cazul treptelor de excavare ce se desfasoara 
sub cota terenului si implicit sub cota zonei locuite impactul potential este si el 
mult redus deoarece cantitati reduse de poluanti atmosferici vor ajunge la 
aceste cote. Emisiile potentiale generate la nivelui haldei sunt in general reduse 
si depind strict de existenta vanturilor puternice, de accea se recomanda ca 
acoperirea cu vegetatie sa se faca cat mai repede dupa eliberarea terenului de 
fluxul de exploatare. In schimb depozitarea si expeditia carbunelui se vor 
desfasura in zone deschise sub nivelul dealurilor din jur unde in perioadele cu 
viteza crescuta a vantului poate creste concentatia de pulberi in  zona locuita 
Rosia de Jiu-Rovinari. In consecinta, in prezent s-au luat masuri de protectie 
ce constau in instalatii ce formeaza o perdea de ceata intre sursa si receptor. 

Aceste observatii generale sunt sustinute de rezultatele monitorizarilor 
efectuate la nivelul campului minier Rosia.  
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1.8.Clima – de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile 

relevante pentru adaptare 

 
Pentru a trata aspectul schimbărilor climatice în perimetru minier 

cariera Roșia de Jiu vor fi abordate următoarele aspecte: 
- analiza impactului proiectului asupra schimbărilor climatice, 

calcularea amprentei de carbon a proiectului și propunerea de măsuri pentru 
reducerea/diminuarea efectelor;  

- adaptarea proiectului la schimbările climatice, propunerea de 
măsuri pentru protecția carierei Roșia de Jiu de efectele schimbărilor climatice.  

Echipa de experți cu privire la evoluția climei (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) afirmă că „cea mai mare parte a creșterii temperaturii medii în 
a doua jumătate a secolului al XX-lea se datorează probabil creșterii concentrației 
gazelor cu efect de seră, de proveniență antropică”. De altfel, apreciază că 
fenomenele naturale ca variațiile solare și vulcanismul au avut un mic efect de 
încălzire globală până în anii 1950, dar după, efectul a fost de ușoară răcire. 
Doi cercetători Roger Revelle și Charles David Keeling, începând cu anul 1958, 
au început să măsoare concentrațiile de CO2 din atmosferă. Locul de măsurare 
a fost stabilit în Mauna Loa, în Hawaii. În Graficul măsurătorilor efectuate este 
prezentat în figura următoare: 

 
CONCENTRAȚIILE DE DIOXID DE CARBON ÎN ATMOSFERĂ MĂSURATE LA 

MAUNA LOA, ÎN HAWAII 
Figura nr.IV.4  

 
Aspectul în dinți de fierăstrău al curbei se datorează anotimpurilor. 

Majoritatea uscatului, pe care crește vegetația, se află în emisfera nordică. 
Primăvara și vara vegetația asimilează CO2 necesar creșterii frunzelor, ca 
urmare concentrația de CO2 din atmosferă scade. Toamna și iarna, frunzele se 
descompun eliberând CO2 și concentrația lui în atmosferă crește. Din grafic se 
observă că a crescut concentrația de CO2 de la 316 ppm în părți volumice, în 
anul 1960, până la cca. 385 ppm în iarna anului 2007. 
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Impactul proiectului asupra schimbărilor climatice 
În prezent, schimbările climatice reprezintă o provocare globală care 

presupune o tratare responsabilă, cât și realizarea de acţiuni concrete la nivel 
internaţional, regional, naţional şi local. Protocolul de la Kyoto la Convenţia-
cadru a ONU privind schimbările climatice constituie, totodată, un pas 
important în abordarea internaţională a fenomenului schimbărilor climatice. În 
anul 2013, Guvernul României ca măsură de aliniere prin adoptarea Deciziei 
nr. 529/2013 privind Strategia Națională în Schimbări Climatice (2013-2020), 
care stabilește obiectivele post-Kyoto, țintele și acțiunile a două componente 
principale, respectiv: 

1. reducerea concentrației gazelor cu efect de seră, și  
2. adaptarea la schimbările climatice. 
Schimbările climatice vizează variațiile semnificative din punct de vedere 

statistic ale stării medii a parametrilor climatici sau a variabilității lor observată 
în decursul timpului, fie datorită modificărilor care apar în interiorul 
sistemului climatic sau al interacțiunilor dintre componentele sale, fie ca 
rezultat al acțiunii factorilor externi naturali sau rezultați din activitățile 
antropice. 

Efectul de seră este o caracteristică naturală a atmosferei terestre care 
păstrează suprafața Pământului mai caldă decât ar fi aceasta în absența sa. 
Efectul de seră natural este amplificat de efectul de seră datorat creșterii 
concentrației gazelor cu efect de seră (GES) ca rezultat, în principal, al 
activităților umane. Dintre aceste gaze, cele mai importante sunt dioxidul de 
carbon, metanul, oxidul de azot și clorofluorcarburile (CFC). Prin acest proces 
se produce o încălzire suplimentară a suprafeței terestre și a troposferei 
inferioare. Schimbările care se produc în concentrația de gaze cu efect de seră 
(GES) și aerosoli, în radiația solară sau în proprietățile suprafeței active, pot 
altera bilanțul energetic al sistemului climatic. 

Ritmul evoluției schimbărilor climatice este foarte rapid și, pe lângă 
eforturile de diminuare ale emisiilor gazelor cu efect de seră care încearcă să îl 
țină sub control, sunt necesare și eforturi de adaptare la schimbările deja 
produse și cele anticipabile pentru deceniile viitoare. 

Conform Raportului de evaluare cu numărul 511 elaborat de IPCC 
pentru anul 2014, evoluţia rapidă a schimbărilor climatice din ultimele decenii 
a cauzat un impact major asupra sistemelor naturale şi construite din întreaga 
lume. Distribuţia impactului cauzat de schimbările climatice evidenţiază 
riscuri diferite, determinate de vulnerabilitate şi expunere, de factorii non-
climatici (caracteristicile geologice ale regiunilor, distribuţia neuniformă a 
căldurii solare, interacţiunile dintre atmosferă, oceane şi suprafaţa uscatului) 
şi diferențele economico-sociale. Unele regiuni se încălzesc mai mult decât 
altele, iar unele au parte de mai multe precipitaţii, în timp ce altele sunt 
expuse unor secete excesive. Încălzirea globală duce la topirea păturilor de 
gheață din Antarctica și Groenlanda, ceea ce, conform scenariilor pesimiste, va 
conduce la creșterea nivelului apei din mări și oceane cu minimum 2 metri. 
Deci, mari porțiuni din zonele de coastă actuale (intens populate în multe zone 
ale lumii) vor dispărea, cu efecte în lanț și relocarea populației. 

Emisiile mari de CO2 (și alte noxe) într-o perioadă scurtă, din punct de 
vedere geologic, se reflectă în scăderea pH-ului oceanului: până la jumătatea 
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acestui secol, pH-ul va ajunge să fie mai redus decât în ultimii 50 de milioane 
de ani. Principalele efecte le vor resimți coralii și planctonul, elemente de viață 
în lanțul biologic marin. Va fi afectată și circulația oxigenului la adâncime, ceea 
ce va influența drastic viața marină. Din cauza acestor variaţii regionale, este 
necesar să se implementeze o abordare orientată a impactului climei asupra 
lucrărilor proiectate, pentru a evalua expunerea şi vulnerabilitatea şi a stabili 
măsurile corecte de adaptare şi atenuare. 

În ultimii ani, Uniunea Europeană a dezvoltat mecanisme de prevenire şi 
combatere a dezastrelor naturale și a celor antropice, evaluând astfel riscurile 
asociate acestora și urmărind reducerea, pe cât posibil, a impactului negativ 
produs asupra societăţii. Acțiunile de prevenire trebuie să fie corelate cu 
acțiunile de pregătire și răspuns la dezastre, prin încurajarea unui schimb de 
informații între nivelurile administrative din interiorul unui stat, dar și între 
statele membre, pentru a folosi eficient resursele și a se evita dublarea 
eforturilor. Fenomenele extreme legate de variabilitatea schimbărilor climatice 
stau la originea unor tipuri de dezastre naturale, cum sunt inundaţiile, 
alunecările de teren, secetă, uragane violente, cutremure puternice etc. 

În România, aspectele legate de gazele cu efect de seră sunt reglementate 
prin HG nr. 780/2006, care transpune Directiva 2003/87 și care stabilește 
sistemul de tranzacționare a certificatelor de gaze cu efect de seră pentru 
sectoarele de activitate care generează volume mari de emisii de gaze cu efect 
de seră (în special sectorul energetic, o parte din industria chimică și sectorul 
aviației), precum și legislația de punere în aplicare a Directivei 2003/87.În ceea 
ce privește toate celelalte sectoare care nu sunt acoperite de sistemul de 
comercializare a certificatelor de gaze cu efect de seră, România, ca și celelalte 
state membre ale Uniunii Europene, a fost de acord să respecte obiectivele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, urmărind respectarea nivelului 
anual al emisiilor alocate statelor membre pentru perioada de timp 2013-2020, 
prin aplicarea potențialului de încălzire globală definit în al patrulea raport de 
evaluare elaborat de IPCC în conformitate cu deciziile europene aplicabile. 

Pentru perioada 2008-2012 (cea mai recentă perioadă raportată), 
România s-a angajat să reducă emisiile totale de GES cu 8% față de nivelurile 
din 1989. Emisiile efective de GES (cu excepția contribuției din sectorul 
Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și a silviculturii) au 
scăzut în 2008 cu 46,9% față de nivelul emisiilor din 1989, mult sub obiectivul 
de 8%. Pentru următorii ani, în conformitate cu decizia Comisiei (UE) 
2017/1471 din 10 august 2017 de modificare a Deciziei 2013/162/UE în 
scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-
2020, nivelul emisiilor alocate României la nivel național, acoperind toate 
sectoarele care nu sunt acoperite de sistemul de tranzacționare a certificatelor 
de gaze cu efect de seră, este următorul: 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL G ORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

277 

 

Tabelul IV.15.- Nivelul emisiilor de CO2 alocate României 
 

Stat m em bru 
Tone C O 2 echivalent 

2018 2019 2020 
România 92 739 954 94 521 231 96 302 508 

 
Emisiile de GES permise au crescut cu 19% în comparație cu nivelul 

emisiilor din anul 2005. Se așteaptă ca România să atingă obiectivele privind 
emisiile de GES atât pentru sectoarele acoperite de sistemul de tranzacționare 
a certificatelor de gaze cu efect de seră, cât și pentru cele care nu sunt incluse. 
Legislația națională, nu stabilește valori limită admise pentru CO2. 

Pentru sectorul industrial, în lista poluanților pentru care sunt stabilite 
valori limită din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care 
transpune Directiva EU 2010/75, nu este inclus CO2. Pentru reducerea 
impactului asupra schimbărilor climatice, în decembrie 2008, Parlamentul 
European a adoptat pachetul legislativ „Energie - schimbări climatice” prin 
care au fost stabilite trei obiective pe termen lung la nivel european: 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2020 (față de 
1990) și cu 30% dacă se poate ajunge la un acord internațional; 

- o creștere eficienței energetice cu 20% până în 2020. 
- un procent de energie regenerabilă în consumul final de energie al UE de 

20% până în 2020. 
În România, în anul 2016 a fost aprobată prin HG nr. 739/2016, Strategia 

națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii 
reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 și Planul național de acțiune 
pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și 
creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-
2020. 

Legislaţia naţională nu stabileşte valori limită admise pentru CO2. Pentru 
sectorul industrial, Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale care 
transpune Directiva 2010/75/UE, nu este inclus CO2 în lista poluanţilor 
pentru care sunt stabilite valori limită.  

Ca stat membru al Uniunii Europene, România și-a luat angajamentul de 
a reduce emisiile GES, în conformitate cu obligațiile europene. Toate instalațiile 
mari consumatoare de energie din România trebuie să participe în schema 
europeană de comercializare a certificatelor de emisii GES, EU-ETS. Instalațiile 
mai mici și cele din sectoarele cu consum de energie mai scăzut, așa numitul 
sector non-ETS trebuie conformate și ele cu ținta integrată asumată pentru 
întreaga țară, emisiile din sectoarele non - ETS: agricultură, transport fără 
aviație și transport maritim internațional, clădiri, deșeuri. În plus, România s-a 
angajat ca, până în anul 2020, 24% din consumul final de energie brut în 
România să provină din surse regenerabile (până la 18% în 2015. 

Având în vedere obiectivul Uniunii Europene de a reduce și mai mult 
emisiile de gaze cu efect de seră și contribuția semnificativă pe care 
combustibilii utilizați în transportul rutier o aduc la reducerea cantității de 
emisii, statele membre trebuie să impună furnizorilor de combustibili sau de 
energie reducerea cu cel puțin 6%, până la data de 31 decembrie 2020, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu de viață, pentru autovehiculele 
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rutiere, utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele pentru navigație interioară 
atunci când nu se află pe mare, tractoarele agricole și forestiere, ambarcațiunile 
de agrement atunci când nu se află pe mare, precum și prin folosirea 
electricității în vehiculele rutiere (mașini electrice).  

Având în vedere cele enunțate mai sus, concluzionăm că prin 
implementarea proiectului - fundamentarea perimetrului extins cariera Rosia 
de Jiu care asigură prin lucrările de refacere ecologică a terenurilor degradate 
de activitatea minieră ce, contribuie în mod semnificativ la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, iar încurajarea extinderii acestor perimetre ecologizate 
ce îi va permite României să atingă obiectivele stabilite de Strategia națională 
privind schimbările climatice, respectiv la îndeplinirea cerințelor europene 
privind schimbările climatice stabilite prin pachetul „Energie - schimbări 
climatice”. 

 
Schimbări climatice în contextul actual 
Schimbările climatice se traduc în modificări semnificative pentru 

mărimile fizice care caracterizează geosistemul. Manifestările vremii pot fi 
definite ca fluctuații de la starea de medie, înregistrate la un moment dat. 
Schimbările climatice se traduc în modificări ale mediei și ale tuturor acestor 
parametri statistici. 

Cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă a crescut cu peste 40% față 
de epoca preindustrială, iar cantitatea de metan s-a dublat ca urmare a 
activităților umane contribuind astfel la intensificarea efectului de seră. 
Cantitatea sporită de energie care apare ca urmare a intensificării efectului de 
seră (prin creșterea concentrației atmosferice a gazelor radiativ-active) este 
transportată în sistem de circulațiile atmosferice și oceanice și poate determina 
geosistemul să evolueze spre o nouă stare de referință, adică spre o nouă climă. 
Indexul anual al gazelor cu efect de seră (GES) elaborat de NOAA (SUA) arată 
că din 1990 până în 2013 forțajul radiativ al GES a crescut cu 34%, din care 
contribuția dioxidului de carbon acoperă 80%. Din 1880, până în 2012 
temperatura medie globală a crescut cu 0,85 oC. Temperatura medie în Europa 
a crescut chiar mai mult, cu aproape 1oC, tendința crescătoare cea mai 
accentuată înregistrându-se în ultimele decenii. Din primii 15 ani considerați 
cei mai călduroși, din observațiile disponibile începând cu a doua jumătate a 
secolului XIX, 14 s-au înregistrat în secolul XXI. 

 

Tabelul IV.16.- NIVELUL EMISIILOR DE CO2 ALOCATE ROMÂNIEI 
 

Creșterea temperaturii medii anuale față de media perioadei 1951 – 1980, conform GHCN 
Anul 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Creșterea temperaturii (oC) 0,35 0,12 0,14 0,24 0,38 0,30 0,40 0,57 0,33 0,33 

Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Creșterea temperaturii (oC) 0,48 0, 56 0,55 0,49 0,62 0,54 0,57    

Nu doar temperatura aerului la suprafața terestră a crescut, observațiile 
indicând o încălzire a întregii troposfere (stratul cel mai consistent al 
atmosferei din punct de vedere al masei și locul de producere al principalelor 
fenomene de vreme și climă), începând cu a doua jumătate a secolului XX. În 
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același timp, frecvența și intensitatea unor fenomene extreme observate au 
crescut, începând cu anul 1950. 

Frecvența valurilor de căldură a crescut în mare parte din Europa, Asia și 
Australia. Din ce în ce mai multe episoade cu precipitații abundente s-au 
înregistrat în multe regiuni continentale, în special în America de Nord și 
Europa. Nu doar troposfera se încălzește, ci și oceanul planetar. Mai mult de 
90% din energia reținută în sistem prin intensificarea efectului de seră, 
începând din 1971 până în 2010, a fost înmagazinată în oceanul planetar. 

Conform rapoartelor Agenţiei Naționale de Meteorologie (14 - Schimbările 
climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare, editura Printech, 2015), 
analiza tendințelor în variabilitatea precipitațiilor sezoniere arată creșteri 
semnificative toamna, fapt ce se reflectă direct în tendințele de creștere a 
debitelor din anotimpul respectiv. Totuși, tendințele semnificative sunt mai 
puțin numeroase decât cele din perioada 1961-2010. Scăderi în cantitățile de 
precipitații au avut loc în Delta Dunării (iarna și primăvara) și în sud-vest 
(primăvara). În ansamblu, trebuie menționat faptul că nu au fost prezente 
creșteri sau scăderi semnificative, regimul precipitațiilor fiind stabil pe perioada 
analizată. Iarna din 2006-2007 a fost considerată cea mai caldă de când există 
măsurători instrumentale în România. În acel an, abateri pronunțate ale 
temperaturii maxime/minime față de regimul mediu multianual au persistat pe 
perioade lungi de timp. 

Conform Raportului de evaluare cu numărul 5 (15 - 
https://w ww .ipcc.ch/report/ar5) elaborat de IPCC (16 - Intergovernamental 
Panel on Climat Change) Bureau Sevillapentru anul 2014 şi raportului 
Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) (17 - Schimbările climatice – de 
la bazele fizice la riscuri și adaptare, editura Printech, 2015), scenariile 
climatice realizate cu diferite modele climatice globale au prognozat o creștere a 
temperaturii medii globale până la sfârșitul secolului XXI (2090 – 2099), față de 
perioada 1980-1990 cu valori între 1,8°C și 4,0°C, în funcție de scenariul 
privind emisiile de gaze cu efect de seră considerate. Datorită inerției 
sistemului climatic, încălzirea globală va continua să evolueze în pofida 
aplicării imediate a unor măsuri de reducere a emisiilor, dar creșterea 
temperaturii va fi limitată în funcție de nivelul de reducere aplicat. Este foarte 
probabil ca precipitațiile să devină abundente la latitudini înalte și este probabil 
ca acestea să se diminueze în cea mai mare parte a regiunilor subtropicale. 

Schimbările în regimul climatic din România se încadrează în contextul 
global, ținând seama de condițiile regionale: - creșterea temperaturii va fi mai 
pronunțată în timpul verii, în timp ce în nord-vestul Europei creșterea cea mai 
pronunțată se așteaptă în timpul iernii. După estimările prezentate în Raportul 
cu numărul 5 al IPCC, în România se așteaptă o creștere a temperaturii medii 
anuale față de perioada 1980-1990 similare întregii Europe, cu mici diferențe 
între rezultatele modelelor în ceea ce privește primele decenii ale secolului XXI 
și cu diferențe mai mari în ceea ce privește sfârșitul secolului, astfel: 

• între 0.5oC și 1.5oC pentru perioada 2020 – 2029; 
• între 2.0oC și 5.0oC pentru 2090 – 2099. 
Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice 

prognozează pentru perioada 2090 - 2099 secete pronunțate în timpul verii în 
zona României, în special în sud și sud-est (cu abateri negative mai mari de 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL G ORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

280 

 

20% față de perioada 1980–1990). În ceea ce privește precipitațiile din timpul 
iernii. abaterile sunt mai mici și incertitudinea este mai mare. În cadrul unor 
colaborări internaționale, Administrația Națională de Meteorologie a realizat 
modele statistice de detaliere la scară mică (la nivelul stațiilor meteorologice) a 
informațiilor privind schimbările climatice rezultate din modelele globale. 
Rezultatele respective au fost ulterior comparate cu cele generate de modelele 
climatice regionale, realizându-se o mai bună estimare a incertitudinilor. 
Astfel, s-au obținut rezultate cu o certitudine mai mare privind creșterea 
precipitațiilor de iarnă în vestul și nord-vestul României cu 30 - 40 mm în 
perioada 2070-2099 față de perioada 1961-1990. 

În ceea ce priveşte viteza medie a vântului, scenariile realizate de ANM 
sugerează modificări de mică magnitudine a vitezei vântului la 10 m pentru 
perioada 2071-2100 față de perioada de referință 1971-2000. Astfel, rezultatele 
modelelor climatice regionale sugerează o creștere a vitezei vântului în zonele 
extracarpatice ale României precum și în cea mai mare parte a bazinului Mării 
Negre, însoțită de o ușoară scădere (0,5 m/s) în zona Munților Carpați și 
Transilvania, dar și în estul și, izolat, în sudul Mării Negre. Configurațiile 
observate ale vitezei medii a vântului pentru intervalul 1961-2013 indică o 
tendință generală de scădere a vitezei vântului pe teritoriul României. Deși 
magnitudinea acestor schimbări este mică (sub 2%), în zonele carpatice și 
intracarpatice, în special, ele indică o probabilitate mai ridicată de apariție a 
evenimentelor de vreme asociate cu vânt puternic pe fondul scăderii vitezei 
medii a vântului; de asemenea, se preconizează o creștere a frecvenței de 
apariție a vânturilor puternice în zona litorală a României, respectiv sub-
bazinul vestic al Mării Negre cu 2-4%. 

Amprenta de Carbon 
O definiție sugerată recent pentru „amprenta de carbon” denumită și 

amprenta de CO2, este „întreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de seră 
(GES) cauzate de o organizație, un eveniment sau un produs” (18 - Wiedmann, 
T. and Minx, J. (2008). A Definition of 'Carbon Footprint'. In: C. C. Pertsova, 
Ecological Economics Research Trends: Chapter 1, p. 1-11, Nova Science 
Publishers, Hauppauge NY, 
USA.https://ww w.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=
599919).  

Termenul de amprentă de carbon este folosit frecvent pentru a indica 
contribuția activităților umane și a celor industriale în termeni de emisii de 
carbon. Gazele cu efect de seră care sunt luate în considerare în calcularea 
amprentei de carbon şi care sunt considerate a avea impact asupra 
schimbărilor climatice, sunt reprezentate de (19 Anexa II la Directiva 
2003/87/CE): dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot 
(N2O), hidrofluorocarburi, hexafluorură de sulf (SF6) și triflorura de azot (NF3). 
Pentru un anumit produs, amprenta de carbon reflectă emisiile de GES 
asociate tuturor etapelor ciclului de viaţă al produsului. Amprenta de carbon 
este un sub-set de date care fac parte din analiza impactului de mediu pe 
parcursul ciclului de viaţă (LCA). În esenţă, amprenta de carbon este LCA cu 
analiza limitată la emisiile care au efecte asupra schimbărilor climatice. O 
valoare specifică a indicatorului Potenţial de Încălzire Globală (cunoscut sub 
acronimul GWP, care corespunde sintagmei din limba engleză „Global Warming 
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Potential”) este asociată fiecărei categorii de GES. Indicatorul GWP este definit 
ca efectul potenţial de schimbare climatică relativă pe kilogram de GES, într-o 
perioadă de timp stabilită, de exemplu 100 de ani (GWP100). Impactul total 
asupra schimbărilor climatice, al unui produs pe parcursul ciclului său de 
viaţă este calculat prin însumarea valorilor GWP corespunzătoare diferitelor 
emisii.Abordarea folosită pentru integrarea externalităților date de schimbările 
climatice, cum este amprenta de carbon, se bazează pe Metodologia Amprentei 
de Carbon a Băncii Europene de Investiții, care a fost elaborată în concordanță 
cu propunerile Uniunii Europene privind reducerea Carbonului până în anul 
2050. 

Pașii recomandați presupun: 
• Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră (în cazul de față CO2) în 

atmosferă datorate componentelor proiectului; emisiile sunt cuantificate pe 
baza factorilor de emisie specifici proiectului și se exprimă în tone/an. 
Cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră, se calculează prin 
însumarea emisiilor gazelor cu efect de seră CO2, transformate în CO2 
echivalent. 

• Pentru a putea compara impactul de mediul în termeni de „schimbări 
climatice” a diferitelor emisii de GES, deoarece potențialul de încălzire diferă de 
la gaz la gaz, experții internaționali s-au pus de acord pentru a utiliza termenul 
de CO2 echivalent (CO2eq), folosind factori de echivalență care se referă la 
potențialul de încălzire. Factorii de echivalență între GES și CO2 sunt definiți 
pentru o perioadă dată de timp (20, 100 sau 500 ani) și sunt în mod regulat 
actualizați prin referințele IPCC. Echivalența descrie, pentru un anumit 
amestec și cantități de gaze, același potențial de încălzire în W/m2 – („global 
warming potential” = GWP), atunci când măsurătorile se referă la un anumit 
interval de timp (de obicei 100 de ani). GES emise, altele decât CO2, sunt 
transformate în CO2 – eq prin înmulțirea valorii emisiilor de GES cu un factor 
de încălzire globală aferent. 

Gazele cu efect de seră au un potențial diferit de încălzire globală. De 
exemplu, o tonă de metan este echivalentă cu 21 tone CO2 iar o tonă de 
protoxid de azot, este egală cu 310 tone CO2. Pentru a ține cont de acest 
aspect, cantitatea de emisii pentru fiecare gaz cu efect de seră este 
transformată în dioxid de carbon echivalent (CO2eq), astfel încât impactul total 
al surselor să poată fi agregat într-o singură cifră. Impactul proiectului asupra 
schimbărilor climatice este dată de emisiile de gaze cu efect de seră rezultate 
din activitatea desfăşurată.  

Având în vedere specificul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, au 
fost luate în considerare următoarele surse de emisii de GES: 

Emisii directe: a. Emisii CO2 provenite din procesele tehnologice de 
combustie; 

Emisii indirecte: b. Emisii de CO2 provenite din consumul de energie 
electrică – în special provenite de la utilizarea combustibililor fosili pentru 
producerea energiei electrice din rețeaua națională;  

c. Emisii de CO2 provenite din combustia combustibililor fosili în 
motoarele vehiculelor utilizate pentru transportul diverselor materiale 
auxiliare, a deșeurilor și a personalului. 
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Funcţiile de stocare a carbonului şi atenuare a GHG au devenit o 
prioritate la nivel internaţional, aşa cum arată Cartea Verde, privind 
„pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice”. 

 

1.9.Bunurile materiale 
 
Pe suprafata solicitata pentru continuarea exploatarii nu au fost 

identificate bunuri materiale-caldiri sau alte structuri ce necesita 
dezafectarea/relocarea. 

In ceea ce priveste mediul înconjurator, zona este de valoare de 
conservare redusa - resursele de apa (paraie, etc.), habitatele si peisajul sunt, 
in mare masura antropizate. 

Proprietatea asupra locuintei si terenului este un indicator indirect al 
bunastarii zonei precum si a dinamicii populatiei - daca populatia din zona 
este în crestere sau în scadere. 

Terenuri 
Prin extinderea frontului de lucru (in limita perimetrului minier aprobat) 

prognozat in perioada urmatoare va fi scos din circuitul agricol 142.52 ha si 
din circuitul silvic 277.72 ha cu mentiunile urmatoare: 

- pana in prezent in perimetrul minier au fost impadurite si predate OS 
Pesteana 202.88 ha, iar pana la inchiderea perimetrului minier sunt propuse 
pentru impadurire 915.16 ha;  

- pana in prezent in perimetrul minier au fost redate in circuitul agricol  
506.41 ha, iar pana la inchiderea perimetrului minier sunt propuse pentru 
redare in circuitul agricol 315.37 ha (264.82 arabil si 50.55 pasune). 

 
Locuinte – conditii de trai 
Ca tipologie morfologica trasatura caracteristica a satelor gorjene care 

corespunde intocmai si zonei rurale limitrofa carierei este ca acestea sunt 
amplasate in zonele de contact dintre formele de relief (dealuri si depresiuni), 
zone unde microclimatul este mai favorabil si resursele naturale sunt 
suficiente. 

Majoritatea gospodariilor din zona cuprind 2-3 cladiri incluzand de obicei 
casa de locuit, o bucatarie de vara si  constructii auxiliare pentru depozitarea 
lemnului sau fanului si pentru adapostirea animalelor.  

Gospodariile mai evoluate pot include de asemenea un garaj sau case de 
locuit cu mai multe nivele. În plus, multe gospodarii au gradina de flori si 
arbusti ornamentali, o livada sau o gradina de legume. 

În mod obisnuit, casele constau din unul sau doua dormitoare, o 
bucatarie si o sufragerie, ultima fiind folosita adesea ca dormitor, fie pe timpul 
iernii, fie pe parcursul întregului an. Unele case au toalete si bai în interior, 
evacuarea apelor reziduale facandu-se într-un fosa septica. Majoritatea caselor 
au însa latrine amenajate în exterior. Depozitarea hranei se face în mod 
obisnuit în pivnite amenajate în interiorul fundatiei. 

Sistemele cele mai frecvente de încalzire constau din sobe de teracota ce 
functioneaza cu combustibil gazoas sau solid. 

Arhitectura blocurilor de locuinte in zona Rovinari este monotona si în 
general neîngrijita, neputand sa ofere confortul necesar nici ca locuire si nici 
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din punct de vedere al functionalitatii interioare si al utilitatilor, acestea fiind 
neizolate, cu sarpante defecte, subsoluri nesalubrizate (datorita coloanelor de 
evacuare vechi si deteriorate), etc. Se înregistreaza si o densitate crescuta a 
suprafetei locuibile, datorita constructiilor de tip comunist si a locuintelor cu 
suprafete mici. 

 
Reteaua de utilitati publice 
In comuna Farcasesti, pe teritoriul careia se dezvolta activitatea de 

exploatare a carierei Rosia de Jiu, datorita scaderii nivelului panzei freatice a 
fost realizat un sistem centralizat de alimentare cu apa din foraje miniere de 
asecare. 

Pentru toate localitatile care apartin de comuna Farcasesti, nu exista 
sistem centralizat de canalizare a apelor uzate si de epurare. 

Alimentarea cu apa potabila a orasului Rovinari se realizeaza in sistem 
centralizat din  sursa subterana situata pe malul stang al Jiului. 

Canalizarea orasului Rovinari este rezolvata în sistem unitar doar pentru 
zona de locuit (zona urbana). 

Alimentarea cu gaze naturale a orasului Rovinari se face din conducta de 
înalta presiune. 

 
1.10.Patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele 

arheologice 
 
Conform datelor prezentate anterior la Capitolul “III.1.12. Amplasamente 

si caracteristicile siturilor arheologice, istorice, arhitecturale sau cele de 
importanță culturală din zonele care pot fi afectate de proiect”  in perimetrul 
minier sau in vecinatatea acestuia nu se gasesc elemente de partimoniu 
cultural conform definitiei din art. 1 al Decretului nr. 187/1990. 

 
1.11.Peisajul 

 
Zona de extindere a fluxului de exploatare, se află în raza comunei 

Farcasesti. Amplasamentul perimetrului minier Rosia de Jiu conform licentei 
ANRM Bucuresti numarul 3496/2002 este extins pe o suprafaţă de 1991.30 ha  
ha, in prezent amprenta fluxului de exploatare fiind de 1476.64 ha, diferenta 
reprezentand suprafete neafectate de fluxul de excavare. 

Comuna Farcaseati are o suprafata de aproximativ 8406 ha din care 
36%  se afla in perimetre minier aprobate de catre ANRM Bucuresti pentru 
exploatarea lignitului. 

Situat in interfluviul dintre Jilt si Jiu, perimetrul minier Rosia de Jiu se 
caracterizeaza printr-un relief colinar, orientat aproximativ ENE-VSV si 
prezinta înaltimi cuprinse între +170m si +300m. 

Datorita constitutiei litologice a depozitelor ce acopera suprafata, roci 
moi de varsta pliocena si pleistocen inferioara, versantii dealurilor sunt afectati 
frecvent de alunecari de teren, ce modifica permanent aspectul reliefului. 

Cariera Rosia de Jiu aflata în prezent în activitate, se caracterizeaza prin 
dimensiuni extinse pe orizontala si adancimi de ordinul zecilor de metri, 
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rezultate prin excavarea unor volume însemnate de roca. O alta caracteristica 
generala a stadiului de maturitate la care acesta a ajuns, se transpune prin 
deschiderea si exploatarea tuturor stratelor de carbune prevazute în cadrul 
proiectelor de exploatare.  

Prin înfiintarea si dezvoltarea carierei, elementul relief a fost modificat în 
mod direct prin desfiintarea formelor de relief anterioare si impunerea unor noi 
forme antropice a caror evolutie pentru un anumit interval de timp este direct 
influentata de activitatea de productie. Intensa activitate economica din cadrul 
exploatarii face ca aceasta sa nu fie asemuita unei „gropi" în sensul brut al 
cuvantului, ci mai degraba unui adevarat „santier în lucru" (Fodor D. 2003, 
interpelare sinipozionul EcoLinks). Forma de relief, rezultata prin excavarea 
reliefului anterior si marcata prin coborarea substantiala a altitudinilor, poate 
fi însa asemuita unei depresiuni cu origine antropica. Prin amplasarea haldei 
interioare, s-au creat forme de relief artificiale ce prezinta elemente de relief 
caracteristice formelor naturale cum ar fi poduri, muchii, frunti si au 
dimensiuni foarte variate de la punctuale si locale la zonale – Foto 58-60. De 
asemenea ele au caracterele morfologice specifice categoriei de relief natural în 
care au fost încadrate. 

Zona studiata se afla în perimetrul prevazut pentru dezvoltarea 
industriei miniere. 

Reteaua hidrografica din zona este reprezentata de raul Jiu si afluentii 
acestuia. În zona colinara a perimetrului, mai importante sunt Valea Paraului, 
Valea Seaca, Valea Bradet si Valea lui Mares, care delimiteaza dealurile Viile, 
Paraului, Dealul lui Roventa, Dealul lui Negreanu si Dealul lui Glavan ale caror 
piscuri depasesc cota +275m. 

Platourile şi dealurile sunt acoperite de pădure, ce au in compozitie 
esenţe tari autohtone de quercineae, cu nuclee de fag. Aceste paduri sunt 
paduri masive fiind constituite mai ales din urmatoarele specii: Quercus 
policarpa (gorunul transilvanean), Quercus petrea (gorunul propriu-zis), 
Quercus ceris (cerul), Frasinus excelsior (frasin), Ulmus glabra (ulm) etc. 

Fagul s-a instalat in zonele umbrite si in special pe treimea inferioara a 
versantilor. Pe pantele foarte abrupte, in zona eroziunilor, s-a instalat Robinia 
sp. (salcam). Elementele de subarboret sunt constituite din: Crataegus 
monogyna (paducel), Corylus avellana (alunul), Cornus mas (cornul), Cornus 
sanquineum (sanger), Lygustrum vulgare (lemn cainesc) etc. Pe luncile 
ingustate se intalnesc specii de Populus alba, Salix sp etc. 

Ca plante ierboase intalnite pe versanti enumeram: Festuca pratensis, 
Poa pratensis, Dactylis glomerate, Cynodon dactilon, Trifolium repens. In 
fanetele si pasunile naturale se intalnesc Lolium perene, Alopecurus pratensis, 
Medicago lupulina, etc. 
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1.12.Schimbările climatice - atât atenuarea, cât și adaptarea 

 
„Lupta împotriva schimbărilor climatice este plasată în fruntea priorităților” 

- articolul 2, legea nr. 2009-967 din 3 august 2009 privind programarea 
referitoare la punerea în aplicare a de Ministerul Mediului. 

Schimbările climatice au drept consecință o schimbare climatică: 
creșterea temperaturilor medii globale, creșterea frecvenței evenimentelor 
meteorologice extreme, topirea ghețarilor, schimbarea distribuției geografice a 
faunei și florei. Este indus în principal de creșterea emisiilor de gaze cu efect de 
seră (GES), un gaz care absoarbe razele infraroșii emise de suprafața 
Pământului, încălzind astfel atmosfera Pământului. Aceste gaze au un rol 
important în reglarea climatului și sunt esențiale pentru crearea unei atmosfere 
viabile pentru viețuitoare pe Pământ. Dar emise în cantități prea mari, acestea 
devin dăunătoare. Dioxidul de carbon CO2, metanul CH4 dar și protoxidul de 
azot N2O sunt cele mai cunoscute, cele mai temute și controlate gaze cu efect 
de seră. Această creștere a emisiilor de GES este în mare parte antropică: 
conform celui de-al cincilea raport al Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC), cel mai recent raport privind schimbările 
climatice și evoluțiile sale viitoare, „Legătura dintre activitățile umane și creșterea 
temperaturilor observate din 1950 este extrem de probabilă. Nivelul de 
certitudine a crescut [...]. “. 

Potrivit Ministerului Mediului, Energiei și Mării, „între 1750 și 2011, […] 
creșterea concentrațiilor de CO2 atmosferice, care a crescut cu 40% și cele ale 
CH4, care credeau peste 150% au adus o contribuție majoră” la perturbarea 
echilibrului energetic al Pământului. Conform celui mai recent raport IPCC, 
situația este critică și „pentru a menține creșterea temperaturii sub pragul de 
două grade, va trebui să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 10% pe un 
deceniu”, iar acest lucru la nivel mondială. 

EUROSTAT publică un articol despre emisiile de gaze cu efect de seră de 
către industrii și gospodării în urma unui studiu realizat între 2008 și 2013, cu 
date din conturile economice de mediu europene. Articolul se concentrează 
asupra principalelor gaze cu efect de seră: CO2, CH4, N 2O. În 2013, emisiile de 
gaze cu efect de seră din industrie și gospodării din UE-28 s-au ridicat la 4,61 
miliarde de tone echivalent CO2. Raportul prezintă că industriile extractive 
(secțiunea B din NACE (Clasificarea statistică a activităților economice din 
Comunitatea Europeană), inclusiv exploatarea cărbunelui și a lignitului, 
minerirea hidrocarburilor, exploatarea minereurilor de metale, alte industrii 
miniere de piatră / nisipuri / argile) reprezintă 1,8% din emisiile de gaze cu 
efect de seră pe activitate în 2013, adică 81.125 milioane tone echivalent 
CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL G ORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

286 

 

PONDEREA FIECĂREI ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN EMISIILE DE GAZE CU EFECT 
DE SERĂ PENTRU ANUL 2013 (SURSA EUROSTAT) 

Figura nr. IV.5. 

 
Poluantul predominant emis de industria extractivă este dioxidul de 

carbon CO2. Aceasta este valabilă pentru majoritatea activităților emitente. 
Extinderea carierei Roșia de Jiu nu necesită nicio activitate prealabilă de 

compensare, responsabilă la nivel mondial pentru mai mult de 11% din 
creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră din cauza retragerii o scurgere de 
CO2 prin eliminarea sistemului vegetativ (fotosinteză). 

În plus, datorită locației sale care nu necesită curățare prealabilă, 
adâncimii sale de extracție și funcționării sale, este o carieră care emite puține 
gaze cu efect de seră în comparație cu alte cariere sau activități extractive. În 
cele din urmă, restaurarea finală a dreptului de acțiune care permite instalarea 
culturilor și ecranelor plantelor va crea o nouă chiuvetă de carbon (desenată de 
viitoarele instalații) și, prin urmare, va reduce parțial impactul carierei asupra 
schimbările climatice pe termen lung. 

Drept urmare, cariera Roșia de Jiu și proiectul său de extindere a 
fluxului de exploatare are un impact redus asupra schimbărilor climatice. 

 
Vulnerabilitatea proiectului pentru schimbarea climatică 
În raport cu o schimbare a temperaturilor 
Schimbările climatice pot provoca creșterea apelor și o creștere a 

frecvenței evenimentelor excepționale, cum ar fi riscul de inundații de râul Jiu 
și afluenții săi. 

Conform Planului de Urbanism General al comunei Farcasesti, cariera de 
lignit este amplasată în zone fără constrângeri specifice, în afara perimetrului. 
Zona de inundații se oprește la terasa de sub cea în care se află ecranarea 
pentru bazinul minier Rovinari. 

Pentru ca, cariera să fie inundată, nivelul Jiului ar trebui să crească cu 
aproximativ 10 m. Acest lucru pare puțin probabil, chiar și în cazul încălzirii 
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globale. Prin urmare, vulnerabilitatea carierei la schimbările climatice în ceea 
ce privește riscul de inundații este considerată zero. 

Tabelul IV.17. 
Proiectul și clima 

 

Climatul 

Impact potențial Măsuri 

Natura efectului Direct Indirect Nicio măsură necesară 

Intensitatea 
perturbației Nulă Scăzută Medie Puternică De evitat Reducere 

/atenuare 

Durata perturbării Temporar Permanent Compensare Însoțire 

Durata efectului Termen scurt Termen mediu Termen lung 

 
Domeniul de 
aplicare a efectului 

Punctual Local Regional 

Reversibilitate Reversibil Ireversibil 

Cuantificarea 
impactului potențial Pozitiv Nul Foarte 

scăzut Scăzut Moderat Puternic 

 

 
Din analiza matricei putem constata următoarele: 
- impactul asupra climatului poate fi considerat ca fiind nesemnificativ; 
- extinderea carierei roșia de Jiu nu va crește cantitatea de gaze cu efect 

de seră emise zilnic. În fapt, zona solicitată prin exploatarea lignitului se ală în 
proximitatea unui masiv împădurit iar productivitatea acestuia nu a fost 
modificată, nu va provoca nicio modificare a impactului; 

- în fapt extinderea carierei Roșia de Jiu, în care exploatarea se realizează 
de foarte mult timp și are un impact asupra climatului global mai important pe 
termen lung. Acest impact rămâne temporar, la epuizarea zăcământului acest 
impact va dispărea; 

- în România, industria extractivă românească reprezintă, la nivelul 
Europei, o parte scăzută a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- impactul carierei asupra schimbărilor climatice este neglijabil; 
- vulnerabilitatea carierei Roșia de Jiu și a extinderii acesteia față de 

schimbările climatice este considerat ca nul. 
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1.13.Riscuri de accidente majore și dezastre 
Potentialul proiectului de a provoca accidente si dezastre – considerarii 

privind sanatatea umana/mediu si patrimoniul cultural 
 
Sanatatea umana si mediu 
Datele  de  mediu  sunt  reprezentate  de  concentraţii  ale  poluantilor  

în  factorii  de  mediu monitorizati comform Autorizatiei de mediu nr.44/2017, 
astfel:  

�  pentru aer – s-au determinat pulberile sedimentabile, pulberile in 
suspensie -PM10  si nivelul de zgomot; 

�  pentru apa – s-au determinat indicatorii privind calitatea apei 
evacuata. 

La  acestea  s-au  adăugat datele de mediu existente din măsurătorile 
anterioare (monitorizare impusa de Autorizatia de mediu si cele de gospodarire 
a apelor);  

Probele si determinarile au fost efectuate de catre ECOIND Bucuresti. 
Estimarea efectelor pentru sanatatea umana si mediu s-a realizat prin 

compararea concentratiilor poluantilor monitorizati cu actele normative in 
vigoare (STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza 
HG 188/2002 si Ord. 31/2006, SR 10009/2017). 

Pornind de la datele privind concentratiile pentru indicatorii monitorizati 
s-a  evaluat riscul pentru mediu si sanatatea populatiei. S-a considerat ca 
riscul pentru sanatate si mediu evolueaza dependent de concentratia 
poluantilor emisi din activitatea miniera. Aceasta înseamnă că o valoarea a 
concentraţiilor elementelor poluante din mediu peste limitele admise duce   
proporţional   la   o   creştere   a   riscului îmbolnăvirilor   din   zona   miniera 
investigata, respectiv o valoare  a   concentraţiilor   elementelor   poluante   din   
mediu   sub limita admisa duce   la   un risc scazut al îmbolnăvirilor. 

La nivelul zonei locuite din imediata vecinatate a lucrarilor miniere 
propuse, asa cum rezultă din monitorizarea prezentata anterioar la Capitolul 
“1.2.Sănătatea umană”, nu s-au depăsit valorile limită/tintă pentru protectia 
sănătătii umane, reglementate prin STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce 
modifica si completeaza HG 188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017, la 
niciunul dintre punctele monitorizate, prin urmare starea de sanatate a 
populatiei nu este afectata peste limitele de reglementare. 
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Patrimoniu cultural 
Conform datelor prezentate anterior la Capitolul “III.1.12. Amplasamente 

si caracteristicile siturilor arheologice, istorice, arhitecturale sau cele de 
importanță culturală din zonele care pot fi afectate de proiect”  in perimetrul 
minier sau in vecinatatea acestuia nu se gasesc elemente de partimoniu 
cultural conform definitiei din art. 1 al Decretului nr. 187/1990. In concluzie 
nu este necesara evaluarea riscului de accidente majore si dezastre pentru 
patrimoniu cultural. 

 
Vulnerabilitatea proiectului la un eventual accident sau dezastru 
Acest capitol analizeaza probabilitatea de apariţie a potenţialelor 

accidente legate de exploatare miniera a lignitului conform datelor de 
proiectare şi a literaturii de specialitate, şi stabileşte măsurile de control 
propuse pentru implementare, prin proiectare sau management, pentru a 
reduce riscurile de apariţie.  

Un impact potential de mediu, este legat de situatiile de risc in 
urmatoarele etape ale exploatarii : 

�  Etapa de exploatarea extrasului geologic 
Riscul seismic 
Repartitia seismicitatii in judet si zona miniera este prezentata anterior 

la Capitolul „III. 1.2.2. Geologia”. Parametrii seismici pentru activitatea miniera, 
în principal acceleraţia terenului si existenta unor falii, au fost utilizati in 
calculul de stabilitate al carierei, haldelor de steril cat si al diverselor 
constructii (incinte, depozit de carbune, etc.). 

Riscul de fenomene meteorologice – viituri si inundatii 
Particularităţile diferite ale circulaţiei generale a atmosferei de la un 

sezon la altul determină producerea diverselor fenomene şi procese 
meteorologice periculoase în anumite condiţii pentru activitatea miniera. Astfel 
sezonului cald îi corespund ploile torenţiale, iar sezonului rece stratul de 
zăpadă.  În capitolele anterioare sunt prezentate date meteorologice omogene 
pentru zona miniera. 

In procesul de formare al taluzelor de excavare si haldare un rol 
important il au ploile torentiale si topirea brusca a zapezii ce pot determina 
inmlastiniri, baltiri si ravenari ce pot pune in pericol stabilitatea acestora. 

Protectia campului minier fata de afluxul de apa provenit de pe vaile care 
strabat campul minier s-a realizat si va continua sa se realizeze prin canale 
construite pe treptele definitive sau în afara perimetrului de exploatare. 

În scopul mentinerii capacitatii de transport (sectiunii) a canalelor de 
garda, se impune executarea lucrarilor de decolmatare periodica si îndepartare 
a vegetatiei. În cazul în care se demonstreaza ca sectiunea a fost 
subdimensionata, se va proceda la corectarea acesteia prin lucrari specifice. 

În interiorul perimetrului de exploatare, decantarea suspensiilor solide, 
în perioadele de precipitatii abundente sau dupa acestea, este favorizata de 
existenta bazinelor de colectare (jompuri). Dirijarea apelor provenite din 
precipitatii si infiltratii catre jompurile amplasate în zonele de cota minima, se 
realizeaza printr-o retea locala de santuri, canale si drenuri. 
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Evacuarea apelor de pe vatra carierei si de pe bermele treptelor de 
excavare, în afara carierei, se realizeaza cu statii de pompe care refuleaza în 
canalul Pilot si in canalul V. Paraului. 

Pentru cazul în care, din cauze diverse, una din pompele din statiile de 
pompare nu mai functioneaza, este necesar sa se asigure pompe de rezerva, 
astfel încat sa existe o rezerva de 50%. La statiile de pe vatra carierei, 
capacitatea de pompare este astfel calculata încat volumul de ape, acumulat cu 
asigurarea de 2%, sa poata fi eliminat în max. 24 ore (conform normelor în 
vigoare). 

Pentru evitarea inundarii carierei se interzice orice activitate care ar 
conduce la distrugerea partiala sau totala a lucrarilor hidrotehnice de drenare 
a apelor si captare a torentilor. 

Incendii 
Situatiile de risc generate de activitatea umana din cadrul obiectivului 

pot aparea în primul rand în cazul încalcarilor grave ale disciplinei în munca 
sau al nerespectarii tehnologiilor miniere. 

Cercetarile indica ca nu exista inregistrari ale incendiilor de suprafete 
agricole/silvice din amplasamentului minier si nici la utilajele miniere. 

Aceste tipuri de accidente nu au efecte semnificative asupra mediului 
înconjurator, avand caracter limitat în timp si spatiu.  

În ceea ce priveste fenomenele naturale generatoare de risc (cutremure, 
inundatii, alunecari de teren, secete etc.) caracteristicile geologice, 
geomorfologice, hidrice sau climatice genereaza o probabilitate minima de 
producere a acestora, cu exceptia riscului de declansare a unor alunecari, în 
conditiile unor practici extractive neadecvate. 

Alunecari de teren 
In exploatarile miniere de suprafata la declansarea alunecarilor de teren 

concura o serie de factori naturali cum sunt: constitutia litologica a 
formatiunilor geologice, fenomenul de eroziune si circulatia apelor de infiltratie 
provenite din precipitatii prin masele de pamant, energia de panta a 
versantilor. 

Taluzele treptelor, cu valori ridicate ale pantei, pot deveni sediul unor 
procese locale cum sunt alunecările şi prăbuşirile. Procesele de scurtă durată, 
dată fiind interventia antropică, pentru asigurarea continuitătii exploatării. 

Masele alunecate creaza un microrelief specific haotic, cu frecvente 
denivelari, treapte de ruptura, depuneri in contrapanta etc. 

O data cu avansarea frontului de lucru zonele cu alunecari sunt 
excavate. 

Caracterizarea geotehnica a carierei si verificarea stabilitatii s-au analizat 
in: 

-Studiu geotehnic pentru determinarea caracteristicilor geotehnice ale 
formatiunilor din cariera Rosia-805-400/92 

-Studiu geotehnic - controlul si expertizarea alunecarii de taluzuri la 
cariera Rosia si halda-CS. 600-13.20/92 

-Studiu geotehnic - controlul si expertizarea alunecarii de taluze de halda 
si cariera - Halda Rosia de Jiu-CS. 600-13.20 F.20./92 

-Studiu geotehnic la cariera Rosia de Jiu-805-466/94 
-Studiu geotehnic halda interioara Rosia de Jiu-805-476/94 
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-Studiu geotehnic privind comportarea in timp a taluzelor de lucru si 
definitive la cariera Rosia-805-513/98 

-Studiu geotehnic privind comportarea in timp a taluzelor de lucru si 
definitive la cariera Rosia-805-544/2000 

-Studiu geotehnic privind comportarea in timp a taluzelor de lucru si 
definitive la cariera Rosia de Jiu-815-513B 

-Studiu privind evolutia regimului hidrodinamic natural in zona haldelor 
interioara si exterioara de steril -805-582/2001 

-Foraje de hidroobservatie in halda exterioara cariera Rosia -805-
733/2005 

Conform Studiului de fezabilitate simbol 805-840/2015 corelat cu 
studiile geotehnice geometria recomandata pentru constructia haldei interioare 
este urmatoarea: 

 
Tabelul IV.18.- GEOMETRIA RECOMANDATA PENTRU CONSTRUCTIA HALDEI INTERIOARE 

 
Treapta de 
depunere 

Zona de halda interioara 
85-95 95-100 100-115 115-130 130-145 145-155 155-165 165-175 175-190 190-200 

Nr. treapta I II III IV V VI VII VIII IX X 
Utilaj de depunere A2RsB 12500.95;A2RsB 6300.95;A2RsB 6300.90;M.H. 4400.170. 

Perioada: 2019-2026 
- este necesara verificarea permanenta prin studii geotehnice a geometriei haldei; 
- inaltimea maximă la halda 115 m (intre cotele +85÷+200);  
- numarul treptelor de halda: 10 trepte (din care trei deasupra terenului natural pe taluzul nord-est si nord-vest); 
- inaltimea maximă a treptelor de depunere max.15m;  
- berma minima de lucru=150 m; 
- unghiul de taluz general = 3°; 
- ungiuri de taluz marginal -taluz nord-est = 8°;  
    -taluz nord-vest = 6°.  

Nota: - Obs. Studiu geotehnic pentru halda interioara Rosia de Jiu, simbol 805-808/2009 a analizat 
stabilitatea haldei exterioare pentru situatia proiectata conform SF. 805-531/1999 si SF. 805-791/2007  - 9 trepte de 
halda cuprinse intre cotele +63÷+175. Conform S.F. sb. 805-840/2015 in conditiile extinderii perimetrului de licenta 
este necesar suplimentarea spatiului de haldare prin depunerea in “ suprahalda” a treptei X cu inaltimea de 10m. In 
aceste conditii se impune inainte de formarea treptei X de halda intocmirea unui nou Studiu geotehnic care sa 
analizeze stabilitatea haldei in noile conditii de proiectate. 

 
Conform Studiului de fezabilitate simbol 805-840/2015 corelat cu 

studiile geotehnice geometria propusa pentru zona de excavare la  incetarea 
activitatii este urmatoarea: 

 
Tabelul IV.19.- GEOMETRIA PROPUSA PENTRU ZONA DE EXCAVARE 

 
Treapta de 

excavare  
Zona de halda interioara 

70-105 105-125 125-150 150-170 170-195 195-220 220-245 245-260 260-275 
Nr. treapta I II III IV V VI VII VIII IX 

Utilaj de excavare SRs 2000x30/7; SRs 1300x26/3,5; SchRs 1400x30/7 
Perioada: 2019-2026 
- este necesara verificarea permanenta prin studii geotehnice a geometriei carierei; 
- cariera va avea în final 9 trepte de excavare cuprinse între cotele +75/85 - +280m, cu lungimea cuprinsă între 2500m la 
treptele superioare şi 1400m la vatra carierei;  
-unghiul de taluz general final la carieră  6-7° pe latura vestica, 12-13° pe latura de nord si 13-17° pe latura de sud; 
-inaltimea treptelor de lucru 20-25 m la un unghi de taluz de 450; 
- lăţimea bermelor este  de minim 180 m 
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Autoaprinderea carbunelui - este un proces de oxidare lenta în contact 
cu aerul, fiind un fenomen exotermic ce poate afecta aflorimentele din cariera, 
dar si depozitele de carbune. În urma procesului de oxidare, pe langa aparitia 
nucleelor de foc, rezulta emanatii gazoase de metan, monoxid de carbon, dioxid 
de sulf, dioxid de azot, acid clorhidric si hidrocarburi aromatice policiclice. 

Probabilitatea de autoaprindere a lignitului este mică în condiţiile 
depozitarii pe perioade scurte de timp in depozit si atata timp cat nu se 
abandoneaza in pilierii în contact cu aerul. Consecinţele pot fi de gravitate 
nesemnificativa. 

Conform “Ordinului ANRM 47/2008” anual se intocmeste si supune spre 
avizare ANRM Bucuresti  “Planul de prevenire si lichidare a avariilor”. 

�  Etapa de inchidere 
Lucrarile miniere de inchidere au rolul de a limita probabilitatea de 

producere a accidentelor si a inlatura efectele negative. 
Alunecarea taluzelor de halda si cariera după finalizarea exploatarii şi 

efectuarea lucrărilor de reabilitare are o probabilitate redusă şi o gravitate 
moderată, riscul asociat fiind mult mai mic decât în faza de exploatare. 

Pe parcursul activitatii miniere si la încheierea lucrarilor de exploatare 
vor fi respectate urmatoarele masuri generale de prevenire a surparilor si 
alunecarilor de teren: 
- respectarea elementelor geometrice ale treptelor de lucru la cariera si halda, 
respectiv ale treptelor finale, cu mentinerea unghiului de taluz general la 
cariera si halda, a unghiului de taluz în lucru si final, conform studiilor 
geotehnice; 
- ecologizarea suprafetelor de teren în baza proiectelor de redare si schimbarea 
modului de folosinta din agricol în silvic, daca este cazul, în functie de 
rezultatele monitorizarii suprafetelor (taluzelor) de halda. 

 
1.14.Utilizarea resurselor naturale 

 
Obiectivul  proiectului  îl  constituie  lignitul din perimetrul de licenta 

Rosia de Jiu, ceea ce va asigura beneficii economice şi de altă natură atât 
titularului de licenta cat şi  regiunilor  şi  comunităţilor învecinate. Conturarea 
zonei care va fi exploatata în condiţii de rentabilitate economică a fost realizată 
în urma unui amplu program de explorare geologică. Utilizând datele obţinute 
în faza de explorare şi prin folosirea unor metode de calcul specifice care ţin 
cont de factorii tehnologici şi economici a fost calculată cantitatea de resurse 
existente în cadrul zăcământului. În concluzie, nu există un risc important 
asociat epuizării resurselor. Activităţile miniere vor fi planificate astfel încât să 
exploateze cantitatea de resursa valorificabila in corelare cu necesarul de lignit 
si Strategia energetica. 
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1.15. Interacțiunea dintre factorii de mediu 

 
Interacțiunile se referă la actiunile produse între diferite efecte din cadrul 

lucrarilor miniere și relațiile dintre efectele identificate în cadrul unui factor de 
mediu cu cele identificate în cadrul altui factor de mediu. Analiza relațiilor și 
interacțiunilor dintre efecte permite analiza efectelor globale ale activitatii 
propuse. 

În tabelul de mai jos se prezintă interacțiunile și interelațiile ce apar  
între factorii de mediu in etapa de exploatare lignit propusa. 
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Tabelul IV.20.- INTERACȚIUNEA DINTRE FACTORII DE MEDIU 
 

Factor/aspect 
de mediu 

Efectele lucrarilor de exploatare lignit in 
perimetrul Rosia de Jiu 

Factor/aspect de mediu cu 
care interactioneaza Comentarii privind interactiunile potentiale 

Biodiversitatea, 
flora si fauna 

Impactul activitii asupra biodiversitatii consta in 
modificari si pierderi de habitate, acesta fiind apreciat 
ca negativ pentru etapele de exploatare si devenind 
pozitiv  in etapa de recultivare biologica. 

Peisajul, solul si utilizarea 
terenului Modificarea si pierderea de habitate influenteaza peisajul si utilizarea terenului. 

Peisajul 
Impactul activitatii asupra peisajului este negativ, dar 
va fi regenerat ca urmare a actiunilor de recultivare 
biologica.  

Biodiversitatea, solul, 
utilizarea terenului 

Flora si fauna sunt influentate direct de elementele naturale ale peisajului, acestea 
fiind componente esentiale ale habitatelor. 

Apa 

Impactul activitatii este determinat de evacuarile de 
apa uzata menajera si de asecare. 
In conditiile de gospodarire corecta impactul se va 
incadra in limitele admise 

Biodiversitatea, solul si 
utilizarea terenului 

Calitatea apei este importanta pentru flora si fauna acvatica. In perimetrul minier 
nu se gasesc ecosisteme acvatice cu interes conservativ naţional sau european. 
Respectarea prevederilor privind gospodarirea apelor din zona miniera nu va 
influenta negativ calitarea apelor fata de situatia actuala, permitand dezvoltarea in 
continuare a vietii acvatice in receptorii acestora. 

Aerul 

Impactul activitatii asupra calitatii aerului se va situa 
in limitele admise pentru protectia populatiei in 
conditiile in care se vor implementa masurile de 
management al calitatii aerului. Impactul se apreciaza 
ca negativ deoarece aduce un oarecare aport la 
impurificarea aerului si modificarea proceselor 
ecologice (modificarea circuitului carbonului si 
oxigenului in natura; modificarea circuitului apei in 
natura si aparitia unor modificari climatice) 

Biodiversitatea, peisajul, 
solul, utilizarea terenului, 
sanatatea umana si 
schimbarile climatice 

Emisiile de poluanti atmosferici, respectiv, calitatea aerului reprezinta elemente 
importante atat la nivel local, in ce priveste protectia sanatatii umane, a vegetatiei 
si a ecosistemelor, cat si la nivel global in ceea ce priveste schimbarile climatice. 
Emisiile de praf si alti poluanti specifici activitatilor miniere vor influenta peisajul 
si calitatea solului prin depunere. 
Emisiile de praf datorita traficului rutier si transportul sterilului/carbune sunt 
dependente de starea tehnica a utilajelor si a infrastructurii. Acestea determina 
cresterea nivelului de poluare a aerului in vecinatatea surselor de emisii. 
Prin respectarea masurilor de prevenire/reducere a poluarii aerului, receptorii 
sensibili nu vor fi afectati. 

Solul utilizarea 

terenului 
Impactul activitatii asupra solului si utilizarea 
terenului este negativ Biodiversitatea si peisajul 

Impactul asupra solului si modificarile privind folosintele terenului determina 
modificari asupra valorilor materiale (scaderea biomasei si a volumului de resurse 
forestiere), precum si asupra biodiversitatii (modificari si pierderi de habitate) 

Sanatatea 
umana 

Toate activitatile aferente exploatarii de lignit 
constituie surse potentiale de emisii de pulberi si 
modifica conditiile hidrologice locale (scade nivelul 
panzei freatice). 

Aerul si apa  
Valoarea concentraţiilor elementelor poluante apa si aer peste limitele admise 
poate duce  la   o   creştere   a   riscului îmbolnăvirilor   din   imediata apropriere a 
carierei 

Populatia Continuarea exploatarii va determina un impact  
apreciat ca pozitiv prin pastrarea locurilor de munca 

Mediul economic si social 
Zona miniera Rovinari este puternic industrializată, cu niveluri medii de dezvoltare 
şi tendinţe de menţinere/stabilizare a populaţie. Punctele slabe sunt reprezentate de 
gradul ridicat de dependentă faţă de activităţile miniere şi producţia de energie 
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electrică. 
Închiderea capacităţii de producţie va duce la reducerea numărului de salariaţi la 
nivel local si regional. 

Riscul de 

accidenta 
In perioada exploatarii exista riscul unor acidente 
tehnologice  (alunecari de teren, inundatii, incendii)  

Apa, aerul, solul, utilizarea 
terenului 

Probabilitatea de apariţie a potenţialelor accidente legate de exploatare miniera a 
lignitului conform datelor de proiectare şi a literaturii de specialitate este redus in 
masura in care se respecta normele si conditiile de lucru 

Utilizarea 
resurselor/ 
Epuizarea 

resurselor 

neregenerabile 

Continuarea exploatarii va asigura beneficii 
economice şi de altă natură atât titularului de licenta 
cat şi  regiunilor  şi  comunităţilor învecinate.  

Mediul economic, social, 
populatia si utilizarea 
terenului 

Activităţile miniere vor fi planificate astfel încât să exploateze cantitatea de resursa 
valorificabila in corelare cu necesarul de lignit si Strategia energetica. 
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2. Factori de mediu - rezumat 
 
Suprafata investigata a cuprins atat perimetrul minier (delimitat conform 

fisei de perimetru numar topo 4119-01-14) cat si zona din vecinatate 
reprezentata de receptorii apei uzate evacuate (canalele Pilot, V. Paraului si 
raul Jiu), comunitatea locala (satele Rosia de Jiu, Farcasesti Mosneni din 
comuna Farcasesti si zona orasului Rovinari), habitatele forestiere si agricole. 
Zonele investigate pot fi observate si din anexele foto.  

Pentru intocmirea documentatiei in conformitate cu articolul 11 din 
Legea 292/2018 au fost contactate urmatoarele agenții/autorități/ instituții 
pentru culegerea datelor: 

- APM GORJ – adresa nr. 520/13.04.2020; 
- DSP GORJ – adresa nr. 509/10.04.2020; 
- CJ DOLJ  – adresa nr. 548/24.04.2020; 
- DIRECTIA SILVICA GORJ  – adresa nr. 502/20.04.2020; 
- DIRECTIA AGRICOLA  – adresa nr. 503/20.04.2020; 
- SGA GORJ  – adresa nr. 504/20.04.2020; 
�  Populația 
Ïn plan economic zona bazinului minier Rovinari se caracterizează prin 

dominanţa activă a industriei extractive şi, ca urmare a acestuia, prin 
industria producătoare de energie electrică. 

Ramurile dominante de activitate economică ale oraşului Rovinari sunt: 
• Industria extractivă, reprezentată de exploatarea lignitului; 
• Energie electrică - producţie, distribuţie; 
• Combustibili; 
• Construcţii, materiale de construcţii; 
• Utilaj minier; 
• Industrie alimentară; 
• Vânzarea cu amănuntul şi furnizarea de servicii. 
Populatia activa ocupata a judetului Gorj in economie este de 41919 

persoane ceea ce reprezenta 27.30 % din totalul ocupaţilor judeţului din care 
8.95% (13344 persoane) in industria extractiva. Concret in activitatea de 
exploatare a lignitului in perimetrul Rosia de Jiu sunt angajate circa 967  
persoane ceea ce reprezinta 7.50% din populatia ocupata in industria 
extractiva la nivelul Judetului Gorj. 

Sub aspect demografic populaţia din comunitate îmbătrâneşte şi scade, 
cu o rată anuală medie de 0,97%. Disponibilizările masive sunt în parte 
responsabile de acest lucru, împreună cu rata scăzută a natalităţii şi migraţia 
populatiei. Această tendinţă este observabilă la cele doua comune (Farcasesti si 
Balteni) si orasul Rovinari, dar si la nivelul judetului Gorj ceea ce indică o 
tendinţă regională. 
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�  Sănătatea umană 
Toate activitatile aferente exploatarii de lignit constituie surse potentiale 

de emisii de pulberi si in secundar de emisii de poluanti specifici gazelor de 
esapament provenite de la utilajele actionate de motoare cu ardere interna. 

Expunerea particulele de pulberi au implicatii asupra sanatatii 
oamenilor, mai ales asupra personalului de executie expus timp indelungat la 
poluarea cu efecte asupra: 

- sistemului respirator: îmbolnavirea de astm (suspectata), agravarea 
astmului, boala pulmonara obstructiva cronica, împiedicarea dezvoltarii 
plamanilor, cancer pulmonar;  

- sistemului cardiovascular: aritmii cardiace, infarct miocardic acut, 
insuficienta cardiac congestive; 

- sistemul nervos: accident vascular ischemic. 
Decretul 195/2020 și Ordonanțele Militare 1-10/2020 au limitat 

posibilitatea de investigații sociologice cu privire la atitudinea comunității locale 
față de un astfel de proiect, investigații referitoare la poziția oamenilor față de 
raportul dezvoltare economică-protecție a naturii,  identificarea intereselor față 
de terenurile din vecinătatea perimetrului vizat în vederea exploatarii si starea 
de sanatate a locuitorilor ce se invecineaza cu activitatea miniera propusa.  

În consecinta sănătatea populatiei corespunzatoare zonei locuite sa facut 
in baza datelor extrase din “Raportul privind calitatea aerului in judetul Gorj 
anul 2018 si prin compararea expunerii la pulberi si zgomot rezultat din 
monitorizarea impusa de Autorizatia de mediu nr. 44/2017. 

�  Biodiversitatea  
Pe suprafata propusa pentru exploatare flora si fauna nu sunt 

caracterizate de prezenta unor specii rare. Perimetrul studiat face parte din 
zona de vegetatie a padurilor de quercineae, cu nuclee de fag. Pe pantele foarte 
abrupte, in zona eroziunilor, s-a instalat Robinia sp. (salcam).  

Datorita intensei eroziuni exercitate in decursul timpului, aceste dealuri 
au fost mult ingustate astfel ca suprafetele plane au ramas sub forma unor 
platouri inguste sub forma unor mici poieni pe muchia acestor dealuri. In 
aceasta situatie majoritatea suprafetelor agricole au fost invadate cu tufarisuri 
si maracinisuri. 

In fanetele din zonele cu exces de umiditate de pe luncile ingustate s-au 
identificat: Juncus sp., Ranunculus sp., Trifolium sp. Analizand conditiile 
initiale rezulta ca atat peisajul, cat si habitatele naturale au fost in mod 
semnificativ afectate de activitatile de exploatare lignit. 

�  Terenurile  
Prin extinderea frontului de lucru (in limita perimetrului minier aprobat) 

prognozat in perioada urmatoare va fi scoas din circuitul agricol 142.52 ha si 
din circuitul silvic 277.72 ha cu mentiunile urmatoare: 

- pana in prezent in perimetrul minier au fost impadurite si predate OS 
Pesteana 202.88 ha, iar pana la inchiderea perimetrului minier sunt propuse 
pentru impadurire 915.16 ha;  

- pana in prezent in perimetrul minier au fost redate in circuitul agricol  
506.41 ha, iar pana la inchiderea perimetrului minier sunt propuse pentru 
redare in circuitul agricol 315.37 ha (264.82 arabil si 50.55 pasune). 
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�  Solul  
Date fiind condiţiile naturale (climă, relief, geologie, soluri) ale zonei, 

categoriile de folosinţă dominante ale terenurilor sunt reprezentate de paduri si 
pasuni naturale. La acestea se adaugă suprafetele ocupate de exploatarea 
miniera în care se găsesc atât halde de steril, si taluze de excavate cât si  
suprafete ocupate de utilitatiile activitatii miniere (depozite de carbune, incinte 
miniere, depozite de materiale, etc). Avand in vedere conditiile de relief tipurile 
de sol identificate in suprafata propusa pentru exploatare sunt slab 
aprovizionat cu humus si elemente nutritive ce ofera conditii slabe de crestere 
si de dezvoltare a plantelor de cultura. 

�  Apa  
Principalele cursuri de apa cu caracter permanent din zona miniera au 

fost deviate si regularizate, astfel: 
- raul Jiu a fost deviat si regularizat atât in condiţiile de reducere a 

secţiunilor utile de transport cat si in condiţiile de apărare impotriva 
inundaţiilor; 

-Valea Timiseni a fost regularizata pentru a prelua apa evacuata din 
perimetrele miniere;  

-Valea Paraului a fost regularizata pentru a prelua apa evacuata din 
perimetrele miniere. 

Conform “Documentatiilor tehnice de asecare a orizonturilor acvifere si 
detensionarea acviferului artezinan din perimetrul minier Rosia de Jiu” 
regularizarea albiei raului Jiu si a afluentilor sai, lucrarile de detenionare si 
asecare precum si lucrarile de excavatii aferente carierei Rosia de Jiu au 
modificat regimul hidraulic al orizonturilor acvifere freatice si al orizonturilor 
acvifere de adancime.  

�  Aerul 
Sursele de poluare a atmosferei existente in perimetrul minier Rosia de Jiu 

sunt reprezentate de: 
- activitatea de exploatare lignit prin lucrarile specifice de excavare 

steril/carbune, transport pe benzi transportoare steril/carbune, haldare steril 
si depozitare/expeditie carbune; 

- traficul rutier desfasurat pe infrastructura de drumuri de exploatare 
existente. 

Sursele de poluanti atmosferici specifice localitatilor din jurul perimetrului 
minier sunt reprezentate de: 

- activitatea de exploatare lignit prin lucrarile specifice de excavare 
steri/carbune, transport pe benzi transportoare steril/carbune, haldare steril 
si depozitare/expeditie carbune din perimetrele invecinate (Pinoasa, Tismana si 
Garla-Rovinari); 

- producerea energiei electrice prin arderea lignitului in termocentrala 
Rovinari; 

- unitatile industriale - statie de filer si statie betoane, unitati de 
reparatie si intretinere utilaj minier si energetic; 

- arderea combustibililor solizi (lemne, deseuri lemnoase) în sisteme 
casnice de încalzire si preparare a hranei, în cele mai multe dintre localitati; 

- traficul rutier local si de tranzit. 
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În zona miniera calitatea aerului este monitorizată prin măsurări 
continue în puncte fixe prin intermediul unei staţii automate amplasata în 
Rovinari (staţia GJ-2) – Str. Constructorilor nr.7 amplasata intre sediul 
principal al carierei Rosia de Jiu si statia de filer si betoane SC ARMEANCA 
PREST COM SRL. 

Conform monitorizarii prezentata in “Raportul privind calitatea aerului in 
judetul Gorj anul 2020”, pragurile de calitate a aerului (valori limită pentru 
protecţia sănătăţii umane) conform Legii nr. 104/2011 nu au fost depasite 
pentru nici unul dintre indicatorii monitorizati (SO2, NO, NOx, NO2, CO, O3, 
pulberi (PM10). 

�  Bunurile materiale 
Pe suprafata solicitata pentru continuarea exploatarii nu au fost 

identificate bunuri materiale-caldiri sau alte structuri ce necesita 
dezafectarea/relocarea. 

In ceea ce priveste mediul înconjurator, zona este de valoare de 
conservare redusa - resursele de apa (paraie, etc.), habitatele si peisajul sunt, 
in mare masura antropizate. 

�  Patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele 
arheologice 

In perimetrul minier sau in vecinatatea acestuia nu se gasesc elemente 
de partimoniu cultural conform definitiei din art. 1 al Decretului nr. 187/1990. 

�  Peisajul 
Zona de extindere a fluxului de exploatare, se află în raza comunei 

Farcasesti. Amplasamentul perimetrului minier Rosia de Jiu conform licentei 
ANRM Bucuresti numarul 3496/2002 este extins pe o suprafaţă de 1991.30 ha  
ha, in prezent amprenta fluxului de exploatare fiind de 1476.64 ha, diferenta 
reprezentand suprafete neafectate de fluxul de excavare. 

Comuna Farcaseati are o suprafata de aproximativ 8406 ha din care 36% 
se afla in perimetre minier aprobate de catre ANRM Bucuresti pentru 
exploatarea lignitului. 

Zona studiata se afla în perimetrul prevazut pentru dezvoltarea 
industriei miniere. 

�  Riscuri de accidente majore și dezastre 
Estimarea efectelor pentru sanatatea umana si mediu s-a realizat prin 

compararea concentratiilor poluantilor monitorizati cu actele normative in 
vigoare (STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza 
HG 188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017). 

Pornind de la datele privind concentratiile pentru indicatorii monitorizati 
s-a  evaluat riscul pentru mediu si sanatatea populatiei. S-a considerat ca 
riscul pentru sanatate si mediu evolueaza dependent de concentratia 
poluantilor emisi din activitatea miniera. Aceasta înseamnă că o valoarea a 
concentraţiilor elementelor poluante din mediu peste limitele admise duce   
proporţional   la   o   creştere   a   riscului îmbolnăvirilor   din   zona   miniera 
investigata, respectiv o valoare  a   concentraţiilor   elementelor   poluante   din   
mediu   sub limita admisa duce   la   un risc scazut al îmbolnăvirilor. 

La nivelul zonei locuite din imediata vecinatate a lucrarilor miniere 
propuse, asa cum rezultă din monitorizarea prezentata anterior, nu s-au 
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depăsit valorile limită/tintă pentru protectia sănătătii umane, reglementate 
prin STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza 
HG 188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017, la niciunul dintre punctele 
monitorizate, prin urmare starea de sanatate a populatiei nu este afectata 
peste limitele de reglementare. 

Probabilitatea de apariţie a potenţialelor accidente legate de exploatarea 
miniera a lignitului (alunecari de teren, inundatii, incendii) conform datelor de 
proiectare şi a literaturii de specialitate esre redus.  
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V. DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE 
PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI 

 
1. Identificarea efectelor semnificative – analiza multicriteriala 
Daca in capitolul anterior au fost prezentati factorii de mediu care sunt 

afectati de proiect in acest capitol cerinta articolului 3 al Directivei EIM este de 
a identifica efectele semnificative pe care proiectul le poate avea asupra 
mediului. Pentru indicarea efectelor semnificative Ordinul 269/2020 propune 
analiza multicriteriala, detaliata in Anexa nr.4, respectiv Ghidul privind cariere, 
exploatații miniere de suprafață, inclusiv instalații industriale de suprafață 
pentru extracție. 

In baza datelor prezentate in Cap. III si a Listei de control intocmite in 
cadrul etapei de definire a domeniului evaluarii, consideram că prin specificul 
activităţii, este posibil ca majoritatea factorilor de mediu care fac obiectul 
reglementărilor în domeniul protecţiei mediului să fie influenţaţi. 

Prin urmare factorii de mediu relevanţi selectaţi pentru analizarea 
efectelor lucrarilor de exploatare lignit sunt: 

1 – aer; 
2 - apă; 
3 - sol; 
4 - schimbări climatice; 
5 – biodiversitate, floră şi fauna; 
6 - populaţie şi sănătate publică; 
7 - managementul deşeurilor; 
8 – peisaj; 
9 - patrimoniu cultural, arhitectonic şi arheologic; 
10 - mediul social – economic. 
Pentru evaluarea efectelor este necesară stabilirea unor criterii care 

derivă din calităţile fiecărui efect asupra fiecăruia dintre factorii de mediu 
selectaţi anterior. 

Stabilirea categoriei de impact şi măsurarea acesteia se face utilizand un 
sistem de notare numeric şi logic din punct de vedere al semnificaţiei fizice şi 
matematice ce se bazeaza pe CMA caracteristica pentru factorii de mediu 
stabilita prin acte normative (cand exista) sau prin comparare cu actiunile 
admise in obiectivele si tendintele de mediu. Se vor admite codificările din titlu 
pentru fiecare categorie de impact aferentă unui criteriu e evaluare. 
 

Criteriile luate in calcul sunt: 
a. criterii legate de dimensiunea proiectului – indica dacă activitatea 

minera propusa in perimetrul miner Rosia de Jiu  poate fi considerata „mare” 
sau „majora”. Dimensiunea exploatarii s-a realizat printr-o examinare a 
aspectelor comune exploatarilor miniere de lignit din judetul Gorj pentru care 
CE Oltenia detine licenta de exploatare, astfel: 

- criterii legale productia prognozata. Dintre cele noua perimetre miniere 
din judetul Gorj cariera Rosia de Jiu are productia anuala estimata cea mai 
mare (4800 mii tone lignit/an); 
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- criterii legate de necesarul de terenuri pana la expirarea licentei. 
Raportat la cele 4034.62 ha necesar de terenuri pentru cele noua perimetre 
miniere din judetul Gorj, cariera Rosia de Jiu are un necesar de 10.50%; 

- utilizarea resurselor naturale – apa. Cu toate ca apa nu este folosita in 
procesul tehnologic, cantitatea de apa rezultata din asecare si evacuata in 
receptor este un criteriu important de apreciere a marimii exploatarii. Avand in 
vedere conditiile hidrogeologice cantitatea de apa provenita din asecare si 
evacuata din cariera Rosia de Jiu este cea mai mare comparativ cu cele noua 
perimetre miniere din judetul Gorj (aproximativ 4,21 m3 apă/tona de lignit; 
conform date 2019). 

- praguri impuse de legislația națională pentru proiecte care necesită o 
EIM. Lucrarile propuse si incadreaza conform Legii 292/2018 in Anexa 1, la 
pct 19 – cariere si exploatatii miniere de suprafata ce depasesc 25 de ha. 

 
b. Criterii legate de locatie amplasament 
 
Conform datelor prezentate anterior la Capitolul “II.1.2. Alternative de 

amplasare a unor părți componente ale proiectului”, deoarece: 
- obiectivul minier Rosia de Jiu functioneaza in prezent in baza mai 

multor acte normative,  avize/autorizatii (Decretul 268/1985 si H.C.M. nr. 
178/1985, Licenţa de exploatare nr. 3496/2002, aprobata cu HG 1293/2007, 
Hotărârea nr. 399/2018, Hotărârea nr. 526/2019, Autorizaţia de mediu nr. 44 
din 14.07.2017, Autorizatiile de gospodarire a apelor nr. 125/2019 Incinta Vest, 
nr. 212/2018 Incinta depozit carbune, nr. 124/2019 Incinta Est, n. 126/2019 
Incinta Principala) 

- activitatea este strict legata de rezerva geologica identificata si este o 
continuarea a activitartii actuale in care se folosesc lucrarile de deschidere a 
campului minier existente, infrastructura de acces existenta, infrastructura de 
transport si depozitare steril si carbune existente, retelele de alimentare cu 
energie, apa si evacuare apa existente, incintele sociale si depozitele de 
materiale existente. Prin urmare este simplu de inteles ca alta locatie a 
exploatarii necesita ocuparea altor suprafete de teren necesare atat 
desfasurarii fluxului tehnologic cat si utilitatiilor (incinte sociale, depozite 
materiale, canale evacuare apa, retele de energie, apa, etc.) cu implicatii 
negative suplimentare asupra tuturor factorilor de mediu fata de 
amplasamentul actual unde 75% din suprafata pe care se vor desfasura lucrari 
de exploatare are in prezent folosinta industriala -este deja antropizata (din 
1991.30 ha suprafata perimetrului minier 1476.44 ha sunt ocupate in prezent 
de zona de excavare si haldare). 

In concluzie alegerea amplasmentului se bazează pe cerinta de a utiliza 
terenuri afectate anterior, astfel: 

- zona de excavare – lucrarile propuse si descrise in capitolul anterior sunt 
o continuare a lucrarilor de deschidere existente; 

- zona de haldare – haldarea interioara presupune rambleerea golului 
remanent, unul dintre obiectivele impuse de HG 856/2008. 

c) criteriile legate de efectele asupra mediului  
c.1.) Magnitudinea impactului - este dată de caracteristicile proiectului și 

ale efectelor generate de acesta, cum ar fi: 
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-Natura impactului: descrie impactul asupra factorului de mediu analizat, 
cu indicarea caracterului pozitiv sau negativ 

 
Tabelul V.1.- Natura impactului asupra mediului (NI) 

 
Scara efectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Negativ 
Impact care implică o modificarea negativă (adversă) a condițiilor 
inițiale sau introduce un factor nou, indezirabil 

-5 

P ozitiv 
Impact care implică o îmbunătățire a condițiilor inițiale sau introduce 

un factor nou, dezirabil. 
5 

Ambele 
Impact care implică o modificare negativă  (adversă) dar în același 

timp și una pozitivă  a condițiilor inițiale 0 

 
-Tipul impactului:  

Tabelul V.2.- Tipul impactului asupra mediului (TI) 
 

Scara efectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Cumulat 
Impact care acționează împreună cu alt impact afectând același factor 
de mediu sau receptor 

5 

Secundar 
Impact direct sau indirect ca rezultat al interacțiunii repetate dintre 
componentele proiectului și factorii de mediu 

3 

Indirect 
Impactul rezultă din alte activități sau ca o consecință sau 
circumstan ță a proiectului 

2 

Direct 
Impactul  rezultă din interacțiunea directă dintre o activitate a planului 
și un factor de mediu 1 

 
- Reversibilitatea impactului - posibilitatea contracarării efectului generat 

cu refacerea factorului de mediu afectat 
 

Tabelul V.3.- Categorii de impact al reversibilităţii ef ectului (REV) 
 

Scara ef ectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Ireversibil Impactul este ireversibil dacă factorul de mediu nu mai poate reveni la starea 
inițială 

5 

Reversibil Impactul  este reversibil când factorul de mediu afectat (receptorul) poate reveni 
la starea inițială (dinaintea acțiunii impactului) 

1 

 
- Extinderea impactului – reprezinta zona in care va avea loc si va fi 

masurabil impactul. 
 

Tabelul V.4.- Categorii de impact al intinderii spatiale/scara la care acţionează  ef ectul (SC) 
 

Scara ef ectelor Caracterisricile efectelor Punctaj 
Transfrontieră Impactul  afectează factori de mediu la nivel internațional 10 
Națională Impactul  afectează factorii de mediu la nivel național 5 

Regională 
Impactul  afectează receptorii (factorii de mediu) pe o rază de aprox. 5 – 40 km 
de sursă și au o extindere regională 

3 

Locală 
Impactul afectează receptori locali în vecinătatea componentelor planului / 
proiectului. Un impact local apare de obicei pe o rază de până la 5 km de sursă 1 

 
- Durata/sincronizarea impactului - caracterizează perioada de timp din 

perioada analizata a lucrarilor de exploatare lignit şi a prevederilor acestora în 
care efectul poate apărea, aceasta poată fi: temporară (ex. diferite faze 
tehnologice), pe termen scurt, pe termen lung, permanent (pe întreaga durată a 
lucrarilor de exploatare lignit). 
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Tabelul V.5.- Categorii de impact al duratei unui ef ect (DV) 
 

Scara ef ectelor Caracterisricile efectelor Punctaj 

P ermanent 
Impactul se manifestă în toate fazele proiectului și rămâne activ și după închiderea 
proiectului. Altfel spus, cauzează schimbări permanente asupra resurselor biotice și 
abiotice sau asupra receptorilor (de ex. distrugerea unui habitat prioritar). 

10 

Termen lung 

Impactul se manifestă pe o perioadă lungă de timp (pe toată perioada de operare 
– estimată la mai mult de 25 ani), dar încetează odată cu închiderea proiectului (de 
ex. Zgomotul produs de instalații, emisii etc.). De asemenea, impactul are o durată 
lungă chiar dacă este intermitent, dar se manifestă pe toată durata de viață a 
proiectului (de ex. P erturbarea biodiversității în timpul operațiilor de întreținere a 
instalației). 

5 

Termen scurt 

Impactul se preconizează că va fi activ pentru o perioadă limitată, scurtă de timp 
și va înceta în totalitate la finalizarea activității care-l provoacă (de ex. zgomot și 
vibrații generate în timpul construcției). De asemenea, impactul are o durată scurtă 
dacă este eliminat prin măsuri adecvate sau factorul de mediu este restaurat (de ex. 
oprirea unei instalații dacă zgomotul produs de aceasta afectează receptorii) 

3 

Temporar Impactul se manifestă pe o durată scurtă de timp și eventual intermitent / ocazional 1 

 
- Intensitatea (amplitudinea) impactului: se referă la măsura calitativă 

/cantitativă a unui efect 
Tabelul V.6.- Categorii de impact al intensităţii unui ef ect (I) 

 
Categorii Descriere considerente punctare Punctaj 

Mare 

Factorul de mediu are o valoare sau/și o sensibilitate mare (de ex. situri Natura 
2000). Structurile și funcțiunile receptorului sunt afectate complet. P ierderea 
structurilor /funcțiunilor este vizibilă. Altfel spus, efectele manifestării 
impactului depășesc limitele naturale de variabilitate, cauzând perturbări 
ireversibile sau reversibile în perioade lungi de timp (>2 ani). 

5 

Medie 

Factorul de mediu are o valoare și / sau o sensibilitate medie. Structurile și 
funcțiunile receptorului sunt afectate dar structura / funcțiunea de bază nu este 
afectată. Altfel spus, efectele manifestării impactului depășesc limitele naturale 
de variabilitate ale receptorului, iar timpul de refacere este mediu (<2 ani) 

3 

Mică 

Factorul de mediu are o valoare sau /și o sensibilitate redusă. Impactul poate 
fi prevăzut dar este de obicei la limita detecției și nu conduce la modificări 
permanente în structurile și funcțiunile receptorului. Altfel spus, efectele 
manifestării impactului se încadrează în limitele naturale de variabilitate ale 
receptorului, fără a fi necesară refacerea receptorului. 

1 

 
- Frecvența impactului/probabilitatea - rata de recurență a impactului 

(sau condițiile care produc impactul) 
 

Tabelul V.7.- Categorii de impact al f recvenţei unui ef ect (PRO) 
 

Scara ef ectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Mare 
Condițiile sau fenomenele care produc efectul pot avea loc des și la intervale regulate 

şi frecvente. 
5 

Medie 
Condițiile sau fenomenele care produc efectul pot avea loc o dată sau de mai multe ori 
în timpul existenței proiectului. 

3 

Mică Condițiile sau fenomenele care produc efectul au loc rar . 1 

 
- Importanța ecologică – importanta factorului afectat pentru păstrarea 

integrităţii şi funcţiilor ecosistemului. 
Calitatea mediului receptor este în general identificată prin declararea 

zonelor de conservare, identificarea speciilor protejate și alte trăsături naturale 
valoroase 
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Tabelul V.8.- Categoria de impact a importantei ecologice  (IE) 
 

Scara ef ectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Mare Componentele biotice sunt mai pu țin comune și cu abundență limitată pe teritorii 
mai extinse / inclusiv în context transfrontieră. 

5 

Medie Componentele biotice sunt mai pu țin comune și cu abundență limitată în regiune. 3 
Mică Componentele biotice sunt comune și abundente la nivel local. 1 

 
- Valoarea pentru societate – valoarea atributului sau trăsăturilor mediului 

pentru societate 
 
Tabelul V.9.- Categorii de impact al valorii atribuite trasaturilor mediului pentru societate  (TMS) 

 
Scara ef ectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Mare 

Componentele valoroase ale mediului joacă un rol important, și direct în 

men ținerea nivelului economic, structurii sociale, stabilității comunității și 
caracterului comunităților locale, stării de sănătate şi bunăstării populaţiei locale. 

5 

Medie 
Componentele valoroase ale mediului joacă un rol important, dar indirect, în 
men ținerea nivelului economic, structurii sociale, stabilității comunității și 
caracterului comunităților locale, stării de sănătate şi bunăstării populaţiei locale. 

3 

Mică 
Componentele valoroase ale mediului joacă un rol limitat și indirect  în 
men ținerea nivelului economic, structurii sociale, stabilității comunității și 
caracterului comunităților locale. 

1 

 
- Impactul asupra sănătății umane fizice – gradul în care unele aspecte ale 

sănătății umane pot fi afectate 
 

Tabelul V.10.- Categorii de impact al sanatatii umane  (SU) 
 

Scara ef ectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Mare 
Efectele conduc la depăşirea valorilor de referin ţă şi la impact ridicat asupra 
sănătăţii umane 5 

Medie 
Efectele conduc la depăşirea valorilor de referin ţă, dar are un efect limitat 
asupra sănătăţii umane 

3 

Mică 
Efectul modifică minor condițiile inițiale; totuși, este mai mic decât valorile de 
referinţă prevăzute în legislaţie 

1 

 
- Sustenabilitatea - gradul în care impactul ar putea conduce la 

compromiterea abilităţii generațiilor următoare de a-și satisface nevoile 
 

Tabelul V.11.- Categorii de impact al sustenabilitatii  (S) 
 

Scara ef ectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Mare 
Efectul va conduce în timp scurt la epuizarea resursei  şi va compromite deci 
satisfacerea nevoilor generaţiei viitoare cu privire la acea resursă. 

5 

Medie 
Efectul va conduce la diminuarea unor resurse pe toată durata proiectului. 
Componentele valoroase ale mediului vor fi disponibile în continuare. 

3 

Mică 
Efectul nu afectează existen ța componentelor valoroase ale mediului sau 
utilizarea acestora ca resurse. 

1 
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c.2.) Senzitivitatea - sensibilitatea mediului receptor asupra căruia se 
manifestă efectul, inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbările 
pe care investitia le pot aduce. 

 
Tabelul V.12.- Categorii de impact asociate sezitivitatii amplasamentului  (SA) 

 
Scara ef ectelor Caracterisricile ef ectelor Punctaj 

Mare 
Un receptor care este de importanţă majoră pentru funcționarea sistemului din 
care face parte, care nu este rezistent la schimbări și care nu poate fi readus la 
starea inițială. 

5 

Medie 
Un receptor care este important pentru funcționarea sistemului din care face 
parte. P oate fi mai puțin rezistent la schimbări dar poate fi readus la starea 
inițială prin acțiuni specifice, sau se poate reface pe cale naturală în timp. 

3 

Mică 

Un receptor care nu este important pentru funcționarea sistemului din care face 

parte, sau care este important dar rezistent la schimbări (în contextul proiectului 
propus) și își va reveni rapid pe cale naturală la starea dinaintea impactului odată 
ce activitatea generatoare de impact se oprește. 

1 

 
Pentru stabilirea categoriei de impact şi a măsurii acestora se va utiliza 

un sistem de notare numeric şi logic din punct de vedere al semnificaţiei fizice 
şi matematice ce se bazeaza pe CMA caracteristica pentru factorii de mediu 
stabilita prin acte normative (cand exista) sau prin comparare cu actiunile 
admise in obiectivele si tendintele de mediu. 

Scara de bonitare este exprimata de la 1 la 5. Semnificatiea notelor este 
urmatoarea: 

�  1- semnifica un impact minor; 
�  3 – semnifica un impact moderat; 
�  5 – semnifica un impact major (semnificativ); 

Astfel cand exista modificari ale calitatii factorilor de mediu, nota de 
bonitare va capata, progresiv, valori supraunitare, pe masura existentei 
riscului afectarii factorilor de mediu. 

Formula de completare a matricei de impact a utilizat tabelele prezentate 
anterior pentru evaluarea impactului în funcţie de fiecare efect şi pentru 
fiecare factor de mediu. In cele ce urmeaza este prezentata matricea de 
identificare a efectelor asupra mediului exercitate de activitatea miniera 
propusa. 

În continuare se vor interpreta rezultatele generate de matricea de 
impact pentru fiecare factor de mediu: 

Aer - factorul de mediu aer va fi afectat direct si cumulativ de emisiile de 
zgomot si pulberi, cu caracter local, pe termen scurt cu o intensitate a 
impactului medie, insa impactul este reversibil prin lucrarile de inchidere. In 
privinta modificarii circuitului carbonului si oxigenului in natura prin 
defrisarea padurii si ocuparea suprafetelor agricole impactul negativ se va 
manifesta la scara regionala, pe termen lung cu o magnitudine si senzitivitate 
medie, insa impactul este reversibil prim lucrarile de redare in circuitul 
productiv. Pe acest considerent si in baza monitorizarii prezentate putem 
afirma că lucrarile de exploatare lignit nu vor genera un efect negativ peste 
limitele admise de actele normative in vigoare (STAS 12574/1987, LEGEA nr. 
104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 si  SR 
10009/2017). 
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Dacă privim fiecare efect în parte, observăm că impactul negativ al  
poluării aerului nu atinge pregul limita reglement si important scara la care 
acţionează este locala. 

 
Apă 
Efectele generate de prevederile investitiei analizate asupra factorului de 

mediu apă generează un impact ce se incadreaza in prevederile si Actele de 
reglementare legale (Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 
352/2005 ce modifica si completeaza HG 188/2002 si Ord. 31/2006).  
Impactul asupra apelor de suprafata este direct si cumulativ, cu extindere 
locala, reversibil, pe termen scurt si intensitate medie. In schimb impactul 
asupra apei subterane prin schimbarea conditiilor hidrogeologie se va 
manifesta pe o perioada mai lunga de timp, dar este si el reversibil. În 
concluzie, impactul negativ asupra factorului de mediu apă nu este unul cu 
magnitudine si senzitivitate medie. Trebuie luat în considerare totuşi faptul că 
pentru lucrarile de exploatare lignit, care fac obiectul analizei, factorul de 
mediu apă este unul mai puțin influențabil din punct de vedere al calitatii 
evacuarii si semnificativ din punct de vedere al modificarii bilantului hidric. 

Sol 
Solul este unul din factorul de mediu asupra caruia lucrarile de 

exploatare lignit au un impact direct si cumulativ negativ mediu, insa se 
manifesta local si este reversibil prin lucrarile de refacere a mediului. 

Pentru investitia analizata există o probabilitate mică de poluare în mod 
accidental a solului cu substanţe chimice (lubrifianti si combustibili). 

Schimbările climatice 
In cazul de fata impactul asupra schimbarilor climatice este generat de 

defrisarea padurii si scoaterea din circuitul agricol a suprafetelor. In privinta 
defrisarii paduri daca ne raportam la procentul ce se va defrisa 6.43 % din total 
suprafata impadurita in Com. Farcasesti si 0.10% din suprafata judetului Gorj 
si faptul ca pe toata perioada sunt propuse lucrari de redare in circuitul silvic 
putem spune ca impactul negativ nu atinge pragurile limita reglementate.  

Biodiversitate, floră și faună 
Acest factor de mediu este unul afectat negativ direct si cumulativ, pe 

termen lung, cu intensitate medie si impact reversibil prin lucrarile de 
ecologizare propuse. Asupra biodiversitatii se exercita aceleaşi efecte generate 
de ocuparea ternului si disparitia habitatelor şi efecte corelate de poluanti ce 
nu ating pragurile limita reglementate (ex. cum ar fi efectul apelor uzate 
evacuate, zgomotului si imisiilor de pulberi). In concluzie efectele poluării apei 
şi aerului asupra biodiversităţii au un impact mai redus decât în cazul 
factorilor de mediu propriu-zişi deoarece se pune problema dispersiei 
poluanţilor. Astfel emisia de poluanţi în atmosferă conduce automat la 
poluarea aerului, însă dispersia poluanţilor face ca efectele generate de aceştia 
asupra florei şi faunei să fie mult mai reduse, datorită concentraţiei reduse de 
poluanţi, care apare într-un anumit punct din apropierea sursei de poluare şi 
la un moment dat. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul dispersiei apei uzate. 

Ţinând cont de aceste considerente la completarea matricei de impact, a 
rezultat că impactul total al efectelor considerate asupra biodiversităţii nu va 
reprezenta o problemă de mediu pentru investitia analizata atata timp cat 
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extinderea lucrarilor de exploatare se face in limita stabilita prin proiect si 
ocuparea terenului se va face esalonat corelat cu Strategia energetica si 
necesarul de lignit.  

 
Populaţie şi sănătate publică 
La fel ca în cazul impactului asupra aerului si apei, investitia nu 

generează efecte negative semnificative asupra populaţiei şi sănătăţii publice. 
La nivelul comunitatii, asa cum rezultă din monitorizarea prezentata nu s-au 
depăsit valorile limită/tintă pentru protectia sănătătii umane, reglementate 
(STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza HG 
188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017) la niciunul dintre punctele 
monitorizate, prin urmare starea de sanatate a populatiei nu este afectata 
peste limitele de reglementare de lucrarile de exploatare lignit. 

Patrimoniu cultural 
Ca urmare a amplasamentului si al pozitei fata de monumentele istorice 

(monumente, situri si ansambluri arheologice, monumente si ansambluri de 
arhitectura, cladiri memoriale, monumente si ansambluri de arta plastica si cu 
valoare memoriala, zone istorice) lucrarile minier propuse nu vor influenta 
patrimonial cultural. Considerăm ca efectul asupra patrimoniului cultural este 
neutru. 

Mediul economico-social 
Un impact pozitiv este cel generat de mentinerea conditiilor socio-

economică la nivel local in perioada de exploatare. 
Pe termen lung insa zona miniera se va confrunta în principal cu lipsa 

previziunii asupra sustenabilităţii sale economice, în primul rând a activităţilor 
sale predominat industriale, bazate pe resurse de lignit. 
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Tabelul V.13.- CRITERIILE DE EVALUARE A EFECTELOR POSIBILE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

Factor de 
mediu 

Efect asupra 
factorului de 

mediu 

Magnitudinea impactului 

Magnitudinea 
 impactului 

Magnitudinea 
totala 

Senzitivitatea Senzitivi
tatea 
totala 

Natura  Tipul Reversibilitatea Extinderea  Durata Intensitatea 
Frecventa/ 

Probabilitatea 
Importanta 
ecologica 

Valoarea 
trăsăturilor 
mediului 
pentru 

societate 

Sanatate 
umana Sustenabilitatea 

NI TI REV SC DV I PRO IE TMS SU S SA 

F
ac

to
ri

 d
e 

m
ed

iu
 f

iz
ic

i 

AER 

-modificarea 
circuitului                                                                                   
carbonului si 
oxigenului in natura 

negativ cumulat reversibil regionala 
termen 
lung 

medie mare mica mica mica mica medie 

1.79 

medie 

2.08 

-5 5 1 3 5 3 5 1 1 1 1 1.91 3 

-emisii acustice 
negativ cumulat reversibil locala termen 

scurt 
mica mare mica mica medie mica medie mica 

-5 1 1 1 3 1 5 1 1 3 1 1.18 1 

-poluare cu pulberi 
si gaze 

negativ cumulat reversibil locala 
termen 
scurt 

mica mare mica mica  medie mica medie mica 

-5 5 1 1 3 1 5 1 1 3 1 1.55 1 

APA 

-evacuarea apelor 
in emisar (din 
asecare si uzate de 
la incinta) 

negativ cumulat reversibil locala termen 
scurt 

mica mare mica mica mica mica medie mica 

-5 5 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1.36 1 

-modificarea 
bilantului hidric 

negativ cumulat reversibil locala 
termen 
lung 

medie mare medie medie medie 
medie 

medie medie 

-5 5 1 1 5 3 5 3 3 3 3 2.45 3 

SOL 

-ocupare temporara 
teren ex pt. flux de 
excavare si haldare 

negativ cumulat reversibil locala termen 
lung 

medie mare medie medie medie mediu medie medie 

-5 5 1 1 5 3 5 3 3 3 3 2.45 3 
-ocupare de lunga 
durata teren zona 
utilitati 

negativ cumulat reversibil locala 
termen 
lung 

medie mare mica mica mica medie medie medie 

-5 5 1 1 5 3 5 1 1 1 3 1.91 3 
-poluare 
accidentală cu 
substanţe 
periculoase 

negativ direct reversibil locala temporar mica mica mica mica mica mica mica mica 

-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.45 1 

-reabilitarea 
mediului 

pozitiv cumulat reversibil locala 
termen 
lung 

medie mare mica mica mica mica medie medie 

5 5 1 1 5 3 5 1 1 1 1 2.64 3 

Schimbări 
climatice si 

conditii 
meteo. 

-influenteaza 
schimbarile 
climatice prin 
taierea padurii 

negativ cumulat reversibil regionala termen 
lung 

medie mare mica mica mica mica medie medie 

-5 5 1 3 5 3 5 1 1 1 1 1.91 3 

- creste gazelor cu 
efect de seră  (SO2, 
NOx) prin emisiile  
rezultate de la 
utilaje auxiliare 

neutru cumulat reversibil locala 
termen 
scurt 

mica mica mica mica mica mica medie mica 

0 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1.45 1 

Topografie 

- degradarea 
peisajului natural 
prin lucrarile 
specifice activitatii 

negativ cumulat reversibil locala 
termen 
lung 

medie mare mica medie medie mediu medie medie 

-5 5 1 1 5 3 5 1 3 3 3 2.27 3 

- schimbarea 
raportului dintre 
teritoriul natural si 
cel antropizat 

negativ cumulat reversibil locala termen 
lung 

medie mare mica mica mica mica medie mica 

-5 5 1 1 5 3 5 1 1 1 1 1.73 1 

d
e 

m
ed

i
u

  
b

io
loBiodiversiate, 
floră și faună 

- efectele asociate 
poluării 

negativ cumulat reversibil locala 
termen 
scurt 

mica medie mica mica mica medie medie 1.64 mica 2 
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aerului,solului şi 
apei asupra 
biodiversităţii 
(caracterizate însă 
cumulativ) 

-5 5 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1.18 1 

- efectul  asociat 
ocuparii  
terenurilor - 
distrugerea habitate 
naturale 

negativ cumulat reversibil locala 
termen 
lung 

medie mare mica mica medie medie medie medie 

-5 5 1 1 5 3 5 1 1 3 3 2.09 3 

F
ac

to
ri

  
so

ci
o-

ec
on

om
ic

i 

Mediul social- 
economic 

-dezvoltare 
socio-economică 

pozitiv cumulat reversibil locala 
termen 
scurt 

mica medie mica mica mica minor medie 

1.05 

mica 

0.5 5 5 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2.09 1 
-indicatori 
demografici 

neutru   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabelul V.14.- CARACTERIZAREA MAGNITUDINII IMPACTULUI 

 
 

Scara ef ectelor Punctaj Factori de mediu f izici Factori de mediu biologici Factori de mediu sociali 

Mica ≤ 1 

Impact temporar sau pe termen scurt 
asupra receptorilor (resurselor) fizici, 
localizabil și detectabil, care cauzează 
modificări peste variabilitatea naturală, 
fără a modifica funcționalitatea sau 
calitatea receptorului (resursei). Mediul 
revine la starea dinaintea impactului după 
încetarea activității care cauzează 
impactul. 

 
Impact asupra unei specii care se 
manifestă doar la nivelul unui grup 
de indivizi pe o perioadă scurtă de 
timp (o generație sau mai pu țin), 
dar nu afectează alte niveluri 
trofice sau populația speciei 
respective 

 
Impact asupra unui grup 
specific /comunitate sau asupra 
bunurilor materiale (culturale, 
turism etc.) pe o perioadă 
scurtă de timp, care însă nu se 
extinde și nu generează 
perturbări  

 

Medie 1-3 

Impact temporar sau pe termen scurt 
asupra receptorilor (resurselor) fizici care 
se poate extinde peste scara locală și poate 
produce modificarea calității sau 
funcționalității receptorului (resursei). 
Totuși, nu este afectată 
integritatea pe termen lung a receptorului 
(resursei) sau a oricărui receptor 
dependent. Dacă extinderea impactului 
este mare, atunci și magnitudinea poate fi 
mare. 

AER 
AP A 
SOL 
TOPOGRAFIE 
SCHIMBARI 
CLIMATICE 
 

Impact asupra unei specii care se 
manifestă la nivelul unei părți din 
populație și poate cauza modificări 
în abundență și / sau o reducere a 
distribu ției de-a lungul uneia sau 
mai multor generații, dar nu 
afectează integritatea pe termen 
lung a populației speciei sau a altor 
specii dependente. Caracterul 
cumulativ și mărimea consecințelor 
sunt importante. Dacă extinderea 
impactului este mare, atunci și 
magnitudinea poate fi mare. 

FLORA 
FAUNA Impact asupra unui grup 

specific / comunitate sau 
asupra bunurilor materiale care 
poate genera schimbări pe 
termen lung dar nu afectează 
stabilitatea generală a 
grupurilor, comunităților sau a 
bunurilor materiale. Dacă 
extinderea impactului este 
mare, atunci și magnitudinea 
poate fi mare. 

DEZVOLTARE 
SOCIALA SI 
ECONOMICA 

Mare/semnificativ 
 

≥ 3 

Impact asupra receptorilor (resurselor) 
care poate provoca modificări ireversibile 
și peste limitele admise, la scară locală sau 
mai mare. Modificările pot altera 
caracterul pe termen lung al receptorului 
(resursei) și al altor receptori dependen ți. 
Un impact care persistă după încetarea 
activității care-l produce are o magnitudine 
mare. 

 
Impact asupra unei specii care se 
manifestă asupra întregii populații 
și cauzează declin în abunden ță și 
/sau schimbări în distribuție peste 
limita de variație naturală, fără 
posibilitate de recuperare sau 
revenire sau care se manifestă de-a 
lungul mai multor generații. 

 
Impact asupra unui grup 
specific / comunitate sau 
asupra unuia sau mai multor 
bunuri materiale care cauzează 
modificări pe 
termen lung sau permanent și 
afectează stabilitatea generală 
și starea acestora. 

 

 
 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OB IECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL G ORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIG NIT” 

Sim bol 805-881 

 

312 

 

 
 

Tabelul V.15.- CARACTERIZAREA SENZITIVITATII RECEPTORULUI 
 

Scara ef ectelor Punctaj Factori de mediu f izici Factori de mediu biologici Factori de mediu sociali 

Mica ≤ 1 

Un receptori / resursă care nu este 
important pentru funcționarea 
ecosistemelor sau serviciilor, sau 
care este important dar rezistent la 
schimbări (în contextul activităților 
propuse) și își va reveni rapid pe 
cale naturală la starea dinaintea impactului 
odată ce activitatea 
generatoare de impact se oprește 

 O specie sau un habitat care nu 
este protejată sau listată. Este 
comună sau abundentă; nu este 
critică pentru funcțiunile 
ecosistemului sau a altor 
ecosisteme (de ex. pradă pentru 
alte specii sau prădător al speciilor 
de rozătoare); nu reprezintă 
elemente cheie pentru stabilitatea 
ecosistemului. 

 
Bunurile materiale și 
elementele 
socio – economice afectate nu 
sunt considerate semnificative 
din punct de vedere al 
resurselor, 
și nu au o valoare mare 
economică, culturală sau 
socială. 

DEZVOLTARE 
SOCIALA SI 
ECONOMICA 

Medie 1-3 

Un receptor / resursă care este 
important pentru funcționarea 
ecosistemelor / serviciilor. Poate fi 
mai pu țin rezistent la schimbări dar 
poate fi readus la starea inițială 
prin acțiuni specifice, sau se poate 
reface pe cale naturală în timp. 

AER 
AP A 
SOL 
TOPOGRAFIE 
SCHIMBARI 
CLIMATICE 

O specie sau un habitat care nu 
este protejat sau listat; este 
răspândită global dar este rară în 
zona planului / proiectului. Este 
importantă pentru funcționarea și 
stabilitatea ecosistemului și este 
amenin țată sau populația este în 
declin. 

FLORA 
FAUNA 

Elementele socio – economice 
afectate nu sunt semnificative 
în contextul general al zonei 
analizate însă au o semnificație 
locală mare. 

 

Mare/semnificativ 
 

≥ 3 

Un receptor / resursă care este 
critic pentru ecosisteme / servicii, 
nu este rezistent la schimbări și nu 
poate fi readus la starea inițială 

 
O specie sau un habitat care este 
protejată prin directivele relevante 
sau convenții internaționale. Este 
listată ca fiind rară, amenin țată sau 
vulnerabilă (IUCN); este critică 
pentru stabilitatea și 
funcționalitatea ecosistemului. 

 Elementele socio – economice 
afectate sunt protejate în mod 
specific prin legislația 
națională 
sau internațională și sunt 
semnificative pentru 
comunitățile 
din zona proiectului sau la 
nivel regional / național. 
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Tabelul V.16.- SEMNIFICAȚIA GENERALĂ A IMPACTULUI 
 
Pentru determinarea semnificației generale a impactului s-au avut în vedere următoarele elemente cheie: 
- Magnitudinea impactului (scară, durată, intensitate etc.) 
- Valoarea / senzitivitatea receptorului. 
 

 

 
Magnitudine mică 

≤ 1  
Magnitudine medie 

1-3 
Magnitudine mare/semnificativ 

≥ 3  
Valoare / 

senzitivitate mică 
≤ 1  

Minor 
„FACTORII SOCIALI SI 

ECONOMICI” 
Minor Moderat 

Valoare / 
senzitivitate medie 

1-3  
Minor 

Moderat 
„FACTORII DE MEDIU FIZICI” 

„FACTORII DE MEDIU BIOLOGICI” 
Major 

Valoare / 
senzitivitate mare-

semnificativ 
Moderat Moderat Major 

Semnificația impactului 
Fără impact sau 
nesemnificativ Impactul nu generează efecte cuantificabile (vizibile sau măsurabile) în starea naturală a mediului. 

Semnificație 
Minoră 
≤ 1  

Impactul are magnitudine mică, se încadrează în standarde și / sau este asociat cu receptori cu 
valoare / senzitivitate mică sau medie. Impact cu magnitudine medie care afectează receptori cu 
valoare mică 

Semnificație 
Moderată 

1-3  

Impact care se încadrează în limite, cu magnitudine mică afectând receptori cu valoare mare, sau 
magnitudine medie afectând receptori cu valoare medie sau magnitudine mare afectând receptori cu 
valoare medie. 

Semnificație 
Majoră-

semnificativ 
≥ 3  

Impact care depășește limitele și standardele și are o magnitudine mare afectând receptori cu valoare 
medie sau magnitudine medie afectând receptori cu valoare mare. 
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Tabelul V.17.- SEMNIFICAȚIA IMPACTULUI 
 
 

Semnificația 
impactului 

Efecte asupra com ponentei 
biotice (biodiversitate) 

Efecte asupra componentei 
abiotice (socio – economic) Aria de îngrijorare Consecințe pentru 

titularul proiectului 

Minora 

Schimbări în habitate sau 
specii care pot fi observate 
și măsurate, dar sunt la 

aceeași scară cu 
variabilitatea naturală 

Perturbare posibilă a altor 
activități și influență minoră 

asupra veniturilor și 
oportunităților. Disconfort 
în limite acceptabile. Nu 

sunt efecte asupra sănătății 
/ calității vieții populației 

Îngrijorare temporară locală 
a unor persoane sau grup 
care resimt disconfortul 

Conștientizează 
impactul potențial și 

manageriază activitatea și 
operațiile în vederea 

minimizării interacțiunilor 
 

Moderată 

Schimbări în habitate sau 
specii peste variabilitatea 

naturală, cu un potențial de 
recuperare de până la 2 ani. 

Exemplu: perturbări ale 
habitatelor și speciilor 

Schimbări în activitatea comercială 
care duc la pierderi de venituri sau 

oportunități în intervalul de 
variabilitate / risc normal. 

Efect posibil însă puțin probabil de 
afectare a sănătății / calității vieții. 

Risc redus de accidente  
Exemplu: ocupare de suprafețe 

reduse de teren valoros 

Îngrijorare extinsă, articole 
de presă, fără campanii 

susținute 

Măsuri de minimizare a 
extinderii impactelor 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL G ORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

315 

 

2. Descrierea efectelor semnificative asupra mediului  
 
Acest  capitol  se  axează  pe  descrierea  formelor  specifice  de  impact  

asupra  mediului si sociale care pot fi asociate lucrarilor de exploatare lignit 
din perimetrul Rosia de Jiu. 

Descrierea formelor de impact negative semnificative asupra mediului 
determiante de vulnerabilitatea activitatii in fata riscului de accidente si/sau 
dezastre vor fi prezentate in Capitolul VIII. 

 
2.1. Construirea și existența proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrările 

de demolare 
 
Conform capitolelor anterioare lucrarile miniere in perimetrul analizat au 

inceput in anul 1973, iar in prezent cadrul legal al funcţionării exploatării 
miniere este: 

-Licenţa de exploatare ANRM  Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata 
cu HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-30.10.2026; 

- Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 
declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"; 

- Hotărârea nr. 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și 
punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 
8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

-Autorizaţia de mediu nr. 44 din 14.07.2017; 
-Autorizatiile de gospodarire a apelor nr. 125/2019 Incinta Vest, 

212/2018 Incinta depozit carbune, 124/2019 Incinta Est, 126/2019 Incinta 
Principala eliberate de A.N. APELE ROMANE – Administratia Bazinala de Apa 
Jiu. 

In prezent dotarea tehnica existenta, dotarile de suprafata (incinte 
miniere, drumuri de acces, retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, 
retelele de alimentare cu energie electrica) si depozitul de carbune asigura 
buna desfasurare a lucrarilor tehnologice, a interventiilor si a deservirii carierei 
pentru toata perioada de valabilitate a licentei de exploatare. Altfel spus din 
suprafata totala a perimetrului minier Rosia de Jiu de 1991.30 ha in prezent 
pe 75% s-au desfasurat lucrari de exploatare si lucrari de inchidere.  

 
In concluzie se analizaeaza continuarea lucrarilor de excavare steril, 

excavare carbune, haldare steril si expeditie carbune in perimetrul minier Rosia 
de Jiu pe 423.71 ha din totalul de 514.66 ha neafectate miniere. 

Perioada de exploatare estimata va fi de 7 ani incepand cu anul 2020 si 
pana la data de 30.10.2026. Activităţile importante care se vor desfăşura în 
cadrul perimetrului minier, pe durata acestei perioade, vor fi următoarele: 
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-  etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate in 
principal prin realizarea expropierilor de terenuri agricole si silvice cu defrisarea  
vegetatiei forestiere. 

- etapa de exploatare a extrasului geologic ce presupune urmatoarele 
lucrari : 

- excavarea se realizeaza cu 9 excavatoare cu rotor, din care: 3 
excavatoare tip SRS 2000×30/7, 5 excavatoare tip ERc 1400×30/7 si 1 
excavator tip SRS 1300×26/3,5. Transportul sterilului si carbunelui rezultat 
în urma excavatiilor, se realizeaza pe benzi transportoare tip B 1600÷2250. La 
iesirea din cariera, distributia sterilului si a carbunelui se face prin intermediul 
benzilor de distributie amplasate în nod. Pe treptele inferioare distributia se 
realizeaza prin intermediul utilajelor de tip MHD si MAN. 

- haldarea sterilului provenit din treptele de excavare se realizeaza în 
halda interioara cu 5 masini de haldat, din care: 1 transbordor cu brat în 
consola tip MH 4400.170, doua masini de haldat tip A2RsB 12500.95, o 
masina de haldat tip A2RsB 6500.90 si o masina de haldat tip A2RsB 
6300.95. Sterilul va fi transportat la halda interioara Rosia de Jiu. 

- depozitarea carbunelui se realizeaza in depozitul de carbune Rosia de 
Jiu pus in functiune in anul 2019. Expeditia carbunelui catre termocentrala 
Rovinari se face pe magistrala compusa din transportoarele TMC401.1-
TMC401-TMC402 ce apartine S.E. ROVINARI si traverseaza zona locuita Rosia 
de Jiu. 

- etapa de inchidere si post-inchidere ce incepe dupa expirarea licentei de 
exploatare si dureaza 6 ani. 

In aceasta perioada incep lucrarile de inchidere a perimetrului minier si 
continua lucrarile de ecologizare incepute inca din perioada de activitate. 

Potrivit tehnologiei de închidere si ecologizare a perimetrelor miniere la 
încetarea activitatii de exploatare sunt prevazute urmatoarele tipuri de lucrari 
pentru întreaga suprafata a perimetrului minier, conform licentei de 
exploatare, si anume: 

- lucrari pentru recuperarea materialelor, utilajelor, instalatiilor, 
mijloacelor de transport si a celorlalte mijloace fixe ce pot fi recuperate; 

- lucrari pentru demontarea instalatiilor de alimentare cu energie 
electrica; 

- dezafectare constructii. 
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2.2. Utilizarea resurselor naturale 

2.2.1. Utilizarea resurselor naturale – terenurile, peisajul 

 
Tipurile de folosinta si ocupare a terenurilor sunt in acord cu 

caracteristicile elementelor de mediu din zona cercetata – comuna Farcasesti, 
jud. Gorj.  

Principalele tipuri de folosinta la nivelul comunei Farcasesti sunt: 
a. teren agricol = 34.24% din care: 
- arabil = 16.02%; 
- pasune = 15.00%; 
- faneata = 0.59%; 
- livada = 1.53%; 
- vie = 1.08%. 
b. padure = 51.38%; 
c. constructii = 4.32%; 
d. neproductiv = 10.06%. 
In prezent mărimea suprafeţelor forestiere si agricole a scazut datorită 

exploatarii lignitului in cele trei cariere de pe teritoriul comunei Farcasesti 
(Pesteana Nord, Rosia de Jiu si Pinoasa). Insa incepand cu anii 1985-1990 sau  
eliberat de fluxuri primele terenuri miniere si au inceput lucrarile de redare in 
circuitul agricol si silvic. 

Folosinta actuala a terenului din perimetrul miner este mixta, constand 
din activitatea de exploatare lignit, paduri si suprafete agricole, preponderent 
pasuni.  

Prin extinderea frontului de lucru (in limita perimetrului minier aprobat) 
folosinta actuala a terenului se va modifica astfel: 

- va fi scoas din circuitul agricol 142.52 ha din totalul de 174.07 ha 
disponibile in perimetrul minier;  

- va fi scos din circuitul silvic  277.72 ha din totalul de 377.12 ha 
disponibile in perimetrul minier. 

Activitatea miniera chiar dacă insumeaza o suprafata a perimetrului de 
1991.30 ha se va extinde pe 423.71 ha, diferenta pana la 1991.30 ha o 
reprezinta suprafetele ocupate in prezent de fluxul de exploatare si suprafetele 
ecologizate. Astfel suprafaţa relativ redusa a necesarului de terenuri,  poziţia  
izolată şi  deschiderile  limitate  ale  priveliştilor,  determină  un  impact  minor 
la nivel local, al peisajului. La scară locală (în limitele zonei de influenţă a 
activitatii), impactul asupra peisajului va fi mediu si reversibil, prin 
schimbarea folosinţei tradiţionale a terenurilor, modificarea topografiei si 
vegetaţiei.  Pierderea terenurilor şi folosinţelor actuale din perimetrul minier au 
fost evaluate ca având o însemnătate moderată la scară locală. In  afara  
amplasamentului  proiectului si in suprafata neafectata de lucrari miniere 
cuprinsa in perimetrul de licenta (90.95 ha din care 61.55 ha pasune si 59.40 
ha padure),  folosinţa  tradiţională  a  terenurilor  va  continua. Aceasta va  
asigura  păstrarea  atributelor  esenţiale  ale  peisajului,  precum  
juxtapunerea  de  zone  împădurite şi  de  pajişte deschisă care  vor  fi  vizibile  
din  numeroase   puncte   de   observaţie şi   vor   rămâne   nealterate   atât   în   
zona   din   jurul   amplasamentului minier cât şi în perimetrul minier.Când nu 
va mai exista necesitatea funcţională miniera toate terenurile afectate de 
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lucrari miniere vor fi introduse in circuitul silvic,  agricol sau acvatic si predate 
comunitatii locale. 

În concluzie, având în vedere continuarea activitati miniere se 
prognozează următoarele forme de impact asupra peisajului:  

- modificarea elementelor cadrului natural;  
- modificarea raportului dintre peisajul natural/antropizat;  
- modificarea raportului dintre categoriile de folosinţă a terenurilor;  
- modificarea valorii estetice a peisajului. 
 
2.2.2 Utilizarea resurselor naturale – solulul 

 
Exploatarea in cariera, prin lucrari miniere la zi, duce la modificari 

majore in configuratia solului. Lucrarile de exploatare vor impune inlaturarea 
vegetatiei, dislocarea si transportul unor cantitati mari de substanta minerala 
utila si steril, rezultand suprafete noi care sunt intr-o continua modificare pe 
perioada cat cariera este in exploatare.  

Astfel activitatea miniera propusa poate provoca un impact fizic sau 
mecanic (eroziunea şi compactarea solului, tasare, amestecarea straturilor şi 
modificarea densităţii) si impact chimic si biologic. 

 
Forme de impact biologic  
În locul solurilor existente înainte de începerea activitatii miniere se vor 

întalni materiale litologice ce stau la baza Protosolurilor antropice 
(Entiantrosoluri).  

In functie de natura granulometrica a materialelor din halde, precum si de 
formele de relief pot rezulta urmatoarele tipuri de sol: 

Entiantrosol spolic - au reactie slab alcalina (8,2-8,5), continut mijlociu-
mare de CaCO3% (5,7-13,1%), continut mic de materie organica (0,20-1,36%). 
Continutul de fosfor mobil este foarte mic (5,7-7,7 ppm), iar continutul de K 
mobil este mic-mijlociu (86-150 ppm). 

Entiantrosol spolic - insusirile fizico-chimice sunt moderate. Reactia solului 
este slab acida — slab alcalina (6,7-7,9), continutul de CaCO3 este mijlociu (9,1-
10,6%), iar continutul de materie organica este mijlociu (2,60-3,16%). Cat 
priveste continutul de P mobil, acesta este mic (20,7-33,4%), iar continutul de K 
mobil este mic-mijlociu (60-228 ppm). Materialele componente acestei unitati de 
sol sunt materiale cu pretabilitate moderata pentru activitati productive. 

Entiantrosol spolic - insusirile fizico-chimice sunt mai putin 
satisfacatoare, în special granulometria (textura LA/AL), continut de CaCO3 
mare (12,2%) si continut mic de fosfor mobil (11-13,1 ppm). Sunt materiale 
moderat pretabile pentru activitati productive. 

 
Forme de impact chimic 
În etapa de exploatare poate interveni poluare fizica sau chimica a 

solului în primul rand prin generarea pulberilor sedimentabile, eventualele 
scurgeri de  combustibili si lubrifianti si prin depozitarea neadecvata a 
deseurilor (deseuri menajere, deseuri tehnologice etc). Avand în vedere însa ca 
societatea dispune de spatii si depozite special amenajate în conditii de 
siguranta a deseurilor menajere, a deseurilor tehnologice si substantelor 
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periculoase se estimeaza ca riscul de poluare a solului în astfel de situatii va fi 
extrem de redus. 

Poluare solului cu hidrocarburi daca apare în mod accidental si cu 
scurgeri însemnate, poate produce un impact semnificativ asupra solului si 
necesita masuri imediate de stopare si remediere a suprafetelor afectate prin 
procedee specifice, care pot neutraliza efectele negative. 

Se considera ca o poluare semnificativa cu produse petroliere poate sa 
apara doar în cazul unor situatii exceptionale sau în urma unor grave încalcari 
de disciplina a muncii. 

Adoptarea unor masuri organizatorice si tehnologice de exploatare care 
sa nu limiteze actiunea “in situ“, la strictul necesar si sa nu fie adaptate la 
specificul structurii geologice locale poate genera o amplificare si o diversificare 
a complexitatii efectelor activitatii de exploatare/haldare a carbunilor asupra 
solului si subsolului. 

Forme de impact fizic si mecanic 
Eroziunea – solul excavat impreuna cu sterilul va fi depozitat in halda 

interioara. Eroziunea se poate produce datorita actiunii vantului. Acest 
fenomen insoteste in mod inerent lucrarile de exploatare de lignit avand in 
vedere lipsa vegetatiei din zona de excavare si haldare pana la ecologizarea 
suprafetelor. Pulberile generate sunt de origine naturala (particule de sol si 
minerale). 

Compactarea, amestecul de straturi şi modificarea densităţii – amestecul 
orizonturilor de sol cu sterilul va avea loc în timpul lucrarilor de excavare si 
apoi haldare. Aceasta va determina combinarea caracteristicilor lor naturale, 
care nu va avea un impact semnificativ asupra utilizării acestui material 
pentru refacerea vegetaţiei la închidere. Caracteristici precum structura, 
textura şi conţinutul de schelet se vor modifica permanent. 

Etapele importante care se vor desfăşura în cadrul perimetrului minier, 
si au impact asupra solului sunt: 

�  Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare – 
reprezentata in special de lucrarile de defrisare. 

Principala forma de impact asupra solului al lucrarilor de exploatare 
lignit prin lucrari miniere la zi este consecinta ocuparii de terenuri care în 
prezent au alte folosinte, si se resimte inca din faza de pregatire a campului 
minier pentru exploatare. 

Ca surse potentiale de impact asupra solului în aceasta etapa se pot 
mentiona:  

- eventualele scurgeri de motorina si uleiuri minerale în timpul perioadei 
de alimentare a utilajelor a caror deplasare nu este posibila;  

- deseurile lemnoase (rumegusul si resturile rezultate de la taierea 
vegetatiei forestiere de pe suprafata supusa exploatarii);  

- pulberile sedimentabile rezultate de la traficul auto din zona.  
�  Etapa de exploatare a extrasului geologic 
Influenta exploatarii carbunelui asupra solului din perimetrul minier 

studiat se manifesta prin distrugerea solului  amestecarea lui si depozitarea 
împreuna cu sterilul rezultat din excavarile de suprafata, în fazele de început 
ale lucrarilor pregatitoare. 
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Ca surse potentiale de poluare a solului în etapa de exploatare a 
extrasului geologic se pot mentiona urmatoarele:  

- activitati de excavari  care afecteaza structura si textura solului; 
- amenajarea traseelor benzilor transportoare; 
- lucrari de, drenaj, canale de garda; 
- riscul de accidente care se refera la ansamblul de lucrari 

complementare exploatarii, carbunelui, în special cele de suprafata, din care 
amintim: 

- activitati de depozitare deseuri tehnologice, piese de schimb, utilaje, 
carbune; 

- activitati de reparare a utilajelor si echipamentelor miniere; 
- depozitarea combustibililor si lubrifiantilor utilizati pentru functionarea 

utilajelor; 
- pulberile  rezultate de la traficul auto si transportul materialului 

excavat. 
În sinteza, principalii poluanti ai solului proveniti din activitatile ce se 

vor desfasura pot fi grupati dupa cum urmeaza:  
- poluanti directi, reprezentati în special de pierderile de produse 

petroliere care ar putea sa apara de la vehiculele si utilajele din perimetru sau 
de la depozitul de produse petroliere, a depozitarii substantelor periculoase sau 
deseuri direct pe sol etc.  

- poluanti ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin 
sedimentarea poluantilor din aer, proveniti din circulatia mijloacelor de 
transport si emisii sub forma de pulberi rezultate în urma desfasurarii 
proceselor tehnologice.  

 
�  Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 

Un impact pozitiv asupra solului si asupra zonelor de excavare/haldare, 
îl au actiunile de refacere ecologica a suprafetelor eliberate treptat de sarcinile 
tehnologice si redarea în circuitul productiv, activitati care se vor desfasura 
pana la închiderea exploatarii si redarea perimetrului minier unor alte utilitati. 

Activitatea de ecologizare implica o potentiala poluarea accidentala a 
solului in perioada de executie a lucrarilor prin: 

�  utilajele terasiere si cele de dezafectare/demolare. 
Lucrarile de ecologizare au rolul de a reface calitatea solului afectat insa 

o executie mai neglijenta a lucrarilor poate antrena pierderi de materiale si 
poluanti (carburanti, produse petroliere si deseuri din dezafectari) care pot 
migra in sol. 

�  activitatea umana – personalul ce va efectua lucrarile poate genera 
poluanti cu efect direct asupra solului prin depozitarea necorespunzatoare a 
deseurilor menajere si din dezafectari pana la evacuarea de pe amplasament. 

In concluzie prin lucrarile propuse resursa de sol aferenta perimetrului 
minier Rosia de Jiu va fi epuizata lasand in urma materiale litologice ce stau la 
baza protosolurilor antropice, care initial au un orizont biologic activ slab ce nu 
este capabil sa sustina functii productive. Prin lucrarile de redare in circuitul 
productiv propuse solul reconstruit va fi capabil sa sustina vegetatia forestiera si 
agricola instalata. Pentru aceasta, profilul solului reconstruit va trebui să asigure 
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un regim adecvat de umiditate, un regim adecvat de nutriţie si capabilitatea de a 
suporta un covor vegetal antierozional. 

Luand în calcul aspectele mentionate anterior, se considera ca impactul 
asupra factorului de mediu sol este negativ semnificativ si limitat la suprafata 
ocupata de fluxuri de exploatare in perioada de exploatare dar reversibil dupa 
incetarea activitatii si executia lucrarilor de inchidere. 

Impactul transfrontalier – nu este cazul. 
In cazul de fata, calea potentiala de propagare a poluarii o reprezinta 

solul si subsolul prin nerespectare regimului deseurilor si substantelor 
periculoase depozitate temporar pe amplasament si migrarea in apele de 
suprafata si subterane. 

Datorita distantei pana la granita cu Bulgaria (aproximativ 140.00 km) si 
masurile de protectie propuse se poate afirma ca nu exista riscul sa se produca 
impact transfrontier asupra solului. Faptul ca nu exista acest risc este 
confirmata si calitatea receptorului apei evacuate din perimetrul minier 
(canalele de garda Pilot si V. Paraului). 

 
2.2.3 Utilizarea resurselor naturale - a apa 
 
În aceast capitol sunt descrise formele potenţiale de impact negativ ce 

pot rezulta din exploatare lignitului in perimetrul minier Rosia de Jiu. 
Forme de impact fizic 

�  evacuări de sedimente şi materii în suspensie 
Lucrarile de decopertare pot face să crească încărcarea cu sedimente, 

mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, crescând astfel concentraţiile de 
materii în suspensie în receptori. Acest potenţial este mai ales relevant în faza 
de exploatare si va continua pana la recultivarea terenului si inchiderea 
perimetrului minier. 

�  reducerea debitului apelor de suprafaţă 
Impactul asupra debitelor apelor de suprafaţă poate sa apară datorită 

interceptării scurgerilor de suprafaţă  in canalele de garda (V. Paraului si Pilot) 
si prin excavarea vailor din perimetrul minier (V. Ciutei, V. Seaca si V. lui 
Mares). 

�  asecarea carierei 
Conditiile hidrogeologice in care se situeaza marea majoritate a 

zacamintelor de lignit din Oltenia fac ca exploatarea stratelor cu importanta 
economica sa fie conditionata de asecarea acviferelor din vecinatatea lor. 

Lucrarile de asecare la exploatarile de lignit in cariere, pot influienta 
rezervele si resursele de apa subterane, din trei puncte de vedere: 

- modificari aduse in structura bilantului hidric global din zona; 
- scoaterea din circuitul alimentarilor cu apa a unor surse si rezerve 

de ape subterane; 
- potentialul de refacere hidraulica a acviferelor drenate. 
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Forme de impact chimic 
In cazul depozitelor de deseu extractiv din perimetrul minier Rosia de Jiu 

conform datelor prezentate la Cap. “I.4.1. Tipurile si cantitățile de deșeuri solide 
generate de proiect în timpul construcției, funcționării și a dezafectării”, nu exista 
riscul de formarea a Drenajului Acid al Rocilor.  
 Impactul potential al exploatarii lignitului in perimetrul Rosia de Jiu 
asupra mediului acvatic poate fi negativ prin evacuarea apelor uzate de la 
incintele miniere si cele de asecare. 

Etapele importante care se vor desfăşura în cadrul perimetrului minier, 
si au impact asupra solului sunt: 

�  Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare  
Padurea genereaza modificari importante ale regimului de umiditate 

atmosferica si edafica, atat în mediul sau propriu, cat si în exteriorul sau pe o 
distanta apreciabila, fapt care face ca acesta sa fie evident deosebit fata de cel 
din terenul descoperit.  

Cercetarile în legatura cu rolul hidrologic al padurii urmaresc sa 
clarifice, printre multiplele aspecte ale problemei, cele doua aspecte principale, 
si anume: daca padurea, prin prezenta sa, poate marii cantitatea de precipitatii 
în regiunea respectiva si în ce masura padurea retine apa din precipitatii la 
nivelul coronamentului sau. 

În legatura cu primul aspect al problemei, desi rezultatele cercetarilor de 
pana acum sunt, în general controversate, totusi se pot desprinde unele 
concluzii de ordin general.  

În primul rand, rezultatele masuratorilor pluviometrice efectuate în 
scopul clarificarii acestei chestiuni trebuie privite critic. Majoritatea acestor 
masuratori, efectuate comparativ, indica un plus de pana la 15% (mai frecvent 
3-6%) pe teritoriile împadurite, în comparatie cu campul descoperit. 

Fenomenul a fost explicat prin umiditatea atmosferica marita, 
temperatura aerului mai coborata si turbulenta aerului mai intensa deasupra 
padurii, sustinandu-se ca aceste conditii ar favoriza o condensare mai intensa. 

Explicatia data nu este însa confirmata nici de calculele teoretice si nici 
de observatiile experimentale, care au aratat ca plusurile de precipitatii 
observate în padure provin în parte, din conditiile în care se efectueaza 
masuratorile pluviometrice. Evident ca pluviometrele instalate în poienile din 
paduri receptioneaza mai multe precipitatii, deoarece spatiul poienilor, fiind 
aparat de vant, asigura o cadere verticala a precipitatiilor, perpendicular pe 
deschiderea receptorului. 

Dimpotriva, pluviometrele din terenul deschis receptioneaza mai putine 
precipitatii mai ales cand fenomenul este însotit de vant, datorita caderii lor 
oblice pe deschiderea receptorului. 

În al doilea rand, cercetarile mai noi au aratat ca plusul de vapori de apa 
provenit din padure si coborarea de temperatura sunt suficiente pentru a 
determina o crestere atat de sensibila a precipitatiilor. 

Totodata, ascensiunea aerului si turbulenta provocata de coronamentul 
padurii sunt neînsemnate în comparatie cu ascensiunile de ordinul miilor de 
metri necesare unei raciri adiabatice, capabile de a conduce la formare norilor 
si a precipitatiilor. Padurea realizeaza, în schimb, cantitati importante de apa 
din roua, din chiciura si din ceata. 
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Cu privire la retinerea precipitatiilor de catre coronamentul padurii este 
de remarcat ca padurea se comporta cu totul diferit fata de precipitatiile care 
cad din nori decat oricare alta asociatie vegetala. Padurea retine, prin 
coronamentul sau si din litiera, o parte importanta din precipitatiile cazute. 

La început, ploaia uda coronamentul padurii (frunzele, ramurile, 
trunchiul). Daca ploaia este slaba si de lunga durata, atunci zona de 
patrundere a ei în padure se limiteaza la plafonul coronamentului. 

Daca ploaia se intensifica, atunci, dupa udarea completa a 
coronamentului, apa începe sa patrunda prin acesta, o parte scurgandu-se în 
jos pe trunchiul arborilor, o parte prelingandu-se pe frunze cade spre sol, iar o 
parte se evapora si este redata atmosferei. 

În cazul precipitatiilor de iarna, o parte însemnata din zapada este 
retinuta în coronamentul padurii si o alta parte patrunde în sol. Din zapada 
retinuta de coronament, o parte se scutura si ajunge la sol, iar o alta parte se 
evapora. 

Precipitatiile care ajung la sol sunt distribuite astfel: o parte se evapora 
de pe suprafata solului si a litierei, o parte se poate scurge pe suprafata solului 
si o alta parte patrunde în sol. 

Precipitatiile retinute în coronament depind de compozitia, consistenta si 
varsta arboretului, precum si de cantitatea si intensitatea precipitatiilor. 

Precipitatiile care patrund în interiorul padurii sunt distribuite 
neomogen pe suprafata solului, cea mai mare cantitate de apa cazand la 
periferia coroanei arborilor si cea mai mica în apropierea trunchiurilor. 

Este incontestabil efectul prezentei padurii asupra circuitului apei, 
modificat evident fata de cel de pe teren descoperit. Astfel, din cantitatea totala 
de precipitatii care ajung deasupra padurii, coronamentul intercepteaza 
cantitati importante, care în mare parte se restituie atmosferei sub forma de 
vapori. 

Se poate aprecia ca disparitia padurii prin defrisare, urmata de lucrarile 
pentru exploatarea rezervei geologice va modifica circuitul apei în natura cu 
efect local.  

�  Etapa de exploatare a extrasului geologic 
Apele de suprafata 
Pentru deschiderea campului minier si exploatarea rezervei geologice s-

au realizat lucrari complexe de deviere, canalizare, regularizare a cursurilor de 
apa si baraje. Aceste lucrari hidrotehnice executate dupa proiecte ingineresti, 
cu parametri constructivi au avut o influenta atat favorabila asupra mediului 
prin scoaterea de sub influenta inundatiilor a terenurilor limitrofe cat si 
negativa prin modificarile locale aduse bilantului hidric, iar mai apoi prin 
actiunea de excavare/haldare a văilor naturale. 

Astfel regularizarea albiei Jiului, executarea lucrarilor de deschidere si 
exploatare a carierei Rosia de Jiu si formarea ecranului de protectie din argila 
au blocat legatura dintre cursul acestuia si orizonturile acvifere.   

Lucrarile hidrotehnice principale executate pentru asigurarea exploatarii 
lignitului si protectiei impotriva inundatiilor sunt prezentate in tabelul 
urmator. 
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Tabelul V.18.- LUCRARILE HIDROTEHNICE PRINCIPALE EXECUTATE 
 

Den. luc. 
Bazinul 
minier 

Grad de 
asigurare 

Caracteristici 
Scos de sub 

influenta 
inundatiilor Scopul lucrarii Solutie 

tehnica 
Regim de 
functionare 

Receptor 
pentru ape 

evacuate din 
cariera 

Raul Jiu – 

tronson deviat 
intre Vart si 

Plopsoru 

L= 28.5 km 

Rovinari 1 :100 

- exploatarea 
zacamantului ; 
- apararea 
impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor 
din zona 
perimetrelor 
minere (Tismana, 
P inoasa, Timiseni, 
V. P araului, V. 
Fantanii, V. 
P lopului, V. 
Graurului) 

Albie dublu 
trapezoidala 
cu taluze ½ 
protejate cu 
pereu si 
rizberme de 
piatra 

P ermanent Qmax 
= 1040 mc/s 
Qmaxim anual 
2013 – 614 mc/s 
Qmaxim anual 
2014 – 378 mc/s 

Rovinari, Garla, 
Tismana I, 
Tismana II, 
P inoasa, Rosia, 
P esteana Nord si 
P esteana Sud 

4650 ha 

P araul 
Timiseni – 

tronson 
regularizat 
intre satul 
Barhot si 

deversare in 
Jiu 

L= 5.2 km 

exploatarea 
zacamantului ; 
- apararea 
impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor 
evacuare din 
cariere 

Canal inchis 
din casete si 
canal 
trapezoidal 
deschis partial 
pereat 

P ermanent Qmax 
= 139 mc/s 

P inoasa si Rosia 
Qmax  evacuat = 
0.03 mc/s 

 

Valea 
Paraului 
L= 6  km 

- exploatarea 
zacamantului ; 
- apararea 
impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor 
evacuare din 
cariere 

Canal 
trapezoidal 
pereat 

P ermanent Qmax 
= 186 mc/s 

Rosia 
Qmax  evacuat = 
0.55mc/s 

 

 
Apele subterane 
In perioada analizata (2019-2026) pentru functionarea în conditii 

normale a lucrårilor de excavare si exploatare a cårbunelui este necesar så se 
execute urmåtoarele genuri de lucråri pentru gospodarirea apelor: 

- lucråri de asecare prealabilå si blocaj hidraulic  pentru captarea si 
evacuarea apelor existente în orizontul acvifer freatic aluvionar; 

- asecarea acvifere situate în acoperisul stratului  V de cårbune  si 
evident foraje de detensionare pentru orizontul acvifer artezian. 

In prezent in zona unde sunt executate excavatiile de deschidere ale 
carierei Rosia de Jiu, nivelul piezometric al orizontului acvifer a scazut si se 
constata formarea palniei de depresiune. 

Adancimea de influenta a asecarii in cazul carierei Rosia de Jiu este 
egala cu diferenta dintre cota maxima de excavare si cota minima a culcusului 
stratului V carbune (210 m), iar raza de influenta a asecarii este de minim 
500m si maxim 800m. 

Indiferent de categoria de lucrari si metodele aplicate procesele de asecare 
trebuie considerate dar si evaluate in contextual definirii apei subterane, ca o 
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resursa naturala de maxima importanta sociala in domeniul alimentarii cu apa a 
populatiei. 

� Problema potentialului de refacere hidraulica a acviferelor poate 
deveni reala in conditiile concrete de inchidere a carierelor si exploatarilor 
subterane, prin epizarea rezervelor de carbuni. 

Din experienta carierelor inchise la încetarea activităţii in cariera Rosia 
de Jiu va rămâne o groapă remanentă cu suprafaţa luciului de apă acumulată 
de aproximativ 216 ha aferenta cotei +135,00. Nivelul apei acumulate in gropa 
remanenta este dat de nivelul bazei locale de eroziune, respectiv raul Jiu. 

Ca exemplu al refacerii nivelul freatic in zona exploatata la incetarea 
activitatii sunt carierele Moi, Pesteana Nord si Urdari unde transeea ramasa s-
a transformat intr-o chiuveta lacustra alimentata cu apa din precipitatii si 
infiltratie din orizonturile acvifere. Variatia cotei luciului de apa a fost pana in 
prezent sub 1 m, in functie de anotimp si conditiile de precipitatii cazute. 

Impactul transfrontalier – nu este cazul. 
In cazul de fata, calea potentiala de propagare a poluarii este reteaua 

hidrografica a raului Jiu tributara Dunarii ca receptror final ce dreneaza apa 
de pe amplasamentul studiat si trece granitele tarii. 

Totusi, datorita distantei pana la granita cu Bulgaria (aproximativ 
140.00 km) si masurile de protectie propuse se poate afirma ca nu exista riscul 
sa se produca impact transfrontier asupra apei. Faptul ca nu exista acest risc 
este confirmat si calitatea apei evacuate prezentata anterior si calitatea apei 
raului Jiu in zona de evacuare. 

Prin urmare, se concluzioneaza ca supus implementarii efective si 
managementului masurilor de minimizare propuse, continuarea activitatii in 
perimetrul minier va avea un impact de mediu redus. De asemenea, proiectul 
reduce pana la un nivel foarte scazut, riscul de accidente la scara larga ce pot 
avea impact transfrontier, deoarece beneficiaza de o proiectare facuta în functie 
de cele mai bune practici internationale si întruneste cerintele de reglementare 
nationale si ale Uniunii Europene si liniile directoare de implementare în 
domeniu. 
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2.2.4 Utilizarea resurselor naturale - biodiversitatea 
 
Pe termen lung, atenuarea impactului asupra caracterului peisajului si 

terenurilor se va realiza prin implementarea planului de închidere. Aceasta 
presupune crearea unui covor de vegetal pe suprafata haldei si taluzelor de 
excavare si inundarea  parţială  a  carieri pana la cota + 135  pentru  a  crea  
un lac cu suprafata de 261 ha. In concluzie excavaţia carierei şi halda au 
modificat si vor continua sa o modifice caracterul local al peisajului, însă 
amplasamentul va fi complet reacoperit de  vegetaţie, cu  specii  autohtone,  în  
scopul  refacerii  comunităţilor de plante şi a modelelor naturale.  Deşi  vor  
apărea  modificări  permanente  ale  formei  existente  a  terenului,  peisajele  
tradiţionale  vor  fi  recreate  prin  replantări şi  reintroducerea  unor  forme  
asemănătoare  acolo  unde este posibil de folosinţă a terenurilor.   Modificarile 
topografice datorate activitatii miniere au un caracter permanent. Impactul  
acestor  structuri  asupra  peisajului  va fi atenuat  într-o  oarecare  măsură  
printr-o  proiectare  arhitectonică  de  natură să  integreze  structurile  miniere  
în  mediul  înconjurator,  aşa cum recomandă de altfel şi standardele în 
vigoare. 

Identificare forme de impact - plante și habitate  specificate în 
anexa  4 la Ord. M MAP, GHID CARIERE, la pag. 71, sunt enumerate: 

A) Efecte potențiale asupra biodiversității din activități extractive 
sunt:  

1. Pierderea, deteriorarea sau fragmentarea habitatului; 
2. Perturbarea și/sau dislocarea speciilor sensibile; 
3. Pierderea speciilor, indivizilor sau populațiilor rare sau pe cale de 

dispariție; 
4. Modificări ale componenței speciilor (flora și faunei); 
5. Colonizarea sitului de către specii noi, străine și invadatoare; 
6. Modificarea și/sau  degradarea ecosistemelor acvatice;  
B) Efecte directe (care se pot atribui direct acțiunilor proiectului) 
1. Pierderea habitatului din operațiuni de extracție și infrastructura 

de sprijin (de exemplu căi de acces de exploatare temporare) 
2. Degradarea hidrologică a habitatelor (de exemplu din drenarea 

sitului sau acumulări) 
3. Mortalitatea plantelor în urma depunerii prafului 
4. Mortalitatea animalelor în urma operațiunilor 
5. Migrare ca urmare a tulburărilor (de exemplu zgomot, vibrații și 

lumini) 
6. Mortalitatea faunei râurilor din cauza efluenților toxici din 

scurgerile din cadrul sitului 
Pierderea macrofitelor râului în anumite zone din cauza turbidității 

crescute cauzate de scurgerile de nămol în cadrul sitului 
C) Efecte indirecte (care provin din alte efecte care se pot atribui 

direct acțiunilor proiectului) 
1. Pierderea faunei râului ca urmare a mortalității macrofitelor (din 

cauza turbidității) 
2. Pierderea prădătorilor ca urmare a resurselor reduse de pradă (de 

exemplu din cauza degradării sau tulburării habitatului) 
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3. Reducerea vegetației din cauza numărului crescut de erbivore ca 
urmare a reducerii numărului prădătorilor (de exemplu din cauza emigrării 
prădătorilor sensibili) 

4. Pierderea speciilor de animale din anumite zone ca urmare a 
fragmentării habitatelor 

5. Reducerea viabilității populațiilor mici de specii din cauza imigrării 
reduse caurmare a fragmentării habitatelor 

D) Efecte cumulate (efecte care survin în combinație cu alte 
proiecte) 

Pierderea speciilor care necesită teritorii mari (de exemplu prădători de 
prim rang) ca urmare a efectelor combinate ale pierderii și fragmentării 
habitatelor 

Pentru a putea evalua impactul asupra speciilor de  faună, precum și 
impactul asupra habitatelor lor, a fost realizată, în primă etapă o analiză 
asupra potențialelor forme de impact posibil să fie generate asupra acestora, în 
timpul etapelor de construire, de exploatare și de dezafectare. În acest sens, au 
fost luate în considerare următoarele forme de impact: 

- Pierderea habitatelor – reprezintă suprafețele de teren utilizate de 
către specii pentru reproducere, hrănire sau odihnă dar care, în urma 
implementării proiectului sunt ocupate permanent cu construcții. În acest 
context, prin habitat se înțelege suprafața de teren care asigură necesitățile 
speciilor și este diferit de înțelesul habitatului natural în  contextul Natura 
2000, ca și complex de asociații vegetale.  

Această formă de impact va afecta toate componentele biodiversităţii, 
habitatele fiind împărțite între specii. Impactul generat este pe termen lung, 
dar reversibil în urma unei etape de dezafectare a obiectivelor construite şi 
reconstrucţia ecologică a suprafeţelor afectate. 

- Alterarea habitatelor – reprezintă suprafețele de teren utilizate de 
către specii pentru reproducere, hrănire sau odihnă dar care, în urma 
implementării proiectului sunt ocupate temporar cu construcții sau regimul de 
utilizare se schimbă, rămânând totuși în regim semi-natural (spații verzi, iazuri 
etc.). Această formă de impact apare ca urmare a modificărilor fizice şi biologice 
produse la nivelul habitatelor terestre şi include acele modificări structurale şi 
funcţionale care conduc la scăderea capacităţii de suport a acestora. În timp, 
habitatele alterate pot conduce la pierderi de habitate pentru speciile de interes 
comunitar. 

- Fragmentarea habitatelor - utilizate pentru hrănire, odihnă sau 
reproducere ale speciilor. Acest tip de impact se manifestă la scară mai redusă 
şi se referă la limitarea sau împiedicarea deplasării între habitatele importante 
pentru specii. 

- Perturbarea activităţii speciilor – formă de impact asociată prezenţei 
şi activităţii umane, manifestată în etapa de construire, dar care se poate 
produce şi în etapa de funcţionare atunci când zgomotul, vibraţiile şi emisiile 
poluante pot descuraja activitățile naturale și normale ale speciilor în 
vecinătatea amplasamentului proiectului. 

- Mortalitatea – formă de impact ce se poate manifesta direct, în special 
în perioada de construcţie (de exemplu, prin decopertarea solului vegetal, 
excavaţii şi săpături, trafic auto etc.). Se manifestă în special la nivelul speciilor 
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cu mobilitate redusă sau aflate în stadii de dezvoltare ce îngreunează 
deplasarea. 

1) Identificarea efectelor potențiale determinate de activitățile proiectului 
asupra speciilor si habitatelor acestora din perimetru ocupat și din perimetrul 
propus spre extindere al Carierei Roșia de Jiu  , este prezentată in tabelul 
urmator. 
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Tabelul V.19. 
 Efecte  potențiale asupra speciilor si habitatelor de pădure și de pășune 
Etape/ Activități   

1.Pierderea, 
deteriorarea 

sau 
fragmentarea 
habitatului 

2.Perturbarea 
și/sau 

dislocarea 
speciilor 
sensibile 

3.Pierderea 
speciilor, 

indivizilor 
sau 

populațiilor 
rare sau pe 

cale de 
dispariție 

4.Modificări 
ale 

componenței 
speciilor 
(flora și 
faună) 

5.Colonizarea 
sitului de 

către specii 
noi, străine și 

invadatoare 

6.Modificarea 
și /sau 
degradarea 
ecosistemelor 
acvatice 

I) Etapa de 
pregătire a 
câmpului minier 
pentru exploatare : 

      

a)defrișarea 
vegetației arboricole,   

X X 0 X 0 0 

b) colectarea 
material lemnos  

X X 
0 

X 
0 0 

c) evacuarea și 
transportul   material 
lemnos 

X X 
0 

X 
0 0 

d) depozitarea 
material lemnos 

X X 0 X 0 0 

II) Etapa de 
exploatare :       

a)excavarea 
suprafeţelor  

X X 
0 

X 
0 0 

b)transportul pe 
benzi,  

0 0 0 0 
0 0 

c)depozitarea 
lignitului ; 

0 0 0 0 0 0 

d)asecarea apei din 
freatic , decantare și 
deversare in râul Jiu; 

0 0 0 0 
0 0 

e)transportul 
sterilului 

X X 
0 

X 
0 0 

f) haldarea sterilului 
; 

X X 0 X X 0 

III)  Etapa de 
refacere : 

      

a)terasare și taluzare; 0 0 0 X X 0 
b) refacere suprafețe 
de terenuri pentru 
culturi agricole  

0 
0 0 

X X 
0 

c) refacerea 
covorului vegetal 
ierbos pentru 
pășunat, prin 
însâmănțare ; 

0 

0 0 

X X 

0 

d) refacere covor 
vegetal pentru 
împădurire,  prin 
însâmănțare și 

0 

0 0 

X X 

0 
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plantare puieți  ; 
e) crearea unui corp 
de apă  zona de 
excavare; 

0 
0 0 

X X 
0 

Discuție 
In urma analizei tabelului reiese că dintre toate activitățile derulate în 

cele 3 faze ale proiectului , activitățile aferente: 
Etapei  I :  a)defrișarea vegetației arboricole, b) colectarea material 

lemnos, c) evacuarea și transportul   material lemnos, d) depozitarea 
material lemnos, e) scoatere din circuitul agricol-arabil, f)scoatere din 
circuitul agricol-pășune produc următoarele efecte potențiale : 

1.Pierderea, deteriorarea sau fragmentarea habitatului 
2. Perturbarea și/sau dislocarea speciilor sensibile 
4. Modificări ale componenței speciilor (flora și faună) 
II) Etapa de exploatare :a)excavarea suprafeţelor, e)transportul 

sterilului, f) haldarea sterilului produc următoarele efecte potențiale : 
1.Pierderea, deteriorarea sau fragmentarea habitatului 
2. Perturbarea și/sau dislocarea speciilor sensibile 
4. Modificări ale componenței speciilor (flora și faună) 
5. Colonizarea sitului de către specii noi, străine și invadatoare 
 
III)  Etapa de refacere :a)terasare și taluzare;b) refacere suprafețe de 

terenuri pentru culturi agricole ,c) refacerea covorului vegetal ierbos 
pentru pășunat, prin însâmănțare d) refacere covor vegetal pentru 
împădurire,  prin însâmănțare și plantare puieți, e) crearea unui corp de 
apă în zona de excavare; 

4. Modificări ale componenței speciilor (flora și faună) 
5. Colonizarea sitului de către specii noi, străine și invadatoare 
 
2) Pentru a putea evalua impactul asupra speciilor de  faună, precum și 

impactul asupra habitatelor lor, a fost realizată, în primă etapă o analiză 
asupra potențialelor forme de impact posibil să fie generate asupra acestora, în 
timpul etapelor de construire, de exploatare și de dezafectare. În acest sens, au 
fost luate în considerare următoarele forme de impact: 

Tabelul V.20 
Forme de impact manifestate asupra speciilor de insecte din perimetrul carierei Roșia de Jiu 

Specie de insecte asociate Pierdere Alterare Fragmenta
re 

Mortalitate Perturbare 

 habitatelor forestiere X (C)(Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 
 habitatelor de cu tufărișuri de 
trnazitie  

X (Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 

 habitatelor de pajiște X (Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 
*C– perioada de construire, pregătire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 
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Pierderea suprafaței  din habitatele de pădure  se produce in perioada 
de  pregătire prin defrisarea pădurii și în faza de exploatare prin decopertarea 
solului. Această activitate generează un impact negativ, local, pe termen lung si 
ireversibil in acel habitat cu magnitudine medie=2.45 și senzitivitate medie=3. 

Insectele rezidente in coronament vor fi suferi pierderea habitatelor,  
mortalitate si perturbare iar cele din sol vor fi perturbate si vor suferi o unumit 
grad de mortalitate.  Acestea insecte vor fi afectate in faza de exploatare prin 
pierderea habitatelor si mortalitate. 

Mortalitatea  provocată este ridicată atât în faza de pregătire deoarece vor 
fi afectati un nr mare de indivizi din coronamet cât și în faza exploatare pentru 
speciile tericole.  

Pierderea suprafaței  din habitatele de pajiste se produce in perioada 
de exploatare  prin distrugerea solului ca habitate de hrănire sau reproduce 
ceea ce  generează un impact negativ, local, pe termen lung si ireversibil in acel 
habitat  cu magnitudine medie=2.45 și senzitivitate medie=3. Insectele rezidente 
in sol  vor  fi afectate prin pierderea habitatelor și mortalitate .   

 Măsuri propuse pentru diminuarea impactului respectiv reducerea 
mortalitatea ridicate: 

1. Programarea defrisării in lunile august- octombrie cand insectele 
au ajuns la maturitate si unele specii mai mobile se pot retrage in habitatele 
receptori invecinate, iar cale aflate in faza de larvă/pupă sunt deja instalate in 
habitate specifice, respectiv sol, trunchiul copacilor.  

2. Monitorizarea suprafetelor propuse pentru defrisare și 
supraveherea habitatelor de catre un expert in monitorizare  

Tabelul V.21 
Forme de impact manifestate asupra speciilor de micromamifere din perimetrul carierei Roșia de Jiu 

Specie de micromami fere Pierdere Alterare Fragmentar
e 

Mortalitate Perturbare 

Părș X (C)(Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 
Chițcani X (C)(Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 
Șoareci X (C)(Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 
Cărtițe X (C)(Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 

*C– perioada de construire, pregătire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 
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Pierderea suprafaței  din habitatele de pădure  se produce atât în 
perioada de pregătire prin defrisarea pădurii cât și în faza de exploatare prin 
decopertarea solului. Aceasta activitate este generează un impact negativ, local, 
pe termen lung si ireversibil in acel habitat cu magnitudine medie=2.45 și 
senzitivitate medie=3.  

Pierderea suprafaței  din habitatele de pajiste se produce in perioada 
de exploatare  prin distrugerea solului ca habitate de hrănire sau/și reproduce 
ceea ce  generează un impact negativ, local, pe termen lung si ireversibil la 
nivel local cu magnitudine medie=2.45 și senzitivitate medie=3.  

Micromamiferele rezidente la nivelul solului/subsolului sau in trunchiul 
arborilor vor fi suferi pierderea habitatelor,  perturbare și mortalitate ridicată 
prin distrugerea habitatelor impreuna cu rezidenții. Perturbarea habitatelor 
prin vibratii si zgomote pot contribui la reducerea mortalității prin producerea 
retragerii indivizilor in habiatele receptor invecinate. 

 Măsuri  propuse pentru diminuarea impactului respectiv reducerea 
mortalității  ridicate: 

1. Programarea defrisării in lunile august- octombrie cand 
micromamiferele au ajuns la maturitate, inca sunt active si isi pot ocupa 
habitate noi  pentru adăpost si rezerve de hrană pentru iarnă. 

2. Monitorizarea suprafetelor nou decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor identificati in habitate similare; 

3. Instruirea muncitorilor in sensul ocolirii si evitarea uciderii 
exemplarelor intalnite si semnalarea prezentei acestora  expertului in 
biodiversitate. 

 Tabelul V.22 
Forme de impact manifestate asupra speciilor de herpetofauna din perimetrul carierei Roșia de Jiu  

Specie Pierdere Alterare Fragmentar
e 

Mortalitate Perturbare 

Lacerta viridis X (C)(Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 
Lacerta agilis X (C)(Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 

Alte specii de amfibieni și reptile cu habitat  
forestier 

X(C) 0 0 X (C)(Ex) X (C)(Ex) 

*C– perioada de construire, pregătire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 
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 Pierderea suprafaței  din habitatele de pădure  se produce atât în 
perioada de pregătire prin defrisarea pădurii cât și în faza de exploatare prin 
decopertarea solului. Aceasta activitate este generează un impact negativ, local, 
pe termen lung si ireversibil in acel habitat cu magnitudine medie=2.45 și 
senzitivitate medie=3.  

Pierderea suprafaței  din habitatele de pajiste sau tufărișuri se 
produce in perioada de exploatare  prin distrugerea solului ca habitate de 
hrănire sau/și reproduce ceea ce  generează un impact negativ, local, pe termen 
lung si ireversibil la nivel local cu magnitudine medie=2.45 și senzitivitate 
medie=3.  

Speciile de amfibieni sau reptile rezidente la nivelul solului/subsolului 
sau in trunchiul arborilor vor fi suferi pierderea habitatelor,  perturbare și 
mortalitate ridicată prin distrugerea directă sau impreuna cu habitatele lor . 
Perturbarea habitatelor prin vibratii si zgomote pot contribui la reducerea 
mortalității prin producerea retragerii indivizilor in habiatele receptor 
invecinate. 

 Măsuri  propuse pentru diminuarea impactului respectiv reducerea 
mortalității  ridicate: 

1. Programarea defrisării in lunile august- octombrie candreptilele si 
amfibienii au ajuns la maturitate, inca sunt activi si isi pot ocupa habitate noi  
pentru adăpost si rezerve de hrană pentru iarnă. 

2. Monitorizarea suprafetelor nou decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor identificati in habitate similare de către un expert in 
biodiversitate; 

3. Instruirea muncitorilor in sensul ocolirii si evitarea uciderii 
exemplarelor intalnite si semnalarea prezentei acestora  expertului in 
biodiversitate. 

Tabelul V.23 
Forme de impact asupra speciilor de mamifere din perimetrul carierei  

Roșia de Jiu  
Specie Pierdere Alterare Fragmentar

e 
Mortalitat

e 
Perturbare 

Viezurele (Meles meles) X 
(C)(Ex) 

0 0 X (C)(Ex X (C)(Ex 

 Vulpe (Vulpes vulpes) X (Ex) 0 0 X (C)(Ex X (C)(Ex 
Canis lupus X (Ex) 0 0 X (C)(Ex X (C)(Ex 
Căpriorul (Capreolus capreolus) X (Ex) 0 0 X (C)(Ex X (C)(Ex 
Ariciul (Erinaceus europaeus) X (Ex) 0 0 X (C)(Ex X (C)(Ex 
Alte specii de mamifere de interes 

conservativ foarte redus 

X (Ex) 0 0 X (C)(Ex X (C)(Ex 

*C– perioada de construire, pregătire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 
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 Pierderea suprafaței  din habitatele de pădure  se produce atât în 
perioada de pregătire prin defrisarea pădurii cât și în faza de exploatare prin 
decopertarea solului. Aceasta activitate este generează un impact negativ, local, 
pe termen lung si ireversibil in acel habitat cu magnitudine medie=2.45 și 
senzitivitate medie=3.  

Pierderea suprafaței  din habitatele de pajiste sau tufărișuri se 
produce in perioada de exploatare  prin distrugerea solului ca habitate de 
hrănire sau/și reproduce ceea ce  generează un impact negativ, local, pe termen 
lung si ireversibil la nivel local cu magnitudine medie=2.45 și senzitivitate 
medie=3.  

Speciile de mamifere mijlocii care folosesc aceste suprafețe propuse spre 
defrișare/exploatare vor fi afectae de pierderea habitatelor , perturbare și posibil 
mortalitate cu caracter accidental datorat distrugerii definitive a actualelor 
habitate. Perturbarea habitatelor prin vibratii si zgomote pot contribui la 
reducerea mortalității prin determinarea retragerii indivizilor in habiatele 
receptor invecinate. 

 Măsuri  propuse pentru diminuarea impactului respectiv reducerea 
mortalității  ridicate: 

1. Programarea defrisării in lunile august- octombrie cand mamiferele 
au ajuns la maturitate,  sunt activi si isi pot ocupa habitate noi  pentru 
adăpost si noi teritorii pentru  de hranire peste iarnă. 

2. Monitorizarea suprafetelor nou decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor identificati in habitate similare de către un expert in 
biodiversitate; 

3. Instruirea muncitorilor in sensul ocolirii si evitarea uciderii 
exemplarelor intalnite si semnalarea prezentei acestora  expertului in 
biodiversitate. 

Tabelul V.24 
Forme de impact asupra speciilor de păsări din perimetrul carierei  

Roșia de Jiu  
 Specii de păsări asociate  Pierdere Alterare Fragmenta

re 
Mortalitate Perturbare 

 habitatului forestiere X (C)(Ex) 0 0 X (C)(Ex) X (Ex)(C) 
 habitatului acvatice 0 0 0 0 0 

 habitatului  tranzitie cu tufărișuri X (Ex) 0 0 X (Ex) X (Ex) 
 habitatului mixte   X (Ex) 0 0 X (Ex) X (Ex) 
habitatului  stufărișurilor și păpurișurilor 0 0 0 0 0 
 habitatului  agricole /pajiști X (Ex) 0 0 X (Ex) X (Ex) 

*C– perioada de construire, pregătire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 
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 Pierderea suprafaței  din habitatele de pădure  se produce atât în 
perioada de pregătire prin defrisarea pădurii cât și în faza de exploatare prin 
decopertarea solului. Aceasta activitate este generează un impact negativ, local, 
pe termen lung si ireversibil in acel habitat cu magnitudine medie=2.45 și 
senzitivitate medie=3.  

Pierderea suprafaței  din habitatele de pajiste sau tufărișuri se 
produce in perioada de exploatare  prin distrugerea solului ca habitate de 
hrănire sau/și reproduce ceea ce  generează un impact negativ, local, pe termen 
lung si ireversibil la nivel local cu magnitudine medie=2.45 și senzitivitate 
medie=3.  

Pentru speciile de păsări rezidente, cuibăritoare au de pasaj  care 
utilizează vegetația forestieră, de tufărișuri sau ierboasă ca habitate de 
reproducere, odihnă sau de hrănire defrisarea pădurii , decopertarea 
suprafețelor de pădure, tufărișuri sau pășuni ca constitui  pierderea definitivă a 
acestor habitate,  perturbare și posibil mortalitate accidentală . Perturbarea 
habitatelor prin vibratii si zgomote pot contribui la reducerea mortalității prin 
retragerea indivizilor in habiatele receptor invecinate. 

 Măsuri  propuse pentru diminuarea impactului respectiv reducerea 
mortalității  ridicate: 

1. Programarea defrisării in lunile august- octombrie can puii 
păsărilor au ajuns la independență, păsările migratoare se pregătesc pentru 
migrare, cele sedentare se por retrage in habitatele recepto invecinate sau pot 
ocupa habitate mai indepartate.   

2. Monitorizarea suprafetelor nou decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor/cuiburilor pentru unele specii de păsări (ex, berze); 

3. Instruirea muncitorilor in sensul ocolirii si evitarea uciderii 
exemplarelor intalnite si semnalarea prezentei acestora  expertului in 
biodiversitate. 

Stabilirea formelor de impact manifestată de activitățile proiectului 
asupra speciilor de faună din arealul carierei Roșia de Jiu  este prezentată 
sintetic in tabelul urmator. 
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Tabelul V.25 

Identificarea impactului 

Tipul de 
impact 

Evaluarea 
Impactului 

Impact Motivare 
Insecte 

 
Micro
mami
fere 

Herpe
tofau
na 

Păsări Mami
fere 

 

Direct 

1.Procentul din 

suprafata 
habitatetelor de 

interes Comunitar 
care va fi pierdut 

70 % 70 % 50 % 5 % 2 % Pierderea unei suprafete de 277 
ha pădure pt speciile de insecte, 
micromamifere , amfibieni si 
reptile (mai putin mobie) 
reprezintă o diminuare 
seminificativă a habitatelor de 
reproducere/hrănire. 

3.Fragmentarea 

habitatelor 
deinteres 

Comunitar 

(exprimata in 
procente) 

0 0 0 0 0 Nu se prodice  fragmentare de 
habitat si izolare de populatii/ 
indivizi 

4.Durata sau 
persistenta 

fragmentarii 

habitatelor de 
interes vomunitar 

0 0 0 0 0 Nu este cazul 

5.Durata sau 
persistenta 
perturbării 

speciilor de interes 
Comunitar 

5-7 ani 5-
7ani 

5-
7ani 

5-
7ani 

5-
7ani 

Perturbarea durează pâna la 
finalul perioadei de exploatare 
(2027)dar cu intensitate diferită 

6.Schimbări in 

densitatea 

populatiilor (nr. de 
indivizi/ suprafața) 

70% 45% 55% 5% 1-2% In fiecare an in timpul defrisării 
se produce mortalitate in randul 
populatiilor locale de insecte, 
herpetofauna, micro mamifere 

7.Scara de timp 
pentru inlocuirea 

speciilor/ 
habitatelor afectate 
de implementarea  

proiectului.  

7-10 ani specii  
30-40 ani habitate 

2-3 ani 
2-3 ani 

1 an 1 an Pentru speciile cu mobilitate 
redusa este necesar o perioada 
mai lunga de timp pentru 
refacerea efectivelor aceasta fiind 
legata de refacerea habitatelor. 

Indirect pe 
termen scurt 

Evaluarea  

impactului cauzat 

de proiectul 

propus fara a lua 

in considerare 

masurile de 
reducere a 

impactului 

Redus Redus Redus Redus Redus Impactul indirect este redus 
deoarece este manifestat prin 
vidrații si zgomote care se inscriu 
in limitele normale. 
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Pe termen lung, 
in faza de 

pregătitoare 
proiectului 

Impactul pe 
termen lung in 

faza de 
exploatare 

Evaluarea 

impactului cauzat 

de proiectul 

propus fara a lua 

in considerare 

masurile de 

reducere a 

impactului 

Mediu  Medi
u 

Medi
u spre 

redus 

Redu
s 

Redu
s 

Refacerea efectivelor populatiilor 
se reface in functie de habitatele 
specifice. Speciile mobile pot 
migra spere alte habitate, cele mai 
putin mobile depind de refacerea 
habitatelor specifice 

Rezidual 

Evaluarea 

impactului 
rezidual care 

ramane după 
implementarea 

masurilor de 

reducerea 

impactului pentru 
proiect 

mediu mediu mediu redus
a 

redus
a 

Refacerea habitatelor forestiere 
specifice popualtiilor de insecte, 
herpetofaună micromamifere se 
ferace intr-o perioada mai 
indelungata timp in care populatii 
acestor specii fie migrează fie 
dispar.   
 
In perimetrul PP impactul cumulat 
care actionează asupra faunei este 
redus deoarece odata cu 
distrugerea pădurii populatiile 
locale micrează sau dispar. 

Cumulat 1.Evaluarea 

impactului 
cumulat 

Redus Redus Redus Redus Redus 

2. Evaluarea 

impactului 
cumulativ al PP 

cu alte proiecte  

fara a lua in 

considerare 
masurile de 

reducere a 
impactului 

0 0 0 0 0 In perimetrul PP după defrisare 
asupra populatiilor de fauna nu mai 
actionează forme de impact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL G ORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

338 

 

Tabelul V.26 

 

Forme de impact asupra speciilor de insecte din situl ROSCI 0045 
Specie Pierdere Alterare Fragmentare Mortalitate Perturbare 

 Carabus hungaricus 0 0 0 0 0 
 Coenagrion mercuriale 0 0 0 0 0 
 Coenagrion ornatum 0 0 0 0 0 
 Leucorrhinia pectoralis 0 0 0 0 0 
Lucanus cervus 0 0 0 0 0 
 Morimus funereus - specie nouă 0 0 0 0 0 
 Unio crassus - specie nouă 0 0 0 0 0 
 Euphydryas aurinia - specie nouă 0 0 0 0 0 
 Lycaena dispar  0 0 0 0 0 
 Cerambyx cerdo  0 0 0 0 0 
 Carabus variolosus  0 0 0 0 0 

*C – perioada de construcire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 

Tabelul V.27 

Forme de impact asupra speciilor de pești  din  situl ROSCI 0045 
Specie Pierdere Alterare Fragment

are 
Mortalitate Perturbare 

 Gobio albipinnatus 0 X (Ex) 0 0 0 
 Alosa immaculata 0 X (Ex) 0 0 0 
 Cobitis taenia 0 X (Ex) 0 0 0 
 Sabanejewia aurata 0 X (Ex) 0 0 0 
 Gymnocephalus schraetzer 0 X (Ex) 0 0 0 
 Misgurnus fossilis 0 X (Ex) 0 0 0 
 Aspius aspius 0 X (Ex) 0 0 0 
 Pelecus cultratus 0 X (Ex) 0 0 0 
 Rhodeus sericeus amarus 0 X (Ex) 0 0 0 
 Zingel streber 0 X (Ex) 0 0 0 
 Zingel zingel 0 X (Ex) 0 0 0 
 Gymnocephalus baloni - nu a fost 
identificată în sit 

0 X (Ex) 0 0 0 

 Barbus barbus 0 X (Ex) 0 0 0 
Barbus meridionalis  0 X (Ex) 0 0 0 
 Gobio kessleri  0 X (Ex) 0 0 0 

*C – perioada de construcire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 

Tabelul V.28 

Forme de impact asupra speciilor de herpetofauna din situl ROSCI 0045 
Specie Pierdere Alterare Fragmentare Mortalitate Perturbare 

0 0 0 0 0 0 
Triturus cristatus 0 0 0 0 0 
Emys orbicularis 0 0 0 0 0 

 Bombina variegata - specie nouă 0 0 0 0 0 
 Triturus dobrogicus - specie nouă 0 0 0 0 0 

*C – perioada de construcire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 
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Tabelul V.29 

Forme de impact asupra speciilor de mamifere din situl ROSCI 0045 
Specie Pierdere Alterare Fragmentare Mortalitate Perturbare 

Spermophilus citellus 0 0 0 0 0 
 Lutra lutra 0 X (Ex) 0 0 0 
Canis lupus 0 0 0 0 0 
Ursus arctos 0 0 0 0 0 
Lynx lynx - 0 0 0 0 0 
Alte specii de mamifere de interes 

conservativ foarte redus 
0 0 0 0 0 

*C – perioada de construcire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 

Tabelul V.30 

Forme de impact asupra speciilor de păsări den ROSPA 0023 
Specie Pierdere Alterare Fragmentar

e 
Mortalitat

e 
Perturba

re 
Specii asociate habitatului forestiere 0 0 0 0  
Specii asociate habitatului acvatice 0 X (Ex) 0 0 0 
Specii asociate habitatului  tranzitie cu tufărișuri 0 0 0 0 0 
Specii asociate habitatului mixte   0 0 0 0 0 
Specii asociate habitatului  stufărișurilor și 
păpurișurilor 

0 0 0 0 0 

Specii asociate habitatului  agricole /pajiști 0 0 0 0 0 
*C – perioada de construcire  / Ex – perioada de exploatare /R-refacere 

Alterarea habitatelor acvatice este un impact indirect cauzat de  
turbiditatea crescută a apelor deversate in emisar. Impact negativ local, pe 
termen lung si reversibil prezintă magnitudine medie=2.45 și senzitivitate 
medie=3. 

Discuție 
Turbiditatea este un parametru fizic al apei care, in apele de suprafața, 

variază foarte mult in decursul unui an chiar de la o zi la alta. In general fauna 
acvatică nu este afectată de acest parametru dacăt în situația in care 
particulele care produc turbiditatea prin dizolvarea compușilor chimici produc 
toxicitate in apa si ca o consecinta imbolnăvire sau /si mortalitate.  

Particulele de la cariera care produc modificarea turbidității nu conțin 
deobicei compuși toxici , deci nu alterează calitatile de habitat al apei râului 
Jiu și nu produc efecte negative aupra indivizilor din speciile de faună acvatică. 
Având în vedere faptul ca starea de conservare globala la nivelul local al 
speciilor acvatice se consideră ca aceste indivii acestor specii nu sunt afectați. 

Concluzie 
Activitatea de exploatare a lignitului și activitațile asociate acesteia in 

toate cele 3 etape de executie un induc efecte negative care sa modifice starea 
generală de conservare a speciilor acvatice la nivelul sitului si stare de 
conservare generale și integritatea sitului ROSCI 0045. 
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Tabelul V.31 

 1) Identificarea formelor de impact  determinate de activitățile proiectului asupra  
claselor de habitate din perimetru ocupat și din perimetrul  

Carierei Roșia de Jiu 
 

Nr. 
crt. 

Clase de habitate afectate de 
realizarea proiectului 
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Forme de impact asupra 
habitatelor af ectate de PP 

Pierdere Frag 
men 
tare 

Alte- 
rare 

1 Arabil (ha) 3,95 3,95 0,00 100%  0 0  
2 Livada (ha) 0,75 0,75 0,00 100%  0 0  
3 Pasune (ha)  121,67 121,67 0,00 100%  0 0  
4 Pasune tufaris (ha) 47,70 16,15 31,55 33,85%  0 0  
5 Silvic (ha)-Tip pădure 522.1- 

corespondenta tipului de habitat 9170 
337,12 277,72 59,40 82.38%  0 0  

6 Circuit TMS P inoasa – Negomir (ha) 2,24 2,24 0,00 100%  0 0  
7 DJ 674 B dezafectat (ha) 1,23 1,23 0,00 100%  0 0  
8 TOTAL 514,66 423,71 90,95 82,32%  0 X 

 

Determinarea procentului de suprafata pierdută prin defrișarea a 277,72 
ha din UP Strâmba și Fărcășești, raportată la suprafata Com Fărcășeșeti, a 
Jud.Gorj si la suprafata ocupată in ROSCI 0045 de H9170 

Tabelul V.32 

 Suprafata Suprafata 
pierdută 

% pierdut raportat la 
suprafețele de pădure 

Semnificatie 
pierdere 

Pădure din trupul UP Strîmba +Valea cu 
Apă  

337,12 277.72 
82,38016 

Foarte mare 

 Păduri in Com Fărcășești* 846.00 277.72 32,82742 Semnificativă 
Păduri in Jud Gorj * 9,833.00 277.72 2,824367 Redusă 
Păduri corespondente  H 9170** 3700 ha 277.72 7,505946 Redusă spre medie 
* Conform ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJAREA TERITORIULUI – JUDETUL 
GORJ(https://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/urbanis m-si-amenaj area- 
** Conform Planului de management integrat al ROSCI 0045/2016-pag.41 
** Starea globala de conservare a habitatului 9170 la criteriile :Suprafața habitat in sit= favorabilă FV/ Structură și 
functii-=nefavorabil/ inadecvat U1/ Perspective= U1/ Stare globală= U1(pag.117) 
 

Concluzie  
 Impactul produs de activitatile proiectului asupra habitatelor forestiere, 
de păsune , terenurilor agricole livezilor, terenurilor arabile  este un impact 
negativ, local, pe termen lung si reversibil, având magnitudine medie=2.45 și 
senzitivitate medie=3. 
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2) Exploatarea suprefeței de teren necesară pentru exploatarea 
lignitului de 423,71 ha este  eșalonată pentru perioada 2020-2026 fiind 
prezentată în tabelul urmator 

Tabelul V.33 
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2021 68.04 65.90 0.79  33.35  

2022 68.04 50.10 0.79 20.00 33.35  

2023 68.04  0.79 0.00 33.35  

2024 68.04  0.79 39.70 33.35  

2025 2.78 55.60 0.40 58.75 2.59  

2026 2.78  0.40 119.00 2.59  

2027    27.37  8.50 

2028  372.00    42.05 

2029  372.00     

TOTAL 277.72 915.60 3.95 264.82 138.57 50.55 
Nota:  la suprafata totala propusa pentru impadurire de 915.16 ha se adauga urmatoarele suprafete 
impadurite anterior in halda exterioara (202.88 ha ) si predate OS Pesteana. 

la suprafata totala propusa pentru redare in circuitul agricol 315.37 ha (264.82 arabil si 50.55 
pasune)  se mai adauga 506.41 ha redate in circuitul agricol incepand cu anul 1993 in halda exterioara. 

3) Identificarea formelor de impact pt speciile de plante și habitatele 
din situl de interes comunitar ROSCI 0045 Culoarul Jiului 

Identificarea si analizarea formelor de impact care se manifestă 
asupra habitatelor de interes comuntar se va realiza doar pentru 4 dintre 
cele 22 de habitate, deoarece, conform precizărilor administratorului 
sitului ROSCI 0045 din Adresa 390/28.04.2020, reiese că doar acestea  se 
regăsesc  în arealele 1,2,3 si 4 invecinate cu arealul careirei.  

Habitatele specificate sunt:  
a) 9170- Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Varpinetum; 
b) 91M0 -Păduri balcano-panonice de cer și gorun;  
c) 91 Y 0-Păduri dacice de stejar și carpen; 
d) 6240*-Pajiști stepice subpanonice.  
 
 
 
 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL G ORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

342 

 

A ) Determinarea impactului  direct generat de activitățile proiectului, 
prin : 

Tabelul V.34 

1) Pierdere % din suprafața/fragmentarea habitatelor de inters comuntar din situl 
ROSCI 0045 

Activități Tipul de habitat de 
interes comunitar 

I) Etapa de pregătire a câmpului minier pentru exploatare : 

62
40

* 

91
70

 

91
I0

* 

91
M

0 

91
Y

0 

a)defrișarea vegetației arboricole,   0 0 0 0 0 
b) colectarea material lemnos 0 0 0 0 0 
c) evacuarea și transportul   material lemnos 0 0 0 0 0 
d) depozitarea material lemnos 0 0 0 0 0 
II) Etapa de exploatare : 0 0 0 0 0 
a)excavarea suprafeţelor 0 0 0 0 0 
b)transportul pe benzi, 0 0 0 0 0 
c)depozitarea lignitului ; 0 0 0 0 0 
d)asecarea apei din freatic , decantare și deversare in râul Jiu; 0 0 0 0 0 
e)transportul sterilului 0 0 0 0 0 
f) haldarea sterilului ; 0 0 0 0 0 
III)  Etapa de refacere : 0 0 0 0 0 
a)terasare și taluzare; 0 0 0 0 0 
b) refacere suprafețe de terenuri pentru culturi agricole  0 0 0 0 0 
c) refacerea covorului vegetal ierbos pentru pășunat, prin 
însâmănțare  

0 0 0 0 0 

d) refacere covor vegetal pentru împădurire,  prin însâmănțare și 
plantare puieți  

0 0 0 0 0 

e) crearea unui corp de apă în zona de excavare; 0 0 0 0 0 
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B) Determi narea impactului  indirect generat de activitățile proiectului, prin : 

Tabelul V.35 

Alterări /modificari ale structurii și funcţiilor specifice și a stări de conservare a speciilor tipice 

fiecărui tip de habitat de interes comunitar din 
din situl ROSCI 0045 

Activități Tipul de habitat de interes 
comunitar 

I) Etapa de pregătire a câmpului minier pentru exploatare : 

62
40

* 

91
70

 

91
I0

* 

91
M

0 

91
Y

0 

a)defrișarea vegetației arboricole,   0 0 0 0 0 
b) colectarea material lemnos 0 0 0 0 0 

c) evacuarea și transportul   material lemnos 0 0 0 0 0 
d) depozitarea material lemnos 0 0 0 0 0 
II) Etapa de exploatare : 0 0 0 0 0 
a)excavarea suprafeţelor 0 0 0 0 0 
b)transportul pe benzi, 0 0 0 0 0 
c)depozitarea lignitului ; 0 0 0 0 0 

d)asecarea apei din freatic , decantare și deversare in râul Jiu; 0 0 0 0 0 
e)transportul sterilului 0 0 0 0 0 
f) haldarea sterilului ; 0 0 0 0 0 
III)  Etapa de refacere : 0 0 0 0 0 
a)terasare și taluzare; 0 0 0 0 0 
b) refacere suprafețe de terenuri pentru culturi agricole  0 0 0 0 0 
c) refacerea covorului vegetal ierbos pentru pășunat, prin însâmănțare  0 0 0 0 0 
d) refacere covor vegetal pentru împădurire,  prin însâmănțare și 
plantare puieți  

0 0 0 0 0 

e) crearea unui corp de apă în zona de excavare; 0 0 0 0 0 
Discuție 
In urma analizei celor doua tabele se observa ca nici una dintre 

activitățile proiectului nu generează efecte directe sau indirecte care modifice 
suprafata , structura si funcțiile habitatelor. 

In vederea stabilirii contributia efectelor proiectului la modificarea starii 
de conservare si a perspectivelor habitatelor in s-au prezentat comparativ 
efectele directe si indirecte identificate si starea de conservare identificată in 
urma studiilor din teren prezentate in planul de management. 
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Tabelul V.36 

 
Alterări /modificari ale structurii și funcţiilor specifice și a stări de conservare a speciilor 

Nr. 
crt. 

Cod 
habita
t 

Tip habitat de interes 
comunitar din situl ROSCI 

0045 

Suprafața Alterări /Afectări Stare conservare 

Pierdere 
 

Fragmen
tare 

Structur/
Functiia 

Compozitie 
specii 

specifice 

Globală 
actuală 

Perspec
tivă 

Stare de conservare 
actuală 

Stare de conservare 
actuală 

  

1 6240* Pajiști stepice subpanonice 0% 
FV 

0% 
U1 

0 
FV 

0 
U1 

FV U1 

2 9170  Paduri de stejar cu carpen 
de tip Galio-Carpinetum;  

0% 
FV 

0% 
U1 

0 
U1 

0 
U1 

U1 U1 

3 91M0  Paduri balcano-panonice de 
cer si gorun;  

0% 
 FV 

0%   FV 0 
  FV 

0 
 FV 

FV FV 

4 91Y0  Paduri dacice de stejar si 
carpen; 

0% 
FV 

0% U1 0 
U1 

0 
U1 

U1 U1 

 
FV-Favorabil / U1-nefavorabil/inadecvat 
In urma analizei comparative prezentată in tabelul de mai sus rezulta că: 
1) starea de conservare globală actuală la scara sitului a celor 4 tipuri de 

habitate de interes comunitar, stabilită în urma studiilor care au fundamentat 
planul de management al sitului ROSCI 0045, estenefavorabilă/inadecvată 
(U1) 6240*,9170,,91F0,91Y0 

2)  starea de conservare globaă actuală și perspectivele la scara sitului a 
celor 4  habitate de interes comunitar nu va fi modificată prin activitățile 
proiectului. 

Stabilirea formelor de impact manifestată de activitățile proiectului 
asupra celor 4 tipuri de habitate este prezentată sintetic in urmator. 
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Tabelul V.37 

Identificarea  impactului 

Tipul de 
impact 

Evaluarea 
Impactului 

Impact Motivare 
 6240 

 
9130 9170 91M0 91Y0 

Direct 

1.Procentul din 

suprafata 

habitatelor de 

interes comunitar 
care va fi pierdut 

0 0 0 0 0 Activitățile PP prin care se produc 
pierderi de habitate se desfăsoară 
la o distanța de 5 km in afara 
sitului ROSCI 0045 

3.Fragmentarea 

habitatelor 

deinteres 

Comunitar 

(exprimata in 
procente) 

0 0 0 0 0 

4.Durata sau 
persistenta 

fragmentarii 

habitatelor de 
interes comunitar 

0 0 0 0 0 

5.Durata sau 

persistenta 
disturbării  

speciilor de interes 
comunitar 

     Nu este cazul.  

6.Schimbări in 
densitatea 

populatiilor (nr. de 
indivizi/ suprafața) 

     Nu este cazul 

7.Scara de timp 
pentru inlocuirea 

speciilor/ 
habitatelor afectate 
de implementarea  

proiectului.  

0 0 0 0 0  Activitatile PP nu produc efecte 
directe /indirecte care sa produca 
afectarea habitatelor din sit 

Indirect pe 
termen scurt 

Evaluarea  
impactului cauzat 

de proiectul 

propus fara a lua 

in considerare 
masurile de 

reducere a 
impactului 

0 0 0 0 0 Impactul pe termen scurt nu 
afectează habitatele din Situl 
ROSCI 0045 deoarece efectele 
acestuia  se manifestă local , in 
arealul proiectului. 
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Pe termen lung, 

in faza de 
implementare a 

proiectului 
Impactul pe 

termen lung in 
faza de 
operare, 

Evaluarea 

impactului cauzat 

de proiectul 

propus fara a lua 
in considerare 

masurile de 
reducere a 

impactului 

0 0 0 0 0 Impactele pe termen scurt/lunc  ale 
PP nu afectează habitatele de 
interes comunitar din situl ROSCI 
0045 deoarece efectele acestora se 
manifesta local, în arealul carierei. 

 

Rezidual 

Evaluarea 
impactului 

rezidual care 
ramane după 

implementarea 
masurilor de 

reducerea 

impactului pentru 

proiect 

0 0 0 0 0 Impactele rezidual și cumulativ ale 
PP nu afectează habitatele de 
interes comunitar din situl ROSCI 
0045 deoarece efectele acestora se 
manifesta local, în arealul carierei. 

Cumulativ 1.Evaluarea 

impactului 

cumulativ. 

0 0 0 0 0 

2. Evaluarea 

impactului 

cumulativ al PP 
cu alte proiecte  

fara a lua in 
considerare 

masurile de 
reducere a 

impactului 

0 0 0 0 0 Impactul  cumulativ cu al altor 
proiecte similare  ale PP nu 
afectează habitatele de interes 
comunitar din situl ROSCI 0045 
deoarece efectele acestora se 
manifesta local, în arealul carierei. 

Concluzie 
In urma analizei de mai sus reiese ca efectele pozitive si negative 

generate de activitățile proiectuil din Cariera Roșia de Jiu nu generează, asupra 
celor 4 habitate de interes comunitar din cele 4 areale invecinate,  impact 
direct pe termen lung, impactul indirect , impactul cumulativ si rezidual  care 
sa ducă la pierdere/fragmentarea , alterarea functiilor si structurii compozitie. 
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2.3. Emisia de poluanți in aer 

 
Exploatările de suprafaţă creează suprafete lipsite de vegetaţie, cariera, 

depozit de steril, depozit de carbune si drumuri de acces de pamant. 
Suprafeţele nevegetate şi/sau perturbate reprezintă suprafeţe active expuse 
acţiunii eroziunii eoliene şi surse potenţiale de pulberi. Alte surse deschise 
sunt asociate activităţilor de transport pe benzi trensportoare steril catre halda 
si carbune catre depozit si catre termocentrala. O altă categorie de surse pot fi 
privite ca fiind liniare, acestea fiind exemplificate prin drumurile de transport 
pe care circulă autovehiculele si utilajele ce deservesc activitatea miniera. Toate 
aceste surse sunt clasificate ca fiind deschise, libere, cu durată scurtă sau pe 
termen lung de acţiune şi situate la nivelul solului (corespunzător cotei la care 
se desfăşoară activităţile miniere la un moment dat). 

Alte surse importante de poluanţi asociate unei exploatări miniere de 
suprafaţă sunt datorate utilizării pe termen lung a vehiculelor şi a utilajelor 
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 
perimetrului minier Rosia de Jiu, rezulta în principal din urmatoarele etape 
miniere: 

� Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare – este 
reprezentata in special  de lucarile de defrisare. 

Impactul asupra aerului produs de aceste activitati este unul local si pe 
termen lung si se refera la:  

-  poluarea cu noxe gazoase si pulberi, rezultat al activitatii de 
exploatarea materialului lemnos si decopertare sol fertil;  

- emisii acustice de origini diferite, fixe sau mobile, produse de utilajele 
tehnologice sau mijloacele de transport, cu efecte locale, limitate la distante de 
ordinul a sute de metri de originea sursei, iar în timp limitate de perioada de 
functionare a acestora; 

- modificarea proceselor ecologice (circuitul carbonului si oxigenului) prin 
disparita padurii si a covorului vegetal din zonele agricole.  

Plantele pot transforma moleculele de CO2  si H2O în glucide si oxigen: 
fotosinteza. Fotosinteza este procesul bioenergetic care permite plantelor sa 
sintetizeze sunbstantele organice de care au nevoie prin utilizarea energiei 
solare. Este vorba despre producerea substantelor organice, care contin 
carbon, pornind de la apa si carbon anorganic (CO2) în prezenta luminii. 

Aerul atmosferic prezinta o compozitie relativ constanta si stabila, 
determinata de complexitatea proceselor biochimice cu caracter compensator 
de care depinde circuitul în natura al diverselor elemente constitutive. 

În procesul de fotosinteza arborii consuma mari cantitati de dioxid de 
carbon si elibereaza cantitati importante de oxigen. 

Aflata în vecinatatea haldelor de steril si a carierei în care se desfasoara 
lucrarile de exploatare a carbunelui la suprafata, padurea defrisata ar fi fost 
capabila sa retina particulele de pulberi.  
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În concluzie prin defrisarea padurii este anulata functia de filtrare si 
epurare a aerului pe cale biochimica, ca si aceea de a emana oxigen si a asorbi 
dioxidul de carbon. 

 
�  Etapa de exploatare a extrasului geologic 

Impactul asupra aerului produs de activitatile de exploatare a carbunelui 
în perimetrul minier este local, pe termen scurt si se refera la: 

- emisii de particule în suspensie si sedimentabile în fazele de activitate 
excavare, transport, haldare steril, haldare si manipulare carbune, cu efecte 
locale, în jurul punctelor de activitate si limitate în timp de perioadele de 
activitate efectiva; 

- emisii de gaze si pulberi sedimentabile în aer, datorate functionarii în 
perimetrul minier a utilajelor si mijloacelor de transport cu ardere interna, 
proprii sau închiriate. 

 
�  Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 

O data cu incetarea activitatii sursele de poluare vor disparea, iar 
lucrarile de inchidere si ecologizare au rolul de a reduce impactul remanent 
(antrenarea pulberilor prin eroziunea eoliana si reluarea proceselor ecologice la 
nivelul ecosistemului creat) 

Impactul transfrontalier – nu este cazul. 
In cazul de fata, calea potentiala de propagare a poluarii o reprezinta 

atmosfera prin praful antrenat de vant (deflatie) de pe zonele de lucru si 
emisiile de gaze. 

Totusi, datorita distantei pana la granita cu Bulgaria (aproximativ 
140.00 km) si masurile de protectie propuse se poate afirma ca nu exista riscul 
sa se produca impact transfrontier asupra aerului. Faptul ca nu exista acest risc 
este confirmat de monitorizarea efectuata de CE Oltenia in zona miniera si de 
calitatea aerului la nivelul judetului Gorj prezentate anterior. 

Prin urmare, se concluzioneaza ca supus implementarii efective si 
managementului masurilor de minimizare propuse, continuarea activitatii in 
perimetrul minier nu va avea un impact de mediu transfrontier.  
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2.4. Zgomoul si vibrațiile 

 
Sursele de impact prin zgomot şi vibraţii asociate activităţilor miniere 

anticipate a continua in perimetrul minier Rosia de Jiu sunt specifice pentru o 
exploatare minieră de suprafaţă cu flux continuu si utilaje de mare capacitate. 
Natura şi numărul unor astfel de surse vor varia în perioada de exploatare.  

Sursele de zgomot si vibratii legate de activităţile miniere sunt 
reprezentate de : 

a. utilaje de mare capacitate, cu actiune continua, pentru excavarea, 
transportul si haldarea maselor miniere: 
→ zona de excavare/haldare 

- excavatoare cu rotor tip SRs 1300, SRs 1400, SRs 2000 (9 buc.) 
- masini de haldat A2RsB 6500.90, A2RsB 6300.95, A2RsB 12500.95 si M.H 

4400.170 (5 buc.) 
- benzi transportoare; 

→ sector transport depunere incarcare carbune 
- utilaj de depunere/incarcare KSS, 
- utilaj de depunere ASG, 
b. surse mobile si semimobile (buldozer, excavator, camion, tractor, 

incarcator frontal, etc) specifice activitatii de: 
- lucrari de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate in 

principal prin lucrari de defrisare; 
- aprovizionare cu material si piese de schimb la punctul de lucru pe 

fluxul tehnologic cu mijloace auto; 
- lucrari electromecanice si de alimentare cu energie electrica; 
- lucrari de intretinere drumuri, santuri, canale; 
- lucrari de protectie a mediului si refacere ecologica. 
Receptorii  includ:  
- lucrătorii  din  cadrul  exploatării,   
- locuitorii  din  zonele învecinate (satele Farcasesti Mosneni si Rosia de 

Jiu). 
Personalul  angajat  în  cadrul  activitatii miniere  va  fi  în  general,  cel  

mai  mult  expus  la  acţiunea  nivelelor  maxime  de  zgomot şi  vibraţii.  
Problemele  legate  de  această  categorie  de  impact  asupra  locului  de  
muncă  vor  constitui  de  aceea  obiectul  unor  reglementări  specifice  şi  a  
aplicării a celor  mai  bune  practici  de  management,  menite  să  prevină 
pierderea capacităţii auditive sau alte efecte vătămătoare asupra sănătăţii 
lucrătorilor. 

Impactul asupra populaţiei din zonele învecinate activitatii miniere va fi 
în general cu mult mai puţin semnificativ decât cel asupra lucrătorilor, datorită 
distanţelor mult mai mari faţă de sursele  specifice  activităţilor  miniere,  
precum  şi  atenuării  asigurate  de  barierele  acustice  naturale şi  construite,  
influenţei  topografiei  şi  a  altor  factori.  Trebuie specificat faptul ca zona 
Farcasesti-Rovinari au o vechime circa 50 ani la zgomotul si vibratiile asociate 
activitatii miniere si energetice. Astfel pentru aceste comunitati activitatea 
miniera a reprezentat o parte integranta a vietii. Se  poate  observa  că  
zgomotul  rezultat  din  activităţile  miniere,  din  transportul  asociat şi  din  
alte  activităţi  este  în  general  recunoscut  ca  făcând  parte  inerentă  din  
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viaţa comunităţii. Cu toate acestea, activităţile de minerit din zonă au cunoscut 
un declin în ultimii ani.  

N ivelele  de  zgomot  care  împiedică populaţia  să  trăiască şi  să-şi 
desfăşoare activităţile într-un mediu normal, dar care se află sub nivelele care 
ar putea avea implicaţii asupra sănătăţii şi asupra altor pierderi sau pagube 
material semnificative poate sa aiba diferite interpretari. De exemplu, într-o 
comunitate care nu are o tradiţie în activităţile miniere, zgomotul sau traficul 
din  activităţi  miniere  poate  fi  privit  ca  deranjant.  Pe  de  altă  parte,  
pentru  comunităţile  cu  activităţi miniere existente un astfel de impact poate 
fi privit ca fiind acceptabil, fiind asociat cu beneficiile unui loc de munca. In 
concluzie  este  de  aşteptat  să  apară  mai  mult   subiectivism   şi   diversitate   
în   percepţie   impactului   zgomotului   şi   vibraţiilor la nivelul comunitatii 
locale. 

Limitele nivelelor de zgomot aplicabile activitatii miniere propuse in 
concordanta cu SR 10009/2017-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din 
mediul ambiental sunt: 

- 65 dB(A) la imita incintei industriale, 
 - 60 dB(A) la limita proprietatii in cazul in care proprietatea include pe 

langa cladire si un teren cu destinatia curte,  
- 50 dB(A) la fatada cladirii in cazul in care proprietatea include pe langa 

cladire si un teren cu destinatia curte, dar fatada cea mai expusa este 
pozitionata la limita proprietatii, pe directia sursei de zgomot. 

 
a). Surse aferente utilajelor de mare capacitate (transportoare cu banda, 

excavatoare, masini de haldat) 
Zgomotul provenit de la astfel de surse este de 2 categorii: 
�  zgomote datorate transmisiei mecanice a miscarii:  
- rularea covorului de cauciuc pe role de sustinere; 
-apărătorile organelor de mişcare, dispozitive de curăţire a 

componentelor benzilor de transport; 
-mecanisme cu roti dintate-angrenaje, lagare si rulmenti; 
Angrenajul este un mecanism format cel putin dintr-o pereche de 

elemente profilate sau danturate numite roti dintate. Desi prelucrate la un grad 
ridicat de precizie in functionare apar sarcini dinamice suplimentare (socuri si 
vibratii) generatoare de zgomote caracteristice. Intensitatea zgomotului creste 
cu viteza periferica a rotii dintate. 

Lagarele sunt organe de masini avand functia de sustinere si ghidare a 
arborilor si a osiilor cu miscare rotativa sub actiunea sarcinilor care actioneaza 
asupra lor. In general zgomotul produs in lagare este uniform.  

Cresterea intensitatii zgomotului poate avea urmatoarele cauze: 
- mersul in conditii uscate; 
- amprente sau rizuri pe caile de rulare; 
- prezenta corpurilor straine in rulment; 
- lipsa jocului in rulment. 
�  zgomote datorate functionarii motoarelor electice din dotarea 

utilajelor cu functionare continua. 
Sursele de zgomot şi vibraţii în motoarele electrice sunt de 3 categorii:  
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- zgomotul de natură electromagnetică se datorează în principal forţelor 
magnetice din întrefier, dar şi interacţiunii dintre armonicile superioare ale 
câmpului magnetic din stator şi rotor, precum si armonicilor datorate 
excentricităţii stator-rotor, dezechilibrului rotorului, armonicilor datorate 
saturaţiei magnetice, crestăturilor, presiunii de împachetare a statorului. 

- zgomotul de natură mecanică este datorat rulmenţilor si cuplării 
motorului cu sarcina. 

- zgomotul de natură aerodinamică este produs de fluxul de aer care 
trece prin şi peste motor. 

b). Surse mobile 
Zgomotul provenit de la autovehicule este o combinaţie a zgomotului 

produs de motor, eşapament şi anvelope. Intensitatea zgomotului din trafic 
poate creşte şi datorită proastei antifonări sau a funcţionării defectuoase a 
pieselor. Condiţiile de drum (de exemplu pantele abrupte) care îngreunează 
funcţionarea motorului vor face de asemenea să crească nivelul zgomotului din 
trafic. În plus mai sunt şi alţi factori, mai complicaţi, care afectează tăria 
zgomotului de trafic. De exemplu, pe măsura îndepărtării de şosea, nivelul 
zgomotului din trafic se reduce datorită distanţei, formelor de relief, vegetaţiei 
şi barierelor naturale sau artificiale. Zgomotul din trafic nu reprezintă de obicei 
o problemă gravă pentru cei care locuiesc la peste 150 m de şoselele intens 
circulate sau la peste 30-60 m de drumurile mai puţin circulate. 

c)Surse semimobile (considerate punctiforme) 
Echipamentele pentru manevraea materialelor (buldozere, excavatoare, 

încărcătoare) folosesc de obicei motoare cu ardere internă pentru propulsie şi 
acţionarea mecanismelor de lucru (cupe sau lame). Zgomotul motorului 
domină de obicei celelalte emisii acustice, dintre care mai important tinde să 
fie cel al eşapamentului, urmat de cel al admisiei şi al pieselor structurale. Alte 
surse secundare de zgomot sunt transmisia mecanică şi hidraulică şi sistemele 
de acţionare, ca şi ventilatoarele de răcire. Ciclul normal de operare constă de 
obicei din perioade de unu-două minute de funcţionare la putere maximă, 
urmate de trei-patru minute cu puteri mai mici. Această variaţie a puterii în 
timpul funcţionării normale va determina emisii de zgomot variabile, deşi nu 
neapărat linear relaţionate. Pentru a ţine seama de aceste variaţii în putere şi 
în emisiile de zgomot, s-a aplicat şi utilizat în analiza zgomotului şi modelare, 
un factor de ajustare a puterii de -4 dB(A) 
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Jan-19 Feb-19 Mar- 19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20

Depozit Cărbune (Foraj) 53.5 57.7 59.5 52.1 59.6 48.1 48.2 48.3 47.7 48.2 47.8 46.6 47.5 52.0 54.8

Fam. Barbucea 54.4 52.1 51.7 60.1 52.8 48.3 48.4 48.0 49.9 48.4 48.8 47.6 40.5 54.0 53.3

Fosta locat ie politie 50.2 50.3 51.3 51.4 56.8

LMA STAS 10009/2017 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

NIVELUL DE ZGOMOT MONITORIZAT IN ZONA LOCUITA 
ROSIA DE JIU, ROVINARI SI FARCASESTI MOSNENI

 
 

Tabelul V.38.
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Formele de impact asociate surselor si categoriilor de lucrari prezentate 
anterior poate consta in: 

-impact auditiv şi alte forme de impact negativ asupra sănătăţii 
muncitorilor;  

- impact tranzitoriu care poate creea disconfort locuitorilor din imediata 
apropiere a perimetrului minier (satele Rosia de Jiu si Farcasest Mosneni).  

Sursele acestor forme de impact pot fi în general caracterizate ca zgomote 
provenite de la utilaje din zonele de excavare, haldare si depozitare carbune, 
surse liniare corespunzătoare traficului auto şi  surse  punctiforme  asociate  
unor  activităţi  auxiliare exploatarii pana  în  anul  2026  cand activitatea 
miniera inceteaza si continua lucrarile de inchidere si ecologizare. In perioada 
de exploatare (anul 2020-anul 2026) se anticipează o funcţionare discontinua a 
acestor surse. 

Din monitorizarea prezentata anterior rezulta ca nivelul de zgomot 
provenit din activitatea de exploatare a carbunelui in perimetrul Rosia de Jiu 
nu va depasi limitele impuse de SR 10009/2017 si Ord. 119/2014. 
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2.5. Eliminarea și valorificarea deșeurilor 

 
Este cunoscut faptul că, depozitele de resurse minerale utile (lignit) sunt 

asociate în scoarţa terestră cu alte roci, ce nu au valoare economică, însă, 
adesea trebuie extrase împreună, din considerente tehnice, consecinţă a 
faptului că sunt intercalate printre rocile utile. 

Lucrarile miniere propuse in perimetrul Rosia de Jiu implica excavarea 
selectiva a carbunelui si sterilului si transportul cu ajutorul benzilor 
transportoare a carbunelui catre depozitul de carbune si a sterilului catre 
halda interioara.   

In baza evaluarii prezentate in “Studiul de fezabilitate simbol 805-
840/2015” in perioada 2015-2026 va fi excavat un volum de 330863,00 mii mc 
steril ce va fi depus integral in depus in halda interioara Rosia de Jiu (spatiul 
rezultat  in urma exploatarii in cariera incepând cu anul 1973 corespunde 
necesitatilor privind repartizarea integrala a volumelor de steril in halda 
interioara).  

Este recunoscut faptul că industria minieră este, la nivelul  judetului, 
una din principala sursa de producere a deşeurilor, suprafeţele ocupate de 
depozitele de deşeuri extractive fiind din ce in ce mai insemnate. 

Avand in vedere cantitatea de steril programata a fi depusa anual in 
halda interioara Rosia (aproximativ 25000-30000 mii mc) nu poate fi gasita o 
valorificare a acestuia cum ar fi spre exemplu utilizarea ca material de rambleu 
in diverse lucrari de terasamente. Insa tot HG 856/2008 impune si un alt 
obiectiv “Reamplasarea deseurilor extractive în golurile de excavare, în mãsura 
în care este fezabil din punct de vedere tehnic si economic si cu respectarea 
deplinã a cerinţelor de mediu, în conformitate cu standardele de mediu în vigoare 
la nivel comunitar si cu prevederile prezentei hotãrâri, acolo unde este relevant”, 
metoda de exploatare ce se aplica in cariera Rosia de Jiu. 

Haldele pentru depozitarea deşeurilor extractive sunt structuri 
constructive care implica cateva aspecte tehnico-economice si sociale, anume: 

a). de asigurare a stabilitatii 
Pierderea stabilităţii haldelor de roca sterila este determinată de 

configuraţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare, 
particularităţile hidrodinamice ale apelor din zonă şi interacţiunea acestora cu 
materialul din haldă, caracteristicile geotehnice ale sterilului haldat (porozitate, 
unghi de frecare internă, coeziune, greutate specifică, umiditatea, gradul de 
compactare, etc).  
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Din analiza de stabilitate prezentata in studiile geotehnice a reiesit 
urmatoarea geometrie ce a fost adoptata in “Studiului de fezabilitate simbol 
805-840/2015”: 

Tabelul V.39.- GEOMETRIA HALDEI INTERIOARE 
 

Treapta de 
depunere 

Zona de halda interioara 
85-95 95-100 100-115 115-130 130-145 145-155 155-165 165-175 175-190 190-200 

Nr. treapta I II III IV V VI VII VIII IX X 
Utilaj de depunere A2RsB 12500.95;A2RsB 6300.95;A2RsB 6300.90;M.H. 4400.170. 

Perioada: 2019-2026 
- este necesara verificarea permanenta prin studii geotehnice a geometriei haldei; 
- inaltimea maximă la halda 115 m (intre cotele +85÷+200);  
- numarul treptelor de halda: 10 trepte (din care trei deasupra terenului natural pe taluzul nord-est si nord-vest); 
- inaltimea maximă a treptelor de depunere max.15m;  
- berma minima de lucru=150 m; 
- unghiul de taluz general = 3°; 
- ungiuri de taluz marginal -taluz nord-est = 8°;  
    -taluz nord-vest = 6°.  

Nota: - Obs. Studiu geotehnic pentru halda interioara Rosia de Jiu, simbol 805-808/2009 a analizat 
stabilitatea haldei exterioare pentru situatia proiectata conform SF. 805-531/1999 si SF. 805-791/2007  - 9 trepte de 
halda cuprinse intre cotele +63÷+175. Conform S.F. sb. 805-840/2015 in conditiile extinderii perimetrului de licenta 
este necesar suplimentarea spatiului de haldare prin depunerea in “ suprahalda” a treptei X cu inaltimea de 10m. In 
aceste conditii se impune inainte de formarea treptei X de halda intocmirea unui nou Studiu geotehnic care sa 
analizeze stabilitatea haldei in noile conditii de proiectate. 

 
b). de prevenire a emisiilor de pulberi 
Activitatile de formare a haldei de steril pot genera emisii de pulberi prin: 
- transportul si depunerea in halda a sterilului;  
- eroziunea eoliana de pe suprafata haldei atunci cand nu este acoperita 

de vegetatie.  
Prin  natura  lor,  sursele  de  poluare  a  aerului  la  halda de  roci  

sterile  nu  permit  captarea mecanică şi controlul emisiilor cu echipamente de 
epurare. 

Impactul potenţial asupra aerului se menţine până la eliberarea zonei de 
fluxurile tehnologice aferente activitatii de haldare si ecologizare. 

 
c).de a preveni solubilizarea materialelor depozitate de apele meteorice ce 

se scurg pe suprafata depozitelor si apoi în apele de suprafata si subterana 
In general, depozitarea deseurilor extractive in halda perimetrului minier 

poate avea un impact negativ asupra apelor prin: 
1. antrenarea si/sau solubilizarea materialelor depozitate, de apele 

meteorice ce se scurg pe suprafata depozitelor si apoi în apele de suprafata. 
Contaminarea apei poate fi provocată de: 
1.1. Solide, aflate în suspensie în scurgerile de suprafaţă pe halda 

nerecultivata. Suspensiile apar in receptorul final (raul Jiu prin canalele de 
garda Pilot si V. Paraului) datorita eroziunii hidrice. Principalii factori sunt apa 
meteorica, topografia terenului si lipsa vegetatiei.  

1.2. riscul de drenaj acid datorita sterilului purtator de sulfuri. 
In cazul depozitelor de deseu extractiv din perimetrul minier conform 

datelor prezentate la Capitolul “I.4.2.Compoziția si toxicitatea sau periculozitatea 
deșeurilor solide produse de proiect”, nu exista riscul de formarea a Drenajului 
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Acid al Rocilor. Totodata lipsa riscului de generare a DAR este confirmat si de 
pH – ul apei evacuate si monitorizate in receptorul – canalele Pilot si V. 
Paraului. 

2. modificarea relaţiilor dintre acvifere prin schimbarea regimului de 
curgere a apelor subterane sau apariţia unor alimentări sau drenuri noi. 

Din analiza evolutiei regimului hidrodinamic in zona haldei interioare au 
rezultat urmatoarele: 

- nivelul piezometric actual la orizontul artezian a inregistrat o scadere 
de cca 80m (50-135m) datorita lucrarilor de asecare executate in cariera, 

- nivelul piezometric actual la orizontul acvifer din complexul carbunos 
(stratele V-VIII) are valori intre 50-140m, constatandu-se formarea palniei de 
depresiune datorita lucrarilor de asecare executate in cariera, 

- presiunile initiale ale orizontului artezian au valori intre 110-180 mCA, 
iar cele actuale inregistrate in zona palniei de depresiune variaza intre 30-
160mCA. 

Din analiza evolutiei regimului hidrodinamic in zona haldei exterioare au 
rezultat urmatoarele: 

- nivelul piezometric actual la orizontul artezian nu a inregistrat 
modificari, 

- nivelul piezometric initial si actual la orizontul acvifer din complexul 
carbunos (stratele V-VIII) are valori intre 145-156m -nu au fost inregistrate 
modificari, 

- nivelul piezometric actual la orizontul freatic inregistreaza valori intre 
120-135m, 

- presiunile initiale ale orizontului artezian au valori intre 150-200 mCA, 
in suprahalda din zona Pesteana Nord reducandu-se la 115mCA datorita 
influientei lucrarilor de asecare din Cariera Pesteana Nord. 

 
d).de reintegrare in circuitul economic si ecologic al terenurilor ocupate 
 
In conformitate cu Ord. nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru 

desfasurarea lucrarilor aprobate la licenta de exploatare titularul a constituit in 
perioada 2015-2019 o garantie financiara de refacere a mediului urmand a fi 
completata anual înaintea emiterii avizului anual pentru lucrările de 
exploatare. 

Etapele de realizare a lucrărilor de refacere a mediului (cu detalierea 
activităţilor specifice pentru fiecare etapă) sunt prezentate la Capitolul “I.2.3.3 
Lucrari miniere de închidere”. 
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2.6. Riscurile pentru sănătatea umană pentru patrimoniul cultural  sau 

pentru mediu – din cauza unor accidente sau dezastre 

 
Riscurile pentru sanatatea umana si mediu din cauza unor accidente sau 

dezastre sunt legate de potentialul de crestere a concentratiilor de poluanti 
peste limitele admise, astfel: 

�  pentru aer – pulberile sedimentabile, pulberile in suspensie -PM10 
si nivelul de zgomot peste limitele impuse de STAS 12574/1987, LEGEA nr. 
104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 si SR 
10009/2017; 

�  pentru apa –  indicatorii privind calitatea apei evacuata prevazuti 
de Autorizatiile de gospodarire ape. 

Pornind de la datele privind concentratiile pentru indicatorii monitorizati 
raportate la limitele prevazute in actele normative citate anterior s-a  evaluat 
riscul pentru mediu si sanatatea populatiei in Capitolul “IV.1.13.Riscuri de 
accidente majore și dezastre”. S-a considerat ca riscul pentru sanatate si mediu 
evolueaza dependent de concentratia poluantilor emisi din activitatea miniera. 
Aceasta înseamnă că o valoarea a concentraţiilor elementelor poluante din 
mediu peste limitele admise duce   proporţional   la   o   creştere   a   riscului 
îmbolnăvirilor   din   zona   miniera investigata, respectiv o valoare  a   
concentraţiilor   elementelor   poluante   din   mediu   sub limita admisa duce   
la   un risc scazut al îmbolnăvirilor. 

La nivelul zonei locuite din imediata vecinatate a lucrarilor miniere 
propuse, asa cum rezultă din monitorizarea prezentata anterioar, nu s-au 
depăsit valorile limită/tintă pentru protectia sănătătii umane, reglementate 
prin STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza 
HG 188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017, la niciunul dintre punctele 
monitorizate, prin urmare starea de sanatate a populatiei nu este afectata 
peste limitele de reglementare. 

 
Riscurile pentru patrimoniul cultural 
Conform datelor prezentate anterior la Capitolul “III.1.12. Amplasamente 

si caracteristicile siturilor arheologice, istorice, arhitecturale sau cele de 
importanță culturală din zonele care pot fi afectate de proiect”  in perimetrul 
minier sau in vecinatatea acestuia nu se gasesc elemente de partimoniu 
cultural conform definitiei din art. 1 al Decretului nr. 187/1990. In concluzie 
nu este necesara evaluarea riscului de accidente majore si dezastre pentru 
patrimoniu cultural. 
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2.7. Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau 

aprobate 

 
Conform Ordinului 269/2020 si “Ghidurilor aplicabile procedurilor de 

evaluare a impactului asupra mediului”, este important ca efectele investitiei 
analizate sa nu fie considerate izolate ci impreuna cu altele, ceea ce inseamna 
efect cumulat. Efectele cumulate sunt modificarile aduse mediului cauzate de o 
actiune in combinatie cu alte actiuni. Ele pot sa apara din: 

- interactiune dintre diferitele impacturi aferente investitiei de exploatare 
lignit analizate; 

- interactiunea dintre toate investitiile de exploatare lignit din acceasi 
zona. 

Perimetrul minier Rosia de Jiu face parte din Bazinul Minier Oltenia 
impreuna cu perimetrele, Tismana II, Tismana I, Pinoasa, Pesteana Nord, Jilt 
Nord, Jilt Sud, Rosiuta si Lupoaia, perimetre pentru care s-a acordat licenta de 
exploatare: 

Tabelul V.40.- PERIMETRE MINIER DIN BAZINUL MINIER OLTENIA 
 

NR. 
CTR. 

DENUMIRE  
PERIMETRUL 

MINIER 

NR. LICENTEI DE  
CONCESIUNE 

PENTRU 
EXPOATARE 

SUPRAFATA 
(KMP) 

PERIOADA VALABILITATE 
LICENTA 

1 Tismana I 2717/2001 9.716 23.03.2004-22.03.2024 
2 Tismana II 2718/2001 7.405 23.03.2004-22.03.2024 
3 Pinoasa 3499/2002 15.814 08.10.2008-07.10.2027 
4 Rosia 3496/2002 19.913 31.10.2007-30.10.2026 
5 Pesteana Nord 1457/2000 11.762 23.03.2004-22.03.2024 
6 Jilt Sud 2603/2001 19.231 19.12.2008-18.12.2027 
7 Jilt Nord 2602/2001 9.072 19.12.2008-18.12.2026 
8 Lupoaia 3498/2002 23.679 31.10.2007-30.10.2027 
9 Rosiuta 3497/2002 18.665 31.10.2007-30.10.2027 

 
Din punct de vedere geomorfologic cele noua cariere sunt grupate in trei 

Bazine miniere: 
- Bazinul Rovinari, format din carierele Tismana I, Rosia, Tismana II, 

Pinoasa, Pesteana Nord -  cuprins intre limita conventionala de cca. 25 km 
intre valea Tismanei valea Plopului. Bazinul este divizat in trei zone distincte ca 
forme de relief: zona de lunca a paraului Jiu, zona de lunca a paraului 
Tismana, zona colinara de de vest. Partea centrala este reprezentata de sesul 
aluvial al Jiului, cu altitudini ce variaza intr +168m si +135m spre sud. 
Amplasarea Bazinului Rovinari este prevazuta in extravilanul/intravilanul 
comunelor Calnic, Negomir, Farcasesti, Balteni, Urdari si Plopsoru. 

- Bazinul Minier Jilt, format din carierele Jilt Nord si Jilt Sud - încadrat 
in sectorul dintre valea Motrului si valea Jiltului, mai precis intre dealurile 
Piscul Tilvei, Culmea  Runcurel, Dealul Grigorescu si paraul Jilt. Amplasarea 
Bazinului Minier Jilt este prevazuta in extravilanul/intravilanul comunelor 
Matasari, Negomir, Farcasesti, Dragotesti si Slivilesti. 

- Bazinul minier Motru, format din carierele Rosiuta si Lupoaia, ce se 
„suprapune” peste Piemontul Motrului, astfel încât, Valea Motrului este 
orientată central în cadrul Bazinului minier. Amplasarea Bazinului Motru este 
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prevazuta in extravilanul/intravilanul comunelor Matasari, Slivilesti, 
Ciuperceni, Catunele si orasul Motru. 

In aceasta situatie plecand de la cerintele Ord. 269/2020 si indrumarul 
nr. 746/21.02.2020 APM se vor analiza urmatoarele cazuri de efecte 
cumulative: 

�   efectele cumulate ale activitatii precedente si viitoare prin 
punerea în evidenta a impactului cumulat al etapelor lucrarilor de exploatare 
lignit in perimetrul minier Rosia de Jiu.  

Activitatea de exploatare a fost descompusa pe umatoarele etape ale 
procesului tehnologic: 

→ etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare - lucrari de 
defrisare; 

→ etapa de exploatare a extrasului geologic - excavare carbune/steril, 
transport steril/carbune, haldare steril, depunere carbune in depozit, expeditie 
carbune, lucrari electromecanice si de alimentare cu energie electrica, 
aprovizionare cu material si piese de schimb la punctul de lucru pe fluxul 
tehnologic cu mijloace auto, alimentare apa, evacuare apa uzata, lucrari de 
asecare, lucrari de protectie a mediului si refacere ecologica; 

→ etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare – lucrari de 
demolare constructii, demontare utilaje, lucrari de refacere a mediului si 
monitorizare.  

Capitolele anterioare descriu investitia propusa pe tot perimetrul minier 
(1991.30 ha). Analizeaza efectele cumulate ale activitatii precedente si viitoare 
prin punerea în evidenta a impactului cumulat asupra componentelor mediului, 
rezultat din activitatea de pregatire a campului minier, exploatare propriu zisa 
(activitate descompusa in activitati direct productive si activitati anexe - 
decopertare sol fertile, excavare carbune si steril, transport steril si carbune 
trasee benzi, haldare, depunere carbune in depozit, expediere carbune, 
alimentare apa, evacuare apa uzata incinta sociala, lucrari de asecare, lucrari de 
ecologizare si inchidere a perimetrului minier) si lucrari miniere de inchidere. 

Din cele expuse mai înainte reiese ca aceasta zona are un trecut în care s-
a consacrat acest tip de activitate si este vorba de o complementaritate a 
activitatilor de exploatare lignit, în ecosisteme lipsite de habitate sau specii de 
interes conservativ national sau european. 

�  efectele cumulate ale activitatii precedente si viitoare prin punerea în 
evidenta a impactului cumulat al lucrarilor de exploatare lignit din perimetrul 
minier Rosia de Jiu cu lucrarile din perimetrele miniere invecinate. 

Suprafete necesare a se ocupa in perioada analizata pe natura de teren 
si perimetru minier sunt redate in tabelele urmatoare: 
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Perioada 
analizata 

conf . licenta 
aprobata  

Perimetrul minier UM 

Tabelul V.41.- NECESAR DE TERENURI A SE OCUPA PE NATURA DE TEREN  
PERIMETRELE MINIRE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 

SUPRAFATA 
PERIMETRULUI 

MINIER 

Suprafata  
ocupata de 

flux de 
exploatare 

Supraf ata necesara desfasurare flux de  
excavare si haldare/ Natura de teren 

TOTAL 

NECEAR 

Supraf ata  
neocupata 

A Ps Fn Lv Vie Cc Np Pd Ha 

% 

raportat 

la total  
EMC - 

uri* 

2015-2024 Pesteana Nord 

Ha 

710.00 136.32 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 24.76 0.00 162.10 4.02 304.10 1,176.20 
2015-2026 Rosia 1,476.64 3.95 137.82 0.00 0.75 0.00 0.00 3.47 277.72 423.71 10.50 90.95 1,991.30 
2013-2027 Pinoasa  930.56 51.04 198.61 0.00 6.86 10.32 4.85 11.65 217.63 500.96 12.42 149.88 1,581.40 
2013-2024 Tismana I 839.23 3.06 23.50 0.03 1.75 1.19 0.97 0.00 101.86 132.37 3.28 0.00 971.60 
2013-2024 Tismana II 593.29 3.84 20.14 0.00 0.46 0.57 1.93 0.87 119.42 147.21 3.65 0.00 740.50 
2015-2026 Jilt Nord 579.20 91.00 106.40 4.40 6.80 1.90 4.50 0.00 113.00 328.00 8.13 0.00 907.20 
2015-2027 Jilt Sud 1,348.39 104.18 226.07 47.14 20.00 15.98 6.50 10.50 94.20 524.57 13.00 50.14 1,923.10 
2015-2027 Rosiuta 1,078.80 115.63 220.94 71.48 22.12 8.23 97.28 70.20 181.82 787.70 19.52 0.00 1,866.50 
2015-2027 Lupoaia 1,248.51 58.97 298.17 28.00 0.00 0.00 5.95 71.84 565.07 1,028.00 25.48 91.39 2,367.90 

TOTAL 8,804.62 567.99 1,232.67 151.05 58.74 38.19 121.98 193.29 1,670.72 4,034.62 100.00 686.46 13,525.70 
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a. Impactul cumulat asupra factorului de mediu apa 
 
In perioada analizata (2020-2027) principalul impact rezulta din : 
�  modificărea geomofologiei văilor naturale prin acţiuni de excavare 

/haldare si reducerea debitului apelor de suprafaţa: 
Deoarece pe amplasamentul celor noua cariere, principalele corpuri de 

apa de suprafata sunt regularizate (Raul Jiu cu afluentii sai - Raul Tismana, 
Valea Pinoasa, Valea Timiseni, Valea Paraului, Valea Fantanii, Valea Plopului, 
Valea Graurului; Raul Motru cu afluentii sai – Paraul Plostina, Paraul Lupoaia 
si Stirbet; Raul Jilt cu afluentii Valea Malului, Valea Runcurel si Valea Larga) 
si halzile exterioare (Valea Negomir, Valea Bohorelu, Valea Manastirii, Valea 
Stiucani, Valea Rogoaze si Valea Potangu) morfologia acestora a fost modificata 
intr-o etapa anterioara, iar in perioada urmatoare (2020-2027) continua 
aceasta actiune prin lucraile de excavare/haldare astfel : 

- bazinul minier Rovinari, carierele Rosia, Tismana si Pinoasa continua 
activitatea de excavare a vailor: V. Mares, V. Seaca, V. Galesoaia, V. 
Rastacioasa si V. Rogojelu; 

 - bazinul minier Jilt, carierele Jilt Sud si Jilt Nord continua activitatea de 
excavare a vailor : V. Hoboaica, V. Starparu, V. Hudupa, V. Zbarcea, V. Ogasul 
Staniloiului, V. lui Voicu (se va excava in amonte), Matca Croicilor (se va 
excava in amonte) si V. Ciortanilor (se va excava partial); 

- bazinul minier Motru, carierele Rosiuta si Lupoaia continua activitatea 
de excavare a vailor: V. Lupoita (in partea amonte impreuna cu afluentii 
Olaritei si Margelu), V. Runcurelu, V. lui Stan si V. lui Urs. Actiunea de 
modificare a geomorfologiei vailor va continua cu formarea si extinderea  
haldelor exterioare in vaile Ciresului, Potangului si Stiucani. 
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Tabelul V.42.- LUCRARI DE GOSPODARIRE A APELOR 
 

Den. luc. Bazinul 
minier 

Grad de 
asigurare 

Caracteristici Scos de sub 
influenta 

inundatiilor Scopul lucrarii Solutie tehnica Regim de functionare 
Receptor pentru ape evacuate din 

cariera 

Raul Jiu – tronson deviat 

intre Vart si Plopsoru 
L= 28.5 km  

Rovinari 1 :100 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor din zona 
perimetrelor minere (Tismana, 
Pinoasa, Timiseni, V. P araului, 
V. Fantanii, V. P lopului, V. 
Graurului) 

Albie dublu 
trapezoidala cu 
taluze ½ protejate cu 
pereu si rizberme de 
piatra 

Permanent Qmax = 1040 mc/s 
Qmaxim anual 2013 – 614 mc/s 
Qmaxim anual 2014 – 378 mc/s 

Rovinari, Garla, Tismana I, Tismana 
II, P inoasa, Rosia, P esteana Nord si 
Pesteana Sud 

4650 ha 

Raul Tismana – tronson 
deviat intre confluenta cu 
Stramba si deversarea in 

Jiu , L= 6.5 km 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuare din 
cariere 

Albie dublu 
trapezoidala in 
rambleu, preotectie 
cu piatra si gabioane 
in albia minora 

Permanent Qmax = 740 mc/s 
Tismana II 
Qmax  evacuat = 0.05 mc/s 

350 ha 

Valea P inoasa – canal 
taluz sud Tismana 

tronson regularizat intre 
satul Pinoasa si 

deversarea in Jiu , L= 
1.19 km 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuare din 
cariere 

Canal inchis din 
casete si canal 
trapezoidal deschis 

Permanent Qmax = 70.93 mc/s 
Tismana I 
Qmax  evacuat = 0.03 mc/s 

 

P araul Timiseni – tronson 
regularizat intre satul 

Barhot si deversare in Jiu 
L= 5.2 km 

exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuare din 
cariere 

Canal inchis din 
casete si canal 
trapezoidal deschis 
partial pereat 

Permanent Qmax = 139 mc/s 
Pinoasa 
Qmax  evacuat = 0.03 mc/s 

 

Valea Paraului 
L= 6  km 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuare din 
cariere Canal trapezoidal 

pereat 

Permanent Qmax = 186 mc/s 

Rosia 
Qmax  evacuat = 0.55mc/s 

 

Valea Fantanii 
L= 5.9  km 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuare din 
cariere 

Permanent Qmax = 217 mc/s  

Valea Plopului - exploatarea zacamantului ; Canal trapezoidal  Permanent Qmax = 183 mc/s Pesteana Nord  
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L= 8.4  km - apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuate din 
cariere 

amonte pereat si aval 
inierbat 

Qmax  evacuat= 0.36mc/s 

Valea Graurului 
L= 8.4  km 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuate din 
cariere 

Canal trapezoidal   

Permanent Qmax = 172 mc/s 

Pesteana Sud 
Qmax  evacuat= 0.29mc/s 

 

Raul Motru tronson 

deviat cuprins intre 

paraul Ohaba  si canalul 

de garda L = 7.9 km ; 
tronson indiguit pe malul 

stangcuprins intre 

canalul de garda si 
paraul Plostina L=5.7 

km 
Motru 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor din zona 
perimetrelor miniere (V. 
Stirbet, V. Lupoaia, V. 
Plostina) 

Tronsonul deviat s-a 
realizat in sectiune 
dublu trapezoidala 

Permanent Qmax = 1500 mc/s 
Qmaxim anual 2013 – 191 mc/s 
Qmaxim anual 2014 – 259 mc/s 

Rosiuta si Lupoaia  

P araul P lostina 
 L=2.1 km 

1 :100 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuare din 
cariere 

Sectiune trapezoidala 
pereata   

Permanent Qmax = 150 mc/s 
Rosiuta 
Qmax  evacuat= 0.30mc/s 

80 ha Paraul Stirbet tronson 
deviat in jurul depozitului 

de carbune L=1.35 km 

Canal inchis realizat 
din casete 
prefabricate 

Permanent Qmax = 55 mc/s 

Paraul Lupoaia L=2.1 
Km 

Sectiune trapezoidala 
pereata   

Permanent Qmax = 113 mc/s 
Lupoaia 
Qmax  evacuat= 0.43mc/s 

30 ha 

Paraul Jilt tronson deviat 

intre cariera Jilt Nord si 

mina Cojmanesti 
L=8.5 km 

Jilt 

- exploatarea zacamantului ; 
- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor din zona 
perimetrelor minere (V. 
Malului, V. Runcurelu, V. 
Larga) 

Sectiune trapezoidala 
dalata  

Permanent Qmax amonte = 191 
mc/s 
Qmax aval = 285 mc/s 
Qmaxim anual 2013 – 112 mc/s 
Qmaxim anual 2014 – 85 mc/s 

Jilt Nord 
Qmax  anual evacuat= 0.03mc/s 
Jilt Sud 
Qmax  anual evacuat= 0.07mc/s 

250 ha 

Valea Malului 
L=1.2 km - exploatarea zacamantului ; 

- apararea impotriva 
inundatiilor ; 
- preluarea apelor evacuate din 
cariere 

Sectiune trapezoidala 
inierbata Permanent Qmax = 33 mc/s - 

 

P araul Runcurel 
L=2.7 km 

Sectiune trapezoidala 
pereata 

Permanent Qmax = 67 mc/s -  

Valea Larga 
L=2.4 km 

Sectiune trapezoidala 
pereata, tronsonul 
aval casetat 

Permanent Qmax = 32 mc/s - 
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�  modificări ale calităţii apelor de suprafaţă prin evacuări ale apelor 

pluviale, de asecare si menajere: 
Activitatile desfaşurate in cadrul  lucrarilor de exploatare genereaza 

urmatoarele tipuri de ape uzate: 
- ape uzate fecaloid-menajere; 
- apa din asecare provenita in cariera din precipitatii şi infiltratii. 
In fiecare perimetru minier analizat apa provenita din orizonturile 

acvifere deschise si precipitatii va fi colectata de canalele deschise pe treptele 
de lucru si drenata catre jompurile echipate cu statii de pompe. Din jompuri 
apele sunt evacuate prin conducte in canalele de gardă existente si prezentate 
anterior.  

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor se face conform 
Autorizatiilor de Gospodarire a Apelor, precum si in conformitate cu prevederile 
H.G. nr.188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de 
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate completata si modificata prin H.G. 
352/2005. Autorizatiile de Gospodarire a Apelor mentioneaza toate conditiile ce 
trebuie respectate, inclusiv indicatorii de calitate ai apelor uzate si frecventa de 
monitorizare. 
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Tabelul V.43. 
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate 

martie 2020 Cariera Tismana                          Cariera Pinoasa 

Nr. 
Crt. 

Indicatori UM Tismana 
I 

Valori 
admise 

Tismana 
II 

Tismana II 
Canal 
Taluz 

Canal 
Rastacioasa 

Valori 
admise 

Sediu Valori 
admise 

Pinoasa Valori 
admise 

  apa tehnologica  
1 ph u ph 7.8 6,5-8,5 7.3   7.6 6,5-8,5     7.5 6,5-8,5 
2 Materii in suspensie mg/dmc 4 60 6.2   5 60     7.6 60 
3 CCO - Cr mgO2/dmc 30.54 100 <30   <30 100     <30 125 
4 Reziduu filtrat la 105 gr.Celsius mg/dmc 416 1000 393   280 1500     236 1500 
5 Fe total ionic mg/dmc 0.063 0.5 0.043   0.061 0.5     0.045 0.5 
6 Calciu mg/dmc 71.33 200 72.59   45.58 200     53.18 200 
7 Magneziu mg/dmc 23.79 100 27.67   12.8 100     17.14 100 
8 Fenoli mg/dmc           0.1     <0,002 0.1 
9 Cloruri mg/dmc 11.189 100 11.008   11.718 100     14.914 100 
10 Sulfati mg/dmc 98.8 200 93.7   42.4 300     10.5 400 
11 Plumb mg/dmc   0.2                 
  apa menajera  
1 ph u ph 7.4 6,5-8,5     7.7 6,5-8,5 7.3 6,5-8,5   6,5-8,5 
2 Materii in suspensie mg/dmc 3.6 60     4.5 60 6 350   60 
3 CCO - Cr mgO2/dmc 57.5 100     <30 125 <30 500   125 
4 Sulfati mg/dmc 24.2 100     39.8 300       300 
5 CBO5 mgO2/dmc 24 25     15 25 14 300   25 
6 Detergenti  mg/dmc <0,1 0.5     <0,1 0.5 <0,1 25   0.5 
7 Fosfor total mg/dmc 0.059 1     0.057 1 0.069 5   1 
8 Azotiti mg/dmc 0.973 1     0.075 1       1 
9 Azotati mg/dmc 0.465 10     0.556 10       10 
10 Azot amoniacal (NH4) mg/dmc 0.722 2     0.85 2 1.981 30   2 
11 Fenoli  mg/dmc           0.1 <0,002 30     
12 Cloruri mg/dmc 10.653 200               100 
13 Reziduu filtrat la 105 gr.Celsius mg/dmc 235 2000     337 2000       2000 
14 Fe total ionic mg/dmc                     

15 
Substante extractibile cu 
solventi mg/dmc         <20 20 <20 30     

 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

366 

 

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate 
februarie 2020 Cariera       Jilt Nord Cariera Jilt Sud Cariera Rosiuta Cariera  Lupoaia 

Nr. 
Crt. 

Indicatori UM Jilt Nord 
Valori 
admise 

Jilt Sud 
Valori 
admise 

Rosiuta 
Valori 
admise 

Pârâu 
Plostina 

Valori 
admise 

Sector 
Lupoita 

Valori 
admise 

  apa tehnologica 
1 ph u ph 8.1 6,5-8,5 8 6,5-8,5 7.4 6,5-8,5 6.9     6,5-8,5 
2 Materii in suspensie mg/dmc 19 60 17 60 15 60 4.6     60 
3 CCO - Cr mgO2/dmc <30 100 <30 100 <30 100 <30     100 

4 
Reziduu filtrat la 105 
gr.Celsius mg/dmc 586 1000 607 1500 697 2000 613     1500 

5 Fe total ionic mg/dmc 0.047 0.1 0.018 0.2 0.015 0.5 0.019     0.5 
6 Calciu mg/dmc 112.17 250 115.07 250 151.22 300 130.44     300 
7 Magneziu mg/dmc 29.5 80 34.35 100 36.34 100 32.8     100 
8 Fenoli mg/dmc <0,002 0.1 <0,002 0.2   0.1       0.1 
9 Cloruri mg/dmc 5.326 100 6.037 100 <5 100 <5     100 
10 Sulfati mg/dmc 266 400 265 400 212 400 218     400 
  apa menajera 
1 ph u ph 7.2 6,5-8,5 7.3 6,5-8,5 7.1 6,5-8,5 7.2     6,5-8,5 
2 Materii in suspensie mg/dmc 14 60 12 60 17 60 4     60 
3 CCO - Cr mgO2/dmc 96.7 100 57.17 100 <30 125 <30     125 
4 Sulfati mg/dmc 19 300 20 100 14 150 32.8     150 
5 CBO5 mgO2/dmc 22 25 20 25 15 25 4.8     25 
6 Detergenti  mg/dmc 0.111 0.5 0.125 0.5 0.12 0.5 0.059     0.5 
7 Fosfor total mg/dmc 0.47 1 0.28 1 0.37 1 0.44     1 
8 Azotiti mg/dmc 0.06 1 0.063 1 0.05 1 <0,041     1 
9 Azotati mg/dmc 0.475 10 0.982 10 <0,177 10 1.23     10 
10 Azot amoniacal (NH4)   2.362 3 2.551 3 2.314 3 2.225     3 
11 Fenoli  mg/dmc                     
12 Cloruri mg/dmc 8.522 100 9.233 100 12.251 100 10.653     100 

13 
Reziduu filtrat la 105 
gr.Celsius mg/dmc 136 500 147 1000           

  

14 Fe total ionic mg/dmc                     

15 
Substante extractibile cu 
solventi mg/dmc         <20 20 <20     20 
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Indicatorii de calitate ai apelor uzate 
evacuate ianuarie 2020  Cariera Rosia   Cariera Pesteana   

Nr. 
Crt. 

Indicatori UM 
Incinta 

Est 
Valori 
admise 

Incinta 
Vest 

Valori 
admise 

Incinta 
Principala 

Incinta 
Depozit 

Valori 
admise 

Pesteana  
Valori 
admise 

Pesteana  
Valori 
admise 

Dep. 
Carbune 

Valori 
admise 

  apa tehnologică  
1 ph u ph 7.7 6,5-8,5 7.9 6,5-8,5       7.1 6,5-8,5         
2 Materii in suspensie mg/dmc 4.4 60 2.2 60       3.8 60         
3 CCO - Cr mgO2/dmc <30 100 <30 125       <30 100         

4 
Reziduu filtrat la 
105 gr.Celsius mg/dmc 661 1000 670 1000       594 600         

5 Fe total ionic mg/dmc <0,01 1 <0,01 1       <0,01 0.1         
6 Calciu mg/dmc 145.61 200 142.34 200       136 200         
7 Magneziu mg/dmc 31.88 50 37.31 100       38.95 70         
8 Fenoli mg/dmc <0,002 0.1 <0,002 0.1       <0,002 0.1         
9 Cloruri mg/dmc 18.11 100 17.755 100       7.102 100         
10 Sulfati mg/dmc 148 200 198 200       128 300         
  apa menajeră   
1 ph u ph 7.3 6,5-8,5 7.5 6,5-8,5 7.1 7.4 6,5-8,5     7.1 6,5-8,5 7.1 6,5-8,5 

2 Materii in suspensie mg/dmc 32 60 2.8 60 2.6 4 350     26 60 11 60 

3 CCO - Cr mgO2/dmc <30 125 <30 125 <30 <30 500     31.36 125 <30 125 

4 Sulfati mg/dmc <5 200 <5 200           120 250 92 150 

5 CBO5 mgO2/dmc 6.6 25 6.4 25 7 6.1 300     18 25 12 25 

6 Detergenti  mg/dmc <0,1 0.5 <0,1 0.5 <0,1 <0,1 25     <0,1 0.5 <0,1 0.5 

7 Fosfor total mg/dmc 0.076 1 0.063 1 0.064 0.074 5     0.15 1 0.26 1 

8 Azotiti mg/dmc 0.079 1 <0,041 1           0.766 1 <0,041 1 

9 Azotati mg/dmc <0,177 10 <0,177 10           9.24 10 9.95 10 

10 Azot amoniacal  mg/dmc 1.757 2 1.592 2 1.674 1.88 30     1.767 2 1.821 3 

11 Fenoli  mg/dmc         <0,002 <0,002 30             

12 Cloruri mg/dmc <5 100 <5 100           6.57 200 6.748 150 

13 
Reziduu filtrat la 
105 gr.Celsius mg/dmc 204 1000 206 1000           751 1500 755 1000 

14 Fe total ionic mg/dmc                           

15 
Substante 
extractibile  mg/dmc <20 20 <20 20 <20 <20 30     <20 20     
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Corespunzator monitorizarii  calitatii apelor uzate prezentate anterior se 
poate spune ca apele evacuate de la incinta miniera si cele de asecare in 
receptorul natural nu constitue surse de poluare peste limitele admise in actele 
de reglementare – Autorizatii de gospodarire apa, deci nu au un impact 
cumulativ negativ peste limitele admise. 

 
�  modificări in structura bilantului hidric global din zona miniera: 

 
Lucrarile de asecare la exploatarile de lignit din cele noua cariere, pot 

influenta rezervele si resursele de apa subterane, prin: 
- modificari aduse in structura bilantului hidric global din zona; 
- scoaterea din circuitul alimentarilor cu apa a unor surse si rezerve 

de ape subterane; 
- potentialul de refacere hidraulica a acviferelor drenate. 
In momentul actual pe suprafete intinse de infiltrare au fost excavate 

prin lucrarile de exploatare a lignitului ceea ce a determinat reducerea 
suprafetei de alimentare catre Valea Jiului, Jiltului, Plostinei si Lupoaiei si 
cresterea scurgerii de suprafata catre zonele de drenaj din cariera. 
Desfasurarea drenarilor din zona de excavare a determinat formarea in jurul 
sistemelor de captare a unor palnii depresionare in functie de proprietatile 
filtrante si grosimea aluviunilor, cresterea gradientilor hidraulici si a vitezei 
curgerii subterane, de asemenea schimbarea directiei curentilor si 
concentrarea acestora catre zonele excavate din cariera.  

Inca din anul 1975 ICSITPML Craiova a intreprins in Bazinul Minier 
Rovinari unele studii si cercetari in care prin analiza evolutiei sistemelor de 
asecare in functiune si compararea cu parametrii initiali ai acviferului 
(furnizati de forajele de explorare) s-au estimat raza de influenta a asecarii de 
minim 500m si maxim 800m. Din lipsa de date (hidrologice si hidrogeologice 
experimentale) in prezentul studiu s-au adoptat razele de influenta citate 
anterior. Pe viitor este necesara cercetarea de detaliu deoarece proprietatile 
acviferului (capacitatea de filtrare, grosimea, gradientii hidraulici, etc.) difera de 
la o zona la alta. 
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Tabelul V.44.- SITUATIA LOCALITATILOR AFECTATE IN ALIMENTAREA CU APA PRIN LUCRARILE DE EXPLOATARE 

BAZINUL 
MINIER 

CARIERA ZONA AFECTATA 
MODUL DE REZOLVARE 

PRIN LUCRARILE  
EXECUTATE 

MODUL DE REZOLVARE PRIN  
LUCRARILE IN PLAN 

Rovinari 

Tismana I - in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare 
- in afara zonei de exploatare – 250 gospodarii din satul 
Pinoasa  

S-a  execut un foraj de 
alimentare in sudul 
perimetrului minier 

Trebuie mentinut pana la incetarea activitatii 
si refacerea nivelului orizontului freatic Tismana II 

Pinoasa 

- in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare 
- in afara zonei de exploatare – 60 gospodarii din satul 
Pinoasa  in zona de cumulare cu Tismana I si 110 
gospodarii in satul Timiseni, catunele Barhoti si Boncea 

S-a  execut retea de  
alimentare din 2 foraje 
miniere 

Trebuie mentinut pana la incetarea activitatii 
si refacerea nivelului orizontului freatic 

Rosia 

- in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare 
- in afara zonei de exploatare – 30 gospodarii din satul 
Rosia de Jiu si 100 gospodarii in satul Farcasesti 
Mosneni 

S-a  execut retea de 
alimentare cu apa in 
Satul Farcasesti-Mosneni si 
Rosia de Jiu, cu sursa din 
forajele miniere 

Trebuie mentinut pana la incetarea activitatii 
si refacerea nivelului orizontului freatic 

Pesteana Nord 

- in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare 
- in afara zonei de exploatare – satul Pesteana de Jos si 
Valea cu Apa  

S-a  execut retea de 
alimentare cu apa in Satul 
Pesteana de Jos, si satul Valea 
cu Apa 

Trebuie mentinut pana la incetarea activitatii 
si refacerea nivelului orizontului freatic 

Pesteana Sud 
- in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare - Ecologizarea suprafetelor exploatate 

Jilt 

Jilt Nord 

- in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare 
- in afara zonei de exploatare satul Bradetel – 50 
gospodarii 

Statia de alimentare cu apa 
Godinesti deserveste toate 
localitatile 
traversate: Godinesti, 
Ciuperceni, Bradet, Matasari, 
Dragotesti. 

In cazul satului Runcurel din perimetrul 
minier este necesara urmarirea nivelui apei in 
fantani si pe masura avansarii frontului, 
stramutarea. 
In cazul satului Bradetel daca se constata 
scaderea nivelului freatic este necesara 
racordarea la reteaua existenta (Godinesti). 

Jilt Sud 
- in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare 
- in afara zonei de exploatare – satul Miculesti si Croici 

S-a  execut retea de 
alimentare cu apa in satul 
Miculesti 

In cazul gospodariilor satului Croici din 
perimetrul minier si cele din pilierul de 
siguranta este necesara urmarirea nivelui apei 
in fantani, iar pe masura avansarii frontului, 
stramutarea. 
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In cazul satului Miculesti daca este cazul, 
extinderea retelei existente. 

Motru 

Rosiuta 

- in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare 
- in afara zonei de exploatare – satul Rosiuta – 46 
gospodarii 

Gospodariile satului Rosiuta 
sunt racordate la reteaua 
carierei 
 

In cazul gospodariilor satului Stirbet si 
Runcurel este necesara urmarirea nivelui apei 
in fantani iar pe masura avansarii frontului, 
stramutarea. 
In cazul satului Rosiuta se va mentine 
sistemul pana la stramutare. 

Lupoaia 

- in totalitate in zona de excavare pentru orizonturile 
acvifere excavate pana la ecologizare 
- in afara zonei de exploatare – satul Lupoaia 20 
gospodarii si satul Rosiuta 60 gospodarii 

Gospodariile satului Rosiuta 
sunt racordate la reteaua 
carierei Rosiuta, iar cele ale 
satului Lupoaia la reteaua 
carierei Lupoaia 

In cazul gospodariilor satului Lupoita si 
Lupoaia propuse spre stramutare este necesara 
urmarirea nivelui apei in fantani, iar pe 
masura avansarii frontului, stramutarea. 
In cazul satului Lupoaia ce nu se stramuta se 
va completa necesarul de apa prin cresterea 
capacitatii rezervorului,  si desnisipari foraje. 
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Pe suprafetele haldate din monitorizarea nivelului apei in forajele de 
hidroobservatie s-a observat refacerea suprafetei de alimentare pentru apele 
freatice (fapt dovedit prin formarea unui nivel de apa la adancimea de 10-15 m 
sub cota terenului). 

In perioada analizata 2020-2027 prin avansarea lucrarilor de excavare 
suprafata de alimentare a apelor freatice scade treptat insa va fi compensata 
prin continuarea haldarii interioare, iar la incetarea activitatii prin lucrarile de 
modelare si ecologizare a intregii suprafete (zona de excavare si haldare). 

b. Impactul cumulat asupra factorului de mediu aer 
 
Principalele surse de poluanti atmosferici aferente obiectivelor miniere 

sunt:  
1.a  - utilajele principale, direct productive, cu functionare continua si 

actionare electrica: 
→ excavatoare cu rotor; 
→ masini de haldat; 
→ carucioare de distributie; 
→ utilaje de depozit; 
→ transportoare cu banda. 
 
O proportie insemnata a acestor lucrari include operatii care se 

constituie in surse nedirijate de emisie a pulberilor. Este vorba despre 
operatiile aferente excavarii carbunelui/sterilului, haldarii sterilului, 
transportul sterilului/carbune, depozitarea si expeditia carbunelui, precum si 
despre cele aferente lucrarilor terasiere (modelare teren in vederea ecologizarii, 
amenajarea trasee de benzi etc.). Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea 
substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul 
operatiilor si de conditiile meteorologice. 

 
1.b  - utilajele secundare activitatii direct productive (tractor, excavator, 

buldozer, incarcator frontal, autocamion, automacara, etc.) ce functioneaza cu 
motoare Diesel si cu ajutorul carora se executa lucrarile de: 

• defrisare, 
• aprovizionare cu materiale si piese de schimb la punctul de lucru 

pe fluxul tehnologic cu mijloace auto, 
• amenajare teren si suprastructura benzi,  
• amenajare teren si suprastructura drumuri tehnologice si de 

acces, 
• lucrari de reabilitare/montare utilaje tehnologice, 
• lucrari de modelare teren si recultivare biologica. 
 
Utilajele mobile, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, 

gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de 
poluanti specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi 
organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), 
amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi 
aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Particulele rezultate din gazele 
de esapament de la aceste utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in 
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categoria particulelor respirabile. Particulele cu diametre ≤ 15 µm se regasesc 
in atmosfera ca particule in suspensie. Cele cu diametre mai mari se depun 
rapid pe sol. 

Aria principala de emisie a poluantilor rezultati din activitatea de 
aprovizionare cu materiale si piese de schimb la punctul de lucru pe fluxul 
tehnologic cu mijloace auto se considera ampriza zonei de activitate extinsa 
lateral, de o parte si de cealalta a axului drumului cu cca 25 m, ceea ce 
conduce la o zona de impact   de cca. 50 m latime. 

Utilajele cu ajutorul carora se executa lucrarile de amenajare teren, 
drumuri tehnologice, suprastructura benzi si lucrari de recultivare biologica 
(excavator, buldozer, incarcator frontal, tractor) se deplaseaza pe distante 
reduse, in zona de lucru. Se apreciaza o repartizare uniforma in lungul zonelor 
de lucru a emisiilor. Concentratiile maxime de poluanti se realizeaza in cadrul 
acestei arii. Studii de dispersie completate cu masuratori arata ca, in exteriorul 
acestei arii, concentratiile de substante poluante in aer se reduc substantial. 
Astfel la 20 m in exteriorul acestei fasii concentratiile se reduc cu 50 % si la 
peste 50 m reducerea este de 75%. In lungul traseului de transport, 
repartizarea poluantilor se considera uniforma. 

 
Din punct de vedere al cumularii impactului ne intereseaza mai mult 

nivelul zgomotelor, vibratiilor si pulberilor la nivelul receptorilor sensibili: 
 
� locuitorii satului Farcasesti - Mosneni– perimetrul Rosia de Jiu; 
� locuitorii satului Rosia de Jiu – perimetrele Rosia de Jiu si 

Pinoasa; 
� locuitorii satului Timiseni– perimetrele Rosia de Jiu si Pinoasa; 
� locuitorii satului Negomir – perimetrul Pinoasa; 
� locuitorii satului Pinoasa – perimetrele Pinoasa, Tismana I, si 

Tismana II; 
� locuitorii satului Hodoreasca – perimetrul Tismana II; 
� locuitorii satului Hotaroasa si Cocoreni – perimetrele Pesteana 

Nord. 
� locuitorii satului Bradet – cariera Jilt Nord; 
� locuitorii satului Runcurel – carierele Jilt Nord si Rosiuta; 
� locuitorii satului Matasari – cariera Jilt Sud; 
� locuitorii satului Miculesti – Cariera Jilt Sud ; 
� locuitorii satului Croici – Cariera Jilt Sud ; 
� locuitorii satului Rosiuta – carierele Rosiuta si Lupoaia; 
� locuitorii satului Lupoita – cariera Lupoaia. 
� locuitorii satului Stirbet – cariera Rosiuta; 
� locuitorii satului Plostina – cariera Rosiuta; 
� locuitorii satului Stiucani – cariera Rosiuta. 
 
In cadrul analizei efectelor cumulative pentru factorul de mediu aer, se 

poate spune ca datorita zonei de extindere a frontului de lucru (distanta dintre 
fronturile de lucru) si efectului local al pulberilor si zgomotului, in majoritatea 
cazurilor nu pune problema cumularii impactului. Exceptie poate face: 

- cariera Rosia si Pinoasa in nordul perimetrului Rosia, zona cuprinsa 
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intre depozitul de carbune Rosia si depozitul Timiseni-Pinoasa, unde datorita 
beznilor transportoare in cazul functionarii simultane poate fi depasit nivelul 
de zgomot si pulberi. Ca masura de protectie s-a luat decizia mutarii 
depozitului Timiseni-Pinoasa (in zona Arderea, in nordul perimetrului Pinoasa); 

-  cariera Jilt Nord cu Rosiuta, zona satului Runcurel in momentul in 
care fluxul de exploatare al celor doua cariere se va apropria la mai putin de 
500 m de zona locuita. Ca masura de protectie s-a luat decizia stramutarii 
satului in perioada 2019-2025. 

Corespunzator monitorizarii  calitatii aerului (pulberi in suspensie) se 
poate spune ca debitele masice pentru pulberi pot produce disconfort in 
vecinatatea sursei. 

Cariera Roşiuţa - 48 determinări din care 2 depăşiri 
Cariera Lupoaia -  24 determinări  
Cariera Roşia   -   24 determinări 
Cariera Jilţ Nord - 12 determinări 
Cariera Jilţ Sud - 12 determinări 
Cariera Rovinari - 12 determinări 
Cariera Pinoasa - 48 determinări 
Cariera Tismana - 24 determinări 
Cariera Peşteana- 24 determinări 
TOTAL determinări lunar - 228 din care 2 depăşiri 
 
Corespunzator monitorizarii  nivelului de zgomot se poate spune ca 

datorita zonei de extindere a frontului de lucru (distanta dintre fronturile de 
lucru) si efectului local al zgomotului, in majoritatea cazurilor nu pune 
problema depasirii LMA  conf. STAS 10009-2017. 

Cariera Roşia - 24 determinări din care 1 depăşire  
Cariera Jilţ Nord - 24 determinări  
Cariera Jilţ Sud - 12 determinări  
Total determinări nivel zgomot lunar 60 din care o depăşire  
Determinări ale nivelului de zgomot trimestrial   
Cariera Roşiuţa - 16 determinări   
Cariera Lupoaia - 4 determinări  
Cariera Tismana  - 4 determinări  
Cariera Rovinari - 4 determinări  
Cariera Pinoasa - 16 determinări  
Cariera Peşteana - 4 determinări  
Total determinări nivel zgomot trimestrial 48 
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Tabelul V.45.- MONITORIZARE  PULBERI SEDIMENTABILE  
ACTIVITATE MINIERA 2019 

UNITATE PUNCT PRELEVARE 
2019 

CMA 
STAS 12574/1987 

ian febr mart apr mai iunie iulie august sept oct nov dec g/mp/    lună 

 Cariera  Rosiuta 

Fam. Forlafu Pantelimon  10.38 16.88 16.60 12.94 16.40 13.85 10.85 30.56 16.91 16.28 15.13 16.04 17 
Fam. Osnaga Gheorghe 10.47 16.20 16.86 13.17 16.67 13.70 10.19 60.24 16.93 16.90 15.80 16.26 17 
Fam. Forlafu Constantin 7.78 12.65 7.42 12.99 13.53 10.49 5.26 11.34 9.32 11.07 14.20 14.07 17 
Fam Ianosz 7.75 11.52 11.50 10.11 10.99 10.88 6.92 9.51 10.22 6.70 11.10 10.98 17 

Cariera Lupoaia Fam.Dafinoiu Valerica 9.60 8.72 7.20 8.98 10.11 9.45 6.98 4.35 7.26 16.35 8.60 8.24 17 
Fam. Alioanei 10.04 7.06 16.58 9.41 10.49 11.06 6.03 9.28 10.34 16.20 9.50 9.31 17 

Cariera Roşia 
Depozit Cărbune (Foraj) 6.79 16.87 15.34 11.65 11.14 6.91 7.64 14.63 9.78 13.31 13.51 10.80 17 
Fam. Chiţoran 8.04 5.52 6.03 7.02 5.09 5.61 4.54 9.72 7.37 2.74 8.29 4.98 17 

Cariera Jilt Nord Fam.Turturea 6.19 3.21 5.34 4.04 6.11 3.89 3.44 2.99 4.29 1.80 6.01 3.52 17 
Cariera Jilt Sud Fam. Stoichiţoiu 3.06 2.55 5.85 3.96 3.58 3.71 3.12 3.16 2.61 1.52 3.30 2.98 17 

Cariera Pinoasa 

Sat Timiseni -Atelier mec 5.88 5.87 6.03 4.72 8.25 7.69 5.67 8.44 7.39 5.58 6.72 7.05 17 
Sat Timiseni -Rotoare 6.41 4.91 2.18 3.33 7.20 7.72 5.81 7.17 4.48 4.58 3.22 5.28 17 
Fam Uifalvi Ion  10.49 9.42 10.03 10.59 8.83 10.76 8.80 6.36 7.38 8.92 10.11 10.25 17 
Banda  T22 fosta locatie politie 8.01 8.91 8.60 9.26 5.41 9.08 9.50 10.13 9.59 15.35 9.72 11.15 17 

Cariera  Tismana 
Incinta Principala Zona Benzi 
Magistrale  9.16 10.14 16.20 9.76 8.84 6.92 11.03 11.96 16.75 3.27 13.51 3.15 17 

Fam Bechenete 8.02 5.23 15.16 8.39 9.85 6.87 6.04 10.96 9.15 6.10 12.93 6.58 17 

Cariera Pesteana 
Fam Vineroiu Ion 10.19 4.76 3.80 7.88 9.56 10.08 9.44 7.15 10.86 7.95 4.84 5.13 17 
Fam. Nicolae BRANESCU 10.11 4.61 3.22 5.98 6.63 4.02 2.89 5.05 4.80 5.50 4.60 2.85 17 
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Tabelul V.46. 

UNITATE PUNCT PRELEVARE  
MONITORI ZARE NIVEL ZGOMOT 

ACTIVITATE MINIERA 2019 

LMA 
STAS 10009-2017 
si Ord 119/2014 

ian febr mart apr mai iunie iulie august sept oct nov dec dB 
Cariera 
Roşia 

Fam Babucea 54.37 52.10 51.70 60.10 52.80 48.3 48.4 48 49.9 48.40 48.8 47.6 60 
Zona depozit carbune FORAJ 52.53 57.70 59.50 52.10 59.60 48.1 48.20 48.3 47.7 48.20 47.8 46.6 60 

Cariera 
Roşiuţa 

Fam. Forlafu Pantelimon nocturn 
     

42.80 
  

41.9 
   

45 
Fam. Forlafu Pantelimon, proba diurna 

 
55.90 

   
55.40 

  
60.3 

  
60.1 65 

Limită de Proprietate (Fam. Osnaga Ghe) 
diurn  

61.90 
   

63.00 
  

61.9 
  

62 65 

Lângă locuinţă (Fam. Osnaga Ghe) nocturn 
     

43.30 
  

43.1 
   

45 
Fam. Forlafu Ctin nocturn      43.10   40.3    45 
Fam. Forlafu Constantin proba diurna 

 
50.10 

   
50.80 

  
47.4 

  
46.9 65 

Fam. Ianos proba diurna 
 

60.80 
   

63.20 
  

62.8 
  

62.2 65 
Fam. Ianos proba nocturn      43.00   42.8    45 

Cariera 
Lupoaia Fam. Dafinoiu Valerica  51.60    52.10   52.6   52.4 65 

Cariera 
Jilt Nord 

Limită de Proprietate (Fam. Turturea)diurn 47.87 48.80 48.40 49.70 49.10 48.4 48 47.9 47.3 47.40 47.1 46.8 50 
Limită de Proprietate (Fam. Turturea) nocturn 42.57 41.30 41.80 40.50 39.80 42.1 42.6 42.7 41.9 41.90 40.7 42.2 45 

Cariera  
Jilt Sud 

Fam. Stoichiţoiu 45.93 47.70 47.40 47.10 46.60 48.2 48.3 48.4 46.7 48.10 48.2 47.3 50 

Cariera 
Tismana Fam .Bechenete  48.60    47.2   46.3   46.1 65 

Cariera 
Pinoasa 

Zona Sat Timiseni Rotoare  44.40    48.8   49.1   49.2 65 
Zona Sat Timiseni Atelier Mecanic 

 
43.50 

   
47 

  
46.9 

  
47.5 65 

Depozit Carbune  Fam. Uifalvi Nicolae 
 

53.90 
   

53.7 
  

54.1 
  

54.2 65 
Fosta locatie politie  50.20    50.3   51.3   51.4 65 

Cariera  
Pesteana Depozit Carbune Cocoreni  51.70    51.9   52.4   52.5 65 
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2.b  - o alta forma de impact cumulat asupra aerului si asupra modificarii 
climatice pentru cele noua perimetre miniere este modificarea proceselor ecologice 
(circuitul carbonului si oxigenului) prin disparita padurii si a covorului vegetal din 
zonele agricole. Mentionam ca in prezent in toate perimetrele minere se 
desfasoara si vor continua lucrari de recultivare biologica (agricola si silvica), iar 
noile suprafete vor prelua aceste functii. 

 
Se estimează că prin utilizarea utilajelor cu motorare cu ardere interna 

se emite in atmosfera o cantitate de 43515 t CO2/an. Calculul emisiilor cu 
efect de seră s-a realizat pentru utilajele utilizate în cele 9 cariere din cadrul S 
CE Oltenia SA, ținând cont că la nivelul anului 2019 în procesul de producție și 
transport s-au folosit cca. 208.000 l/an carburant (motorină). 

Prin defrișarea a 1670.72 ha de pădure, care se va face pe parcursul a 8 
ani (2020-2027), cantitatea stocată de CO2 se diminuează cu  2130.1 tCO2 
odată cu dispariția suprafeței împădurite. În compensare cu reintroducerea în 
circuitul economic a 3266.00 ha prin instalarea de culturi cerealiere cantitatea 
stocată de CO2 începe să crească de la 1601.1t CO2/an  la 5615.5 t CO2/an  
in ultimul an. Prin împădurirea unei suprafețe de 7720.60 ha se va crește 
progresiv cantitatea stocată de CO2 de la 2508.3 t CO2 la 7720.6 t CO2 in 
ultimul an de plantare. 

 
c. Impactul cumulat asupra factorilor de mediu sol-subsol 
Referitor la impactul pe care îl poate avea activitatea studiata asupra 

solului si subsolului, se reaminteste faptul ca lucrarile de exploatare in cadrul 
Bazinului Minier Oltenia vor avea o perioada de executie limitata in timp (in 
viitorul apropiat unele exploatari isi inceteaza activitatea), sunt in curs si vor 
continua lucrari de ecologizare in toate perimetrele miniere, precum si faptul ca 
lucrarile sunt esalonate in timp, in functie de necesarul de lignit. 

Exploatarea în cariera impune înlaturarea vegetatiei, dislocarea si 
transportul unor cantitati mari de substanta minerala utila si steril, produce 
modificari majore în configuratia solului din punct de vedere morfologic, 
structural, fizic, chimic si biologic. Prin activitatea de exploatare, solul va fi 
degradat antropic, iar impactul asupra solului şi subsolului va consta în 
schimbarea temporara a folosintei terenului (antropizarea), modificarea 
reliefului, modificarea peisajului, modificarea insusurilor fizice, chimice si 
biologice (pH, cantitatea de material organic, etc.). 

Daca se cumuleaza suprafata fiecarui perimetru minier rezulta o 
suprafata de 4034.62 ha necesara de ocupat si o suprafata totala ocupata in 
prezent de 8804.62  ha.  

O alta sursa de poulare comuna pentru toate cele noua perimetre 
miniere se poate considera deversarea accidentala de substante periculoase 
(ulei si combustibili) in cazul nerespectarii regimului de depozitare pentru 
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materiale si deseuri. Deoarece zonele vulnerabile sunt izolate intre ele prin 
distante foarte mari si fiecare unitate miniera are implementat un program de 
prevenire si remediere a accidentelor nu se poate vorbi de o cumulare a 
impactului intre cele sase perimetre miniere. 

In concluzie principala forma de impact care poate avea efecte 
cumulative este consecinta ocuparii de terenuri care în prezent au folosinte de 
productie vegetala (teren agricol), masa lemnoasa (folosinta silvica). 

 
d. Impactul cumulat asupra factorilor de mediu biodiversitate 
 
In analiza impactului cumulat al lucrarilor de exploatare lignit in Bazinul 

Minier Rovinari, Jilt si Motru asupra biodiversitatii, s-a avut in vedere faptul ca 
acestea se desfasoara într-o zona lipsita de interes major din punct de vedere al 
biodiversitatii. Datorita activitatilor antropice în relatie cu exploatarea 
resurselor naturale înca din anii '50, este extrem de dificil a se identifica zone 
ce si-au pastrat o oarecare integritate naturala, unde sa se mai regaseasca 
echilibre naturale functionale. 

Din cele noua perimetre miniere, niciunul nu este situat in nicio arie 
protejata, inclusiv situri Natura 2000. La desemnarea siturilor, speciile criteriu 
au fost considerate in baza unor prezente probabile. O evaluare a densitatii 
speciilor criteriu la nivelul siturilor a fost realizata ulterior la intocmirea 
Planurilor de management. In urma observatiilor din teren (efectuate in timpul 
deplasarilor din perioada elaborarii studiului si anterior in perioada elaborarii 
altor studii)  pe amplasamentul niciunui perimetru minier nu au fost 
identificate specii si/sau habitate de interes comunitar ce au stat la baza 
desemnarii sitului ROSCI0045 Coridorul Jiului. (speciile de plante, mamifere, 
amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE si 
protejate in aceaste situri nu populeaza perimetrele de exploatare)- nu exista 
populatii afectate si protejate in acest sit datorita lipsei elementelor (specii si 
habitate) protejate de pe amplasamentul perimetrelor miniere si a habitatelor 
cu relevanta deosebita pentru speciile tinta. 

Este important de mentionat ca lucrarile de exploatare lignit si implicit 
cele de ocupare teren si distrugerea habitatelor, se va realiza etapizat, pe total 
perioada de desfasurare a licentei de exploatare, iar in prezent in toate 
perimetrele miniere se desfasoara lucrari de ecologizare a suprafetelor libere de 
sarcini tehnologice. 

Formele preconizate de impact cumulat asupra biodiversitatii pentru cele 
noua perimetre miniere datorate exploatarii lignitului sunt: 

� inlocuirea habitatelor specifice zonei forestiere si agricole su 
terenuri specifice industriei miniere (zona de excavare si haldare); 

� modificarea suprafetei zonelor împadurite, schimbari asupra 
varstei, compozitiei pe specii si a tipului de padure. Prin extinderea fronturilor 
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de exploatare lignit in Bazinul Minier Oltenia vor fi scoase din circuitul silvic 
1741.02 ha, ceea ce reprezinta 0,62% din suprafata impadurita la nivelul 
Judetului Gorj; 

In ceea ce priveste alterarea speciilor/populatiei de mamifere, reptilele si 
pasari precum si reducerea spatiului pentru adaposturi, de odihna, crestere si 
contra frigului întreaga zona analizata, cat si zonele învecinate prezinta conditii 
de habitat asemanatoare (preponderent teren agricol si silvic), fauna putandu-
se temporar orienta catre zonele unde nu se realizeaza lucrari de exploatare 
lignit. 

Concluzii rezultate in urma analizei efectelor cumulate asupra 
biodiversitatii: 

- ocuparea etapizata a terenurilor contribuie la diminuarea efectelor 
cumulate asupra populatiilor locale de flora si fauna; 

- prin realizarea lucrarilor nu se creaza bariere artificiale intre terenul 
natural si cel antropic, se va permite in continuare libera circulatie a 
exemplarelor de fauna salbatica; 

- realizarea lucrarilor de exploatare lignit nu are efecte negative asupra 
integritatii ariilor protejate limitrofe si asupra actualei stari de conservare a 
habitatelor si a speciilor pentru care s-au desemnat aceste situri Natura 2000. 

- zona analizata, cat si zonele învecinate prezinta conditii de habitat 
asemanatoare, existand posibilitatea ca fauna sa se orienteze catre zonele unde 
nu se realizeaza lucrari de exploatare lignit; 

- nu vor exista emisii de poluanti care sa aduca prejudicii importante 
florei si faunei invecinate lucarilor miniere; 

- zonele degradate vor fi recultivate. 
 
e. Impactul cumulat asupra sanatatii umane 
 
Impactul cumulat pentru sanatatea umana poate avea ca  potentiale 

cauze activitatea mai multor perimetre miniere ce determina cresterea 
concentratiilor de poluanti (pulberi si zgomot) peste limitele impuse de STAS 
12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 si SR 10009/2017. 

Pornind de la faptul ca efectul zgomotului si pulberilor se manifesta local 
(limitat la zona fiecarui perimetru minier) iar receptorii (satele Farcsesti 
Mosneni, Rosia de Jiu, Negomir, Pinoasa, Hodoreasca, Hotaroasa, Cocoreni, 
Pesteana, Bradet, Runcurel, Matasari, Miculesti, Croici, Miculesti, Rosiuta, 
Lupoaia, Stirbet, Plostina) sunt izolati de distante de 5-15 km nu se pune 
problema cumularii impactului asupra sanatatii locuitorilor. 

Exceptie poate face activitatea de transport carbune (zona 
transportoarelor T22C1 Pinoasa si T19 Rosia de Jiu -satul Rosia de Jiu), unde 
in cazul functionarii simultane poate fi depasit nivelul de zgomot si pulberi. Ca 
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masura de protectie temporara s-a luat masura montarii unor panoruri 
fonoabsorbante intre sursa si receptor pana cand depozitul de carbune 
Timiseni-Pinoasa va fi mutat in zona Arderea din nordul perimetrului Pinoasa. 

La nivelul zonei locuite din imediata vecinatate a lucrarilor miniere 
propuse (satul Rosia de Jiu cu punctele monitorizate; depozit carbune, fosta 
locatie politie, banda T22 si fam Uilfalvi), asa cum rezultă din monitorizarea 
prezentata anterioar, nu s-au depăsit valorile limită/tintă pentru protectia 
sănătătii umane, reglementate prin STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 si  SR 10009/2017, 
la niciunul dintre punctele monitorizate, prin urmare starea de sanatate a 
populatiei nu este afectata. 

 
f. Impactul cumulat asupra mediului social si economic, peisajului, 

patrimoniului cultural, arhitectonic si arheologic 
Peisajul cultural este un termen foarte larg care se refera atat la mediul 

natural al unei regiuni, cat si la interactiunile acestuia cu factorii socio-
economici. Cu alte cuvinte, peisajul cultural reflecta modul în care o anumita 
comunitate interactioneaza cu mediul sau înconjurator. Datorita sensului larg 
al acestui termen impactul asupra unor elemente constitutive ale peisajului 
cultural din zona Bazinului minier Oltenia sunt discutate într-o serie de 
sectiuni specifice fiecarei documentatii, incluzand: zone împadurite (Cap. 
Biodiversitate), peisaj geografic si utilizarea terenurilor (Cap. Peisaj), si tipologia 
locuintelor  (Cap. Mediu social si economic). 

Zona celor trei Bazine Miniere, Rovinari, Matasari si Motru, a fost si este 
o zona miniera mono-industriala afectata de procesul de restructurare din 
minerit si ca urmare si-au diminuat sever potentialul economic ca rezultat 
confruntandu-se cu numeroase procese de dezagregare sociala, de aici rezulta 
si necesitatea proiectelor miniere care sunt principala sursa de venit pentru 
locuitorii zonei. 

In analiza impactului cumulat al celor noua perimetre miniere asupra 
peisajului trebuie specificat ca: 

- activitatea economica predominanta o constitue exploatarea lignitului; 
- suprafete ce vor fi scoase din circuitul productiv au caracter 

fundamental productiv, nu sunt folosite in scop recreativ; 
- daca se ia in considerare suprafata fiecarui perimetru minier rezulta o 

suprafata de 4034.62 ha necesara de ocupat si o suprafata totala ocupata in 
prezent de 8804.62  ha. 

Avand in vedere cele mentionate anterior si metoda de exploatare, 
comuna se poate spune ca impactul asupra peisajului (descris la Cap Peisajul) 
este identic pentru toate cele noua perimetre miniere, insa se va extinde aria 
acestuia la toata zona exploatata. 

In privinta monumentelor istorice (monumente, situri si ansambluri 
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arheologice, monumente si ansambluri de arhitectura, cladiri memoriale, 
monumente si ansambluri de arta plastica si cu valoare memoriala, zone 
istorice) Biserica din lemn (GJ-II-m-B 09364) si Casa Cula Eftimie Nicolaescu 
(GJ-II-m-B 09365) din satul Runcurel, se afla in campul minier Jilt Nord 
respectiv Rosiura.  

Biserica din lemn-Runcurelu – prin modul de avansarea al fluxului de 
exploatare propus in „Planul de dezvoltare Jilt Nord, simbol 710-442/2019” nu 
va fi dezafectata. 

Casa-Cula Eftimie Nicolaescu, este într-o stare foarte avansată de 
degradare (tot materialul lemnos din care este realizată construcţia este într-un 
grad final de putrezire) aşa încât este practic imposibilă refacerea construcţiei – 
Foto 71-72. 
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2.8. Impactul proiectului asupra climei  

 
Surse de impact potențiale cariera Roșia de Jiu 
- Modificarea utilizării terenului: aceste modificări (îndepărtarea acoperirii 

plantelor, impermeabilizarea ocazională a solului, expunerea suprafețelor 
minerale, dezvoltarea pistelor) contribuie la modificarea echilibrului energetic 
la nivelul solului. Aceste variații rămân microclimatice.  

- Traficul rutier legat de utilizarea site-ului va contribui la reducerea 
stratului de ozon prin emisia de gaze cu efect de seră și la consumul de energie.  

Activitatea carierei Roșia de Jiu din bazinul minier Rovinari probabil nu 
o să modifice direct climatul la scară locală sau regională. 

Impactul carierei asupra microclimatului 
Exploatarea la zi a terenului modifică topografia site-ului prin crearea 

unui spațiu mai jos. Acest lucru poate avea mai multe consecințe indirecte 
asupra microclimatului: 

- Modificarea fluxurilor de aer. Variațiile bruște ale reliefului pe care le 
constituie excavațiile afectează circulația aerului, o modificare amplificată pe 
măsură ce adâncimea și suprafața exploatată cresc; 

- Modificarea albedoului, adică procentul de lumină reflectat de sol și de 
exploatarea la zi și, prin urmare, de căldura solară returnată. Acest impact este 
amplificat de absența umbrei; 

 
CARIERA ROȘIA DE JIU – MODIFICAREA ALBEDOULUI 

Figura nr. V.1 
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- Modificarea echilibrului energetic la nivelul solului, rezultat din 
modificarea utilizării terenului (îndepărtarea acoperirii cu plante, 
impermeabilizarea punctuală a solurilor, expunerea suprafețelor minerale, 
drumuri tehnologice). Îndepărtarea covorului vegetal duce la pierderea 
depozitării de CO2 în sol. Aceste variații rămân microclimatice; 

- În mod secundar, putem observa în cele din urmă o schimbare a 
infiltrării apei de ploaie și, prin urmare, a umidității solului. 

Toți acești factori pot provoca modificări ale nivelului de temperatură și 
umiditate. 

În cazul de față, suprafața mare a exploatării de 1991,3 ha, precum și 
adâncimea mare de extracție (de la 200-400m), prin faptul că umplerea golului 
remanent este coordonată cu exploatarea, nu va modifica climatul, nici 
măcar la scară mică. 

Variațiile microclimatice rămân imperceptibile. 
 
Stocarea CO2 și valorificarea acestuia prin procese de ecologizare 
 
La nivel mondial s-a constatat că emisiile de gaze cu efect de seră au 

crescut, astfel s-a ajuns la concluzia că sunt necesare eforturi pentru a spori 
pe cât posibil stocarea de carbon, atât prin ecosisteme forestiere (păduri) cât și 
prin pășuni, fânețe care au capacitatea de a acționa ca și captatori de carbon. 
Dioxidul de carbon este gazul cu cea mai mare contribuție cantitativă la efectul 
de seră, rolul ecosistemelor forestiere în reducerea efectelor emisiilor de GES a 
fost întotdeauna de apreciat. 

Strategia IPCC (International Panel on Climate Change), realizată în anul 
1992 a sugerat crearea de păduri prin plantații pe suprafețe foarte mari care ar 
conduce la o absorbție a carbonului an de an. 

Și în situația dată, cu privire la extinderea carierei Roșia de Jiu, pentru a 
echilibra emisiile de GES, printr-o politică forestieră bine gândită, despăduririle 
se vor efectua eșalonat cu împădurirea haldelor de steril, aproximativ aceeași 
suprafață care va fi scoasă din fondul silvic. Contribuţia ecosistemelor 
forestiere la stocarea carbonului, respectiv capacitatea lor de captare şi de 
sechestrare. Cercetările realizate în acest domeniu au prezentat capacitatea de 
captare şi pe cea de stocare în fapt ca nişte caracteristice dinamice, potenţial 
afectate de variaţiile climatului12. 

Pentru a studia impactul gospodăririi asupra bugetului de GHG, se va 
constitui un gradient de gospodărire a pădurilor de fag, de la arborete echiene, 
la relativ pluriene şi pluriene, având condiţii de sol, de creştere şi de 

                                                                         
1 http://www.bgc-jena.mpg.de/public/carboeur/ 
2 www.ghg-europe.eu 
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productivitate a căror variabilitate este minimizată, incluzând situaţii rare şi 
relevante pentru România, precum pădurile naturale sau păşunile împădurite. 

Pentru extinderea câmpului minier de exploatare al cariere Roșia de Jiu, 
este necesar să fie scoasă din circuitul silvic, agricol și arabil o suprafață de 
295.62 ha, care se va face eșalonat pe șase ani. În anul 2021 se va defrișa o 
suprafață de 68,04 ha adică cca. 23,01% din suprafața împădurită. 
Concomitent cu activitatea de defrișare, vor fi executate lucrări de împădurire 
pe halda de steril interioară, pe o suprafață de 65,90 ha ceea ce reprezintă cca. 
9,56 %. 

Defrișarea vegetației forestiere se face etapizat, strict pentru asigurarea 
frontului de lucru în anul în curs pentru anul următor. Scoaterea din circuitul 
silvic a întregii suprafețe necesare avansului carierei în anul următor este 
adesea dificilă și de asemenea din raționamentul de a proteja ecosistemele se 
vor scoate din circuitul silvic strict suprafețele de teren necesare activității 
curente în anul respectiv. 

Acestea sunt legate atât de obţinerea de masă lemnoasă într-o zonă cu 
deficit de lemn, cât şi de posibilitatea stocării de CO2 şi valorificării acestuia pe 
piaţa internaţională. 

Pe de altă parte, prin realizarea prevederilor acestei reabilitări se obţin o 
serie de efecte a căror valoare materială este dificil de stabilit, dar care au o 
importanţă deosebită: 

- conservarea biodiversităţii; 
- crearea unui climat favorabil pentru faună; 
- stoparea eroziunii pluviale şi eoliene asupra solului; 
Efectele economice pot fi calculate având în vedere valoarea lemnului 

obţinut şi valoarea stocării carbonului (dioxidului de carbon) pe piaţa 
internaţională 
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Tabelul V.47.- Lucrări de închidere si ecologizare conform Planului inițial de încetare a activității 
cariera Roșia de Jiu, sb. 805-840/2015 

 

Amplasament / 
Perioada 

Mod de folosință silvic 
(ha) 

Mod de folosință 
agricol arabil 

(ha) 

Mod de folosință 
agricol pășune / fâneață 

(ha) 
Etapa I - 
modelare 

Etapa II 
Recultivare 

Etapa I - 
modelare 

Etapa II 
Recultivare 

Etapa I - 
modelare 

Etapa II 
Recultivare 

Halda interioară 
2021  65,90 20,00    
2022  50,10  20,00   
2023   39,70    
2024 55,60  58,75 39,70   
2025  55,60 119,00 58,75   
2026   27,37 119,00   
2027 168,00   27,37   
2028 168,00 168,00     
2029  168,00     
Total halda 391,60 507,60 264,82 264,82   
Cariera 
2027 204,00      
2028 204,00 204,00     
2029  204,00     
Total cariera 408,00 408,00 0,00 0,00   
Utilități 
2026     8,50  
2027     42,05 8,50 
2028      42,05 
Total utilități 
(incinta, depozit 
cărbune etc.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 50,55 50,55 

TO TAL GENERAL 799,60 915,60 264,82 264,82 50,55 50,55 
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I. Defrișare pentru extindere cariera Roșia de Jiu 
I.1. Cuantificarea stocării carbonului în vegetația lemnoasă 
 
defrișarea a 68,04 ha în anul 2021 
A) VALORIFICARE LEMN 
1. CE, GO, PLA, FA 
Pe suprafaţa totală de 209,23 ha, la vârsta exploatabilităţii de 90 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn= 256 m3/ha x 209,23 ha = 53 562,88 m3 

PL STB = 53 562,88 m3 x 350 RON/ m3 = 18 747 008 RON - se obţin în 
anul 90 de la plantare. 

2. SC şi specii de amestec 
Pe suprafaţa totală de 209,23 ha, la vârsta exploatabilităţii de 60 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn = 265 m3/ha x 209,23 ha = 53 562,88 m3 
PL STB = 53 562,88 m3 x 210 RON/m3 = 11 248 204,8 RON – se obţin în 

anul 60 de la plantare. 
TOTAL VENITURI LEMN – 29 995 212,8 RON 
 
B) STOCARE CARBON 
1. CE, GO, PLA, FA 
256 m3/ha x 209,23 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 10 713 t Carbon 
10 713 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 1 436 452,605 

RON 
2. SC şi specii de amestec 
265 m3/ha x 209,23 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 11 089 t Carbon 
11 089 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 1 486 894,041 

RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 2 923 346,646 RON 
Total venituri valorificare lemn şi stocare carbon = 32 918 559,446 

RON 
defrișarea a 68,04 ha în anul 2022 
 
A) VALORIFICARE LEMN 
1. CE, GO, PLA, FA 
Pe suprafaţa totală de 141,19 ha, la vârsta exploatabilităţii de 90 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
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Vlemn= 256 m3/ha x 141,19 ha = 36 144,64 m3 

PL STB = 36 144,64 m3 x 350 RON/ m3 = 12 650 624 RON - se obţin în 
anul 90 de la plantare. 

2. SC şi specii de amestec 
Pe suprafaţa totală de 141,19 ha, la vârsta exploatabilităţii de 60 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn = 265 m3/ha x 141,19 ha = 37 415,35 m3 
PL STB = 37 415,35 m3 x 210 RON/m3 = 7 857 223,5 RON – se obţin în 

anul 60 de la plantare. 
TOTAL VENITURI LEMN – 20 507 847,5 RON 
 
B) STOCARE CARBON 
1.CE, GO, PLA, FA 
256 m3/ha x 141,19 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 7229 t Carbon 
7229 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 969 300,465 RON 
2. SC şi specii de amestec 
265 m3/ha x 141,19  ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 7483  t Carbon 
7483 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 1 003 367,440 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 1 972 667,905 RON 
Total venituri valorificare lemn şi stocare carbon = 22 480 515,40 

RON 
defrișarea a 68,04 ha în anul 2023 
A) VALORIFICARE LEMN 
1. CE, GO, PLA, FA 
Pe suprafaţa totală de 73,15 ha, la vârsta exploatabilităţii de 90 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn= 256 m3/ha x 73,15 ha = 18 726,4 m3 

PL STB = 18 726,4 m3 x 350 RON/ m3 = 6 554 240 RON - se obţin în anul 
90 de la plantare. 

2. SC şi specii de amestec 
Pe suprafaţa totală de 73,15 ha, la vârsta exploatabilităţii de 60 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn = 265 m3/ha x 73,15 ha = 19 384,75 m3 
PL STB = 19 384,75 m3 x 210 RON/m3 = 4 070 797 RON – se obţin în 

anul 60 de la plantare. 
TOTAL VENITURI LEMN – 10 625 037 RON 
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B) STOCARE CARBON 
1.CE, GO, PLA, FA 
256 m3/ha x 73,15 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 3745 t Carbon 
3745 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 502 148,325 RON 
2. SC şi specii de amestec 
265 m3/ha x 73,15 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 3877 t Carbon 
3877 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 519 847,545 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 1 021 995,87 RON 
Total venituri valorificare lemn şi stocare carbon = 11 647 032,87 

RON 
defrișarea a 68,04 ha în anul 2024 
 
A) VALORIFICARE LEMN 
1. CE, GO, PLA, FA 
Pe suprafaţa totală de 5,11 ha, la vârsta exploatabilităţii de 90 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn= 256 m3/ha x 5,11 ha = 1 308,16 m3 

PL STB = 1 308,16 m3 x 350 RON/ m3 = 457 856 RON - se obţin în anul 
90 de la plantare. 

2. SC şi specii de amestec 
Pe suprafaţa totală de 5,11 ha, la vârsta exploatabilităţii de 60 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn = 265 m3/ha x 5,11 ha = 1 354,11 m3 
PL STB = 1 354,11 m3 x 210 RON/m3 = 284 371,5 RON – se obţin în anul 

60 de la plantare. 
TOTAL VENITURI LEMN – 742 227,5 RON 
 
B) STOCARE CARBON 
1.CE, GO, PLA, FA 
256 m3/ha x 5,11 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 262 t Carbon 
262 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 35 130,27 RON 
2. SC şi specii de amestec 
265 m3/ha x 5,11 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 271 t Carbon 
271 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 36 337,035 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 71 467,305 RON 
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Total venituri valorificare lemn şi stocare carbon = 813 694,805 
RON 

defrișarea a 2,78 ha în anul 2025 
A) VALORIFICARE LEMN 
1. CE, GO, PLA, FA 
Pe suprafaţa totală de 2,78 ha, la vârsta exploatabilităţii de 90 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn= 256 m3/ha x 2,78 ha = 711,68 m3 

PL STB = 711,68 m3 x 350 RON/ m3 = 249 088 RON - se obţin în anul 90 
de la plantare. 

2. SC şi specii de amestec 
Pe suprafaţa totală de 2,78 ha, la vârsta exploatabilităţii de 60 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn = 265 m3/ha x 2,78 ha = 736,7 m3 
PL STB = 736,7 m3 x 210 RON/m3 = 154 707 RON – se obţin în anul 60 de 

la plantare. 
TOTAL VENITURI LEMN – 403 795 RON 
B) STOCARE CARBON 
1.CE, GO, PLA, FA 
256 m3/ha x 2,78  ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 142 t Carbon 
142 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 19 040,07 RON 
2. SC şi specii de amestec 
265 m3/ha x 2,78 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 147 t Carbon 
147 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 19 710,495 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 38 750,495 RON 
 
Total venituri valorificare lemn şi stocare carbon = 442 545,565 

RON 
defrișarea a 2,78 ha în anul 2026 
A) VALORIFICARE LEMN 
1. CE, GO, PLA, FA 
Pe suprafaţa totală de 2,78 ha, la vârsta exploatabilităţii de 90 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn= 256 m3/ha x 2,78 ha = 711,68 m3 

PL STB = 711,68 m3 x 350 RON/ m3 = 249 088 RON - se obţin în anul 90 
de la plantare. 
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2. SC şi specii de amestec 
Pe suprafaţa totală de 2,78 ha, la vârsta exploatabilităţii de 60 ani, se 

pot obţine arborete de clasa medie de producţie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 
Vlemn = 265 m3/ha x 2,78 ha = 736,7 m3 
PL STB = 736,7 m3 x 210 RON/m3 = 154 707 RON – se obţin în anul 60 de 

la plantare. 
TOTAL VENITURI LEMN – 403 795 RON 
B) STOCARE CARBON 
1.CE, GO, PLA, FA 
256 m3/ha x 2,78 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 142 t Carbon 
142 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 19 040,07 RON 
 
2. SC şi specii de amestec 
265 m3/ha x 2,78 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în 

biomasa totală) = 147 t Carbon 
147 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 19 710,495 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 38 750,495 RON 
 
Total venituri valorificare lemn şi stocare carbon = 442 545,495 

RON 
 

Tabelul V.48.- Stocarea carbonului și valorificarea lemnului ca urmare a defrișării 

Perioada alocată 
defrișării 

Suprafața propusă 
pentru defrișare 

(ha) 

Valorificare lemn 
(RON) 

Stocare carbon 
(t carbon) 

2021 68,04 29 995 212,8 21 802 
2022 68,04 20 507 847,5 14 712 
2023 68,04 10 625 037 7 622 
2024 68,04 742 227,5 533 
2025 2,78 403 795 289 
2026 2,78 403 795 289 
Total 277,72 62 677 914,8 45 247 
 
Din tabelul precedent, se poate observa că odată cu creșterea suprafeței 

defrișate scade cantitatea de carbon stocată în biomasă, iar din valorificarea 
lemnului se pot începe lucrările cu recultivarea biologică a terenurilor afectate 
de exploatarea lignitului. 
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I.2. Cuantificarea stocării carbonului în terenurile arabile 
 
- 20 ha suprafață reintrodusă în circuitul economic, anul 2022 
A) VALORIFICARE CEREALE 
1. Grâu 
Vgrâu = 4803 kg/ha x 10 ha = 48030kg grâu = 48,03 t grâu 
48,03 t x 908,01 lei/ t = 43 612 lei – se obţin într-un an de semănare 
2. Porumb 
Vporumb = 6 500 kg/ha x 10 ha = 65 000 kg porumb = 65 t porumb 
65 t x 798,28 lei/t = 51 888 lei – se obţin într-un an de semănare 
TOTAL VENITURI DIN CEREALE– 95 500 RON 
 
B) STOCARE CARBON CEREALE 
CALCULAREA STOCURILOR DE CARBON  
Stocare carbon= 1ha x 2,69 t m.u. x 0,5 (fracția carbon) = 1,35 t C 
Pentru a obține reducerile de emisii generate de această plantație, 

rezultatul obținut se înmulțește cu 44/12 (corelația dintre masa moleculară a 
carbonului și bioxidului de carbon): 

1,35 t C x 44/12 = 4,93 t CO2e 

1. Grâu 
biomasa uscată = 2,69 t/ha 
Stocare carbon= 10 ha x 2,69 t m.u. /ha x 0,5 (fracția carbon) = 13,45 t 

C 
13,45 t C x 44/12 = 49,31 t CO2e 

49,31 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 6 612 RON 
 
2. Porumb 
biomasa uscată = 3,64 t/ha 
Stocare carbon= 10 ha x 3,64 t m.u. /ha x 0,5 (fracția carbon) = 18,2 t C 
18,2 t C x 44/12 = 66,73 t CO2e 
66,73 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 8 947 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON =15 559 RON 
 
- 39,70 ha suprafață reintrodusă în circuitul economic, anul 2024 
A) VALORIFICARE CEREALE 
1. Grâu 
Vgrâu = 4803 kg/ha x 19,85 ha = 95 340 kg grâu = 95,34 t grâu 
95,34  t x 908,01 lei/ t = 86 570 lei – se obţin într-un an de semănare 
2. Porumb 
Vporumb = 6 500 kg/ha x 19,85 ha = 129 025 kg porumb = 129,025 t 

porumb 
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129,025  t x 798,28 lei/t = 102 998 lei – se obţin într-un an de 
semănare 

TOTAL VENITURI DIN CEREALE - 189 568 RON 
 
B) STOCARE CARBON CEREALE 
CALCULAREA STOCURILOR DE CARBON  
Stocare carbon= 1ha x 2,69 t m.u. x 0,5 (fracția carbon) = 1,35 t C 
Pentru a obține reducerile de emisii generate de această plantație, 

rezultatul obținut se înmulțește cu 44/12 (corelația dintre masa moleculară a 
carbonului și bioxidului de carbon): 

1,35 t C x 44/12 = 4,93 t CO2e 

1. Grâu 
biomasa uscată = 2,69 t/ha 
Stocare carbon= 19,85 ha x 2,69 t m.u. /ha x 0,5 (fracția carbon) = 26,70 

t C 
26,70 t C x 44/12 = 97,72 t CO2e 

97,72 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 13 103 RON 
2. Porumb 
biomasa uscată = 3,64 t/ha 
Stocare carbon= 19,85  ha x 3,64 t m.u. /ha x 0,5 (fracția carbon) = 

36,13 t C 
36,13 t C x 44/12 = 132,24 t CO2e 
132,24 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 17 731 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 30 834 RON 
 
- 58,75 ha suprafață reintrodusă în circuitul economic, anul 2025 
A) VALORIFICARE CEREALE 
1. Grâu 
Vgrâu = 4803 kg/ha x 30 ha = 144 090 kg grâu = 144,090 t grâu 
144,090  t x 908,01 lei/ t = 130 835 lei – se obţin într-un an de 

semănare 
2. Porumb 
Vporumb = 6 500 kg/ha x 28,75 ha = 186 875 kg porumb = 186,875 t 

porumb 
186,875 t x 798,28 lei/t = 149 179 lei – se obţin într-un an de 

semănare 
TOTAL VENITURI DIN CEREALE – 280 014 RON 
 
B) STOCARE CARBON CEREALE 
CALCULAREA STOCURILOR DE CARBON  
Stocare carbon= 1 ha x 2,69 t m.u. x 0,5 (fracția carbon) = 1,35 t C 
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Pentru a obține reducerile de emisii generate de această plantație, 
rezultatul obținut se înmulțește cu 44/12 (corelația dintre masa moleculară a 
carbonului și bioxidului de carbon): 

1,35 t C x 44/12 = 4,93 t CO2e 

1. Grâu 
biomasa uscată = 2,69 t/ha 
Stocare carbon= 30 ha x 2,69 t m.u. /ha x 0,5 (fracția carbon) = 40,35 t 

C 
40,35 t C x 44/12 = 147,681 t CO2e 

147,681 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 19 802 RON 
2. Porumb 
biomasa uscată = 3,64 t/ha 
Stocare carbon= 28,75 ha x 3,64 t m.u. /ha x 0,5 (fracția carbon) = 52,33 

t C 
52,33  t C x 44/12 = 191,53 t CO2e 
191,53 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 25 681 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 45 483 RON 
 
- 119 ha suprafață reintrodusă în circuitul economic, anul 2026 
A) VALORIFICARE CEREALE 
1. Grâu 
Vgrâu = 4803 kg/ha x 60 ha = 288 180 kg grâu = 288,18 t grâu 
288,18 t x 908,01 lei/ t = 261 670 lei – se obţin într-un an de semănare 
2. Porumb 
Vporumb = 6 500 kg/ha x 59  ha = 383 500 kg porumb = 383,5 t porumb 
383,5 t x 798,28 lei/t = 306 140 lei – se obţin într-un an de semănare 
TOTAL VENITURI DIN CEREALE – 567 810 RON 
 
B) STOCARE CARBON CEREALE 
CALCULAREA STOCURILOR DE CARBON  
Stocare carbon= 1 ha x 2,69 t m.u. x 0,5 (fracția carbon) = 1,35 t C 
Pentru a obține reducerile de emisii generate de această plantație, 

rezultatul obținut se înmulțește cu 44/12 (corelația dintre masa moleculară a 
carbonului și bioxidului de carbon): 

1,35 t C x 44/12 = 4,93 t CO2e 

1. Grâu 
biomasa uscată = 2,69 t/ha 
Stocare carbon= 60 ha x 2,69 t m.u. /ha x 0,5 (fracția carbon) = 80,7 t C 
80,7  t C x 44/12 = 295,36 t CO2e 

295,36 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 39 604 RON 
2. Porumb 
biomasa uscată = 3,64 t/ha 
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Stocare carbon= 59 ha x 3,64 t m.u. /ha x 0,5 (fracția carbon) = 107,38t 
C 

107,38 t C x 44/12 = 393,01 t CO2e 
393,01 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 52 697 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 92 301 RON 
 
- 27,37 ha suprafață reintrodusă în circuitul economic, anul 2027 
A) VALORIFICARE CEREALE 
1. Grâu 
Vgrâu = 4803 kg/ha x 17,37 ha = 83 428,11 kg grâu = 83,428 t grâu 
83,428  t x 908,01 lei/ t = 75 753 lei – se obţin într-un an de semănare 
2. Porumb 
Vporumb = 6 500 kg/ha x 10 ha = 65 000 kg porumb = 65 t porumb 
65 t x 798,28 lei/t = 51 888 lei – se obţin într-un an de semănare 
TOTAL VENITURI DIN CEREALE – 127 641 RON 
 
 
B) STOCARE CARBON CEREALE 
CALCULAREA STOCURILOR DE CARBON  
Stocare carbon= 1 ha x 2,69 t m.u. x 0,5 (fracția carbon) = 1,35 t C 
Pentru a obține reducerile de emisii generate de această plantație, 

rezultatul obținut se înmulțește cu 44/12 (corelația dintre masa moleculară a 
carbonului și bioxidului de carbon): 

1,35 t C x 44/12 = 4,93 t CO2e 

1. Grâu 
biomasa uscată = 2,69 t/ha 
Stocare carbon= 17,37 ha x 2,69 t m.u./ha x 0,5 (fracția carbon) = 23,36 

t C 
23,36 t C x 44/12 = 85,51 t CO2e 

85,51 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 11 466 RON 
 
2. Porumb 
biomasa uscată = 3,64 t/ha 
Stocare carbon= 10 ha x 3,64 t m.u./ha x 0,5 (fracția carbon) = 18,2 t C 
18,2 t C x 44/12 = 66,612 t CO2e 
66,612 t Carbon x 30 $/t Carbon x 4,4695 RON/$ = 8 932 RON 
TOTAL VENITURI STOCARE CARBON = 20 398 RON 
 
Total venituri valorificare cereale și carbon = 1 465 108 RON 
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Tabelul V.49.- Stocarea CO2e și valorificarea cerealelor după redare în circuitul economic a suprafețelor 

Perioada alocată 
redării în 

agricultură 

Suprafața propusă 
pentru redare 

(ha) 

Valorificare cereale 
(RON) 

Stocare carbon  
(t CO2e ) 

2021 - - - 
2022 20 95 500 116,04 
2023 - - - 
2024 39,75 189 568 229,96 
2025 58,75 280 014 339,211 
2026 119,00 567 810 688,37 
2027 27,37 127 641 152,12 
Total 264,82 1 260 533 1 525,701 
 
I.2. Cuantificarea stocării carbonului în terenurile împădurite 
 
În cazul terenurilor degradate care vor fi introduse în circuitul economic 

prin încadrarea lor în tipul de folosință silvic, carbonul se acumulează în cinci 
rezervoare principale de carbon, care sunt: biomasa terestră și cea subterană, 
lemn mort/uscat, litiera și substanța organică a solului (tabelul 8). După 
cum se cunosc particularităţile biologice, productivitate şi suprafaţa, speciile 
forestiere din cadrul fondului forestier naţional au o participare diferită la 
procesul de sechestrare a bioxidului de carbon. Astfel, datorită suprafeţelor 
ocupate ponderea cea mai mare în procesul de sechestrare a CO2 le revine 
cvercineelor (41,5%) şi salcâmului (39,5%), restul fspeciilor forstiere 
acumulând împreună doar circa 19,0% din volumul total sechestrat. 

Acumulările anuale de CO2 ale speciilor forestiere la unitate de suprafață 
diferă esențial, datorându-se în primul rând randamentului de creștere în 
biomasă. 
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Tabelul V.50.- REZERVOARELE PRINCIPALE DE STOCARE A CARBONULUI ÎN 
ECOSISTEMELE FORESTIERE 

 
Rezervor Descrierea rezervorului 

Biomasa 
vie 

Biomasa 
terestră 

Toată biomasă vie deasupra nivelului de sol, inclusiv tulpina, 
ciot, crengi, scoarță de copac, semințe, și frunziş. 

Biomasa 
subterană 

Toată biomasă vie a rădăcinilor vii. Rădăcini subțiri, care sunt 
mai mici de diametrul 2 mm, de obicei, se exclud, deoarece 
este dificil de diferenția acestea de la materia organică a 
solului sau litieră. 

Substanța 
organică 
moartă 

Lemn 
mort/uscat 

Include toată biomasă lemnoasă, care nu este vie și care nu 
face componenta din litieră, fie în picioare, situată pe teren, 
sau în sol. Lemn mort include lemn situat pe suprafață, 
rădăcini moarte, și cioate mai mari sau egale cu 10 cm în 
diametru. 

Litiera 
Include toată biomasă, care nu este vie cu diametrul mai mic 
de 10 cm, în diferite faze de descompunere situată deasupra 
nivelului solului mineral sau organic. 

Soluri 
Substanța 

organică a 
solului 

Include carbonul organic din sol. 

 
Date necesare pentru efectuarea calculelor 
Cantitatea carbonului sechestrat depinde de particularitățile de creștere a 

speciilor, condițiile de creștere și densitatea lemnului. 
Pentru a simplifica procesul de calcul sunt constituite categorii de specii 

care includ toată diversitatea de specii forestiere care cresc în pădurile din 
zona carierei Roșia de Jiu. În urma studiului efectuat în pădurea ce urmează a 
fi defrișată pentru extinderea carierei Roșiei de Jiu s-au identificat 8 specii de 
arbori conform tabelului urmator 
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Tabelul V.51.- CATEGORII SAU GRUPURI DE SPECII ŞI STRUCTURA ACESTORA 

Nr. 
crt. 

Grupuri de specii  
Speciile  incluse  în cadrul categoriilor Abrevieri 

în română Denumirea 
științifică 

Denumire în 
română 

1 Quercus spp. Cvercinee Stejar pedunculat, gorun, stejar pufos, stejar roșu ST 
2 Carpinus ssp. Carpen Carpen CA 
3 Fraxinus spp. Frasin Frasin, Mojdrean FR 
4 Acer spp. Paltin Paltin de câmp, jugastru,  PA 
5 T ilia spp. Tei Tei argintiu TE 
6 Salix spp. Salcie Salcie albă SA 
7 Populus spp. Plop Plop alb, plop negru PL 
8 Robinia spp. Salcâm Salcâm, glădiță SC 
9 Alte specii Alte specii Măr, păr, cireș, alun, corn, păducel, măceș etc. AS 

 
Pentru stabilirea creşterilor anuale de biomasă în păduri şi alte tipuri de 

vegetaţie forestieră au sunt necesare numeroase date intermediare, care 
asigură o calitate relativ acceptabilă a indicilor respectivi. La calcularea 
creşterilor anuale curente de masă lemnoasă sunt utilizate primordial tabelele 
de producţie, precum şi datele privind productivitatea reală (Indicii 
dendrometrici medii ai fondului forestier ) a arboretelor din zona carierei Roșia 
de Jiu. 

 
Tabelul V.52.- INDICII DENDROMETRICI MEDII AI FONDULUI FORESTIER 

 

Denumirea speciilor 
Vârsta 
medie, 

ani 

Consistenţa 
medie 

Volumul 
mediu la 1 
ha terenuri 
acoperite cu 

păduri,  
m3 

Volumul 
mediu la 1 
ha arborete 

exploatabile, 
m3 

Creşterea 
medie 

curentă 
totală,  
mii m3 

Creşterea 
medie 

curentă la 1 
ha terenuri 
acoperite cu 

păduri,  
m3 

Cvercinee 53 0,73 150 192 415,4 3,0 
Fag 96 0,78 281 313 1,2 2,4 
Carpen 52 0,78 178 234 33,3 3,5 
Frasin 52 0,78 177 235 56,0 3,5 
Paltin 19 0,69 55 200 4,4 2,6 
Tei 52 0,76 171 239 10,7 3,7 
Salcâm 18 0,75 69 132 276,6 3,9 
Plop 27 0,69 186 310 44,9 7,9 
Salcie 27 0,65 179 248 14,1 7,4 
Total suprafaţă 
acoperită cu păduri 

44 0,73 161 234 95 4,21 
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Pentru finalizarea procesului de stabilire a acumulărilor anuale de 
carbon în rezultatul schimbărilor în biomasă se vor utiliza coeficienţii din 
tabelul urmator care expun cantitatea de carbon în biomasă în corelație cu 
speciile forestiere. 

 
Tabelul V.53.- CANTITATE CARBON (C) ÎN BIOMASĂ PENTRU PRINCIPALELE SPECII 

FORESTIERE 
 

Nr. 
crt. 

Speciile de arbori 
Cantitate carbon (C) în 

biomasă 
1 Cvercinee 0,5 
2 Frasin 0,5 
3 Salcie 0,49 
4 Plop 0,5 
5 Salcâm 0,49 
6 Alte specii de arbori şi arbuşti forestieri 0,49 

Sursa: Vanin S .I. (1949), Ș tiința lemnului. Moscova 

 

În tabelul urmator sunt expuși factorii care corelează creşterile anuale de 
biomasă pe specii/grupuri de specii. 

 
Tabelul V.54.- FACTORII CARE CORELEAZĂ CREŞTERILE ANUALE DE BIOMASĂ 

 

Specii/grupuri 
de specii 

Creşterile 
anuale de 

masă 
lemnoasă, 

m3/ha 

Greutatea 
lemnului în 
stare absolut 

uscată, 
t/m3 

Factori de 
extindere a 

creşterilor nete 
de biomasă 

terestră 
(BEF1) 

Relaţia rădăcini 
coronament 

comparativ cu 
creşterile 

curente în 
tulpini 

Factori de 
extindere a 

creşterilor nete de 
biomasă terestră 

pentru lemnul de 
lucru 

(BEF2) 
Quercus spp. 3,0 0,835 1,2 0,40 1,2 
Carpinus spp. 3,5 0,85 1,2 0,35 1,1 
Fraxinus spp. 3,5 0,72 1,2 0,28 1,2 
Acer spp. 2,6 0,75 1,2 0,28 1,15 
Tilia spp. 3,7 0,55 1,2 0,21 1,15 
Salix spp. 7,4 0,38 1,2 0,21 1,2 
Populus spp. 7,9 0,51 1,2 0,21 1,2 
Robinia spp. 3,9 0,78 1,2 0,28 1,2 
Alte specii 
forestiere 

2,1 0,7 1,2 0,28 1,15 
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Aspecte metodologice privind efectuarea calculelor 
Efectuarea calculelor privind acumulările de carbon realizate de către 

ecosistemele forestiere se realizează conform unui algoritm general bazat pe 
schimbările anuale în principalele rezervoare de carbon. Calculele respective 
pot fi efectuate conform metodologiei conținută în îndrumarele / ghidurile 
Consiliului Interguvernamental pentru Schimbarea Climei (CISC), care sunt 
calificate ca metodologii de nivelul 1 sau 2, fiind capabile să estimeze GES în 
cadrul obligațiunilor aferente CCONUSC (comunicări naționale, rapoarte de 
inventariere etc.). 

Pentru estimarea GES și obținerea certificatelor internaționale aferente 
CCONUSC (MDN; JI; NAMA etc.) este necesară aplicarea unor metodologii de 
nivelul 3. În cazul carierei Roșia de Jiu este aplicabilă Metodologia AR-AM0002 
(Versiunea 03): Restabilirea terenurilor degradate prin împădurire/regenerare3. 
Această metodologie a fost aprobată în anul 2009 de Consiliul executiv al MDN 
din cadrul CCONUSC și este aplicabilă pentru proiecte de împădurire şi 
regenerare, fiind utilizată în cadrul proiectelor la nivelul României. 

 
Efectuarea calculelor conform metodologiilor CISC 
1. Creşterile anuale în rezervoarele de carbon în urma creşterilor curente 

ale pădurilor (în tulpină, ramuri, aparat foliar, rădăcini), realizat conform 
ecuaţiei: 

CFGACFFG total ⋅⋅=∆  

unde: 
A – suprafaţa pădurilor care rămân ca păduri; 
CF – fracţia de carbon. 
Gtotal – creşterile anuale în biomasă terestră şi subterană (t MC2/an/ha), 

care se calculează conform ecuaţiei: 
)R1(GG wtotal +⋅=  

unde: 
R – coeficientul de corelaţie tulpină cu coronament - sistem radicular; 
Gw – creşterile anuale în biomasă terestră, care se calculează conform 

ecuaţiei: 
BEFIDIG vw ⋅⋅=  

unde: 
Iv – creşterile medii curente de masă lemnoasă, m3/an/ha; 
D – densitatea lemnului, (tone masă constantă/m3 volum pe picior); 
BEFI – coeficientul de extensiune a biomasei pentru creşterile curente de 

masă lemnoasă 

                                                                         
3 https://cdm.unfccc.int/filestorage/L/1/Z/L1ZYHU4X5QRPFS2IVGDM8T90N3W6CJ/EB50_repan16_AR-
AM0002_ver_03.pdf?t=bWl8cWFkbzU5fDAm0YFDpbzgxozEfg767ST3 
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Efectuarea calculelor conform Metodologiei AR-AM0002 
Stabilirea liniei de bază 
Pentru a începe activitatea de împădurire este necesar de stabilit așa 

numită linia de bază cu care se vor compara activitățile viitoare și calculele 
respective a emisiilor/reducerilor de emisii. Ca regulă sub împădurire sunt 
alocate terenurile degradate fără vegetație sau cu vegetație săracă (arbori 
solitari, arbuști dispersate). Starea acestor tipuri de teren fără intervenții de 
ameliorare se va continua în viitor, deci va continua să degradeze. Pentru 
terenurile degradate fără vegetaţie sau terenurile degradate cu vegetaţia 
nearborescentă rară sau vegetaţia în formă de insuliţe existentă până la 
lansarea proiectului, absorbţia netă a GES de către absorbanţi în linia de bază 
este stabilită ca zero. Se prevede că absorbţia netă a GES în linia de bază va 
demonstra nivelul stabil jos al stocului de carbon sau schimbările negative în 
rezervoarele de carbon de lungă durată. 

0t,CBDLijk =∆  

unde: 
∆CBDLijk,t - schimbările medie anuale în stocul de carbon pe terenurile 

fără vegetaţie sau terenurile degradate cu vegetaţia rară existentă până la 
proiect în stratul i, substratul j, speciile k în t CO2 an-1 stabilite ca zero (se 
prevede că absorbţiile nete a GES în linia de bază va fi nesemnificativă pe 
durata proiectului); 

i stratul în linia de bază 1,2,3...i; 
j substrat în linia de bază 1,2,3...j; 
k speciile în linia de bază 1,2,3... k; 
t de la 1 până la durata proiectului. 

 

Efectuarea calculelor privind reducerile de emisii GES 
Calculele privind reducerile de emisii GES sunt precedate de o serie de 

determinări în teren care se bazează pe o eșantionare prealabilă. Dimensiunea 
eşantionului este calculată în funcţie de mai mulţi parametri. Reieşind din 
starea culturilor silvice cu ocazia evenimentului de monitorizare criteriile care 
pot sta la baza eşantionării sunt:  

- specia de bază (Quercus, Robinia; Populus; etc.);  
- gradul de fertilitate a solurilor (soluri bogate (humus > 2%), soluri 

sărace (humus < 2%); 
- vârsta (< 3 ani, > 3 ani);  
- reuşita culturilor (25,1 - 50%; > 50%).  
În rezultatul restratificării ex post se obține eşantionul de probe necesar 

pentru asigurarea preciziei corespunzătoare. Probele respective sunt amplasate 
în fiecare strat în funcţie de ponderea suprafeţei stratului în cadrul proiectului. 
Perioada de efectuare a lucrărilor în teren este octombrie-decembrie. 
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Biomasa arborilor este monitorizată prin stabilirea volumului părţii 
terestre a arborilor și arbuștilor, precum și volumul rădăcinilor acestora 
(conform coeficienților) pentru fiecare suprafaţă de probă. De asemenea, sunt 
măsurate stocurile de carbon din arborii uscaţi şi litieră, fiind adăugate la 
biomasa din arbori pentru a calcula acumularea netă de carbon pe fiecare lot. 

Pe teren sunt amplasate suprafeţe de probă cu suprafaţa de 250 m2, care 
trebuie să aibă laturile de 5 x 50 m. Suprafețe de probă sunt separate în două 
componente - suprafața mare de probă (250 m2, cu laturile de 5 x 50 m) și 
suprafața mică de probă (50 m2, cu laturile de 5x10 m). În cadrul plantaţiei 
forestiere, suprafeţele de probă se amplasează după coordonatele geografice 
stabilite anterior prin generare aleatorie. Aceste coordonate le va avea unul din 
colţurile SP (Suprafața de Probă) (cel mai apropiat de marginea sectorului), iar 
toţi arborii inventariaţi se vor marca (fiecare al cincilea cu etichete, atribuindu-
le un număr unic, iar restul cu vopsea consistentă). 

 
SCHEMA SUPRAFEȚEI DE PROBĂ PENTRU EFECTUAREA MĂSURĂRILOR 

Figura nr.V.2 

 

La amplasarea suprafeţelor de probă pe teren se respectă următoarele 
principii de bază: 

a) Amplasarea suprafeței de probă se va demara din punctul generat 
aleatoriu pe direcția acelor de ceasornic spre mijlocul sectorului/poligonului. 

b) Latura mare a suprafeţei de probă (lungimea de 50 m) va fi de regulă 
amplasată de-a lungul rândurilor, iar latura mică (lungimea de 5 m) – 
perpendicular pe acestea. 

c) În cazul, în care, prin coordonatele sale colţul probei va fi amplasat la 
marginea plantaţiei, latura lungă sau mică (în dependență de direcția 
rândurilor) a SP va fi de regulă îndreptată spre centrul plantaţiei. 

Concomitent, suprafețele fără vegetație din cadrul perimetrului SP 
(poieni, goluri, incendii, ape etc.), amplasate conform procedurii descrise în 
hotarele sectorului/poligonului, intră în aria totală a acesteia. 

Pentru determinarea modificărilor în stocul de carbon este necesară 
separarea acestuia pe rezervoare şi determinarea ulterioara a stocului de 
carbon pe fiecare rezervor. Rezervoarele de carbon sunt în cazul nostru 
constituite din biomasa terestră (arbori şi arbuşti cu crăci ramuri frunze), 
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biomasa subterană (rădăcinile arborilor şi arbuştilor), litiera, lemnul mort, 
carbonul organic din sol. 

Arborii sunt inventariați/măsurați pe întreaga suprafață a SP (250 m2 : 
5 x 50 m), iar arbuștii pe suprafața mică (50 m2 : 5 x 10 m). Pentru 
determinarea biomasei din partea terestră a arborilor se măsoară diametrele 
la colet şi la 1,3 m de la sol. Diametrul la colet se măsoară după înlăturarea 
părţii organice de la suprafaţa solului. Diametrele la 1,3 m se măsoară după 
posibilitate (când arborii au înălțimea peste 1,3 m, iar diametrul la această 
înălțime este de peste 2,5 cm), cu respectarea principiilor generale 
dendrometrice. Diametrele se măsoară cu şublerul sau clupa forestieră în 
centimetri. 

PROCESUL DE EFECTUARE A MĂSURĂRILOR ÎN CADRUL SP (SUPRAFAȚA DE 
PROBĂ) 

Figura nr. V.3 

 
În situaţia în care la suprafaţa solului apar două sau mai multe tulpini, 

care cresc evident dintr-o rădăcină, acest detaliu se specifică în mod 
obligatoriu în fişa de teren. Pe terenurile în pantă diametrele se măsoară doar 
în partea din amonte. Arborii uscaţi pe picior se măsoară ca şi cei vii, iar faptul 
că sunt uscaţi se specifică în tabel/fișă de teren. 

Pentru fiecare al cincilea arbore amplasat în SP se măsoară înălţimea 
(1, 5, 10, 15, 20.......). Măsurarea nemijlocită se efectuează cu dendrometrul (în 
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cazul arborilor cu înălţimi de peste 7 m) sau cu suportul unei prăjini şi a 
ruletei metalice. 

Lemnul mort care există pe probă se măsoară prin determinarea 
lungimii lemnului mort (cu diametrul mai mare de 5 cm), care intersectează 
două transecte trasate prin mijlocul suprafeţei de probă. 

Pentru arbuşti se determină diametrul la colet, înălţimea arbuştilor şi 
diametrul coroanei.  

De asemenea, sunt recoltate şi cântărite probe de litieră (inclusiv 
lemnul mort de la suprafaţa solului cu diametrul până la 5 cm) din interiorul 
suprafeţelor de probă. Probele de litieră se recoltează pe diagonală. Pentru 
aceasta, diagonala se împarte în 4 segmente egale, cadranul (50 cm x 60 cm) 
va fi amplasat la intersecția segmentelor respective (fig.9). Volumul obţinut din 
trei subprobe se amestecă şi se prevalează o probă pentru analiza de laborator 
a umidităţii (volumul aproximativ 100-150 g). 

Pentru efectuarea calculelor de biomasă în arbori și arbuști sunt 
utilizate ecuații alometrice. 

Ecuațiile alometrice utilizate în proiecte ca instrument EB 65, Anexa 28 
„Demonstrarea oportunității ecuațiilor alometrice pentru estimarea biomasei 
arborescente terestre/activității de cercetare a proiectului MDN”, unul dintre cele 
trei criterii care trebuie îndeplinite pentru a demonstra caracterul adecvat al 
ecuației alometrice utilizate. 

 
PROCESUL DE RECOLTARE A PROBELOR DE LITIERĂ 

Figura nr.V.4.  

 

 

Ecuațiile respective sunt cele mai bune ecuații disponibile pentru a 
estima creșterea biomasei la nivel local, deoarece aceste ecuații alometrice au 
fost dezvoltate special pentru plantații tinere. 

Pentru a determina biomasa sunt folosiți coeficienții de regresie pentru 
principalele specii forestiere cunoscute, pentru speciile ai căror coeficienții de 
regresie nu sunt cunoscuți se folosesc coeficienții de regresie generali. 
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Tabelul V.55.- ECUAȚIILE ALOMETRICE PENTRU BIOMASA ARBORESCENTĂ 
 

Elementul Tipul relațiilor Formatul ecuației 

Biomasă 
arborescentă 

Ecuații alometrice 
(evaluări specifice 
speciei). Ecuațiile sunt 
valabile pentru 
plantațiile de arbori 
sub 6 ani 

M = EA x Xbx x CF 
unde,  
M este variabila dependentă (biomasă),  
X este variabila independentă (DBH, Dcth, H); 
a, b sunt coeficienții de regresie și CF este factorul de corecție. 
După transformarea logaritmică în liniar, implementat în Excel ca: 

M = CF/1000 x exp (ln a + b ln D), 
unde: 
M = ABGTB biomasa totală la suprafața solului, (g) sau rădăcini 
pentru specii calculate 
e - baza logaritmului natural 
o - factor de scalare a ecuației 
b - exponentul de scalare a ecuațiilor  
D) DCH) Diametrul la colet (mm), DBH - diametrul la nivelul 
pieptului (cm) 
CF) Coeficientul de corecție (calculat pe baza estimării a erorii 
standard) 
1000 - coeficientul de conversie de la grame la kg 
 

   ln a b CF 

  Eleagnus angustifolia 
ABGTB (dch) 

-3.9276 3.1470 1.1009 

  Eleagnus angustifolia 
RĂDĂCINI (dch) 

-3.3168 2.5595 1.1882 

  Eleagnus angustifolia 
ABGTB (dbh) 

4.9209 2.7844 1.1604 

  Eleagnus angustifolia 

RĂDĂCINI (dbh) 
3.9099 2.2295 1.2238 

  Fraxinus excelsior 
ABGTB(dch) 

-2.6559 2.7697 1.669 

  Fraxinus excelsior 

RĂDĂCINI (dbh) 
-0.7746 1.8574 1.2696 

  Fraxinus excelsior 
ABGTB (dbh) 

4.0043 3.0495 1.2045 

  Gledicia triacontos 

RĂDĂCINI (dch) 
3.5168 2.1242 1.2564 

  Gledicia triacontos 
ABGTB (dch) 

-2.9685 2.7390 1.1117 

  Gledicia triacontos 

RĂDĂCINI (dbh) 
-2.5047 2.4291 1.2293 

  Gledicia triacontos 
ABGTB (dbh) 

4.6960 1.7067 1.0856 

  Gledicia triacontos 

RĂDĂCINI (dhb) 
4.4138 1.3856 1.1345 

  Populus alba 
ABGTB (dch) 

-1.2947 2.1367 1.1188 

  Populus alba -0.8599 1.6970 1.1471 
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RĂDĂCINI (dch) 
  Populus alba 

ABGTB (dbh) 
4.3886 2.1848 1.2183 

  Populus alba 
RĂDĂCINI (dbh) 3.5877 1.6989 1.2044 

  Querqus sp. 

ABGTB (dch) 
-1.5672 2.1580 1.0808 

  Querqus sp. 
RĂDĂCINI (dch) 0.1197 1.5019 1.0850 

  Querqus sp. 

ABGTB (dbh) 
5.5568 1.2265 1.0438 

 
Elementul Tipul relațiilor Formatul ecuației 

   ln a b CF 
  Robinia pseudocacia 

ABGTB (dch) 
-2.2535 2.5887 1.0245 

  Robinia pseudocacia 
RĂDĂCINI (dch) 

-1.1378 1.9850 1.0526 

  Robinia pseudocacia 

ABGTB (dbh) 
4.3827 2.4631 1.0310 

  Robinia pseudocacia 
RĂDĂCINI (dbh) 

3.6264 2.0413 1.0538 

  Salix alba 

ABGTB (dch) 
5.3386 3.2297 1.0994 

  Salix alba 
RĂDĂCINI (dch) 

-4.7489 2.8426 1.2161 

  Salix alba 

ABGTB (dbh) 
3.5430 2.7126 1.2026 

  Salix alba 
RĂDĂCINI (dbh) 

3.0498 2.4028 1.3039 

  Alte specii 
ABGTB (dbh) 

-2.6761 2.6494 1.1401 

  Alte specii 
RĂDĂCINI (dch) 

-1.8654 2.0900 1.1636 

  Alte specii 
ABGTB (dbh) 

4.4414 2.3666 1.1979 

  Alte specii 
RĂDĂCINI (dbh) 

3.7327 1.8965 1.1955 

 

Reducerile de emisii generate de culturile silvice depind în mare majoritate de suprafața plantată, 

de condițiile de creștere, de specia de arbore și de vârsta plantației. În tabelul urmator sunt 

demonstrate, în calitate de exemplu, datele obținute de pe terenuri plantate în cadrul carierei 

Roșia de Jiu. 
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Tabelul V.56.- CARBONUL ÎN BIOMASA TERESTRĂ A ARBORILOR ÎN CADRUL 
CARIEREI ROȘIA DE JIU 

N
u

m
ăr

 
st

ra
t 

Denumire strat 

S
u

p
ra

fa
ța

 
(h

a)
 

Biomasa 
terestră 
medie 

(t 
m.u./ha) 

Total 
biomasă 
pe strat 
(t m.u.) 

Total 
carbon 
pe strat 

(t C) 

Reducerile 
de emisii în 

biomasa 
terestră  
(t CO2e) 

1 ST sol sărac vârsta > 3 reușita > 50 65,9 2,09 72,90 36,45 133,65 

2 ST sol bogat vârsta reușita > 50 50,1 2,8 169,65 84,83 311,03 

3 SC sol sărac vârsta < 3 reușita > 50 50,1 3,48 1 129,12 564,56 2 070,05 

4 SC sol sărac vârsta < 3 reușita 25,1-50 50,1 1,62 70,53 35,27 129,31 

5 SC sol sărac vârsta >3 reușita >50 50,6 15,65 26 289,03 13 144,51 48 196,55 

6 SC sol sărac vârsta >3 reușita 25,1-50 54,8 4,62 1 195,75 597,87 2 192,21 

7 SC sol bogat vârsta < 3 reușita >50 120 5,34 4 403,04 2 201,52 8 072,25 

8 SC sol bogat vârsta >3 reușita 25,1-50 250 10,96 8 054,39 4 027,20 14 766,39 

9 SC sol bogat vârsta > 3 reușita > 50 224 21,82 96 165,10 48 082,55 176 302,69 

TOTAL 915,60 68,38 137 549,52 68 774,76 252 174,13 

Notă: sol sărac (categoria convențională) – conținut de humus < 2%; sol bogat – conținut de humus > 2%, m.u. –
materie uscata 
 

Rezervorul de biomasa subterană este estimată din biomasa terestră folosind 
raportul „root-to-shoot”. Stocul de carbon din biomasa subterană se calculează 
ca un produs al biomasei terestre al componentelor arborelui și arbuștilor și 
raportul „root-to-shoot” a speciilor din componentele respective. 

ijk,m,BBijk,mijk,m,BB MCAC ⋅=  

 
[ ]sijkSm,Shrub, NTree ABTjkijkm, Tree ABijk,mijk,m,BB RMCRMCAMC ⋅+⋅=  

unde: 
Am,ijk - suprafața stratului i, sub-stratul j, specia k, în perioada de monitorizare 
m, în ha; 
MCBB,m,ijk - stocul mediu de carbon a biomasei subterane pentru stratul i, sub-
stratul j specia k, în timpul monitorizării m în t C ha-1; 
RTjk - raportul „root-to-shoot” pentru arbori k, clasa de vârstă j; fără 
dimensiune; 
RS Raportul „root-to-shoot”pentru arbust; fără dimensiune. 
Schimbarea anuală medie a stocului de carbon a biomasei subterane, se 
estimează pe baza datelor privind măsurarea stocului de carbon dintre două 
intervale de monitorizare. 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Sim bol 805-881 

 

406 

 

B

ijk,1m,BBjjk,i,2m,BB
t,ijk,BB T

)CC(
C

−
=∆  

 
unde: 
CBB,ijk,t - schimbarea medie a stocului de carbon a biomasei subterane în 
stratul i, substratul j, speciile k în t C an-1 în anul t; 
CBB, m2,i,jjk - stocul de carbon a biomasei subterane pentru stratul i, sub-stratul 
j, speciile k, calculat în perioada de monitorizare m2, în t C; 
CBB,m1,ijk - stocul de carbon a biomasei subterane pentru stratul i, sub-stratul j, 
speciile k, calculat în perioada de monitorizare m1, în t C; 
TB - Timpul de ani de zile între evenimentele de monitorizare m2 și m1 pentru 
monitorizarea biomasei 
Rezultatele exprimate ca schimbare medie în carbon pe o unitate de suprafaţă 
(1 ha) sunt apoi extrapolate pentru întreaga suprafaţă a proiectului pentru a 
estima cantitatea totală de carbon colectat. În tabelul urmator sunt 
demonstrate, în calitate de exemplu, datele obținute de pe terenuri plantate în 
cadrul carierei Roșia de Jiu. 
 
 

Tabelul V.57.- EXTRAPOLAREA BIOMASEI ARBORESCENTE DE PE TERENURI 
PLANTATE ÎN CADRUL CARIEREI ROȘIA DE JIU 

 

Strat Denumire strat 

S
u

p
ra

fa
ța

 
(h

a)
 

Biomasa 
terestră 
medie 

(t d.m.ha-1) 

Total 
biomasă 

pe straturi 
(t d.m.) 

Total 
carbon pe 

straturi 
(t C) 

GES nete 
reale din 
biomasă 
(t CO2e) 

1 ST sol sărac vârsta > 3 reușita > 50 65,9 2,09 72,73 36,37 133,35 

2 ST sol bogat vârsta reușita > 50 50,1 2,80 169,87 84,93 311,42 

3 SC sol sărac vârsta < 3 reușita > 50 50,1 3,48 1127,75 563,87 2067,54 

4 SC sol sărac vârsta < 3 reușita 25,1-50 50,1 1,62 70,65 35,33 129,53 

5 SC sol sărac vârsta >3 reușita >50 50,6 15,65 26295,00 13147,50 48207,50 

6 SC sol sărac vârsta >3 reușita 25,1-50 54,8 4,62 1195,02 597,51 2190,86 

7 SC sol bogat vârsta < 3 reușita >50 120 5,34 4402,23 2201,12 8070,76 

8 SC sol bogat vârsta >3 reușita 25,1-50 250 10,96 8057,39 4028,69 14771,88 

9 SC sol bogat vârsta > 3 reușita > 50 224 21,82 96156,78 48078,39 176587,42 

TOTAL 915,60 68.38 137,547.41 68,773.71 252,170.26 

Notă: d.m. - masa uscată 
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Probele de litieră sunt recoltate, de obicei, folosind un cadran cu o 
suprafață fixă de 0,30m2. În fiecare locație, toată litiera (frunze, fructe, lemne 
mici, etc.), care cade în interiorul cadranului se colectează și se usucă în cuptor 
(105oC) până la o greutate constantă pentru a determina masa uscată. 
Greutatea litierei proaspete din suprafața permanentă de probă (SPP) se 
înregistrează în teren și se ea o cantitate mică (sub-probă) pentru determinarea 
conținutului de umiditate, de la care se calculează masa uscată totală. 

)
100

1
()

a
1

()MP1(CAC
ijk

Lijkm, wetLijkijk ,Lm ⋅⋅−⋅⋅= −  

 
unde: 
CLm,ijk - carbonul din biomasa litierei uscate în perioada de monitorizare 

m, în t C; 
CL-wet m,ijk - carbonul din biomasa litierei umede în perioada de 

monitorizare m în g m-2; 
MPL - fracțiunea greutății umidității din biomasa litierei (0 la 1) 

[
umedă greutate

uscată greutateumedă greutate −
], adimensională; 

aijk - suprafața cadranului, în m2. 
Schimbarea anuală medie a stocul de carbon în litieră se calculează în 

baza datelor obținute la două intervale de monitorizare. 

L
L

ijk,1Lmijk,2Lm
t,mijk,L CF

T

)CC(
C ⋅







 −
=∆  

unde: 
∆CL,mijk,t  - schimbarea anuală medie în biomasa litierei în stratul i, 

sub-stratul j, speciile k la evenimentul de monitorizare m în t C an-1; 
CLm2,ijk - stocul de carbon în litieră în stratul i, sub-stratul j, speciile k, 

în perioada de monitorizare m2, în t C; 
CLml,ijk - schimbare în biomasa litierei în stratul i, sub-stratul j, specii 

k, în perioada de monitorizare m1 în t C; 
TL - intervalul de monitorizare pentru litieră TL = m2-m1 în ani; 
CFL  - fracțiunea carbonului din litieră; fără dimensiune. 
Fracțiunea carbonului din litieră este de 0,37 în conformitate cu IPCC 

(2003) (datele implicite). 
În tabelul urmator sunt demonstrate, în calitate de exemplu, datele 

obținute de pe terenuri plantate în cadrul carierei Roșia de Jiu. 
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Tabelul V.58.- EXTRAPOLAREA CALCULELOR LITIEREI PE STRATURI DE PE 
TERENURI PLANTATE ÎN CADRUL CARIEREI ROȘIA DE JIU 

 

Strat Denumire strat 

S
u

p
ra

fa
ța

 
(h

a)
 

Biomasa 
totală pe 
straturi a 

litierei 
(t d.m.) 

Biomasa 
totală pe 
straturi a 

litierei 
(t d.m.) 

Carbonul 
total pe 

straturi a 
litierei  
(t C) 

GES nete  
reale din 
biomasă 
(t CO2e) 

1 ST sol sărac vârsta > 3 reușita > 50 65,9 2,87 100,02 50,01 183,37 

2 ST sol bogat vârsta reușita > 50 50,1 2,01 121,96 60,98 223,59 

3 SC sol sărac vârsta < 3 reușita > 50 50,1 2,74 890,53 445,27 1632,64 

4 SC sol sărac vârsta < 3 reușita 25,1-50 50,1 2,73 118,83 59,41 217,85 

5 SC sol sărac vârsta >3 reușita >50 50,6 4,14 6951,52 3475,76 12744,46 

6 SC sol sărac vârsta >3 reușita 25,1-50 54,8 3,96 1024,17 512,09 1877,65 

7 SC sol bogat vârsta < 3 reușita >50 120 4,13 3406,50 1703,25 6245,25 

8 SC sol bogat vârsta >3 reușita 25,1-50 250 3,97 2919,67 1459,83 5352,72 

9 SC sol bogat vârsta > 3 reușita > 50 224 5,14 22648,84 11324,42 41522,87 

TOTAL 915,60 31.69 38,182.03 19,091.02 70,000.39 

Notă: d.m. - masa uscată 

Rata schimbării în stocul SOC se estimează ca cea mai recentă versiune 
a Instrumentului metodologic Î/R - instrument de estimare a modificărilor 
stocurilor de carbon organic din sol ca urmare a punerii în aplicare a 
activităților proiectului Î/R MDN, Versiunea 01.1.0 (EB 60, Anexa 12). 

Este necesar de respectat toate condițiile de aplicabilitate a 
instrumentului conform descrierii de mai jos. 

(a) Suprafețele de teren pentru care se aplică acest instrument: 
(I) Nu se încadrează în categoria suprafețelor umede; 
(II) Nu se conțin soluri organice cum sunt definite în Anexa A: glosarul 

IPCC GPG LULUCF 2003; 
(III) Nu sunt supuse nici uneia dintre practicile de gestionare a 

terenurilor și de aplicare a intrărilor astfel cum sunt enumerate în Tabelele 1și 
2 din „Instrumentul de estimare a variației a stocurilor de carbon organic din 
sol ca urmare a punerii în aplicare a activităților proiectului Î/R MDN” 
(Versiunea 01.1.0); 

(b) Activitățile proiectului Î/R îndeplinesc următoarele condiții: 
(I) Litiera rămâne pe teren și nu este eliminată în activitatea proiectului 

Î/R; 
(II) Perturbările solului atribuite activităților proiectului Î/R sunt: 
- În conformitate cu practicile adecvate de conservare a solului, de ex: 

urmează conturul terenului; 
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- Limitat la perturbarea solului pentru pregătirea terenului înainte de 
plantare și de o astfel de perturbare nu se repetă în mai puțin de douăzeci de 
ani. 

 

i,INi.MGi,LUi,REFi,INITIAL fffSOCSOC ⋅⋅⋅=   Instrument AR (1) 

unde: 
SOCINITIAL,i - stocul SOC la începutul activității proiectului de 

împădurire/reîmpădurire în stratul i, a suprafețelor de teren, t C ha-1; 
SOCREF, i - referința stocului SOC corespunzătoare condiției de referință în 

solurile locale (de exemplu, terenuri nedegradate, terenuri acoperite cu 
vegetația nativă - pădure în mod normal) de clima regiunii, tipul solului aplicat 
stratului i a suprafețelor de teren, t C ha-1. 

fLU,i - factorul relativ a schimbării stocului pentru utilizarea terenului în 
linia de bază în stratul i; 

fMG,i - factorul relativ a schimbării stocului pentru gestionarea terenului 
în linia de bază în stratul i, fără dimensiuni. 

fIN,i - Factorul relativ a schimbării stocului în linia de bază în cazul 
introducerii resturilor vegetale sau fertilizantelor în stratul i, fără dimensiune. 

i = 1, 2, 3... straturile proiectului, fără dimensiune 
Valorile SOCREF1, fLU,i, fMG,i și fIN,i, sunt luate din Tabelul 9 și Tabelul 12 a 

instrumentului respectiv. Regimul climatic aplicabil proiectului este temperat 
cald, uscat, conform zonei climaterice IPCC și solurile din această zonă sunt 
proiectului sunt soluri tehnogene 

Prin urmare, SOCREF este adoptat stocul SOCREF pentru sol, minerale 
corespunzătoare regimului climatic cald, uscat și temperat, activitate redată 
(HAC) în Tabelul 9. 

i,INi,MGi,LUi,REFi,INITIAL fffSOCSOC ⋅⋅⋅=  

0,350,17,00,150SOC i,INITIAL =⋅⋅⋅=  t C ha-1 

Pentru fiecare strat supus la perturbarea solului atribuit activității 
proiectului fără a ține cont de suprafața perturbată în linia de bază care este 
mai mare de 10% din suprafața stratului, prin urmare conform paragrafului 9 
al Instrumentului, ecuația 2 a Instrumentului metodologic Î/R este aplicată 
pentru evaluarea pierderii carbonului din sol. 

1,0SOCSOC i,INITIALi,LOSS ⋅=     Instrument Î/R (2) 

unde: 
SOCLOSS,i - pierderi de SOC cauzate de perturbarea solului care pot fi 

atribuite activităților proiectului Î/R, în stratul i, a suprafețelor de teren; t C ha-

1; 
0.1 - rata aproximativă a SOC pierdut în perioada de 5 ani de la 

pregătirea terenului către plantare; 
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i - 1, 2, 3... straturile proiectului, fără dimensiune. 
Rata schimbării stocului SOC în schema proiectului până când va fi 

atinsă o stare de echilibru în conținutul SOC este estimată după cum urmează: 
dSOCt,i = 0   pentru t < tPREP,i     Instrument Î/R 

(4) 

year 1

SOC
dSOC i,LOSS

i,t −=  pentru t = tPREP,i    Instrument 

Î/R (5) 

20

)SOCSOC(SOC
dSOC i,LOSSi,INITIALi,REF

t,i

−−
=   pentru  tPREP,i ˂ t ≤ tPREP,i + 20 

          Instrument 
Î/R (6) 

unde: 
dSOC -rata schimbării stocului SOC în stratul i a suprafețelor de teren în 

anul t, t C ha-1an-1; 
tPREP,i - anul în care are loc prima perturbare a solului în stratul i a 

suprafețelor de teren; 
SOCLOSS,i - pierderile de SOC cauzate de perturbarea solului atribuite 

activităților proiectului de împădurire în stratul i a suprafețelor de teren; t C ha-

1; 
SOCREF,i - referința stocului SOC corespunzătoare condiției de referință în 

solurile locale (de exemplu, terenurile nedegradate, terenuri acoperite cu 
vegetația nativă-pădure în mod normal), în funcție de regiunile climatice și 
tipurile de sol aplicabil stratului i a suprafețelor de teren; t C ha-1; 

SOCINITIAL,j - stocul SOC la începutul activității proiectului de împădurire 
în stratul i a suprafețelor de teren; t C ha-1; 

i   i = 1, 2, 3 ... straturile proiectului, fără dimensiune; 
t = 1, 2, 3 ... ani trecuți de la începerea activității proiectului de 

împădurire. 

925,0
20

)5,30,35(50
dSOC i,t =−−=  

Conform instrumentului, valoarea ratei de schimbare în stocul SOC nu 
este contabilizată ca fiind mai mare de 0,8 t C ha-1 an-1, de ex: dacă dSOCt,i = 
0,925 > 0,8; dSOC = 0,8 t C ha-1an-1 poate fi adoptată pe ecuația 7 din 
Instrumentul Î/R. 

Schimbare în stocul SOC pentru toate straturile din suprafețe, în anul t, 
se calculează astfel: 

year1dSOCA
12
44

SOC i,tiit,AL ⋅⋅∑⋅=∆     Instrument Î/R 

(8) 
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∆SOCAL,t - schimbare în stocul SOC în suprafețele de teren care 
îndeplinesc condițiile de aplicabilitate ale prezentului instrument, în anul t; t 
CO2e; 

Ai - suprafața stratului i a suprafețelor de teren, ha 
dSOCt,i  - rata schimbării stocurilor SOC în stratul i al suprafețelor de 

teren; t C ha-1 an-1; 
i 1, 2, 3... straturile proiectului, fără dimensiune. 
În tabelul urmator sunt demonstrate, în calitate de exemplu, datele 

obținute de pe terenuri plantate în cadrul carierei Roșia de Jiu. 
 

Tabelul V.59.- EXTINDEREA A CALCULULUI DE SOC DE PE TERENURI PLANTATE ÎN 
CADRUL CARIEREI ROȘIA DE JIU 

 

Strat Denumire strat 
Suprafața 
perturbată 

(ha) 

Procentul 
suprafeței 

perturbate pe 
start  
(%) 

Carbon pe 
ha pe strat 

(t C ha-1 
t,i) 

Carbon pe 
strat  

(t Ct,i) 

Reducerea 
emisiilor pe 

strat  
(t CO2e) 

1 ST sol sărac vârsta 
> 3 reușita > 50 

65,9 26,52 1,00 34,88 127,89 

2 
ST sol bogat vârsta 
reușita > 50 

50,1 38,43 1,00 60,59 222,16 

3 SC sol sărac vârsta 
< 3 reușita > 50 

50,1 30,92 -1,25 -405,58 -1487,11 

4 
SC sol sărac vârsta 
< 3 reușita 25,1-50 

50,1 22,02 -1,25 -54,39 199,42 

5 SC sol sărac vârsta 
>3 reușita >50 

50,6 38,91 1,00 1679,81 6159,30 

6 
SC sol sărac vârsta 
>3 reușita 25,1-50 

54,8 28,19 1,00 258,82 949,01 

7 SC sol bogat vârsta 
< 3 reușita >50 

120 48,60 -1,25 -1030,68 -3779,14 

8 
SC sol bogat vârsta 
>3 reușita 25,1-50 

250 29,30 1,00 734,89 2694,60 

9 SC sol bogat vârsta 
> 3 reușita > 50 

224 40,64 1,00 4407,20 16159,73 

TOTAL 915,60 - - 5,685.55 20,847.03 
 

Absorbția totală de GES ex post este calculată prin metoda schimbării stocului 
în baza datelor colectate aplicate la sfârșitul perioadei de monitorizare: 

[ ] 




⋅∆+∆+∆+∆+∆+∆=∆
12
44

CCSOCCLCDWCBBCABC t,ijkijkt,ijkt,ijkt,ijkt,ijk  

unde: 
∆Cijk,t - schimbări anuale verificabile în stocul de carbon din rezervoare pentru 
stratul i, sub-stratul j, speciile k în t CO2 echivalent an-1 în anul t; 
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∆CAB,ijk,t - schimbări anuale verificabile în stocul de carbon din biomasa 
terestră pentru stratul i, sub-stratul j, speciile k în t C an-1 în anul t; 
∆CBB,ijk,t - schimbări anuale medii în stocul de carbon din biomasa subterană 
pentru stratul i, sub-stratul j, speciile k, în t C an-1 în anul t; 
∆CDW,ijk,t - schimbări anuale medii în stocul carbonului din lemn uscat pentru 
stratul i, substratul j, speciile k, în t C an-1 în anul t; 
∆CL,ijk - schimbări anuale medii în stocul de carbon a litierei pentru stratul i, 
sub-stratul j, speciile k, în t C an-1 în anul t; 
∆CSOC - schimbări anuale medii în stocul de carbon al materiei organice din 
sol pentru stratul i, sub-stratul j, speciile k, în t C an-1 în anul t; 
44/12 - raportul greutății efective a carbonului și a emisiilor de CO2; fără 
dimensiune. 
 

Amprenta de carbon totală la extinderea carierei Roșia de Jiu este 
următoarea: 
4,835 t CO2/an (emisii carieră) + 782,8 t CO2/an (emisii utilaje defrișare) +  44 
521 t CO2/an (defrișare) + 1 525,71 t CO2/an (culturi cerealiere) + 20 847,03 t 
CO2/an (împădurire)  
= 67 681,375 t CO2/an 
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2.9. Tehnologiile și substanțele folosite 
Procesul de exploatare în carieră presupune două etape principale: 

- etapa de descopertare a stratelor de cărbune, sau etapa de pregătire; 
- etapa de extracţie propriu-zisă a cărbunelui. 

In cazul carierei Rosia de Jiu, cele doua etape se realizeaza concomitent 
(excavare selectiva pentru lignit si carbune), dat fiind faptul ca sunt in 
exploatare mai multe strate de carbune, separate de intercalatii sterile.  Metoda 
de exploatare aplicata este “Metoda de exploatare cu transportul sterilului la 
halda interioara”, avand la baza “Tehnologia de extragere in flux continuu cu 
utilaje de mare capacitate”, prin utilizarea complexelor tehnologice de excavare, 
transport si haldare. Astfel conform procesul tehnologic detaliat in Capitolul I, 
lucrarile propriu-zise nu implica folosirea de procese de preparare pe baza unor 
substante.  

Descrierea efectelor semnificative asupra factorilor de mediu rezultate 
din procesul de exploatare lignit este prezentata anterior. 

 
3. Evaluarea efectelor asupra mediului – rezumat 
 
Capitolul anterior “V.2. Descrierea efectelor semnificative asupra 

mediului” oferă  o  descriere  cuprinzătoare si o  evaluare  a  formelor  de  
impact  potential, care se definesc ca forme de impact cu o probabilitate 
rezonabilă sa apara prin continuarea lucrarilor de exploatare lignit in 
perimetrul minier Rosia de Jiu.  

Pentru a determina semnificatia impactului s-a folosit metoda analizei 
multicriteriala propusa de Ordinul 269/2020 si detalita in Anexa nr.4, 
respectiv Ghidul privind cariere, exploatari miniere de suprafață, inclusiv 
instalații industriale de suprafață pentru extracție. 

Efectele negative pe care proiectul le poate avea rezulta din: 
� Utilizarea resurselor naturale 
- terenurile 
In prezent tipurile de folosinta si ocupare a terenurilor sunt in acord cu 

caracteristicile elementelor de mediu din zona cercetata – comuna Farcasesti, 
jud. Gorj.  

Folosinta actuala a terenului din perimetrul miner este mixta, constand 
din activitatea de exploatare lignit, paduri si suprafete agricole, preponderent 
pasunii.  

Prin extinderea frontului de lucru (in limita perimetrului minier aprobat) 
folosinta actuala a terenului se va modifica astfel: 

- va fi scoas din circuitul agricol 142.52 ha din totalul de 174.07 ha 
disponibile in perimetrul minier;  

- va fi scos din circuitul silvic  277.72 ha din totalul de 377.12 ha 
disponibile in perimetrul minier. 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Sim bol 805-881 

 

414 

 

Pierderea terenurilor şi folosinţelor actuale din perimetrul minier au fost 
evaluate ca având o însemnătate moderată la scară locală si nesemnificativa la 
scara regionala. 

Când nu va mai exista necesitatea funcţională miniera aceste terenuri 
vor fi introduse in circuitul silvic si agricol si predate comunitatii locale. 

- solulul 
Exploatarea in cariera, prin lucrari miniere la zi, duce la modificari 

majore in configuratia solului. Lucrarile de exploatare vor impune inlaturarea 
vegetatiei, dislocarea si transportul unor cantitati mari de substanta minerala 
utila si steril, rezultand suprafete noi care sunt intr-o continua modificare pe 
perioada cat cariera este in exploatare.  

Astfel activitatea miniera propusa poate provoca un impact biologic 
(pierderea stratului de sol si amestecarea cu sterilul), impact fizic sau mecanic 
(eroziunea şi compactarea solului, tasare, modificarea densităţii specifice noii 
categorii de soluri ce se vor forma pe halde) si in secundar un potential impact 
chimic, in mod acidental prin scurgeri de produse petroliere si lubrifinati din 
depozite sau platformele de lucru. 

- apa 
Formele potenţiale de impact negativ ce pot rezulta din exploatare 

lignitului in perimetrul minier Rosia de Jiu sunt: 
� evacuări de sedimente şi materii în suspensie 
Lucrarile de decopertare pot face să crească încărcarea cu sedimente, 

mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, crescând astfel concentraţiile de 
materii în suspensie în receptori. Acest potenţial este mai ales relevant în faza 
de exploatare si va continua pana la recultivarea terenului si inchiderea 
perimetrului minier. 

� reducerea debitului apelor de suprafaţă 
Impactul asupra debitelor apelor de suprafaţă poate sa apară datorită 

interceptării scurgerilor de suprafaţă  in canalele de garda (V. Paraului si Pilot) 
si prin excavarea vailor din perimetrul minier (V. Ciutei, V. Seaca si V. lui 
Mares). 

� asecarea carierei 
Conditiile hidrogeologice in care se situeaza marea majoritate a 

zacamintelor de lignit din Oltenia fac ca exploatarea stratelor cu importanta 
economica sa fie conditionata de asecarea acviferelor din vecinatatea lor. 

Lucrarile de asecare la exploatarile de lignit in cariere, pot influienta 
rezervele si resursele de apa subterane, din trei puncte de vedere: 

- modificari aduse in structura bilantului hidric global din zona; 
- scoaterea din circuitul alimentarilor cu apa a unor surse si rezerve 

de ape subterane; 
- potentialul de refacere hidraulica a acviferelor drenate. 
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- biodiversitatea 
 
Identificare forme de impact - plante și habitate  specificate în 

anexa  4 la Ord. MMAP, GHID CARIERE, la pag. 71, sunt enumerate: 
A) Efecte potențiale asupra biodiversității din activități extractive 

sunt:  
7. Pierderea, deteriorarea sau fragmentarea habitatului; 
8. Perturbarea și/sau dislocarea speciilor sensibile; 
9. Pierderea speciilor, indivizilor sau populațiilor rare sau pe cale de 

dispariție; 
10.  Modificări ale componenței speciilor (flora și faunei); 
11.  Colonizarea sitului de către specii noi, străine și invadatoare; 
12.  Modificarea și/sau  degradarea ecosistemelor acvatice;  
B) Efecte directe (care se pot atribui direct acțiunilor proiectului) 
7. Pierderea habitatului din operațiuni de extracție și infrastructura 

de sprijin (de exemplu căi de acces, clădiri, alimentare cu energie) 
8. Degradarea hidrologică a habitatelor (de exemplu din drenarea 

sitului sau acumulări) 
9. Mortalitatea plantelor în urma depunerii prafului 
10.  Mortalitatea animalelor în urma operațiunilor 
11.  Migrare ca urmare a tulburărilor (de exemplu zgomot, vibrații și 

lumini) 
12.  Mortalitatea faunei râurilor din cauza efluenților toxici din 

scurgerile din cadrul sitului 
Pierderea macrofitelor râului în anumite zone din cauza turbidității 

crescutecauzate de scurgerile de nămol în cadrul sitului 
C) Efecte indirecte (care provin din alte efecte care se pot atribui 

direct acțiunilor proiectului) 
6. Pierderea faunei râului ca urmare a mortalității macrofitelor (din 

cauza turbidității) 
7. Pierderea prădătorilor ca urmare a resurselor reduse de pradă (de 

exemplu din cauza degradării sau tulburării habitatului) 
8. Reducerea vegetației din cauza numărului crescut de erbivore ca 

urmare a reducerii numărului prădătorilor (de exemplu din cauza emigrării 
prădătorilor sensibili) 

9. Pierderea speciilor de animale din anumite zone ca urmare a 
fragmentării habitatelor 

10.  Reducerea viabilității populațiilor mici de specii din cauza imigrării 
reduse caurmare a fragmentării habitatelor 

D) Efecte cumulate (efecte care survin în combinație cu alte 
proiecte) 
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Pierderea speciilor care necesită teritorii mari (de exemplu prădători de 
prim rang) ca urmare a efectelor combinate ale pierderii și fragmentării 
habitatelor 

Ocuparea etapizată a terenurilor concomitent cu redarea în circuit silvic 
contribuie la diminuarea efectelor cumulate asupra populaţiilor locale de floră 
şi faună. Realizarea lucrărilor de exploatare lignit nu au efecte negative asupra 
integrităţii ariilor naturale protejate şi nici asupra actualei stări de conservare 
a habitatelor şi a speciilor pentru care s-au desemnat aceste situri NATURA 
2000.  

Pe termen lung, atenuarea impactului asupra caracterului peisajului si 
terenurilor se va realiza prin implementarea planului de închidere. Aceasta 
presupune crearea unui covor de vegetal pe suprafata haldei si taluzelor de 
excavare si inundarea  parţială  a  carieri pana la cota + 135  pentru  a  crea  
un lac cu suprafata de 261 ha. In concluzie excavaţia carierei şi halda au 
modificat si vor continua sa o modifice caracterul local al peisajului, însă 
amplasamentul va fi complet reacoperit de  vegetaţie, cu  specii  autohtone,  în  
scopul  refacerii  comunităţilor de plante şi a modelelor naturale.  Deşi  vor  
apărea  modificări  permanente  ale  formei  existente  a  terenului,  peisajele  
tradiţionale  vor  fi  recreate  prin  replantări şi  reintroducerea  unor  forme  
asemănătoare  acolo  unde este posibil de folosinţă a terenurilor.   Modificarile 
topografice datorate activitatii miniere au un caracter permanent. Impactul  
acestor  structuri  asupra  peisajului  va fi atenuat  într-o  oarecare  măsură  
printr-o  proiectare  arhitectonică  de  natură să  integreze  structurile  miniere  
în  mediul  înconjurator,  aşa cum recomandă de altfel şi standardele în 
vigoare. 
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� Emisia de poluanți in aer 
Exploatările de suprafaţă creează suprafete lipsite de vegetaţie, cariera, 

depozit de steril, depozit de carbune si drumuri de acces de pamant. 
Suprafeţele nevegetate şi/sau perturbate reprezintă suprafeţe active expuse 
acţiunii eroziunii eoliene şi surse potenţiale de pulberi. Alte surse deschise 
sunt asociate activităţilor de transport pe benzi trensportoare steril catre halda 
si carbune catre depozit si catre termocentrala. O altă categorie de surse pot fi 
privite ca fiind liniare, acestea fiind exemplificate prin drumurile de transport 
pe care circulă autovehiculele si utilajele ce deservesc activitatea miniera. Toate 
aceste surse sunt clasificate ca fiind deschise, libere, cu durată scurtă sau pe 
termen lung de acţiune şi situate la nivelul solului (corespunzător cotei la care 
se desfăşoară activităţile miniere la un moment dat). 

Impactul asupra aerului produs de aceste activitati este unul local, pe 
termen lung si se refera la:  

-  poluarea cu noxe gazoase si pulberi, rezultat al activitatii miniere 
proprui-zise;  

- modificarea proceselor ecologice (circuitul carbonului si oxigenului) prin 
disparita padurii si a covorului vegetal din zonele agricole.  

Emisiile rezultate au efect srict local în zona fronturilor de lucru cu efect 
în interiorul perimetrului carierei, unde nu se aplica prevederile STAS 
12574/87 « Aer din zonele protejate ».  

� Zgomoul si vibrațiile 
Sursele de zgomot si vibratii legate de activităţile miniere sunt 

reprezentate de : 
a. utilaje de mare capacitate, cu actiune continua, pentru excavarea, 

transportul si haldarea maselor miniere; 
b. surse mobile si semimobile (buldozer, excavator, camion, tractor, 

incarcator frontal, etc) specifice activitatii de: 
- lucrari de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate 

in principal prin lucrari de defrisare; 
- aprovizionare cu material si piese de schimb la punctul de lucru pe 

fluxul tehnologic cu mijloace auto; 
- lucrari electromecanice si de alimentare cu energie electrica; 
- lucrari de intretinere drumuri, santuri, canale; 
- lucrari de protectie a mediului si refacere ecologica. 
Receptorii  includ:  
- lucrătorii  din  cadrul  exploatării,   
- locuitorii  din  zonele învecinate (satele Farcasesti Mosneni si Rosia de 

Jiu). 
Limitele nivelelor de zgomot aplicabile activitatii miniere propuse in 

concordanta cu SR 10009/2017-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din 
mediul ambiental sunt: 
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- 65 dB(A) la limita incintei industriale, 
 - 60 dB(A) la limita proprietatii in cazul in care proprietatea include pe 

langa cladire si un teren cu destinatia curte,  
- 50 dB(A) la fatada cladirii in cazul in care proprietatea include pe langa 

cladire si un teren cu destinatia curte, dar fatada cea mai expusa este 
pozitionata la limita proprietatii, pe directia sursei de zgomot. 

Ordinul nr. 994/2018 prin art. 16 impune în teritoriile protejate să se 
asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum 
urmează: 

a) în perioada zilei, între orele 07:00 –23:00, nivelul de presiune acustică 
continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la exteriorul 
locuinţei valoarea de 55 dB; 

b) în perioada nopţii, între orele 23:00-07:00, nivelul de presiune 
acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la 
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB; 

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la 
exteriorul locuinţei pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei 
măsurări cu valoarea limită specificată la lit. b). 

În cazul în care un obiectiv se amplasează într-o zonă aflată în 
vecinătatea unui teritoriu protejat în care zgomotul exterior de fond anterior 
amplasării obiectivului nu depășeste 50 dB (A) în perioada zilei și 40 dB(A) în 
perioada nopții, atunci dimensionarea zonelor de protecție  sanitară se face în 
aşa fel încât în teritoriile protejate să se asigure şi să se respecte valorile limită 
ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează: 

a) în perioada zilei, între orele 07:00 –23:00, nivelul de presiune acustică 
continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la exteriorul 
locuinţei valoarea de 50 dB; 

b) în perioada nopţii, între orele 23:00-07:00, nivelul de presiune 
acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la 
exteriorul locuinței valoarea de 40 dB; 

c) 45 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe 
perioada nopțiila exteriorul locuinţei în vederea comparării rezultatului acestei 
măsurări cu valoarea limită specificată la lit. b) 

Din monitorizarea nivelului de zgomot impusa de Autorizatia de Mediu 
44/2017 rezulta ca activitatea de exploatare a lignitului in perimetrul Rosia de 
Jiu se incadreaza in limitele impuse de SR 10009/2017 si Ord. 119/2014. 
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� Eliminarea și valorificarea deșeurilor 
Lucrarile miniere propuse in perimetrul Rosia de Jiu implica excavarea 

selectiva a carbunelui si sterilului si transportul cu ajutorul benzilor 
transportoare a carbunelui catre depozitul de carbune si a sterilului catre 
halda interioara.   

In baza evaluarii prezentate in “Studiul de fezabilitate simbol 805-
840/2015” in perioada 2015-2026 va fi excavat un volum de 330863,00 mii mc 
steril ce va fi depus integral si depus in halda interioara Rosia de Jiu (spatiul 
rezultat  in urma exploatarii in cariera incepând cu anul 1973 corespunde 
necesitatilor privind repartizarea integrala a volumelor de steril in halda 
interioara).  

Haldele pentru depozitarea deşeurilor extractive sunt structuri 
constructive care implica cateva aspecte tehnico-economice si sociale, anume: 

a). de asigurare a stabilitatii 
Din analiza de stabilitate prezentata in studiile geotehnice a reiesit 

urmatoarea geometrie ce a fost adoptata in “Studiul de fezabilitate simbol 805-
840/2015”: 

- inaltimea maximă la halda 115 m (intre cotele +85÷+200);  
- numarul treptelor de halda: 10 trepte (din care trei deasupra terenului 

natural pe taluzul nord-est si nord-vest); 
- inaltimea maximă a treptelor de depunere max.15m;  
- berma minima de lucru=150 m; 
- unghiul de taluz general = 3°; 
- ungiuri de taluz marginal: 
-taluz nord-est = 8°;  
-taluz nord-vest = 6°.  
b). de prevenire a emisiilor de pulberi 
Activitatile de formare a haldei de steril pot genera emisii de pulberi in 

special  eroziunea eoliana de pe suprafata haldei atunci cand nu este acoperita 
de vegetatie.  

Impactul potenţial asupra aerului se menţine până la eliberarea zonei de 
fluxurile tehnologice aferente activitatii de haldare si ecologizare. 

c).de a preveni solubilizarea materialelor depozitate de apele meteorice ce 
se scurg pe suprafata depozitelor si apoi în apele de suprafata si subterana 

In general, depozitarea deseurilor extractive in halda perimetrului minier 
poate avea un impact negativ asupra apelor prin: 

1. antrenarea si/sau solubilizarea materialelor depozitate, de apele 
meteorice ce se scurg pe suprafata depozitelor si apoi în apele de suprafata. 

Contaminarea apei poate fi provocată de: 
1.3. Solide, aflate în suspensie în scurgerile de suprafaţă pe halda 

nerecultivata. Suspensiile apar in receptorul final (raul Jiu prin canalele de 
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garda Pilot si V. Paraului) datorita eroziunii hidrice. Principalii factori sunt apa 
meteorica, topografia terenului si lipsa vegetatiei.  

1.4. riscul de drenaj acid datorita sterilului purtator de sulfuri. 
In cazul depozitelor de deseu extractiv din perimetrul minier conform 

datelor prezentate la Capitolul “I.4.2.Compoziția si toxicitatea sau periculozitatea 
deșeurilor solide produse de proiect”, nu exista riscul de formare a Drenajului 
Acid al Rocilor. Totodata lipsa riscului de generare a DAR este confirmat si de 
pH – ul apei evacuate si monitorizate in receptorul – canalul Pilot si V. 
Paraului. 

2. modificarea relaţiilor dintre acvifere prin schimbarea regimului de 
curgere a apelor subterane sau apariţia unor alimentări sau drenuri noi. 

Din analiza evolutiei regimului hidrodinamic in zona haldei interioare au 
rezultat urmatoarele: 

- nivelul piezometric actual la orizontul artezian a inregistrat o scadere 
de cca 80m (50-135m) datorita lucrarilor de asecare executate in cariera, 

- nivelul piezometric actual la orizontul acvifer din complexul carbunos 
(stratele V-VIII) are valori intre 50-140m, constatandu-se formarea palniei de 
depresiune datorita lucrarilor de asecare executate in cariera, 

- presiunile initiale ale orizontului artezian au valori intre 110-180 mCA, 
iar cele actuale inregistrate in zona palniei de depresiune variaza intre 30-
160mCA. 

Din analiza evolutiei regimului hidrodinamic in zona haldei exterioare au 
rezultat urmatoarele: 

- nivelul piezometric actual la orizontul artezian nu a inregistrat 
modificari, 

- nivelul piezometric initial si actual la orizontul acvifer din complexul 
carbunos (stratele V-VIII) are valori intre 145-156m -nu au fost inregistrate 
modificari, 

- nivelul piezometric actual la orizontul freatic inregistreaza valori intre 
120-135m, 

- presiunile initiale ale orizontului artezian au valori intre 150-200 mCA, 
in suprahalda din zona Pesteana Nord reducandu-se la 115mCA datorita 
influientei lucrarilor de asecare din Cariera Pesteana Nord. 

d).de reintegrare in circuitul economic si ecologic al terenurilor ocupate 
In conformitate cu Ord. nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru 

desfasurarea lucrarilor aprobate la licenta de exploatare titularul a constituit in 
perioada 2015-2019 o garantie financiara de refacere a mediului urmand a fi 
completata anual înaintea emiterii avizului anual pentru lucrările de 
exploatare. 
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� Riscurile pentru sănătatea umană pentru patrimoniul 
cultural  sau pentru mediu – din cauza unor accidente sau dezastre 

Riscurile pentru sanatatea umana si mediu din cauza unor accidente sau 
dezastre sunt legate de potentialul de crestere a concentratiilor de poluanti 
peste limitele admise, astfel: 

� pentru aer – pulberile sedimentabile, pulberile in suspensie -PM10 
si nivelul de zgomot peste limitele impuse de STAS 12574/1987, LEGEA nr. 
104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 si SR 
10009/2017; 

� pentru apa –  indicatorii privind calitatea apei evacuata prevazuti 
de Autorizatiile de gospodarire ape. 

La nivelul zonei locuite din imediata vecinatate a lucrarilor miniere 
propuse, asa cum rezultă din monitorizarea prezentata, nu s-au depăsit 
valorile limită/tintă pentru protectia sănătătii umane, reglementate prin STAS 
12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza HG 
188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017, la niciunul dintre punctele 
monitorizate, prin urmare starea de sanatate a populatiei nu este afectata 
peste limitele de reglementare. 
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� Impactul proiectului asupra climei  
 
Pentru o analiză corectă a efectelor proiectului asupra schimbărilor 

climatice, trebuie considerat și proiectul propus de extinderea carierei Roșia de 
Jiu. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) se va realiza prin 
reintroducerea în circuitul economic a terenurilor degradate prin împădurire în 
detrimentul terenurilor degradate este semnificativă.  

Se estimează că prin utilizarea utilajelor în cariera Roșia de Jiu a 
motorinei în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor se salvează o 
cantitate de 4,835 t emisii CO2/an. 

S-a demonstrat științific că prin defrișarea a 277,7 ha de pădure, care se 
va face pe parcursul a 6 (șase) ani, cantitatea stocată de CO2 se diminuează de 
la 21462 tCO2/an la 289tCO2/an odată cu dispariția suprafeței împădurite. În 
compensare cu reintroducerea în circuitul economic a 264,82 ha prin 
instalarea de culturi cerealiere cantitatea stocată de CO2 începe să crească de 
la 116,04 t CO2/an la 688,37 t CO2/an. Prin împădurirea unei suprafețe de 
915,60 ha se va crește progresiv cantitatea stocată de CO2 127,80 t CO2/an 
ca să se ajungă în ultimul an de plantare la 16159,73 t CO2/an. 

Modul în care proiectul propus influențează schimbările climatice este 
prezentat în tabelul următor: 

 
Tabelul V.60.- Efectele proiectului asupra schimbărilor climatice 

Efecte pozitive Efecte negative 

Reabilitarea şi conservarea solurilor prin 
culturi cerealiere, pășuni și împădurire a 
1230,97 ha de terenuri aflate în proces de 
degradare, iar drept scop major – 
contribuirea la implementarea prevederilor 
Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite 
privind Schimbările Climatice (CCNUSC, 
1992), precum şi a mecanismelor 
Protocolului de la Kyoto (1997). 
Cantitate CO2 estimată ca fiind salvată: 
16 848,1 tone CO2/an. 

Emisii de GES din activitatea de producţie 
(excavatoare, buldozere etc.), consum de energie 
din rețea, transportul materialelor auxiliare și a 
deșeurilor. 
- Cantitatea totală de emisii de GES estimată 
pentru an de funcţionare va fi de 43 332,7 
tone/an. 
- defrișarea unei suprafețe de 277,72 ha ceea ce 
va contribui la diminuarea cantității stocate de 
CO2 cu 10 %. 

 
Soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 

limitarea încălzirii globale 
Deși există mai multe obiective care pot conduce la diminuarea GES (ca 

spre exemplu reabilitarea ecologică a terenurilor degradate prin culturi care să 
se dezvolte rapid în primii ani de la instalare) ne vom opri asupra celor 
implementate de proiectul propus de către extinderea carierei Roșia de Jiu. 
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Compoziţia speciilor plantate va contribui la restabilirea productivităţii 
terenurilor. Pentru proiect au fost selectate speciile de arbori şi arbuşti, care 
sunt efective pentru restabilirea terenurilor degradate, corespund cerinţelor 
socio-economice ale primăriilor şi contribuie la sporirea biodiversităţii. Speciile 
cu caracteristici şi cerinţe de îngrijire similare sunt grupate în tipuri de specii, 
după cum urmează: 

Tipul salcâm: Robinia pseudoacacia, Gleditsia spp., Acer spp., Cornus 
mas, Prunus spp., Rosa canina, Ribes spp., Crataegus spp.; 

Pe lângă produsele forestiere recoltate, reducerea netă a emisiilor de CO2 
în atmosferă în prima perioadă de 20 de ani va constitui 416 940 tone. 

Prin împădurirea terenurilor neproductive, aplicarea practicilor agro-
forestiere, crearea perdelelor forestiere de protecţie, sechestrarea carbonului şi 
reducerea concentraţiilor gazelor cu efect de seră proiectul va contribui la 
îmbunătăţirea resurselor forestiere şi pastorale regionale şi locale, 
aprovizionarea cu masă lemnoasă şi dezvoltarea bazei pentru dezvoltarea 
durabilă locală/regională. 
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4. Domeniul efectelor 
 
Etapa de definire a domeniului s-a desfasurat cu respectarea SECTIUNII 

2 din Legea 292/2018. Dupa derularea procedurilor prevazute de art. 13 si 14 
din Legea 292/2018 APM Gorj a redactat si transmis catre titular indumarul 
privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul 
asupra mediului ținând cont de propunerile justificate ale membrilor comisiei 
de analiză tehnică și ale publicului interesat. 

Domeniile pentru care se solicita detalierea sunt cele precizate in 
coloanele 4 si 5 ale listei de control pentru definirea domeniului evaluarii 
intocmita de SPM Gorj, pe baza informatiilor obtinute din analiza 
documentatiei si a punctelor de vedere exprimate in scris de membrii Comisiei 
de Analiza Tehnica, astfel: C-folosinta terenului din zonele inveciante;D-F-
cursuri de apa sau alte ape; X-atmosfera, inclusiv conditiile climatice locale; Y-
apa. Ape subterane; Z-soluri; BB-calitatea aerului la nivel local inclusiv 
schimbarile climatice si diminuarea stratului de ozon; FF-solul; GG-zgomote si 
vibratii; JJ-combustibili fosili; TT-conditiile de locuire; UU-numarul de locuri 
de munca si calitatea acrestora. 

Detalii privind modul prin care s-a definit domeniul studiului de impact, 
procesul de consultare la definirea domeniului, comentariile și punctele de 
vedere ale consultanților se gasesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Gorj. 
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5. Prognoza efectelor directe 

 

5.1. Prognoza efectelor asupra folosințelor, populației și proprietății – 

terenurile 
 
Alcătuirea  geologică,  fiziografia  şi  morfologia  suprafeţelor,  constitue  

cauze  naturale  care  atribuie  terenurilor  nivele  diferite  de  vulnerabilitate  
la  declanşarea  proceselor  de  degradare prin eroziune, alunecări de teren, etc. 
In suprafata analizata acestor cauze naturle li sa adaugat cauza antropica, 
care contribuie la limitarea utilizarii terenului pentru productie agricola si 
silvica. 

Folosinta actuala a terenului din perimetrul miner este mixta, constand 
din activitatea antropica de exploatare lignit, paduri si suprafete agricole, 
preponderent pasuni.  

Prin extinderea frontului de lucru (in limita perimetrului minier aprobat) 
folosinta actuala a terenului se va modifica astfel: 

- va fi scoas din circuitul agricol 142.52 ha din totalul de 174.07 ha 
disponibile in perimetrul minier;  

- va fi scos din circuitul silvic  277.72 ha din totalul de 377.12 ha 
disponibile in perimetrul minier. 

In zona de extindere a fluxului minier fenomenele de eroziune si 
alunecare a terenului au fost intalnite pe vaile inguste ce brazdeaza perimetrul 
minier si in zona dealurilor cu pante abrupte. O caracteristica importanta a 
depozitelor argiloase marnoase o constituie faptul ca sunt afectate de 
microfisuri si foarte frecvent de oglinzi de frictiune, aceste suprafete de 
discontinuitate constituie plane preferentiale de alunecare. Energia de panta a 
versantilor joaca un rol important in declansarea alunecarilor maselor de 
pamant de pe versanti catre firul vailor. Volumele alunecarilor puse in evidenta 
sunt in stransa legatura cu panta versantilor. Fenomenul de eroziune, prin 
erodarea si levigarea continua a materialului de pe pantele si de la baza 
versantilor, face ca mase importante de pamant sa fie mentinute in miscare sa 
se declanseze noi alunecari. Infiltratiile de apa provenite din precipitatii, prin 
masele de pamant, pe suprafetele de microfisuratie si oglinzile de frictiune 
joaca un rol esential in producerea alunecarilor. 

Importanta acestora este nesemnificativa deoarece aceste suprafete vor fi 
excavate prin extinderea frontului de lucru, insa din punct de vedere al 
sigurantei in exploatare prezenta lor poate necesita unele masuri tehnologice: 

-  excavatiile preliminare se vor executa pentru indepartarea partii inalte 
a colinelor precum si pentru crearea bermelor pe care se vor amplasa 
transportoarele cu banda si pe care se vor introduce excavatoarele cu rotor pe 
treptele de lucru. De asemenea, este necesar a se executa, in prealabil, 
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excavarea maselor de pamant alunecate, situate pe versantii vailor din zona. 
Excavatiile se vor face pe trepte de maximum 5 m inaltime, pornind de la 
partea superioara a versantilor catre baza acestora; 

- banchetele treptelor vor avea o panta generala pentru asigurarea 
scurgerii apelor provenite din precipitatii. 

Pe suprafetele rezultate in urma activitatii miniere – halda de steril, 
fenomenul de eroziune este mai des intalnit in zona taluzelor in lucru 
favorizata si de faptul ca vegetatia nu sa putut instala din cauza prezentei 
lucrarilor de haldare. Acest fenomen va continua sa apara in toata perioada 
analizata pana la eliberarea terenului de fluxul de exploatare si reluare 
functiilor de productie agricola si silvica.  

In concluzie pierderea terenurilor şi folosinţelor actuale din perimetrul 
minier a  fost evaluata ca având o însemnătate medie, la scară locală, pe 
termen lung si reversibila prin lucrarile de reconstructie ecologica. 

 
5.2. Prognoza efectelor asupra aspectelor geologice  
 
Dat fiind caracterul inamovibil al structurii geologice, cele mai multe 

categorii de impact au un caracter local, conform celor descrise în continuare. 
Cu toate acestea, se pot  manifesta  categorii  de  impact  extern  ca  rezultat  
al  unui  impact  secundar  datorat  modificării  condiţiilor  geologice.  Aceste  
aspecte  se  discută  mai  ales  în  legătură  cu  mediile  ambientale afectate 
direct, şi care, în cazul de faţă se referă la resursa de apa si terenuri. In mod 
specific geochimia rocilor rezultate din exploatarea miniera nu implica 
formarea apelor acide, insa lucrarile de asecare vor continua sa modifice 
conditiile hidrogeologice. 

În sinteza, impactul principal datorat exploatarii propuse îl reprezinta 
scoaterea din circuitul productiv a terenurilor, modificarea peisajului si 
mediului hidrologic, aspecte tratate la capitolele specifice. 

Nu este de aşteptat producerea  unui  impact  transfrontalier  asociat  
direct  geologiei  subterane.  Impactul  asupra  geologiei  are  prin  natura  sa,  
un  caracter  localizat in limita perimetrului miner.   

 
5.3.Prognoza efectelor asupra bunurilor materiale și epuizarea resurselor 

naturale neregenerabile  
 
Pe suprafata solicitata pentru continuarea exploatarii nu au fost 

identificate imobile-locuinte ce necesita dezafectarea/relocarea. 
Baza materiala a exploatarii în perimetrul minier Rosia de Jiu o constitue 

rezervele geologice de lignit omologate. 
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”Documentatia de evaluare a rezervelor de lignit din perimetrul minier 
Rosia de Jiu, simbol 805-840/2015” contine date despre rezervele/resursele 
stratelor V-XII din perimetrul de licenta solicitat. 

Exploatarea si obtinerea beneficiilor asociate reprezinta obiectivele 
principale. Cu toate acestea, activitatile miniere vor face obiectul unor 
planificari precise pentru a se asigura ca exploatarea miniera se limiteaza la 
rezervele recuperabile din punct de vedere economic, avand la dispozitie cele 
mai bune tehnologii disponibile. Impactul este limitat la faza de exploatare si 
este considerat ca fiind nesemnificativ, în sensul ca o rezerva geologica exista 
numai în masura în care poate fi exploatata economic. 

 
5.4. Prognoza efectelor asupra caracteristicilor solului 
 
Predicţia şi evaluarea impactului asupra solului şi subsolului s-a 

efectuat pe baza informaţiilor din studiile de specialitate (OSPA Gorj) 
referitoare, pe de o parte, la calitatea solurilor rezultate din activitatea miniera, 
iar pe de altă parte, la calitatea actuala a solurilor din zona ce urmeaza a fi 
ocupata de fluxul de exploatare. In concluzie s-au luat în considerare condiţiile 
iniţiale existente în amplasament şi în arealul acestuia (prezentate in studiile 
OSPA privind calitatea solului), cu care au fost coroborate activităţile propuse a 
se desfăşura pe durata de viaţă a activitatii miniere, ţinându-se seama de 
specificul, anvergura si lucrarile de inchidere. 

O mare parte din invelisul de sol estimat la 423,71 ha, reprezentant 82% 
din suprafata neocupata in prezent va fi excavat impreuna cu sterilul si 
depozitat in halda interioara Rosia de Jiu.  

In prezent folosinta terenului este in principal silvica, dar aceste 
suprafete reprezinta 0.1 % din suprafata impadurita a judetului, de ceea 
pierderea terenurilor si folosintelor actuale au fost evaluate ca avand o 
insemnatate medie, la scara locala, pe termen lung si reversibila. 

Resursa de sol asociata suprafetei ocupate in prezent este epuizata 
(989.66 ha), exploatarea miniera a lasat in urma roci sterile cu un continut mic 
de materie organica, insa cu un orizont biologic activ. Acestea nu sunt prin 
urmare capabile să susţină folosinţe productive decat prin masuri 
pedoameliorative. Un exemplu pozitiv al refacerii calitatii solului este halda 
exterioara, 202.88 ha au fost impadurite si 315.37 ha redate in circuitul 
agricol. 

Etapele importante ce se vor desfăşura în cadrul perimetrului minier cu 
impact asupra solului sunt: 

� Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare  
Impactul major asupra factorului de mediu sol este dat de activitatile 

mecanice de îndepartare a cuverturii edafice, modificand morfologia zonei si 
peisajul, fapt ce poate duce la: 
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- alunecari de teren superficiale; 
- accentuarea de eroziuni hidrice, datorita îndepartarii învelisului 

vegetal si al litierei, care au un rol protector important (dispersarea energiei 
cinetice a picaturilor de ploaie, interceptarea sau retentia partiala sau integrala 
a precipitatiilor, marirea rugozitatii suprafetei, cresterea gradului de rezistenta 
la eroziunea solului).  

� Etapa de exploatare a extrasului geologic 
În etapa de exploatare pe langa pierderea stratului de sol poate interveni 

poluare fizica sau chimica a solului în primul rand prin generarea pulberilor 
sedimentabile, eventualele scurgeri de  combustibili si lubrifianti si prin 
depozitarea neadecvata a deseurilor (deseuri menajere, deseuri tehnologice etc). 
Avand în vedere însa ca societatea dispune de spatii si depozite special 
amenajate în conditii de siguranta a deseurilor menajere, a deseurilor 
tehnologice si substantelor periculoase se estimeaza ca riscul de poluare a 
solului în astfel de situatii va fi extrem de redus. 

Poluare solului cu hidrocarburi daca apare în mod accidental si cu 
scurgeri însemnate, poate produce un impact semnificativ asupra solului si 
necesita masuri imediate de stopare si remediere a suprafetelor afectate prin 
procedee specifice, care pot neutraliza efectele negative. 

Se considera ca o poluare semnificativa cu produse petroliere poate sa 
apara doar în cazul unor situatii exceptionale sau în urma unor grave încalcari 
de disciplina a muncii. 

Adoptarea unor masuri organizatorice si tehnologice de exploatare care 
sa nu limiteze actiunea “in situ“, la strictul necesar si sa nu fie adaptate la 
specificul structurii geologice locale poate genera o amplificare si o diversificare 
a complexitatii efectelor activitatii de exploatare/haldare a carbunilor asupra 
solului si subsolului. 

� Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 
Un impact pozitiv asupra solului si asupra zonelor de excavare/haldare, 

îl au actiunile de refacere ecologica a suprafetelor eliberate treptat de sarcinile 
tehnologice si redarea în circuitul productiv, activitati care se vor desfasura 
pana la închiderea exploatarii si redarea perimetrului minier unor alte utilitati. 
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5.5. Prognoza efectelor asupra biodiversității  
 
Amplasamentul Carierei Roșia se afla într-o zonă cu o îndelungată 

activitate industrială. Prin urmare, din punct de vedere al florei, faunei și 
habitatelor, spațiul se încadrează în domeniul grupărilor antropizate, cu un 
caracter specific ecosistemelor urbane, cu folosință industrială. 

Defrișarea pădurii și exploatarea zăcămintelor de lignit afectează 
ecosistemul forestier prin reducerea suprafeței acestuia și modificarea 
condițiilor orografice. Ecosistemul este natural, iar pădurile din tipurile 
identificate sunt bine reprezentate în zona.  

Tipul natural fundamental de pădure identificat în perimetrul minier 
solicitat pentru defrișare si decopertare este Goruneto- fagetum cu Carex 
pilosa. 

Speciile floristice si faunistice nu sunt din categoria celor rare sau 
periclitate. Din punct de vedere al vegetației naturale ierboase predomina 
speciile mezofite acidofile-Carex pilosa, Festuca drymeia, Rubus sp. s.a. 

Dintre mamiferele de talie mijlocie si mare sunt întâlnite următoarele 
specii în zona: căpriorul (Capreolus capreolus), porcul mistreț (Sus scrofa), 
vulpea (Vulpes vulpes), dihorul comun (Putorius putorius), viezurele (Meles 
meles), iepurele de câmp (Lepus europaeus). 

Facem mențiunea ca terenurile eliberate de sarcini tehnologice, după 
exploatarea zăcămintelor de lignit, sunt redate circuitului productiv pe 
cheltuiala investitorului, pe baza unui program de eșalonare corelat cu cerințele 
de mediu. Vegetația forestieră adecvată se instalează prin împăduriri si la 
plantația nou creata sunt asigurate lucrările de îngrijire necesare până la 
închiderea stării de masiv. Din acest moment apreciem ca noua pădure va 
asigura condițiile specifice de ocuparea nișelor ecologice cu specii din flora si 
fauna specifice ecosistemului forestier după circa 7-8 ani de la instalarea 
culturilor. 

Impactul asupra vegetaţiei şi faunei 
Structura foarte complexă, sub aspect geografic şi pedoclimatic, a zonei 

determină o mare biodiversitate floristică şi faunistică. Se remarcă, sub aspect 
fizic şi zoogeografic, dominarea elementelor euroasiatice, central-europene, 
europene şi mediteraneene, multe fiind endemice, rare şi periclitate. 

Înainte de începerea exploatării lignitului, în zona colinară şi carboniferă 
a zonei Rovinari existau 806 specii aparţinând la 82 familii. 

În privinţa bioformelor se constată următoarea pondere: 
- hemicriptofitele   40,93% ; 
- terofitele anuale   30,53% ; 
- geofitele    8,93% ; 
- terofitele bianuale  5,33% ; 
- macrofanerofitele  3,97% ; 
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- hidro-helofitele   3,22% ; 
- chemofitele   3,22% ; 
- mezofanerofitele   2,98% ; 
- nanofanerofitele   0,99%. 
Flora în această zonă este dominată de elementele: 
- euroasiatic   45,66% ; 
- european    12,90% ; 
- mediteraneean   8,18%. 
Deşi puţine la număr, dar reprezentative, în flora teritoriului mai sunt 

prezente elementele: 
- circumpolare   4,17% ; 
- european centrale  6,57% ; 
- cosmopolite   6,33% ; 
- adventive    2,86% ; 
- pontic-mediteraneene  3,72% ; 
- balcanice    1,50% ; 
- carpato-balcanice  1,24% ; 
- dacic-balcanice   0,87% ; 
- pontic-panonice   0,87% ; 
- pontice     0,87% ; 
- carpatice (endemice)  0,36%. 
Prezenţa semnificativă a elementelor cosmopolite (6,33%) şi adventive 

(2,86%) indică o intervenţie antropică îndelungată în zonă, ceea ce a produs 
modificări în structura covorului vegetal. 

Flora iniţială a fost sărăcită tot mai mult în speciile caracteristice, s-a 
degradat prin invadarea terofitelor anuale şi bianuale, producând o vădită 
pauperizare a florei pajiştilor şi pădurilor şi o ruderalizare accentuată a 
acestora, cu efecte imediate în diminuarea productivităţii ecosistemelor din 
regiune, foto. 

Bazinul carbonifer al Olteniei este amplasat din punct de vedere al 
etajelor de vegetaţie, în subetajul gorunului în care se infiltrează, la limita 
nordică, fagul, iar la cea sudică, stejarii xero-termofili împreună cu plantele 
ierbacee caracteristice. 

Flora Olteniei, ca expresie a întregului complex de factori, posedă unele 
trăsături specifice şi deosebite faţă de flora altor regiuni din România. 

Pe termen lung, atenuarea impactului asupra caracterului peisajului si 
terenurilor se va realiza prin implementarea planului de închidere. Aceasta 
presupune crearea unui covor de vegetal pe suprafata haldei si taluzelor de 
excavare si inundarea  parţială  a  carieri pana la cota + 135  pentru  a  crea  
un lac cu suprafata de 261 ha. In concluzie excavaţia carierei şi halda au 
modificat si vor continua sa o modifice caracterul local al peisajului, însă 
amplasamentul va fi complet reacoperit de  vegetaţie, cu  specii  autohtone,  în  



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Sim bol 805-881 

 

431 

 

scopul  refacerii  comunităţilor de plante şi a modelelor naturale.  Deşi  vor  
apărea  modificări  permanente  ale  formei  existente  a  terenului,  peisajele  
tradiţionale  vor  fi  recreate  prin  replantări şi  reintroducerea  unor  forme  
asemănătoare  acolo  unde este posibil de folosinţă a terenurilor.   Modificarile 
topografice datorate activitatii miniere au un caracter permanent. Impactul  
acestor  structuri  asupra  peisajului  va fi atenuat  într-o  oarecare  măsură  
printr-o  proiectare  arhitectonică  de  natură să  integreze  structurile  miniere  
în  mediul  înconjurator,  aşa cum recomandă de altfel şi standardele în 
vigoare. 

Identificare forme de impact - plante și habitate  specificate în 
anexa  4 la Ord. MMAP, GHID CARIERE, la pag. 71, sunt enumerate: 

A) Efecte potențiale asupra biodiversității din activități extractive 
sunt:  

13.  Pierderea, deteriorarea sau fragmentarea habitatului; 
14.  Perturbarea și/sau dislocarea speciilor sensibile; 
15.  Pierderea speciilor, indivizilor sau populațiilor rare sau pe cale de 

dispariție; 
16.  Modificări ale componenței speciilor (flora și faunei); 
17.  Colonizarea sitului de către specii noi, străine și invadatoare; 
18.  Modificarea și/sau  degradarea ecosistemelor acvatice;  
B) Efecte directe (care se pot atribui direct acțiunilor proiectului) 
13.  Pierderea habitatului din operațiuni de extracție și infrastructura 

de sprijin (de exemplu căi de acces de exploatare temporare) 
14.  Degradarea hidrologică a habitatelor (de exemplu din drenarea 

sitului sau acumulări) 
15.  Mortalitatea plantelor în urma depunerii prafului 
16.  Mortalitatea animalelor în urma operațiunilor 
17.  Migrare ca urmare a tulburărilor (de exemplu zgomot, vibrații și 

lumini) 
18.  Mortalitatea faunei râurilor din cauza efluenților toxici din 

scurgerile din cadrul sitului 
Pierderea macrofitelor râului în anumite zone din cauza turbidității 

crescute cauzate de scurgerile de nămol în cadrul sitului 
C) Efecte indirecte (care provin din alte efecte care se pot atribui 

direct acțiunilor proiectului) 
11.  Pierderea faunei râului ca urmare a mortalității macrofitelor (din 

cauza turbidității) 
12.  Pierderea prădătorilor ca urmare a resurselor reduse de pradă (de 

exemplu din cauza degradării sau tulburării habitatului) 
13.  Reducerea vegetației din cauza numărului crescut de erbivore ca 

urmare a reducerii numărului prădătorilor (de exemplu din cauza emigrării 
prădătorilor sensibili) 
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14.  Pierderea speciilor de animale din anumite zone ca urmare a 
fragmentării habitatelor 

15.  Reducerea viabilității populațiilor mici de specii din cauza imigrării 
reduse caurmare a fragmentării habitatelor 

D) Efecte cumulate (efecte care survin în combinație cu alte 
proiecte) 

Pierderea speciilor care necesită teritorii mari (de exemplu prădători de 
prim rang) ca urmare a efectelor combinate ale pierderii și fragmentării 
habitatelor 

Pentru a putea evalua impactul asupra speciilor de  faună, precum și 
impactul asupra habitatelor lor, a fost realizată, în primă etapă o analiză 
asupra potențialelor forme de impact posibil să fie generate asupra acestora, în 
timpul etapelor de construire, de exploatare și de dezafectare. În acest sens, au 
fost luate în considerare următoarele forme de impact: 

- Pierderea habitatelor – reprezintă suprafețele de teren utilizate de 
către specii pentru reproducere, hrănire sau odihnă dar care, în urma 
implementării proiectului sunt ocupate permanent cu construcții. În acest 
context, prin habitat se înțelege suprafața de teren care asigură necesitățile 
speciilor și este diferit de înțelesul habitatului natural în  contextul Natura 
2000, ca și complex de asociații vegetale.  

Această formă de impact va afecta toate componentele biodiversităţii, 
habitatele fiind împărțite între specii. Impactul generat este pe termen lung, dar 
reversibil în urma unei etape de dezafectare a obiectivelor construite şi 
reconstrucţia ecologică a suprafeţelor afectate. 

- Alterarea habitatelor – reprezintă suprafețele de teren utilizate de 
către specii pentru reproducere, hrănire sau odihnă dar care, în urma 
implementării proiectului sunt ocupate temporar cu construcții sau regimul de 
utilizare se schimbă, rămânând totuși în regim semi-natural (spații verzi, iazuri 
etc.). Această formă de impact apare ca urmare a modificărilor fizice şi biologice 
produse la nivelul habitatelor terestre şi include acele modificări structurale şi 
funcţionale care conduc la scăderea capacităţii de suport a acestora. În timp, 
habitatele alterate pot conduce la pierderi de habitate pentru speciile de interes 
comunitar. 

- Fragmentarea habitatelor - utilizate pentru hrănire, odihnă sau 
reproducere ale speciilor. Acest tip de impact se manifestă la scară mai redusă 
şi se referă la limitarea sau împiedicarea deplasării între habitatele importante 
pentru specii. 

- Perturbarea activităţii speciilor – formă de impact asociată prezenţei 
şi activităţii umane, manifestată în etapa de construire, dar care se poate 
produce şi în etapa de funcţionare atunci când zgomotul, vibraţiile şi emisiile 
poluante pot descuraja activitățile naturale și normale ale speciilor în 
vecinătatea amplasamentului proiectului. 
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- Mortalitatea – formă de impact ce se poate manifesta direct, în special 
în perioada de construcţie (de exemplu, prin decopertarea solului vegetal, 
excavaţii şi săpături, trafic auto etc.). Se manifestă în special la nivelul speciilor 
cu mobilitate redusă sau aflate în stadii de dezvoltare ce îngreunează 
deplasarea. 

1) Identificarea efectelor potențiale determinate de activitățile proiectului 
asupra speciilor si habitatelor acestora din perimetru ocupat și din perimetrul 
propus spre extindere al Carierei Roșia de Jiu  , este prezentată in tabelul 
urmator. 
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  Tabel nr.V.61  
 Efecte   potențiale  asupra speciilor si  habitatelor de pădure și  de  pășune 
Etape/ Activități    

1.Pierderea, 
deteriorarea 

sau 
fragmentarea 
habitatului 

2.Perturbarea 
și/sau 

dislocarea 
speciilor 
sensibile 

3.Pierderea 
speciilor, 
indivizilor 

sau 
populațiilor 
rare sau pe 

cale de 
dispariție 

4.Modificări 
ale 

componenței 
speciilor 
(flora și 
faună) 

5.Colonizarea 
sitului de 

către specii 
noi, străine și 
invadatoare 

6.Modificarea 
și /sau 
degradarea 
ecosistemelor 
acvatice 

I) Etapa de 
pregătire  a 
câmpului minier 
pentru exploatare : 

      

a)defrișarea 
vegetației arboricole,   

X X 
0 

X 
0 0 

b) colectarea 
material lemnos  

X X 
0 

X 
0 0 

c) evacuarea și 
transportul   material 
lemnos 

X X 
0 

X 
0 0 

d) depozitarea 
material lemnos 

X X 0 X 0 0 

II) Etapa de 
exploatare :       

a)excavarea 
suprafeţelor  

X X 0 X 0 0 

b)transportul pe 
benzi,  

0 0 0 0 0 0 

c)depozitarea 
lignitului ; 

0 0 0 0 0 0 

d)asecarea apei din 
freatic , decantare și 
deversare in râul Jiu; 

0 0 0 0 
0 0 

e)transportul 
sterilului 

X X 0 X 0 0 

f) haldarea sterilului 
; 

X X 0 X X 0 

III)  Etapa de 
refacere :       

a)terasare și taluzare; 0 0 0 X X 0 
b) refacere suprafețe 
de terenuri pentru 
culturi agricole  

0 
0 0 

X X 
0 

c) refacerea 
covorului vegetal 

0 0 0 X X 0 
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ierbos pentru 
pășunat, prin 
însâmănțare ; 
d) refacere covor 
vegetal pentru 
împădurire,  prin 
însâmănțare și 
plantare puieți  ; 

0 

0 0 

X X 

0 

e) crearea unui corp 
de apă  zona de 
excavare; 

0 
0 0 

X X 
0 
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5.6. Prognoza efectelor asupra hidrologiei și calității apei 

 
Formele potentiale de impact care pot sa apara ca urmare a continuarii 

activitatii de exploatare in perimetrul minier Rosia de Jiu sunt: 
a). impact fizic si chimic ca urmarea a evacuarii in principal de de 

sedimente si in secundar de detergenti si substante petroliere odata cu apa 
provenita din asecare si cea menajera. Nu  este  insă  obligatoriu  ca  acesta  
forma de impact sa se si produca deoarece in tehnologia de lucru propusa sunt 
prevazute o serie de masuri de prevenire si diminuarea a impactului. 
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Tabelul V.62.- INDICATORI  DE CALITATE AI APEI MENAJERE INCINTA CARIERA ROSIA EST 
 

NR. 
CRT 

PARAMETRU TEHNICA 
ANALIZA 

METODA DE ANALIZA LOCATIE VALOARE 
DETERMINATA 

VALORI 
ADMISE 

Apa uzata menajera 
1 pH electrochimic SR EN ISO 10523:2012 

INCINTA 
EST 

CARIERA 
ROSIA 

X=379025 
Y=357520 
Receptor 

canalul Pilot 

7,9 6,5-8,5 
2 Materii in suspensie gravimetric SR EN 872:2005 6,6 60 

3 
Consum chimic de 

oxigen-CCOCr 
volumetric SR ISO 6060:1996 34,6 125 

4 
Consum biochim de 
oxigen dupa n zile 

(CBO5) 
electrochimic 

SR EN 1899-1:2003 
SR EN 1899-2:2002 

7,8 25 

5 Fosfor total 

spectrofotometric 

SR EN ISO 687:2005, pct. 8 <0,008 1 
6 Azotati SR ISO 7890-3:2000 3,69 10 

7 Nitriti SR EN 26777:2002 
SR EN 26777:2002/C91:2006 

0,06 1 

8 Amoniu SR ISO 7150-1:2001 0,23 2 
9 Cloruri volumetric SR ISO 9297:2001 20,56 100 

10 Rezidu Filtrabil la 105ºC gravimetric STAS 9187-84 857 1000 
11 Fier total ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009 0,16 1 

12 
Substante extractibile in 

solvent 
gravimetric 

SR 7587:1996 cap4. 
EPA 1664:2010, rev. B, pct. 7.10 

<20 20 

13 Calciu 
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009 

155 200 
14 Magneziu 41,8 50 
15 Sulfati gravimetric STAS 8601-70 319 200 

16 
Agenti de suprafata 
neionici (detergenti 

sintetici) spectrofotometric 
SR ISO 7875-2:1996 0,17 0,5 

17 Indice fenol SR ISO 6431:2001 
SR ISO 6431:2001/C91:2006 

0,04 0,1 
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Tabelul V.63.- INDICATORI  DE CALITATE AI APEI DE ASECARE  CARIERA ROSIA –CANALUL PILOT 
 
 

NR.
CR
T 

PARAMETRU 
TEHNICA 
ANALIZA METO DA DE ANALIZA 

LO CATIE 
 

VALO ARE 
DETERMINATA 

VALO RI 
ADMISE 

Apa uzata tehnologica-rezultata din asecare 
1 pH electrochimic SR EN ISO 10523:2012 

X= 378245 
Y=354400 

Canalul Pilot  
evacuare statie de 

pompare 

7,6 6,5-8,5 
2 Materii in suspensie gravimetric SR EN 872:2005 9,3 60 

3 Consum chimic de 
oxigen-CCOCr volumetric SR ISO 6060:1996 <30 100 

4 Rezidu Filtrabil la 
105ºC gravimetric STAS 9187-84 860 1000 

5 Fier total 
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009 

0,16 1 
6 Calciu 156 200 
7 Magneziu 43,5 50 
8 Cloruri volumetric SR ISO 9297:2001 19,85 100 

9 Indice fenol spectrofotometric SR ISO 6431:2001 
SR ISO 6431:2001/C91:2006 

0,03 0,1 

10 Sulfati gravimetric STAS 8601-70 336 200 
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Tabelul V.64.- INDICATORI  DE CALITATE AI APEI DE ASECARE  CARIERA ROSIA –CANALUL PILOT EVACUARE 
IN JIU 

 
 
 

NR. 
CRT PARAMETRU 

TEHNICA 
ANALIZA METO DA DE ANALIZA 

LO CATIE 
 

VALO ARE 
DETERMINATA 

VALO RI 
ADMISE 

Apa uzata tehnologica-rezultata din asecare 
1 pH electrochimic SR EN ISO 10523:2012 

CANAL PILOT 
EVACUARE JIU 

 
X= 378000 
Y=359420 

7,9 6,5-8,5 
2 Materii in suspensie gravimetric SR EN 872:2005 6,8 60 

3 Consum chimic de 
oxygen-CCOCr volumetric SR ISO 6060:1996 34,6 100 

4 
Rezidu Filtrabil la 

105ºC gravimetric STAS 9187-84 786 1000 

5 Fier total 
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009 

0,11 1 
6 Calciu 145 200 
7 Magneziu 41,2 50 
8 Cloruri volumetric SR ISO 9297:2001 18,44 100 

9 Indice fenol spectrofotometric SR ISO 6431:2001 
SR ISO 6431:2001/C91:2006 0,03 0,1 

10 Sulfati gravimetric STAS 8601-70 318 200 
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Tabelul V.65.- INDICATORI  DE CALITATE AI APEI MENAJERE INCINTA CARIERA ROSIA VEST 
 

NR. 
CRT PARAMETRU TEHNICA 

ANALIZA METO DA DE ANALIZA LO CATIE  VALO ARE 
DETERMINATA 

Valori 
admise 

Apa uzata menajera 
1 pH electrochimic SR EN ISO 10523:2012 

INCINTA 
VEST 

CARIERA 
ROSIA 

 
X=376175 
Y=358292 
receptor 

canalul V. 
Fantanii 

8,2 6,5-8,5 
2 Materii in suspensie gravimetric SR EN 872:2005 25,3 60 

3 Consum chimic de 
oxigen-CCOCr volumetric SR ISO 6060:1996 <30 125 

4 
Consum biochim de 
oxigen dupa n zile 

(CBO5) 
electrochimic SR EN 1899-1:2003 

SR EN 1899-2:2002 
5,7 25 

5 Fosfor total 

spectrofotometric 

SR EN ISO 687:2005, pct. 8 0,008 1 
6 Azotati SR ISO 7890-3:2000 2,38 10 

7 Nitriti 
SR EN 26777:2002 

SR EN 26777:2002/C91:2006 0,38 1 

8 Amoniu SR ISO 7150-1:2001 1,71 2 
9 Cloruri volumetric SR ISO 9297:2001 11,34 100 

10 Rezidu Filtrabil la 105ºC gravimetric STAS 9187-84 275 1000 
11 Fier total ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009 0,29 1 

12 Substante extractibile in 
solvent gravimetric SR 7587:1996 cap4. 

EPA 1664:2010, rev. B, pct. 7.10 <20 20 

13 Calciu ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009 47,4 200 
14 Magneziu 11,9 100 
15 Sulfati gravimetric STAS 8601-70 20 200 

16 
Agenti de suprafata 
neionici (detergenti 

sintetici) spectrofotometric 
SR ISO 7875-2:1996 <0,15 0,5 

17 Indice fenol 
SR ISO 6431:2001 

SR ISO 6431:2001/C91:2006 0,03 0,1 
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Tabelul V.66.- INDICATORI  DE CALITATE AI APEI DE ASECARE  CARIERA ROSIA – CANALUL V. PARAULUI 
 

 
NR. 
CRT PARAMETRU TEHNICA 

ANALIZA METO DA DE ANALIZA LO CATIE 
 

VALO ARE 
DETERMINATA 

VALO RI 
ADMISE 

Apa uzata tehnologica-rezultata din asecare 
1 pH electrochimic SR EN ISO 10523:2012 

X= 316842 
Y=356931 
Canalul V. 

Fantanii evacuare 
statie de pompare 

8,0 6,5-8,5 
2 Materii in suspensie gravimetric SR EN 872:2005 20 60 

3 Consum chimic de 
oxygen-CCOCr 

volumetric SR ISO 6060:1996 <30 125 

4 Rezidu Filtrabil la 
105ºC 

gravimetric STAS 9187-84 285 1000 

5 Fier total 
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009 

0,24 1 
6 Calciu 45,5 200 
7 Magneziu 11,3 100 
8 Cloruri volumetric SR ISO 9297:2001 9,22 100 

9 Indice fenol spectrofotometric 
SR ISO 6431:2001 
SR ISO 6431:2001/C91:2006 0,03 0,1 

10 Sulfati gravimetric STAS 8601-70 17,2 200 
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Tabelul V.67.- INDICATORI  DE CALITATE AI APEI DE ASECARE  CARIERA ROSIA – CANALUL V. PARAULUI 

EVACUARE JIU 
 
 
 

NR. 
CRT 

PARAMETRU TEHNICA 
ANALIZA 

METO DA DE ANALIZA LO CATIE 
 

VALO ARE 
DETERMINATA 

VALO RI 
ADMISE 

Apa uzata tehnologica-rezultata din asecare 
1 pH electrochimic SR EN ISO 10523:2012 

CANALUL 
VALEA 

PARAULUI 
EVACUARE JIU 

 
X= 374560 
Y=363790 

8,0 6,5-8,5 
2 Materii in suspensie gravimetric SR EN 872:2005 18,6 60 

3 Consum chimic de 
oxygen-CCOCr 

volumetric SR ISO 6060:1996 <30 125 

4 Rezidu Filtrabil la 
105ºC 

gravimetric STAS 9187-84 262 1000 

5 Fier total 
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009 

0,18 1 
6 Calciu 47,3 200 
7 Magneziu 11,8 100 
8 Cloruri volumetric SR ISO 9297:2001 9,22 100 

9 Indice fenol spectrofotometric 
SR ISO 6431:2001 

SR ISO 6431:2001/C91:2006 0,03 0,1 

10 Sulfati gravimetric STAS 8601-70 15,9 200 
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In  faza  de  exploatare  şi  la  începutul  celei  de  închidere  sedimentele  
vor  fi  controlate  prin dimensionarea jompurilor astfel incat sa permita 
decantarea. La  închidere,  reamenajarea  cu  refacerea  covorului  vegetal  va  
reduce  substanţial încărcările  cu  sedimente  de  pe  amplasamentul  carierei.    
Crearea  de  forme  de  teren  stabile  va  fi  unul  din  obiectivele  incluse  în  
Proiectul tehnic de inchidere al carierei. Caracteristicile de control al încărcării 
cu sedimente de pe amplasament vor fi monitorizate până când amplasamentul 
va deveni stabil faţă de eroziune. 

 
 b). impact fizic asupra debitelor apelor de suprafata si apelor subterane. 
Cu toate ca apa nu intra in procesul tehnologic de exploatare a lignitului 

regimul natural al apelor din zona miniera Rovinari, a avut de suferit atat 
datorita lucrarilor de amenajare a retelei hidrogeologice (regularizarea raului 
Jiu, Tismana, precum si a principalilor sai afluenti), cat mai ales din cauza 
lucrarilor de asecare impuse de conditiile hidrologice existente. 

Reducerea debitului apelor de suprafaţă – poate sa apara datorita 
interceptarii debitelor apelor de suprafata si evacuarea acestora prin canalele 
de garda V. Paraului si Pilot. Astfel prin lucrarile de excavare dispar Valea 
Ciutei, Valea Seaca si Valea lui Mares, vai cu scurgere temporara 
nesemnificativa. 

Asecarea carierei - impactul produs de continuarea lucrarilor de excavare 
asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice consta in: 

Modificari aduse in structura bilantului hidric global din zona –
schimbarea conditiilor de formare a apelor subterane si de suprafata localizata 
in reteaua hidrogeologica. 

Prognoza schimbarilor cantitative pleaca de la modificarea ecuatiei 
bilantului hidric global. 

Ecuatia bilantului hidric global, sub forma ei cea mai generala, este 
 

P=Er + R= Er + S + I 
unde    P- precipitatia 
           Er – evapotranspiratia 
           R – scurgere totala 
           S – scurgere de suprafata 
           I – scurgere subterana (sau infiltrare totala) 
In conditiile unui drenaj intensiv (asecare) al acviferelor (cu depresionari 

maxime de ordinul zecilor de metri) se poate vorbi de un regim tehnogen al 
apelor subterane. Reactia si comportarea acviferelor depinde atat de factorii 
naturali, (climatici, hidrologici, geologici si hidrogeologici) cat si de intensitatea 
masurilor de drenaj. 

Sistemele de asecare folosite in cadrul cariere Rosia sunt specifice 
expolatarilor de suprafata prin care sunt drenate practic toate acviferele din 
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coperta zacamantului. In aceste conditii de asecare simultana a mai multor 
orizonturi, regimul tehnogen se manifesta la o scara mai mare. Aceasta 
remarca este, justificata si de fapt ca fantanile satesti seca ( uneori in toata 
perioada secetoasa) pe o raza de cca 500-800 m in jurul carierei. Situatia poate 
fi explicata din punct de vedere hidrogeologic prin epuizarea, a acviferelor 
freatice in limitele unei zone de depresiune, create prin interactiunea 
sistemelor de asecare. Probabil ca nici in cazul unor averse importante, apa 
infiltrata nu se poate acumula (si forma acviferul) in orizontul grosier al 
teraselor, ea fiind drenata in adancime spre acviferele romaniene si daciene. Se 
poate vorbi de un drenaj gravitational de adancime, determinat de regimul 
tehnogen al asecarii. 

In conditiile regimului tehnogen se schimba valorile parametrilor Er, S si 
I din ecuatia bilantului, schimbari care pot avea ca efect cresterea afluxului de 
apa in lucrarile miniere si de asecare. 

Evapotranspiratia este afectata in contextul componentelor sale si 
anume: evaporarea la suprafata libera a cursurilor de apa si a lacurilor 
naturale si artificiale, evaporarea la suprafata terenului, transpiratia covorului 
vegetal natural si cultivat, evapotranspiratia apei din sol si evaporarea apei 
subterane din zona de aerare si din acviferul freatic, proces care este ’’ajutat’’ si 
de ascensiunea capilara. Ultimele doua componente pot fi afectate substantial 
de procesele de drenaj minier. Astfel, afluxul de apa, in zona de aerare, necesar 
pentru refacerea umiditatii ce se evapora in limitele zonei de depresiune se 
reduce datorita coborarii suprafetei piezometrice. Diferenta intre valorile 
‘evaporarii’ apelor subterane inainte si dupa drenaj caracterizeaza debitul 
suplimentar, care trebuie luat in considerare la evaluarea afluxului total al 
lucrarilor de asecare. Chiar in regim natural, evaporarea in zona de aerare are 
loc numai pana la o adancime critica, care poate fi aproximata, pentru 
regiunile temperate, cu urmatoarea formula empirica: 

Hcr = (170 + 8 t º m) cm 
Unde   t º m este temperature medie anuala a aerului (10,3º ) 

Hcr = 170 + 80 +10,3 = 252 cm 
Desigur ca in luna iulie, cu temperatura maxima (21,7 ºC), aceasta 

adancime critica se gaseste chiar la 3,5 m. Sub adancimea critica, evaporarea 
apei subterane devine nesemnificativa. O formula semi-empirica, cu care se 
poate calcula evaporarea apei subterane este: 

Eas = Eo (1 – H / Hcr)n 

Unde :  Eo este valoarea evaporarii la suprafata libera a apei (se 
estimeaza la 500 mm/an);  

n – parametru, care reflecta structura zonei de aerare, cu 
variatie intre 1 si 3, se i-a o valoare medie de H = 1,0 m (situatie intalnita 
temporar in zonele de lunca si de terase joase) 

 Eas = 500 (1 – 100 / 252) 2 = 180 mm / an 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Sim bol 805-881 

 

445 

 

La H = 2,0 m: 
Eas = 500 (1 – 200 / 252) 2 = 22 mm / an 

Chiar daca aceste calcule valabile in regim natural, au un caracter 
aproximativ, ele scot in evidenta ordinul de marime si importanta evaporarii 
apei in zona de aerare. In aceste conditii scade valoarea evapotranspiratiei in 
ecuatia bilantului ( Er ) si implicit creste infiltrarea, respectiv scurgerea 
subterana ( I ). Se poate defini chiar afluxul suplimentar in sistemele de 
asecare  

 
∆ Eas = Eas – Eas’ ca diferenta intre evaporarea apei subterane inainte si dupa 

asecare.  
Dar evaporarea in conditiile unui drenaj intensiv ( Eas’) este foarte 

dificil de evaluat. 
Reducerea scurgerii de suprafata ( S ) in favoarea scurgerii subterane ( I ) 

constitue o a doua schimbare cantitativa in ecuatia bilantului, in limitele zonei 
de depresiune (influenta) a drenajului minier. In esenta, are loc schimbarea 
conditiilor de formare a apelor subterane si a celor de suprafata, localizate in 
reteaua hidrografica. Valoarea prognozata a variatiei scurgerii in reteaua 
hidrografica. Valoarea prognozata a variatiei scurgerii in reteaua hidrografica 
este 

∆Qs = Qs – ( Qf + Qi ) 
Unde Qs este debitul multianual al raului inainte de inceperea 

drenajului; cele doua debite ( Qf si Qi ) reflecta schimbarea conditiilor de 
margine pe interfata acvifer – rau. Inainte de drenaj, cursurile principale (in 
cazul nostru albia Jiului) functioneaza, de regula, ca domenii de drenaj, ele 
fiind alimentate de acviferele freatice cu debitul Qf. In conditiile drenajului 
minier legatura hidraulica ‘ se rupe’ deci Qt trebuie scazut din debitul cursului 
de apa. Conditia de margine se schimba in sensul in care raul devine un 
contur de alimentare, pierzand prin infiltratie un debit Qi. In consecinta, 
scurgerea subterana in cadrul zonei de depresiune va creste cu marimea Qas = 
Qt + Qi. Dat fiind lungimea mare a albiei Jiului, de 21,5 km, in cazul bazinului 
Rovinari, aceste debite Qt si Qi au valori semnificative, ele diminuand 
scurgerea de suprafata si marind pe cea subterana.  

Cuantificarea lor se poate face cu o metodologie simpla si anume 
masuratori de debite in albia raului, pe aliniamente cat mai scurte, fara 
confluente, in perioade fara precipitatii. Aceste valori ( Q )sunt confruntate cu 
hidrograful debitelor inaintea inceperii asecarilor, rezultand debitele Qf. 

Pentru albia Jiului, in zona Rovinari, nu cunoastem sa se fi realizat astfel 
de masuratori. 

Din cele prezentate mai sus, rezulta ca regimul tehnogen al apelor 
subterane conduce la cresterea alimentarii de la suprafata a acviferelor, prin 
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procesele de infiltrare directa si indirecta a apelor de suprafata si in mod 
implicit la ‘activizarea’ bilantului hidric global in limitele zonei de depresiune. 

Cantitativ, alimentarea prin infiltrare, de la suprafata terenului, se poate 
exprima prin modulul de alimentare atmosferica Wa (exprimat in m3 / zi sau 
mm / zi). Pe baza unor cercetari experimentale de teren s-a putut evalua 
variatia acestui parametru, atat in regim natural, in functie de  adancimea 
nivelului hidrostatic – Wa = f1 (z)- , cat si in regim de drenaj, in functie de 
valoarea denivelarii Wa = f2 (S) ; ambele diagrame, prelucrate statistic, prezinta 
o variatie logaritmica  

Figura nr.V.5 

 
 

Desigur ca valoarea acestui parametru are o variatie importanta in 
timpul anului, de la zero, in perioada de inghet ( lunile XII, I, II, III ) si in lunile 
cu deficit de alimentare ( cap. VII ). 

Toate aceste considerente ( analizate in acest capitol) privind schimbarile 
cantitative in bilantul hidric, in conditiile specifice drenajului minier, sunt 
valabile pentru bazinul minier Rovinari, ele nu pot fi cuantificate in detaliu din 
lipsa de date ( hidrologice si hidrogeologice ) experimentale. 

 
Scoaterea din circuitul alimentarilor cu apa a unor surse si rezerve de 

ape subterane 
Lucrarile de asecare la exploatarea de lignit pot influenta rezervele si 

resursele de apa subterane, prin: 
- scaderea volumului alimentarii din precipitatii, reducerea suprafetelor 

de alimentare si inmagazinare a orizontului freatic in bazin; 
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- cresterea vitezei de curgere a apelor freatice subterane catre zonele 
depresionare din cariera ce determina golirea rapida a rezervelor statice 
freatice. 

Prin continuarea lucrarilor de excavare intreaga suita a depozitelor 
aluvionare este indepartata pe adancimea de 168 m: 

- orizonturile acvifere din acoperisul stratului X - au o raspandire mai 
restransa fiind în parte erodate 

-orizontul acvifer din intervalul stratelor IX-X  
-orizontul acvifer din intervalul stratelor VIII-IX  
-orizontul acvifer din intervalul stratelor (VI-VII)—VIII  
-orizontul acvifer din intervalul stratelor V-(VI-VII)  
, iar cariera va functiona ca un dren avand ca directie de scurgere a 

apelor de la vest la est, astfel incat liniile de curent converg catre aceasta si de 
aici prin deversare in canalul regularizat Pilot si Valea Parului. 

Desfasurarea drenarilor din zona de excavare a determinat formarea in 
jurul carierei a unei palnii depresionare cu raze de 500 – 800 m in functie de 
proprietatile filtrante, grosimea aluviunilor, gradientii hidraulici. 

In concluzie exploatarea  lignitului in cariera Rosia in perioada 2019-2026 
conduce la diminuarea potentialului orizontului freatic prin: 

 - scaderea suprafetelor de alimentare si inmagazinare a orizontului freatic 
in bazin; 

- cresterea vitezei de curgere a apelor freatice subterane catre zonele 
depresionare din cariera ce determina golirea rapida a rezervelor statice freatice 
(nu disparitia).  

Inca din anul 1975 ICSITPML Craiova a intreprins in Bazinul Minier 
Rovinari unele studii si cercetari in care prin analiza evolutiei sistemelor de 
asecare in functiune si compararea cu parametrii initiali ai acviferului 
(furnizati de forajele de explorare) s-au estimat raza de influenta a asecarii de 
minim 500m si maxim 800m. Din lipsa de date (hidrologice si hidrogeologice 
experimentale) in prezentul studiu s-au adoptat razele de influenta citate 
anterior. Pe viitor este necesara cercetarea de detaliu deoarece proprietatile 
acviferului (capacitatea de filtrare, grosimea, gradientii hidraulici, etc.) difera de 
la o zona la alta. 

 Suprafata  zonelor de coborarea a nivelului freatic este prezentanta in 
plansa nr.6 iar gospodariile afectate sunt locuitorii satului Rosia de Jiu din 
nordul perimetrului minier si satului Farcasesti Mosneni din sudul 
perimetrului minier (aproximativ 130 gospodarii). Pentru compensarea lipsei de 
apa potabila s-a  execut retea de alimentare din foraje miniere. 
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Figura nr.V.6 

 
 
Potentialul de refacere hidraulica a acviferelor drenate. 
Problema potentialului de refacere hidraulica a acviferelor poate deveni 

reala in conditiile concrete de inchidere a carierelor, prin epuizarea rezervelor 
de carbuni. 

Din acest punct de vedere, datele faptice arata ca acviferele freatice se 
pot reface partial, chiar in cadrul unui an cu precipitatii importante. 

Refacerea completa nu a fost posibila pana in prezent, datorita apropierii 
dintre cariere, situatie care a creat practic o influienta la nivelul freaticului. 

Potentialul de refacere hidraulica a acviferelor din coplexul carbunos este 
slab, datorita numeroaselor accidente sedimentare, gradul sporit de acoperire 
cu formatiuni cuaternare practic impermeabile, precum si starii lor de epuizare 
foarte mica. 

Acviferul  artezian are insa un potential de refacere hidraulica foarte 
ridicat datorita faptului ca asupra lui se urmareste numai o detensionare, iar 
dezvoltarea lui este regionala si cu o alimentare continua. De aceea studii si 
cercetari recente nu recomanda ca lucrarile de drenaj sa fie facute cu mult 
timp inainte ca vatra carierei, sa ajunga la stratul V carbune. 

Din punct de vedere hidrogeologic urmarind evolutia nivelelor apelor 
subterane in corpul haldei s-au putut identifica in principiu doua nivele 
nisipoase acvifere, dispuse la diferite adancimi astfel:  

- un nivel de suprafata situat la 0.5 - 5.0 m sub cota terenului, cu 
modificari lunare ale cotei  (adancimi) apei subterane, fapt ce se poate explica 
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prin influenta directa a apelor de precipitatii si infiltratii dar si existentei unui 
drenaj de suprafata natural sau dirijat. Apele sunt in general cu nivel liber, 
uneori captive, slab ascensionale. 

- un nivel de adancime situat la 10 - 15 m sub cota terenului, interceptat 
de forajele. Masuratorile lunare de nivel au pus in evidenta si in cadrul 
acestora modificari ale adancimii apelor subterane insa mai putin pregnante 
decat la nivelul de suprafata. 

Calitatea  apelor  evacuate  rezultate  din  diferite  activităţi miniere (apa 
uzata menajera si apa de asecare),  a fost estimată cantitativ (debite de apa 
evacuate conform Autorizatiilor de gospodarire a apelor) si calitativ prin 
monitorizarea calitatii apei evacuate (indicatori de calitate prevazuti in 
Autorizatiile de gospodarire apa). 

Aceste două modele au fost folosite pentru  a  prognoza efectele lucrarilor 
miniere asupra calitatii receptorului apei evacuate si bilantului hidrologic.  

In concluzie calitatea apelor uzate evacuate din procesele de asecare si 
cele menajere nu inflenta calitatea receptorului (raul Jiu) negativ peste limitele 
reglementate (Autorizariile de gospodarire apa si HG 352/2005). Cu toate ca apa 
nu intra in procesul tehnologic de exploatare lignit regimul natural al apelor din 
zona miniera Rovinari, a avut de suferit atat datorita lucrarilor de amenajare a 
retelei hidrogeologice, cat mai ales din cauza lucrarilor de asecare. Desfasurarea 
drenarilor din zona de excavare a determinat formarea in jurul carierei a unei 
palnii depresionare cu raze de 500 – 800 m iar adancimea de influenta a 
asecarii este egala cu diferenta dintre cota maxima de excavare si cota minima 
culcusul stratului V carbune (210 m). 
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5.7. Prognoza efectelor asupra folosirii mediului acvatic 

 
Apa nu intra in procesul tehnologic de exploatare a lignitului insa 

regimul natural al apelor din zona miniera va fi influentat prin lucrarile de 
excavarea a vailor din perimetrul minier (vai cu scurgere temporata doar in 
perioada cu precipitatii abundente sau topirea zapazii) cat mai ales din cauza 
lucrarilor de asecare impuse de conditiile hidrologice existente. Prognoza 
acestor efecte este prezentata in capitolul anterior. 

 
5.8. Prognoza efectelor asupra calității aerului 

 
Toate  activităţile  aferente  exploatării  lignitului din perimetrul miner 

Rosia de Jiu  constituie  surse potenţiale  de  emisii de  pulberi si in secundar 
emisii  de  poluanţi  specifici  gazelor  de eşapament  provenite  de  la  utilajele  
auxiliare activitatii direct productive (tractor, excavator, buldozer, incarcator 
frontal, autocamion, automacara, etc.), acţionate  de  motoare  cu  ardere  
internă. Emisiile specifice utilajelor actionate cu motoare cu ardere interna vor 
fi analizate detaliat la capitolul urmator “Prognoza supra climei”. 

Sursele asociate exploatării miniere de suprafaţă (excavatoare cu rotor, 
masini de haldat, utilaje de distributie, utilaje de depozit si transportoare cu 
banda) se află la nivelul solului sau la mică înălţime faţă de acesta. 

Exploatarea lignitului a creat suprafete care initial sunt lipsite de 
vegetatie (halda de steril, depozit carbune, drumuri si zona de excavare. 
Suprafeţele nevegetate şi/sau perturbate reprezintă suprafeţe active expuse 
acţiunii eroziunii eoliene şi  surse  potenţiale  de  pulbei. 

O altă categorie de surse de pulberi o constitue autovehiculele ce circula 
pe drumurile de  exploatare din perimetru. 

Toate aceste surse sunt clasificate ca fiind de tip punctiform si liniare, 
deschise, libere, cu durată discontinua de acţiune situate la nivelul solului 
(corespunzător cotei la care se desfăşoară activităţile generatoare la un moment 
dat). Acestor surse nu li se pot atribui concentraţii specifice în emisie,  datorită  
caracterului  lor  liber,  deschis şi  nedirijat.   

Ratele de emisie a pulberilor în atmosferă, depind de mai mulţi 
parametri, dintre care, cei  mai  semnificativi  sunt  următorii:  condiţiile  
meteorologice  (viteza  vântului,  precipitaţiile), caracteristicile  rocilor   
(umiditate),  şi  utilajele  generatoare  de  pulberi (de  exemplu,  excavare, 
haldare,  transport pe banda) şi  alte caracteristici  ale  fluxului  tehnologic. 

Din  aceste  motive,  ratele  de  emisie  a  prafului  pot prezenta variaţii 
orare, diurne, lunare şi sezoniere importante. Astfel datorita multitudinii de 
activitatii si factori care pot contribui la emisiile de pulberi predicţia  şi  
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evaluarea  impactului  au  fost  efectuate  prin  analizarea  coroborată  a 
următoarelor elemente: 

- situaţia existentă - monitorizarea imisiilor din activitatea miniera 
aferente anului 2019-2020 completata de monitorizarea efectuata in perioada 
aprilie-mai 2020, la nivelul receptorilor/zonelor locuite (orasul Rovinari si 
satele Rosia de Jiu si Farcasesti Mosneni) si statia GJ 2 Rovinari; 

- amprenta actuală a lucrarilor minere si evolutia propusa; 
- masurile de prevenire si reducere a impactului propuse. 

 
Tabelul V.68.1.- INVENTARUL IMISIILOR PERIOADA 2019-2020 CARIERA ROSIA DE JIU 

 

PUNCT 
PRELEVARE 

2019 CMA 

ian febr mart apr mai iunie iulie august sept oct nov dec 
g/mp/    
lună 

Depozit  
Cărbune 
(Foraj) 

6.79 16.87 15.34 11.65 11.14 6.91 7.64 14.63 9.78 13.31 13.51 10.80 17 

Fam. Chiţoran 8.04 5.52 6.03 7.02 5.09 5.61 4.54 9.72 7.37 2.74 8.29 4.98 17 

 

Tabelul V.68.2.- INVENTARUL IMISIILOR PERIOADA 2019-2020 CARIERA ROSIA DE JIU 
 

PUNCT 
PRELEVARE 

2020 CMA 

ian febr mart 
g/mp/    
lună 

Depozit  Cărbune 
(Foraj) 10.20 15.36 12.30 17 

Fam. Chiţoran 8.08 13.48 10.30 17 
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Figura nr.V.7. 

 
 
 

Sursa: http://www.calitateaer.ro/public/monitoring-page/reports-reports-page/?__locale=ro
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Figura V.8 
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Nota: nu s-au inregistrat mai mult de 35 depasiri ale valorii limita zilnice pentru sanatate umana (50mg/mc)/an conform Legii 
104/2011. 
Sursa: http://www.calitateaer.ro/public/monitoring-page/reports-reports-page/?__locale=ro
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Impactul asupra receptorilor sensibili din vecinătatea zonei miniere Rosia 
de Jiu a fost evaluat în conformitate cu legislaţia naţională, rezultatele 
monitorizarii raportându-se la valorile limită prevăzute de STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011. 

Comparand situatia existenta privind calitatea aerului, directia vantului 
si evolutia fluxului de exploatare se observa ca zona în care se va atinge 
concentrația maximă este situată în partea de NNE a perimetrului minier, satul 
Rosia de Jiu si SSE, satul Farcasesti Mosneni.  Insa concentrația maximă 
prognozata in aceasta zona se va situa sub pragul superior de evaluare pentru 
sănătatea populației, stabilit conform Legii 104/2011 si STAS 12574/1987. 
Masurile propuse pentru prevenirea si reducerea nivelului de pulberi au un rol 
foarte important in mentinerea nivelului de pulbei sub limita impusa de Legea 
104/2011 si STAS 12574/1987. 
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5.9. Prognoza efectelor asupra climei 

 
Se estimează că prin utilizarea utilajelor în cariera Roșia de Jiu a 

motorinei în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor se salvează o 
cantitate de 4,835 t emisii CO2/an. 

S-a demonstrat științific că prin defrișarea a 277,7 ha de pădure, care se 
va face pe parcursul a 6 (șase) ani, cantitatea stocată de CO2 se diminuează de 
la 21462 tCO2/an la 289tCO2/an odată cu dispariția suprafeței împădurite. În 
compensare cu reintroducerea în circuitul economic a 264,82 ha prin 
instalarea de culturi cerealiere cantitatea stocată de CO2 începe să crească de 
la 116,04 t CO2/an la 688,37 t CO2/an. Prin împădurirea unei suprafețe de 
915,60 ha se va crește progresiv cantitatea stocată de CO2 127,80 t CO2/an 
ca să se ajungă în ultimul an de plantare la 16159,73 t CO2/an. 

Modul în care proiectul propus influențează schimbările climatice este 
prezentat în tabelul următor: 

Tabelul V.69.- Efectele proiectului asupra schimbărilor climatice 

Efecte pozitive Efecte negative 

Reabilitarea şi conservarea solurilor prin 
culturi cerealiere, pășuni și împădurire a 
1230,97 ha de terenuri aflate în proces de 
degradare, iar drept scop major – 
contribuirea la implementarea prevederilor 
Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite 
privind Schimbările Climatice (CCNUSC, 
1992), precum şi a mecanismelor 
Protocolului de la Kyoto (1997). 
Cantitate CO2 estimată ca fiind salvată: 
22 372,74 tone CO2/an. 

Emisii de GES din activitatea de producţie 
(excavatoare, buldozere etc.), consum de energie 
din rețea, transportul materialelor auxiliare și a 
deșeurilor. 
- Cantitatea totală de emisii de GES estimată 
pentru an de funcţionare va fi de 787,635 
tone/an. 
- defrișarea unei suprafețe de 277,72 ha ceea ce 
va contribui la diminuarea cantității stocate de 
CO2 cu 10 %. 

 

Soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
limitarea încălzirii globale 

Deși există mai multe obiective care pot conduce la diminuarea GES (ca 
spre exemplu reabilitarea ecologică a terenurilor degradate prin culturi care să 
se dezvolte rapid în primii ani de la instalare) ne vom opri asupra celor 
implementate de proiectul propus de către extinderea carierei Roșia de Jiu. 

Compoziţia speciilor plantate va contribui la restabilirea productivităţii 
terenurilor. Pentru proiect au fost selectate speciile de arbori şi arbuşti, care 
sunt efective pentru restabilirea terenurilor degradate, corespund cerinţelor 
socio-economice ale primăriilor şi contribuie la sporirea biodiversităţii. Speciile 
cu caracteristici şi cerinţe de îngrijire similare sunt grupate în tipuri de specii, 
după cum urmează: 

Tipul salcâm: Robinia pseudoacacia, Gleditsia spp., Acer spp., Cornus 
mas, Prunus spp., Rosa canina, Ribes spp., Crataegus spp.; 

Pe lângă produsele forestiere recoltate, reducerea netă a emisiilor de CO2 
în atmosferă în prima perioadă de 20 de ani va constitui 416 940 tone. 
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Prin împădurirea terenurilor neproductive, aplicarea practicilor agro-
forestiere, crearea perdelelor forestiere de protecţie, sechestrarea carbonului şi 
reducerea concentraţiilor gazelor cu efect de seră proiectul va contribui la 
îmbunătăţirea resurselor forestiere şi pastorale regionale şi locale, 
aprovizionarea cu masă lemnoasă şi dezvoltarea bazei pentru dezvoltarea 
durabilă locală/regională. 
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5.10. Prognoza efectelor asupra mediului acustic (zgomot și vibrații) 
 

Cei mai apropiati receptori sensibil (în partea de nord si sud) a 
perimetrului minier sunt locuitorii satelor Rosia de Jiu, Farcasesi Mosneni si 
orasul Rovinari. 

Pentru calculul nivelului de zgomot rezultat din activitatiile miniere 
propuse s-a utilizat urmatoarea relatie: 

Lp=Lw-10*log(r2)-8 
în care: 
Lp – nivelul de zgomot 
Lw – puterea acustica 
r – distanta fata de sursa de zgomot (se utilizeaza în cazul propagarii 

zgomotului de la o sursa punctiforma pe un teren plat). 
Calculele au fost efectuate pe baza puterii acustice ca date de intrare 

pentru fiecare sursă de zgomot. Aceste  valori  iniţial  presupuse  (nominale)  
ale  emisiilor acustice au fost modelate pentru a se calcula nivelul de zgomot 
aşteptat în punctele receptor stabilite. În total au fost utilizate în analizele 
predictive 2 puncte receptor (unul la limita de nord a perimetrului minier – 
satul Rosia de Jiu la limita primelor locuinte din stanga si dreapta drumului 
comunal si altul in limita sudica – satul Farcasesti Mosneni la limita primelor 
locuite din stanga si dreapta drumului comunal)  pentru  a  se  evalua  
condiţiile  acustice  viitoare  datorate  exploatării lignitului in perimetrul Rosia 
de Jiu. 
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Tabelul V.70.- IPOTEZE PRIVIND COORDONATELE RECEPTORILOR 

 
 
 
 

FOLOSINTA 
TERENULUI 

Limite 
SR 10009/2017 

Coordonatele punctului 
receptor 

Coordonatele punctului sursa    

A B Transportor T202 Transportor T19 Zona de excavare Zona de haldare Zona de defrisare 

Locuinta  

 Rosia de Jiu    

60 dB(A) la limita 
proprietatii in 
cazul in care 
proprietatea 
include pe langa 
cladire si un teren 
cu destinatia curte 

X - 378263.6333; 
Y - 355159.8816 

X - 378251.6746; 
Y - 355020.8564 

 

X - 378146.8104; 
Y - 355306.4201 
Distanta  
sursa-receptor = 250 m 

X - 378146.8104; 
Y - 355306.4201 
Distanta  
sursa-receptor = 250 m 

 

X - 377788.9822; 
Y - 354351.7120 
Distanta minima 
sursa-receptor = 900 m 

Farcasesti Mosneni    

X - 376773.3482; 
Y - 357026.8668 

X -376698.8903; 
Y - 357048.8752; 

X - 376777.5477; 
Y - 356928.8116 
Distanta  
sursa-receptor=120 m 

  

X - 376855.0835; 
Y - 357256.1570 
Distanta  
sursa-receptor = 250 m 

X - 376106.8381; 
Y - 355963.8475 
Distanta minima 
sursa-receptor = 1200 m 

 
Obs.  
→ zona de excavare/haldare 
 satul Rosia din nordul perimetrului miner 
In prezent distanta dintre limita de excavare si prima gospodarie este de 250 m. In aceasta zona prima treapta a atins limita de exploatare, iar in perioada urmatoare avanseaza 

catre vestul perimetrului minier paralel cu canalul Timiseni. Deci distanta dintre frontul de excavare si prima gospodarie creste treptat pana la 1300 m.  
Benzi transportoare – in prezent distanta dintre transportorul T19 si prima gospodarie este de 250  m. In perioada urmatoare acest transportor se mentine pe aceasi pozitie. 
 satul Farcasesti-Moseni din sudul perimetrului minier.  
In prezent treptele de excavare sunt definitiv conturate si astfel in zona se desfasoara doar lucrari de haldare. Distanta dintre prima gospodarie si zona transportoarelor T202 si 

T106A este de 100-150 m respectiv 250 m de frontul de haldare. In perioada urmatoare trensportorul T106A se scurteaza continu pana la formarea treptei definitive de halda. Astfel 
distanta dintre frontul de halda si prima gospodarie creste pana la 300 m. 
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Estimarile preliminare ale nivelului de zgomot in zona locuita pentru 
fiecarea categorie de surse prezentate anterior plecand de la puterea 
acustica a utilajului si relatia de calcul anterioara este urmatoarea: 

 
Tabelul V.71.- ESTIMAREA  PRELIMINARĂ  A  ZGOMOTULUI IN ZONA SATELOR 

ROSIA DE JIU SI FARCASESTI MOSNENI 
 

NR. 
CRT 

UTILAJ 

NIVELUL DE 
PUTERE ACUSTICĂ 

SURSA 
Lw -dB(A) 

DISTANTA 
SURSA-

RECEPTOR 
(m) 

NIVELUL DE 
PUTERE 

ACUSTICĂ 
ESTIMATA IN 

ZONA 
RECEPTORULUI 

dB(A) 

1 excavator SchRs 
tip 1400/1300/2000 

115-125 250 59 - 69 

2 
transportor cu 
banda 

86-90 
120 36-40 
250 20-34 

3 masina de haldat 119 250 63 
4 autobasculanta 107 250 51 
5 tractor 110 250 50 
6 incarcator 112 250 52 
7 buldozer 115 250 55 
8 excavator 117 250 57 

 
Caracterele topografice majore, în special în perspectiva metodei de 

exploatare lignit prin lucrari miniere la zi constitue bariere/ecrane naturale 
de propagare a sunetului atunci cand activitatea se desfasoara sub cota 
terenului/receptorului cum de altfel avantajele potenţiale de ecranare 
asigurate si dealurile/zonele de rambleu,  constructiile şi  haldele  de steril. 
In concluzie fata de estimarea nivelului de zgomot prezentata se asteapta o 
diminuare a acestora.  

În vederea evaluării nivelului de impact generat lucrarile minere 
propuse, a fost realizată o estimarea a nivelului de zgomot la limita locuita 
lund in calcul scenariul cel mai defavorabil, astfel: 

a). zona Rosia de Jiu - functionarea unei linii de excavare si haldare 
(excavator+3 transportoare+masina de haldat) si a 2 transportoare, unul la 
iesirea din depozitul de carbune si altul in nodul de distributie pe planul 
inclinat.  

Pentru estimarea nivelului de zgomot s-au luat în considerare 
următoarele surse: 

- 1 excavator cu rotor cu nivel de zgomot la 250 m = 64 dB; 
- 5 benzi transportoare cu nivel de zgomot la 250 m = 27dB; 
- 1 masina de haldat cu nivel de zgomot la 250 m = 63 dB. 
Realizarea însumării decibelilor de la două sau mai multe surse de 

zgomot (strict matematic, fără a se lua în considerare alte aspecte specifice 
propagării), astfel: 
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64dB+27dB+27dB+27dB+27dB+27dB+63dB = 10 (64/10) + 10 (27/10) +10 
(27/10) +10 (27/10) +10 (27/10) +10 (27/10) +10 (63/10) = 10 x log(4509633) = 66.5 dB 

 
b). o situatie “sensibila” din punct de vedere al nivelului de zgomot o 

constitue zona gospodariilor din satul Rosia de Jiu in imediata vecinatate a 
transportorului T22C1 (cariera Pinoasa) si transportorul T19 (cariera Rosia 
de Jiu). Astfel s-a luat in considerare cea mai defavorabila situatie si anume 
functionarea simultana a celor doua transportoare si trecerea unui camion 
la distanta de 250 m.  

Prin însumarea  decibelilor  de  la  cele  trei surse de zgomot (strict  
matematic, fără a se lua în considerare alte aspecte specifice propagării): 

- transportor T19 la 250 m de receptor = 34 dB; 
- transportor T22C1 la 10 m de receptor = 62 dB; 
- camion la distanta de 250 m de receptor = 51 dB, rezulta un nivel de 

62.30 dB. 
62dB+34dB+51dB= 10 (62/10) + 10 (34/10) +10 (51/10) = 10 x log(1713297) 

= 62,30 dB 
Pentru a reduce nivelul de zgomot la limita admisa de STAS 

10009/2017 si Ord 119/2014 (60dB) CE Oltenia a inceput construirea unui 
ecran de protectie din panouri fonoabsorbante – Foto 70. Prin montarea 
acestor panouri se estimeaza o atenuarea cu minim 15 dB a zgomotului.  

Caracteristici tehnice ecran conform date “DOCUMENTATIE TEHNICA 
AFERENTA REABILITARII SI MODERNIZARII MAGISTRALEI DE 
TRANSPORT CARBUNE (TMC401, TMC401., TMC402), simbol 805-
875/2018” si  “EXPERTIZAREA STARII TEHNICE A TRANSPORTOARELOR 
SI PROIECTAREA IN VEDEREA REALIZARII SI MONTARII CIRCUITELOR 
DE TRANSPORT CARBUNE SI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 
AFERENTE DEPOZITULUI NOU DE CARBUNE AL EMC ROSIA-ROVINARI, 
CARIERA ROSIA DIN NOUL DEPOZIT DE CARBUNE ROSIA LA S.E. 
ROVINARI”, 805-864/2017” 

 Izolare acustica ∆LRStr=min.25dB,  R=putere fonoizolanta 
 Absorbtie acustica ∆LasStr=10dB in elemente si in structura,  

as=absorbtie acustica statica 
Astfel, se va reduce nivelul de zgomot masurat in zona asezarilor 

umane limitrofe, asigurandu-se confortul acustic pentru locuitori din 
imediata vecinatate. 
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Figura nr.V.9 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Inaltimea ecranului fonoabsorbant se determina cu relatia: 

10 lXh ⋅⋅= λ  

Pentru nivelul atenuarii frecventei cu minim 15 dB in banda 400-
1000Hz, X=2, factor adimensional 

ν=frecventa medie corespunzatoare acordului optim=limita inferioara 
a benzii=400Hz 

λ=lungimea de unda a sunetelor,  λ=340/ν 
l1=distanta ecran-sursa=10m 
Rezulta h0 (inaltime ecran pana la nivelul organului auditiv al 

receptorului)= 4m. 
c). zona Farcasesti Mosneni - functionarea unei linii haldare formata 

din 3 transportoare+masina de haldat. 
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Pentru estimarea nivelului de zgomot s-au luat în considerare 
următoarele surse: 

- 3 benzi transportoare cu nivel de zgomot la 160 m = 38 dB; 
- 1 masina de haldat cu nivel de zgomot la 250 m = 63 dB. 
Realizarea însumării decibelilor de la două sau mai multe surse de 

zgomot (strict matematic, fără a se lua în considerare alte aspecte specifice 
propagării), astfel: 

63dB+38dB+38dB+38dB = 10 (63/10) + 10 (38/10) +10 (38/10) +10 (37/10) = 
10 x log(218453) = 53.39 dB 

Estimarea preliminara a zgomotului din surse aferente utilajelor de 
mare capacitate (strict matematic, fără a se lua în considerare alte aspecte 
specifice propagării) sugereaza ca zgomotul provenit  din  activităţile  de  
exploatare  poate varia de la 54 dB(A) pana la 67 dB(A) dar aceste surse prin 
avansarea lucrarilor de exploatare se departeaza de zona locuita, iar nivelul 
de zgomot este mult atenuat prin barierele/ecranele naturale, astfel nu se 
prognozeaza depasirea limitei de 60 dB(A) la limita proprietatii (atunci cand 
proprietatea include pe langa cladire si un teren cu destinatia curte) sau 65 
dB(A) la limita incintei industriale – limita perimetrului minier.  

Din estimarile precedente se observa ca o insumare intre doua sau 
mai multe niveluri de decibeli, între care exista o  diferență  mai  mare  de  
10  dB,  nu  crează  un  spor  semnificativ,  rezultatul  fiind  practic  
valoarea  cea mai mare dintre cele două niveluri de decibel care au fost 
insumate. Astfel utilajele de transport materiale si cele pentru desfasurarea 
diverselor lucrari (buldozere, excavatoare, încărcătoare) vor  contribui  de  
asemenea  la  profilul  de  zgomot insa nesemnificativ.  

Interpretarea datelor rezultate din monitorizarea din data de 11-
12.05.2020 si anul 2019 confirma estimarea zgomotului prezentat anterior. 

Nivelurile  de  zgomot au fost estimate matematic coroborat  cu: 
- situaţia existentă - monitorizarea nivelului de zgomot din activitatea 

miniera aferenta anului 2019-2020 completata de monitorizarea efectuata in 
perioada aprilie-mai 2020, la nivelul receptorilor/zonelor locuite (orasul 
Rovinari si satele Rosia de Jiu si Farcasesti Mosneni); 

- amprenta actuală a lucrarilor minere si evolutia propusa; 
- masurile de prevenire si reducere a impactului propuse. 
Au fost luate în considerare sursele staţionare şi mobile, iar 

rezultatele obtinute au fost comparate cu limitele impuse de SR 
10009/2017 si Ord. 119/2014.
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5.11. Prognoza efectelor asupra radiației termice, luminoase, și ale altor 
forme de radiație electromagnetică 

 
Activitatea miniera propusa nu constitue sursa de radiatie termica, 

luminoasa sau electromagnetica. 
 
5.12.Prognoza efectelor asupra așezărilor sau peisajelor de importanță 

culturală 
 
Conform datelor prezentate anterior la Capitolul “III.1.12. Amplasamente 

si caracteristicile siturilor arheologice, istorice, arhitecturale sau cele de 
importanță culturală din zonele care pot fi afectate de proiect”  in perimetrul 
minier sau in vecinatatea acestuia nu se gasesc elemente de partimoniu 
cultural conform definitiei din art. 1 al Decretului nr. 187/1990. In concluzie 
nu este necesara evaluarea riscului de accidente majore si dezastre pentru 
patrimoniu cultural. 

 
 
5.13.Prognoza efectelor asupra calității peisajului natural și asupra 

punctelor cu priveliște deosebită-impactul vizual 
 
În cadrul unitatii analizate, activitatea economica predominanta o 

constitue exploatarea lignitului.  
Peisajul zonal, ca oricare altul, are o anumita structura, rezultata în 

urma parcurgerii unor etape evolutive îndelungate, înscriindu-se în anumite 
limite precis determinate printr-o anumita variabilitate a factorilor de mediu. 
Cu alte cuvinte s-a ajuns la un echilibru stabil al factorilor de mediu care 
oscileaza între anumite valori astfel încat nu se produc dezechilibre care sa 
scoata ecosistemele din domeniul de stabilitate. 

Dintre activitatile industriale care afecteaza într-o masura destul de 
însemnata geomorfologia si peisajul natural, pe primul loc se situeaza carierele 
si minele de carbune. 

Cariera Rosia de Jiu aflata în prezent în activitate, se caracterizeaza prin 
dimensiuni extinse pe orizontala si adancimi de ordinul zecilor de metri, 
rezultate prin excavarea unor volume însemnate de roca. O alta caracteristica 
generala a stadiului de maturitate la care acesta a ajuns, se transpune prin 
deschiderea si exploatarea tuturor a stratelor de carbune prevazute în cadrul 
proiectelor de exploatare.  

Prin înfiintarea si dezvoltarea carierei, elementul relief a fost modificat în 
mod direct prin desfiintarea formelor de relief anterioare si impunerea unor noi 
forme antropice a caror evolutie pentru un anumit interval de timp este direct 
influentata de activitatea de productie. Intensa activitate economica din cadrul 
exploatarii face ca aceasta sa nu fie asemuita unei „gropi" în sensul brut al 
cuvantului, ci mai degraba unui adevarat „santier în lucru" (Fodor D. 2003, 
interpelare sinipozionul EcoLinks). Forma de relief, rezultata prin excavarea 
reliefului anterior si marcata prin coborarea substantiala a altitudinilor, poate 
fi însa asemuita unei depresiuni cu origine antropica. Prin amplasarea haldei 
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interioare, s-au creat forme de relief artificiale ce prezinta elemente de relief 
caracteristice formelor naturale cum ar fi poduri, muchii, frunti si au 
dimensiuni foarte variate de la punctuale si locale la zonale. De asemenea ele 
au caracterele morfologice specifice categoriei de relief natural în care au fost 
încadrate. 

Zona studiata se afla în perimetrul prevazut pentru dezvoltarea 
industriei miniere. 

Activitatea miniera ce se va desfasura în perioada de funcţionare a 
carierei Rosia de Jiu, vor duce la schimbarea folosinţei terenurile după cum 
urmează:  

- arabil - 3.95 ha 
- livada - 0.75 
- pasune - 121.67 
- pasune tufaris -16.15 
- silvic - 277.72 
- circuit TMS Pinoasa – Negomir - 2.24 
- DJ 674 B dezafectat - 1.23 
Total suprafata = 423.71 ha 
Această analiză scoate în evidenţă magnitudinea impactelor antropice 

asupra peisajului general al zonei şi modul în care se vor schimba categoriile 
de folosinţă a terenurilor prin continuarea activitatii miniere in perimetrul 
Rosia de Jiu. Mici suprafeţe cu terenuri agricole şi păduri vor rămâne 
neafectate de lucrari si in perimetrul minier licenta (90.95 ha din care 61.55 ha 
pasune si 59.40 ha padure) si se constitue ca si coridoare ecologice. Aceste 
suprafete vor asigura pastrarea atributelor esentiale ale peisajului.  

În ansamblu, impactul asupra folosinţei actuale a terenurilor va fi 
reversibil si local, semnificatia impactului fiind redusa prin lucrarile de 
ecologizare propuse. Totodată o mare parte din terenurile existente sunt direct 
afectate de activităţi miniere istorice (1476.64 ha din totalul de 1991.30 ha). 

În concluzie, având în vedere continuarea activitati miniere se 
prognozează următoarele forme de impact asupra peisajului:  

- modificarea elementelor cadrului natural;  
- modificarea raportului dintre peisajul natural/antropizat;  
- modificarea raportului dintre categoriile de folosinţă a terenurilor;  
- modificarea valorii estetice a peisajului. 
 
Impactul proiectului asupra cadrului natural, fragmentarii biotopului 
Se face mentiune ca padurea ce urmeaza a fi defrisata (impreuna cu 

pajistile si pasunile intercalate) face parte dintr-un trup mai mare, ce va 
ramane pe picior. Deoarece scoatera din circuitul productiv se va face esalonat, 
strict pentru asigurarea frontului de lucru în anul în curs si faptului ca pe 
întreaga perioada de desfasurare a activitatii sunt propuse lucrari de 
ecologizare a terenurilor libere de sarcini tehnologice (suprafete ce vor fi 
racordate cu relieful natural) se estimeaza ca nu se vor crea bariere artificiale 
în traseele de traversare ale animalelor salbatice. 

Vizibilitatea amplasamentului proiectului din diferite puncte de 
observare 

În cadrul unitatii analizate, prin amplasarea carierei Rosia de Jiu, 
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impactul vizual este pronuntat, cariera aflandu-se într-o zona unde activitatea 
economica predominanta o constitue exploatarea lignitului. 

Din lucrarile de exploatare in toata zona de extindere a frontului de 
lucru, a Bazinului Minier vor rezulta urmatoarele forme de impact vizual în 
zona de influenta: 

- perturbare vizuala în faza de pregatire a campului minier si exploatare; 
- aspectul zonei va fi transformat permanent, prin modificarea formelor 

de relief naturale cu cele antropice; 
Trebuie avut în vedere momentul la care se refera indicele de impact, 

deoarece atat în etapele intermediare cat si la finalul exploatarii se poate 
evalua acest indice. Valoarea lui este legata de modul în care se vor realiza 
lucrarile de refacere a mediului si de strategia de redare în folosinta a terenului 
la finalul exploatarii. 

Prezentarea condiţiilor de referinţă şi evaluarea formelor de impact 
potenţial au fost obţinute printr-o analiză calitativă a contextului peisajului 
existent, prin studierea următoarelor elemente:  

- cartografiere topografică;  
- fotografii ale amplasamentului;  
- trasaturile de peisaj existente in zona de influenta a lucrarilor miniere;  
- aspectul peisagistic potential privind extinderea lucrarilor miniere; 
- Planul initial de incetare a activitatii.  
 
5.14. Prognoza efectelor asupra demografiei, condițiilor socio-economice 

din zonă 
 
Bazinul minier Rovinari, a fost si este o zona miniera mono-industriala 

afectata de procesul de restructurare din minerit  si ca urmare si-a diminuat 
sever potentialul economic ca rezultat confruntandu-se cu numeroase procese 
de dezagregare sociala. 

Agricultura este de asemenea, pentru o parte din populatia locului, o 
alternativa ocupationala si o sursa de venit. Terenul arabil este cultivat mai 
ales cu cartofi. Pasunile si fanul asigura cresterea efectivelor de animale: 
bovine si ovine. Oamenii locului cresc, de asemenea, porci si pasari. 

Formele de impact social si economic se pot clasifica în doua mari 
categorii: 

� Forme de impact direct - se refera la impactul asupra terenurilor, 
bunurilor si persoanelor din zona de extindere a lucrarilor (in lim. perim. de 
licenta aprobat).  

� Forme de impact indirect -se refera la toate celelalte efecte care vor 
avea loc datorita lucrarilor de exploatare.  

Aceste forme de impact sunt : 
-  fizice – modificari ale mediului natural sau artificial;  
- sociale - modificari provocate de consecintele exploatarii asupra 

persoanelor, de exemplu prin venituri;  
- economice – fluxul de fonduri în comunitate sub forma de impozite, 

consum si crestere a cererii de servicii, produse si activitati în zonele 
înconjuratoare, între altele. 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

466 

 

O alta clasificare dupa tipul formelor de impact este cea a aspectelor 
negative si pozitive.  

Dezvoltarea si extinderea carierei (in limita perim. de Licenta aprobat) va 
aduce beneficii importante economiei si comunitati locale, incluzand: 

� continuitatea activitati, în exploatarea carbunelui, pentru forta de 
munca locala, specializata cu precadere în exploatarea carbunelui; 

• îmbunatatirea calitatii mediului prin aplicarea unor masuri de 
diminuare care vor solutiona impactul negativ de mediu; 

• instruirea si perfectionarea în domeniului tehnicilor de minerit 
moderne si al activitatilor conexe (programe de instruire pentru extractia 
miniera, operarea utilajelor, operarea si întretinerea instalatiilor, tehnologia 
informatiei, sisteme de masura si control); 

� încheierea de contracte cu societati comerciale locale pentru activitati 
cum ar fi: întretinerea cladirilor, aprovizionarea cu carburanti si lubrifianti, 
aprovizionarea cu piese de schimb, service pentru utilaje, service pentru 
activitati de birou, gestionarea deseurilor (reciclare si reutilizare) si alte tipuri 
de servicii si de aprovizionare; 

• cresterea bugetului local prin colectarea de taxe si impozite cu un 
potential impact pozitiv asupra conditiilor sociale generale; 

• cresterea potentiala a valorii proprietatilor; 
• îmbunatatirea infrastructurii. 
• conditii pentru implementarea de programe economico-sociale care sa 

asigure dezvoltarea complexa si durabila a zonei. 
Continuarea lucrarilor de exploatare in perimetrul minier va genera 

venituri directe si indirecte provenite din taxe, impozite si redevente si va 
mentine locurile de munca pentru perioada analizata în domeniul operarii 
carierei, cat si în domeniul activitatilor auxiliare. 

Proiectul va aduce comunitatii beneficii economice si sociale, între 
acestea numarandu-se reabilitarea zonelor si cursurilor de apa, mentinerea 
locurilor de munca, reconstructia si modernizarea comunitatilor moderne într-
un ambient îmbunatatit, mentinerea resurselor financiare pentru autoritatile 
locale. 

Implementarea proiectului minier va determina aparitia unor forme de 
impact negativ, pe durate diferite, asupra vietii sociale si economice din 
comunitate: 

� diminuarea suprafetelor de teren ocupate de fluxurile tehnologice si  
care se constituie ca sursa de venituri pentru asezarile umane din zona; 

� afectarea surselor de apa a localitatilor (panza freatica si izvoare) în 
general a fantanilor individuale; 

� peisaje industriale specifice excavarii si haldarii pe perioade mari de 
timp, în locul celor naturale. 

Continuarea exploatarii reprezinta o prelungire a ciclului de viata al 
exploatarii, perioada care contribuie la atingerea dezideratelor dezvoltarii 
durabile si care face tranzitia mai lenta catre închidere, pregatind în acelasi 
timp comunitatea si economia locala. Se pot evita astfel socurile sociale si 
environmentale si se pot reduce mult riscurile asociate închiderii si remedierii 
amplasamentului. 
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În urma analizei formelor de impact mentionate anterior si în conditiile 
raportului spatial al amplasamentului cu zonele locuite, se poate aprecia ca 
mediul socio-economic din zona nu va fi afectat semnificativ de activitatile de  
defrisare si exploatare a lignitului.  

 
5.15.Prognoza efectelor asupra sanatatii populatiei si aspectelor 

dezvoltarii durabile 
 
Informatiile specifice activitatii miniere in termenii probabilitatii 

dezvoltarii unor efecte adverse functie de expunerea nivelul de pulberi si 
zgomot, pot fi caracterizate ca si valoare de referinta  in caracterizarea starii de 
sanatatea a populatiei. Acest mod de abordare este o cale prin care o activitate 
miniera potential poluanta poate fi evaluat in ceea ce priveste asocierea unor 
eventuale riscuri pentru starea de santatate a populatiei din imediata 
vecinatate. 

Astfel prognoza efectelor asupra sanatatii populatiei a fost efectuata prin 
analizarea coroborată a următoarelor elemente:  

- impactul modului actual de asigurare a utilităţilor (resursa de apa) şi al 
condiţiilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei şi al evoluţiei acesteia;  

- măsurile de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu prevăzute, măsuri care 
vor conduce la diminuarea factorilor de stres asupra sănătăţii localnicilor.  

Datele  de  mediu  sunt  reprezentate  de  concentraţii  ale  poluantilor  
în  factorii  de  mediu monitorizati, astfel:  

� pentru aer – s-au determinat pulberile sedimentabile, pulberile in 
suspensie -PM10  si nivelul de zgomot; 

� pentru apa – s-au determinat indicatorii privind calitatea apei 
evacuata. 
La  acestea  s-au  adăugat datele de mediu existente din 
măsurătorile anterioare (monitorizare impusa de Autorizatia de 
mediu si cele de gospodarire a apelor);  
Probele si determinarile au fost efectuate de catre ECOIND 
Bucuresti. 

Estimarea efectelor pentru sanatatea umana si mediu s-a realizat prin 
compararea concentratiilor poluantilor monitorizati cu actele normative in 
vigoare (STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza 
HG 188/2002 si Ord. 31/2006, SR 10009/2017). 

Pornind de la datele privind concentratiile pentru indicatorii monitorizati 
s-a  evaluat riscul pentru mediu si sanatatea populatiei. S-a considerat ca 
riscul pentru sanatate si mediu evolueaza dependent de concentratia 
poluantilor emisi din activitatea miniera. Aceasta înseamnă că o valoarea a 
concentraţiilor elementelor poluante din mediu peste limitele admise duce   
proporţional   la   o   creştere   a   riscului îmbolnăvirilor   din   zona   miniera 
investigata, respectiv o valoare  a   concentraţiilor   elementelor   poluante   din   
mediu   sub limita admisa duce   la   un risc scazut al îmbolnăvirilor. 

La nivelul zonei locuite din imediata vecinatate a lucrarilor miniere 
propuse, asa cum rezultă din monitorizarea prezentata anterioar, nu s-au 
depăsit valorile limită/tintă pentru protectia sănătătii umane, reglementate 
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prin STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza 
HG 188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017, la niciunul dintre punctele 
monitorizate, prin urmare starea de sanatate a populatiei nu este afectata 
peste limitele de reglementare. 

 
5.16.Prognoza impactului rezidual 
 
Prin aplicarea masurilor de reducere specifice, impactul rezidual se 

reduce la modificarea habitatelor de pe amplasamentul perimetrului minier  
afectat de lucrari de exploatare si diminuarea corespunzatoare a populatiilor 
speciilor dependente de aceste habitate. 

În ceea ce priveste habitatele, speciile de florǎ si speciile de nevertebrate, 
mǎsurile de refacere (recultivare a terenurilor degradate) contribuie la 
eliminarea impact rezidual în cea mai mare parte. 

În afara de habitatele de padure si cele agricole, nedegradate de 
activitatile traditionale (exploatare agricola, pasunat si cosire nerationala) nu 
exista alte habitate naturale a caror pierdere sa necesite masuri de 
compensare. 

Cultivarea terenurilor folosite pentru activitati de exploatare agricola 
este o cerinta obiectiva întrucat acestea au fost scoase din circuitul 
productiv, afectand peisajul si factorii de mediul pe zone mai mult sau mai 
putin extinse. În conditiile specifice tarii noastre, strategia de mediu are ca 
prim obiectiv renaturarea terenurilor folosite pentru alte activitati, lipsite de 
sarcini tehnologice. Deoarece cultivarea este o activitate obligatorie a 
societatii, ea este reglementata corespunzator printr-un sistem de legi 
adecvate. În Romania, ecologizarea terenurilor degradate de activitatile 
miniere este reglementata prin Legea 18/1991 - articolul 80, care prevede ca: 
".... titularii lucrarilor de investitii sau productie care detin terenuri pe care nu 
le mai folosesc în procesul de productie, cum sunt cele ramase în urma 
excavarii de materii prime naturale, sunt obligati sa ia masuri de amenajare 
si nivelare, dandu-le folosinta agricola anterioara, iar daca nu este posibil, o 
folosinta piscicola sau silvica”.  

Toate aceste acte legislative impun redarea terenurilor degradate 
antropic în circuitul productiv iar în zona carierei s-au acumulat în timp 
terenuri degradate, actualmente libere de sarcini tehnologice în curs de 
ecologizare.  
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5.16.Prognoza efectelor cumulate 
 

Efectele cumulative pot sa apara in situatii in care mai multe activitati 
miniere din zona au efecte individuale minore sau moderate, dar impreuna pot 
genera un impact semnificativ sau, atunci cand mai multe efecte individuale 
ale unei singure activitati miniere generează un efect cumulativ. 

-a). interactiunea dintre diferitele activitati din perimetrul minier Rosia de 
Jiu 

Prognoza impactului prezentat anterior analizeaza efectele cumulate ale 
activitatii precedente si viitoare prin punerea în evidenta a impactului cumulat 
asupra componentelor mediului, rezultat din activitatea de pregatire a 
campului minier, exploatare propriu zisa (activitate descompusa in activitati 
direct productive si activitati anexe - decopertare sol fertile, excavare carbune 
si steril, transport steril si carbune trasee benzi, haldare, depunere carbune in 
depozit, expediere carbune, alimentare apa, evacuare apa uzata incinta sociala, 
lucrari de asecare, lucrari de ecologizare si inchidere a perimetrului minier) si 
lucrari miniere de inchidere. 

-b). interactiunea dintre toate activitatile miniere din acceasi zona  
In cadrul perimetrului minier Rosia de Jiu sunt prevazute activitati care 

se pot desfasura simultan in mai multe perimetre miniere (Pinoasa, Tismana I, 
Tismana II, Pesteana Nord, Jilt Sud, Jilt Nord, Rosiuta si Lupoaia). 

Pentru evaluarea impactului cumulativ au fost urmărite căile potenţiale 
de propagare a poluării şi anume, prin reţeaua hidrografică tributară cursurilor 
de apă care drenează apa de pe amplasamentele analizate, respectiv pe calea 
aerului prin aportul de concentrații suplimentare de pulberi. 

Impactul potențial asupra calității apei 
Datorita localizarii partiala a perimetrului Rosia de Jiu (zona nord vestica 

reprezentata de Valea Ciutei si Valea Lupilor) in accelas bazin hidrografic al 
Vaii Timiseni (cod VII-1.041) cu cariera Pinoasa s-a urmarit posibilitatea de 
crestere a poluantilor deversati prin evacuarea apei de asecare din ambele 
perimetre. Avand in vedere faptul ca fluxul carierei Rosia avanseaza catre vest 
iar evacuarea apei se va face in canalu V. Paraului si canalul Pilot (izolate de 
canalul Timiseni) iar cariera Pinoasa avanseaza catre nord iar evacuarea apei 
de asecare se va face preponderent catre canalul Pinoasa niciunul dintre cele 
doua proiecte nu vor cauza un impact comulatativ. 

In privinta impactului potential asupra calitatii apei din intreg bazinul 
hidrografic al Jiului putem spune ca nu exista riscul unui impact cumulativ 
intre cele noua cariere peste limitele admise deoarece indicatorii monitorizati 
pentru apa evacuata in receptori nu a depasit limitele impuse de HG 352/2002 
si Autorizatiile de gospodarire apa. 

Impactul potențial asupra calității aerului – pulberi si zgomot 
Pentru factorul de mediu aer s-a avut in vedere cumularea emisiilor de 

pulberi si zgomot din zona transportoarelor T19 Rosia cu T22C1 Pinoasa in 
situatia in care functioneaza simultan. Un astfel de scenariu presupune un 
nivel maxin de emisii in zona locuita Rosia de Jiu - Rovinari. Din monitorizarea 
nivelului de pulberi sedimentabile si zgomot (punctele fost depozit carbune 
Rosia, fam. Uifalvi si banda T22C1-fosta locatie Politie) se observa ca nu au 
fost depasite limitele prevazute de STAS 12754/1997 la pulberi si nici STAS 
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10009/2017 la zgomot. In concluzie impactul cumulativ se va mentine in 
limitele admise, iar ca masura de protectie CE Oltenia a instalat panouri 
fonoabsorbante intre sursa si receptor si instalatie de stropire in zona celor 
doua depozite de carbune.  

Impactul potențial asupra calității solului 
Resursa de sol asociata suprafetei ocupate in prezent este epuizata 

(8804.62 ha). Exploatarea miniera a lasat in urma roci sterile cu un continut 
mic de materie organica, insa cu un orizont biologic activ. Acestea sunt 
capabile să susţină folosinţe productive prin masuri pedoameliorative. 

In continuare prin dezvoltarea celor 9 cariere o mare parte din invelisul 
de sol estimat la 4034.62 ha (85% din suprafata neocupata in prezent) va fi 
excavat impreuna cu sterilul si depozitat in haldele interioare. In prezent 
folosinta terenului este in principal agricola 48% (2.06% din suprafata agricola 
a judetului Gorj) si silvica 41% (0.62% din suprafata impadurita la nivelul 
judetului Gorj) iar diferenta o reprezinta viile si livezile (2%), constructiile (3%) 
si terenul neproductiv (6%). Raportat la suprafata agricola si silvica a judetului 
Gorj schimbarea folosintelor terenului si pierderea calitatii solului este  
evaluata ca avand o insemnatate medie, la scara locala, pe termen lung si 
reversibila. Un exemplu pozitiv al refacerii calitatii solului sunt cele 1049.24 ha 
redate in circuitul agricol si 1099.71 ha in circuitul silvic. 

Impactul potențial asupra climei 
Se estimează că prin utilizarea utilajelor cu motorare cu ardere interna 

se emite in atmosfera o cantitate de 43515 t CO2/an. Calculul emisiilor cu 
efect de seră s-a realizat pentru utilajele utilizate în cele 9 cariere din cadrul S 
CE Oltenia SA, ținând cont că la nivelul anului 2019 în procesul de producție și 
transport s-au folosit cca. 208.000 l/an carburant (motorină). 

Prin defrișarea a 1670.72 ha de pădure, care se va face pe parcursul a 8 
ani (2020-2027), cantitatea stocată de CO2 se diminuează cu  2130.1 tCO2 
odată cu dispariția suprafeței împădurite. În compensare cu reintroducerea în 
circuitul economic a 3266.00 ha prin instalarea de culturi cerealiere cantitatea 
stocată de CO2 începe să crească de la 1601.1t CO2/an  la 5615.5 t CO2/an  
in ultimul an. Prin împădurirea unei suprafețe de 7720.60 ha se va crește 
progresiv cantitatea stocată de CO2 de la 2508.3 t CO2 la 7720.6 t CO2 in 
ultimul an de plantare. 

Impactul potențial asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 
Conform specificațiilor  din cap.4, pag. 23 din Anexa IV -la Ghidul 

General pentru a se determina daca ariile naturale protejate , inclusiv siturile 
Natura 2000   pot fi afectate de proiect  pentru a se stabili  dacă proiectul are 
sau nu o legătură direct cu situl și dacă este sau nu necesar pentru 
gestionarea  sitului, se precizează că: 

3. în PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT  al ariilor naturale 
protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, 
ROSPA0010 Bistreț, Locul fosilifer Drănic și Pădurea Zăval, se arată că”  Scopul 
managementului integrat al ariilor Coridorul Jiului, Confluența Jiu-
Dunăre,Bistreț, Locul fosilifer Drănic și Pădurea Zăval îl constituie menținerea 
stării de conservare încontextul dezvoltării durabile a comunităților de pe 
teritoriul sitului, acest scop general putându-se materializa în îmbinarea 
armonioasă a conservării patrimoniului natural cu exploatarea şi valorificarea 
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raţională a resurselor, în special a celor agricole, forestiere și minerale, 
păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor, în beneficiul comunităţilor umane din zona 
ariilor protejate şi a publicului larg (pag.136). 

- in prezentarea analizelor de evaluare ale stării de conservare a 
speciilor de animale,  plante și a habitatelor de interes comunitare nu este 
specificată activitatea  extractivă de suprafața ca fiind presiune sau 
amenințare((pag.1-136)). De asemenea la măsurile propuse pentru conservarea 
speciilor și a habitatelor din situl nu sunt prevăzute măsuri de interzicere, 
limitare, reglementare , control sau monitorizare ale activităților specifice 
exploatării de suprafața a lignitului (pag.114-136); 

4. în Adresa de răspuns nr. 390/28.04.2020 de la Consiliul Județean 
Dolj-Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Durabilă 
Dolj, în legatură cu perimetrul de licența Extins -Carieră Roșia de Jiu, se 
comunică: 

k) punctul cel mai apropiat al carierei este la 5,78 km față de 
habitatul 9130- Păduri de fag tip Asperulo-Fagetum din cadrul sitului* ; 

l) alte habitate indentificate în vecinătatea amplasamentului (harta 
nr. ),  sunt  : 

a. 9170- Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Varpinetum; 
b. 91M0 -Păduri balcano-panonice de cer și gorun;  
c. 91 Y 0-Păduri dacice de stejar și carpen; 
d. 6240*-Pajiști stepice subpanonice. 
m) amplasamentul se află în vecinătatea râului Jiu, ce constituie 

habitat pentru unele specii de animate protejate de interes comunitar: 
n) 7 specii de pești ( Zingel zingel-pietratul, Sabanejewia aurata- 

zvârluga aurie, Rhodeus sericeus aamrus-boarța, Gobio albipinnatus- 
porcușorul de șes, Cobitis taenia-zvârluga); 

o) 1 specie de mamifer ( Lutra lutra-vidra); 
p) în urma cercetărilor efectuate în scopul elabărării planului de 

management , aprobat in 2016, precum și a aplicării protocoalelor de 
monitorizare, activitățile miniere desfășurate în zonă nu au fost identificate 
presiuni/amenințări asupra habitatelor sau speciilor protejate și nu s-a 
identificat un potențial impact negativ asupra stării de conservare a acestora; 

q) luând în considerare specificul activității SC COMPLEXUL 
ENERGETIC OLTENIA S.A , personalul angajat trebuie informat cu privire la 
faptul că desfășoară o activitate industrială învecinătatea unei arii naturale 
protejate și să respecte toate măsurile și condițiile impuse pentru protejarea și 
conservarea biodiversitații din zonă; 

r) se impune o monitorizare continua a apelor pluviale potențial 
încărcate cu praf sau particule de cărbune și vor fi prevăzute soluții tehnice 
astefel încât acestea șu nu constitue surse de poluare pentru Jiu și implicit 
pentru ihtiofauna din zonă. 

s) este interzisă recoltarea, capturarea, distrugerea sau vătămarea 
exemplarelor din speciile menționate , aflate în mediul lor natural, în oricare 
dintre stadiile ciclului biologic, deteriorarea sau distrugerea locurilor de 
reproducere sau adăpost ale acestora; 

t) informarea autorităților precum și a administratorului ariei despre 
orice emisie accidentală în apă, aer, sol; 
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În consecință, în urma analizei celor două documente specificate in 
Anexa IV-la Ghidul general, se concluzioneză ca activitățile de exploatare a 
lignitului din Cariera Roșia de Jiu, atât din perimetrul existent cât și din 
perimetrele miniere din zona,  nu au legătura directă cu obiectivele de 
conservare ale speciilor și  habitatele de interes conservativ din interiorul 
sitului ROSCI 0045 și  nu este necesar pentru menegementul sitului.  
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VI. DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE PROGNOZA 
UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA EFECTELOR 

SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
 
 

Elaborarea unui raport la studiu de evaluare a impactului asupra 
mediului este un proces complex indiferent de activitatea analizata si cu atat 
mai mult pentru activitatea de exploatare lignit. Ca o consecinta, complexitatea 
este data de caracteristica principala a studiului pentru activitatea de 
exploatare lignit prin lucrari miniere la zi ce inclunde implicatii economice, 
sociale de prevenire si diminuare a impactului. 

Proiectul de executie, studiile privind conditiile de refacere a mediului, 
implicatiile economice si sociale au reprezentat punctul de plecare în 
elaborarea studiului, care a fost un proces dinamic, bazat pe cooperarea 
continua cu titularul activitatii si care a condus la realizarea unui raport la 
studiu de evaluare a impactului asupra mediului aprofundat ce identifica 
solutii pentru a corecta potentialul impact. 

Exista totusi dificultati legate de procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului: 

- documentaţiile tehnico-economice pentru perimetrul minier (Studiul de 
fezabilitate, Planul de dezvoltare, Planul iniţial de încetare a activităţii),  
întocmite în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de ANRM sunt 
clasificate ca si SECRET DE SERVICIU)” si este necesar ca ELABORATORII DE 
STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (definiti in Ord. nr. 1026/2009) sa 
respecte Ordinul 2/2013 al ANRM pentru modificarea anexei la Ord 202/2003 
privind aprobarea listei cu informatiile ce constitue secrete de serviciu in 
cadrul ANRM si declasificarea documentelor scoase din lista initiala si sa 
respecte Hg 585/2002 privind informatiilor clasificate respectiv sa detina 
autorizatie de acces la informatii clasificate ca „SECRET DE SERVICIU”. 

-  perceptia publicului asupra proiectului, influentata de asocierea cu 
impactul activitatilor miniere trecute si actuale din Bazinul Minier Rovinari, cu 
accidentele care au avut loc in special alunecarile de teren si disponibilizarea 
masiva incepand cu anii 90. Mai mult decât atât, publicul din afara zonei, care 
nu cunoaste si nu a vazut decat consecintele exploatarii miniere negative 
(alunecari de teren, nemultumirea propietarilor de teren si gospodarii 
referitoare la despagubiri, etc.)  percepe proiectul ca pe o potentiala distrugere 
ireversibila a zonei. 

- perceptii negative asupra lucrarilor de exploatare lignit asociate 
suspiciunii ca titularul activitatii nu si-ar respecta angajamentele asumate, 
obligatorii prin acte administrative si legi (ex. asigurarea stabilitatii 
constructiilor miniere, refacerea calitatii solului). Exista solutie pentru 
diminuarea impactului chiar si în aceasta situatie extrema de accidente prin 
punerea in siguranta a constructiilor prin lucrari hidrotehnice (zid de sprijin, 
sisteme drenante, santuri de garda) precum si plata despagubirilor.  

In prezent Ordinul 202/2013 obliga titularul de licenta sa constitue 
anual o garantie de refacere a mediului egala cu valoarea lucrărilor de 
închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere 
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pentru toata suprafata perimetrului minier (suprafete afectate de lucrari 
miniere in prezent si suprafete ce vor fi afectate pana la incetarea activitatii). 

Pentru situatiile de accidente (alunecari de teren, inundatii, etc) costurile 
de remediere vor fi asigurate din sumele constituite conform „Devizului general 
privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi monitorizarea 
postînchidere a perimetrului”, respectiv Cap. 4.2. - Cheltuieli pentru refacerea 
unor lucrări ca urmare a unor accidente sau incidente neprevăzute (10% din cap. 
2) si/sau Cap.3.3. - Cheltuieli diverse si neprevazute. 

Pentru prognoza efectelor lucrarilor propuse asupra mediului s-au folosit 
o serie de standarde si normative de mediu ce permit compararea valorilor 
masurate sau estimate cu valorile limita de emisie admise reglementate (STAS 
12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza HG 
188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017).  

Pentru a analiza probabilitatea de apariţie a potenţialelor accidente 
legate de activitatea miniera s-a adoptat tehnologia HAZOP initial dezvoltată în 
anii 1960 pentru a analiza sistemele majore de procese chimice, dar apoi 
extinsă si în alte domenii, inclusiv operatiunile miniere. 

Pentru a stabili categoriile de impact potential si a evalua semnificatia 
impactului s-a folosit analiza multicriteriala, detaliata in Anexa nr.4, respectiv 
Ghidul privind cariere, exploatari miniere de suprafață, inclusiv instalații 
industriale de suprafață pentru extracție. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

475 

 

VII. DESCRIERE A MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 
EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU, DACĂ ESTE POSIBIL, 
COMPENSAREA ORICĂROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE ȘI 
DESCRIERE A ORICĂROR MĂSURI DE MONITORIZARE PROPUSE 

 
1. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, 

reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative 
semnificative asupra mediului identificate 

 
In capitolele anterioare au fost prezentate efectele negative pe care 

activitatea miniera propusa le poate avea asupra mediului in conformitate cu 
cerintele din Ordinul 269/2020. 

In capitolul de fata sunt descrise masurile avute în vedere pentru 
evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror 
efecte negative asupra mediului. 

 
1.1. Apa 
Strategia  de  gospodărire  a  apei  defineşte  mijloacele  prin  care  

activitatea miniera propusa, capteaza,  utilizează şi  evacuează  apa  astfel  
încât  să  minimizeze  impactul  asupra  mediului  şi  să permită desfăşurarea 
activităţilor, cât mai eficient cu putinţă. Principalele obiective ale strategiei de 
gospodarire a apei vizeaza incadrarea in reglementarile existente (HG 
352/2005 ce modifica si completeaza HG 188/2002, Ord. 119/2014, Directiva  
2000/60/CE de  stabilire  a  unui  cadru  de  politică  comunitară  în  
domeniul  apei cu modificarile si completarile ulterioare a fost transpusa in 
legislatia nationala prin Legea  Apei nr. 107/1996 cu  modificarile si 
completarile ulterioare si PLANUL DE MANAGEMENT AL B.H. JIU 
ACTUALIZAT). 
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Tabelul VII.1.- FORMELE DE IMPACT ŞI A MĂSURILE CORESPUNZĂTOARE DE PREVENIRE, REDUCERE SI COMPENSARA A 
FORMELOR DE IMPACT - APA 

IMPACT 
POTENTIAL 

TIPURI DE MASURI  

Obs. 
Norme aplicabile Responsabil MASURI DE PREVENIRE MASURI DE REDUCERE 

MASURI DE 
COMPENSARE A 

IMPACTULUI 
REZIDUAL 

LUCRARI DE PREGATIRE A CAMPULUI MINIER PENTRU EXPLOATARE  
Deşeuri 
aruncate/depozitate pe 
malul sau în cursuri de 
apă 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de deşeuri 
amenajate din cariera  

Lichidarea practicilor de 
depozitare necontrolată pe 
amplasamentul lucrarilor 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Hotărârea nr. 856/2002 
Ordinul nr. 794/2012 

Titularul de licenta/ 
Dirigintele 
contractului 

Poluarea apelor de 
suprafaţă şi subterane cu 
uleiuri si carburanti 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de deşeuri 
amenajate din cariera. Lichidarea 
practicilor de depozitare 
necontrolată pe amplasamentul 
lucrarilor 
Echipamentul va fi verificat lunar 
de Dirigintele de santier pentru 
incadrarea din punct de vedere 
tehnic in normele de protectia 
mediului.  
Echipamentul care nu va fi 
corespunzator va fi scos din 
santier 
Folosirea numai a pompelor de 
umplere instalate la 
rezervoare pentru reumplerea 
echipamentelor 

Bariere/subtante absorbante 
Nu este cazul prin 

masurile de prevenire si 
reducere propuse 

Situatiile de poluare 
pot sa apara doar 
accidental prin 
incalcarea regulilor si 
disciplinei in munca 
Hotărârea nr. 856/2002 
Hotărârea nr. 235/2007 
 

Evacuari potentiale de 
sedimente in perioadele 

Defrisarea terenurilor se va limita 
doar la strictul necesar pentru 

Intretinerea/decolmatarea si 
prelungirea canalelor ce 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

Resturile vegetale 
depozitate necontrolat 
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cu precipitatii abundente anul in curs deverseaza in Valea Paraului 
si Canalul Pilot 
Se interzice depozitarea 
resturilor de ramuri si resturi 
de copaci defisati in cursurile 
naturale  

reducere propuse pe amplasament pot fi 
antrenate de cursurile 
de apa in perioadele cu 
precipitatii abundente 
micsorand sectiune de 
scurgere-risc de 
inundatii locale a 
zonelor din aval 

LUCRARI DE EXPLOATARE LIGNIT   

Evacuari potentiale de 
sedimente in perioadele 
cu precipitatii abundente 
si/sau acviferele 
deschise 

Intretinerea si executarea 
canalelor din zona de excavare si 
a drenurilor din zona de haldare. 
Cimentarea forajelor de asecare 
inainte de avansarea haldei 

Decolmatarea canalelor de 
garda Valea Paraului si 
Canalul Pilot. 
Dimensionarea jompurilor 
astfel incat sa permita 
sedimentarea.  

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Respectarea Planului 
de prevenire si 
lichidare a avariilor si 
a Proiectului de 
asecare a formatiunilor 
acvifere intocmite 
conform Ord. 47/2008 

Titularul de licenta 

Poluarea apelor de 
suprafata cu sedimente 
provenite din siroiriea 
apei pe depozitele de 
deseu extractiv inert - 
halda  

Executarea de canale si debusee 
cu descarcare in canalele de 
garda Pilot si V.Paraului 

Nivelarea zonelor 
depresionare si recultivarea 
dupa eliberarea terenului de 
fluxuri 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Respectarea planului 
de gestiune intocmit 
conform HG 856/2008  

Evacuare de apa 
menajera provenita de la 
incintele Est si Vest 

Intretinerea decantoarelor 
IMHOFF si a retelei de 
canalizare. 
Vidanjarea perioadica a 
namolului depus in decantor. 

Daca in urma monitorizarii 
calitatii apei in receptor se 
inregistreaza depasirea 
indicatorilor se impun lucrari 
de crestere a eficientei 
instalatiei de tratare 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Respectarea 
obligatiilor impuse in 
Autorizatiile de 
gospodarire apa 

Deşeuri 
aruncate/depozitate pe 
malul sau în cursuri de 
apă 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de deşeuri 
amenajate din cariera  

Lichidarea practicilor de 
depozitare necontrolată pe 
amplasamentul lucrarilor 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Hotărârea nr. 856/2002 
Ordinul nr. 794/2012 

Poluarea apelor de Colectare      sistematică, Bariere/subtante absorbante Nu este cazul prin Situatiile de poluare 
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suprafaţă şi subterane cu 
uleiuri si carburanti 

controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de deşeuri 
amenajate din cariera Lichidarea 
practicilor de depozitare 
necontrolată pe amplasamentul 
lucrarilor 
Echipamentul va fi verificat lunar 
de Dirigintele de santier pentru 
incadrarea din punct de vedere 
tehnic in normele de protectia 
mediului.  
Echipamentul care nu va fi 
corespunzator va fi scos din 
santier  
Folosirea numai a pompelor de 
umplere instalate la 
rezervoare pentru reumplerea 
echipamentelor 

masurile de prevenire si 
reducere propuse 

pot sa apara doar 
accidental prin 
incalcarea regulilor si 
disciplinei in munca 
Hotărârea nr. 856/2002 
Hotărârea nr. 235/2007 
 

Impact asupra 
condiţiilor hidrologice şi 
hidrogeologice 

Optimizarea proceselor de 
asecare in sensul corelarii lor in 
timp si spatiu cu cerintele 
tehnico-miniere 

In zona direct afectata de 
asecare (satele Rosia de Jiu si 
Farcasesti Mosneni) se va 
urmari ca populatia sa aiba 
asigurat debitul specific pentru 
nevoi gospodaresti conf. SR 
1343-1/2006  

In zona direct afectata 
de asecare (satele Rosia 

de Jiu si Farcasesti 
Mosneni) exista sistem 
de alimentare cu apa ce 

are ca sursa foraje 
miniere 

Conform observatiilor 
din timpul deplasarilor 
in teren in fantanile 
populatiei nivelul apei 
a scazut sau chiar in 
perioada secetoasa 
lipseste. Conform 
estimarilor si 
urmaririlor nivelul 
freatic se reface in 
corpul haldei treptat pe 
masura rambleierii 
excavatiilor, lucru 
confirmat si de unii 
locuitori ai satului 
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Farcasesti Mosneni. 

Inundarea carierei sau a 
zonei din vecinatatea 
canalelor de garda Pilot 
si V. Paraului 

Se va verifica vizual asigurarea 
sectiunii de scurgere si starea 
pereului si a lucrarilor de 
traversare-poduri 

Lucrari de decolmatare, 
refacere pereu deteriorat si 
prelungirea canalelor corelata 
cu avansul carierei.  

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Respectarea 
Proiectului tehnic de 
executie si a 
Proiectului de asecare 
a formatiunilor 
acvifere intocmit 
conform Ord. 47/2008 

LUCRARI MINIERE DE INCHIDERE  
Deşeuri 
aruncate/depozitate pe 
malul sau în cursuri de 
apă 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de deşeuri 
amenajate din cariera  

Lichidarea practicilor de 
depozitare necontrolată pe 
amplasamentul lucrarilor 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Hotărârea nr. 856/2002 
Ordinul nr. 794/2012 

Dirigintele 
contractului Poluarea apelor de 

suprafaţă şi subterane cu 
uleiuri si carburanti 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de deşeuri 
amenajate din cariera. Lichidarea 
practicilor de depozitare 
necontrolată pe amplasamentul 
lucrarilor 
Echipamentul va fi verificat lunar 
de Dirigintele de santier pentru 
incadrarea din punct de vedere 
tehnic in normele de protectia 
mediului.  
Echipamentul care nu va fi 
corespunzator va fi scos din 
santier in conformitate cu 
clauzele contractuale 
Folosirea numai a pompelor de 
umplere instalate la 
rezervoare pentru reumplerea 
echipamentelor 

Bariere/subtante absorbante 
Nu este cazul prin 

masurile de prevenire si 
reducere propuse 

Situatiile de poluare 
pot sa apara doar 
accidental prin 
incalcarea regulilor si 
disciplinei in munca 
Hotărârea nr. 856/2002 
Hotărârea nr. 235/2007 
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Poluarea apelor de 
suprafata cu sedimente 
provenite din eroziunea 
apei de pe suprafetele 
miniere (taluze si berme 
de haldare si excavare, 
suprafete ocupate de 
utilitati ce se 
dezafecteaza)  

Se va lucra cu echipamente 
nepoluante in vecinatatea 
cursurilor de apa; 
Imprejmuirea sau ridicarea 
barierelor in apropierea 
cursurilor de apa 

Nivelarea zonelor 
depresionare si inierbarea 
suprafetelor cu panta mai 
mare de 12% introduse in 
circuitul silvic. 
Executarea de drenuri de 
suprafata, canale si debusee cu 
trepte de cadere pentru 
reducerea pantei 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse Respectarea 
Proiectului tehnic de 
inchidere si 
ecologizare intocmit 
conf. Manualului de 
închidere a minelor 

Poluare a cu pesticide 
neacceptate 

Folosirea numai a 
ingrasamintelor aprobate de 
Dirigintele de santier; 

Solul vegetal, solul sau 
ingrasamintele vor fi testate si 
analizate in laboratoare 
specializate pentru a nu 
contine pesticide, metale grele 
sau orice alte materiale 
neacceptate 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 
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1.2. Aerul 
Acest capitol descrie masurile propuse pentru atenuarea impactului 

asupra calitatii aerului si al zgomotelor asociate activitatii miniere de 
exploatare lignit din perimetrul minier Rosia de Jiu, cu  scopul  de  a  reduce  
impactul  la  un  nivel  inferior  limitelor  aplicabile  pentru  calitatea aerului şi  
zgomot (STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 si  SR 10009/2017). 

În  marea  lor  majoritate,  activităţile  miniere propuse  reprezintă  surse  
de  poluare  atmosferică.  De  fapt,  orice  lucrare  miniera  în  care  sunt  
implicate  roci  sterile si utile,  excavarea, transportul  si depozitarea  şi  orice  
suprafaţă  activă  expusă  eroziunii  eoliene constituie surse de poluare a 
aerului cu pulberi si emisii de zgomot. 
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Tabelul VII.2.- FORMELE DE IMPACT ŞI A MĂSURILE CORESPUNZĂTOARE DE PREVENIRE, REDUCERE SI COMPENSARA A 
FORMELOR DE IMPACT - ZGOMOT 

 

IMPACT 
POTENTIAL 

TIPURI DE MASURI  

Obs. 
Norme aplicabile Responsabil MASURI DE PREVENIRE MASURI DE REDUCERE 

MASURI DE 
COMPENSARE A 

IMPACTULUI 
REZIDUAL 

LUCRARI DE PREGATIRE A CAMPULUI MINIER PENTRU EXPLOATARE  

Emisii de zgomot si 
vibratii provenite de la 
autovehiculele ce 
transporta masa 
lemnoasa defrisata 

- Reglarea    frecvenţei circulatie 
cu camioane pentru a preveni 
impactul concentrat asupra 
comunităţilor adiacente; 
mijloacele de transport vor circula 
în zona locuita între orele 07-18 
- Transportul se va realiza cu 
viteza redusa pentru diminuarea 
zgomotului si vibratiilor  

Dotarea camioanelor cu 
sisteme suplimentare de 
control acustic, în funcţie de 
necesităţile dictate de 
atingerea anumitor nivele de 
zgomot 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 
si  SR 10009/2017 

Titularul de licenta/ 
Dirigintele 
contractului 

LUCRARI DE EXPLOATARE LIGNIT   

Emisii de zgomot si 
vibratii provenite de la 
autovehiculele ce 
transporta materiale  

- Reglarea  frecvenţei circulatie 
cu camioane pentru a preveni 
impactul concentrat asupra 
comunităţilor adiacente 
- Transportul se va realiza cu 
viteza redusa pentru diminuarea 
zgomotului si vibratiilor  

Dotarea camioanelor cu 
sisteme suplimentare de 
control acustic, în funcţie de 
necesităţile dictate de 
atingerea anumitor nivele de 
zgomot 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 
si  SR 10009/2017 

Titularul de licenta 
Emisii de zgomot si 
vibratii provenite de la 
utilajele ce executa 
lucrari de raparatii, 
intretinere si lucrari 
conexe fluxului de 
exploatare (buldozere, 

- Reglarea  frecvenţei de utilizare 
a mai multor surse in imediata 
vecinatate a receptorilor pentru a 
preveni impactul concentrat 
asupra comunităţilor adiacente 
 

Dotarea cu sisteme 
suplimentare de control 
acustic 
- sisteme de management al 
combustiei motoarelor;    
- carosarea şasielor 
motoarelor.  

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 
si  SR 10009/2017 
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excavatoare, tractoare, 
incarcatoare frontale) 

Emisii de zgomot si 
vibratii provenite din 
activitatea miniera 
propriu zisa 

- Reglarea programului de lucru 
pentru a minimiza folosirea pe 
timp de noapte a utilajelor 
generatoare de zgomot din 
imediata vecinatate a zonei 
locuite Rosia de Jiu- Rovinari 
(utilajele aferente depozitului de 
carbune, magistrala de transport 
carbune 401.1-401-402, 
trasportoarele de legatura dintre 
frontul de excavare si nodul de de 
distributie T200-T19) si zonei 
locuite Farcasest Mosneni 
(circuitul de legatura dintre 
frontul de halda si cel de excavare 
T201-T202-T106A). 
- Evitarea functionarii simultane a 
circuitelor de transport carbune 
din depozitele Rosia si Pinoasa 
catre depozitul termocentralei 
Rovinari 
-Intretinerea în perfecta stare de 
functionare a utilajelor ce 
functioneaza în cariera si a celor 
de transport, realizarea periodica 
a inspectiei tehnice a acestora, iar 
în cazul în care se constata 
defectiuni, remedierea acestora în 
cel mai scurt timp. 
- Coborarea în debleu a surselor 
de zgomot  (utilajele ce lucreaza 

 - Marirea distantei între 
sursele de zgomot si cladirile 
protejate-aceasta solutie a 
fost aplicata prin mutarea 
depozitului de carbune Rosia 
pe noul amplasament unde 
functioneza incepand cu anul 
2019. 
- Carcasarea transportoarelor 
din zona locuita Rosia de Jiu  
- pentru executia carcasarii 
se poate utiliza o structura 
metalica executata din profil 
UPE100 in lungime de 5 m 
montata de-o parte si de alta 
a tronsonului de banda. Pe 
acest profil U se sudeaza un 
profil din teava rectangulara 
40*40*4 in lungime de 154 
mm, de care, se prinde, prin 
suruburi tronsonul de 
acoperis. 
- Ecrane de protectie 
fonoabsorbante – in prezent 
au fost montate panouri 
fonoabsorbante pe zona 
nordica a carierei plecand de 
la depozitului de carbune 
pana in zona estica a orasului 
Rovinari (aproximativ 776 m 
spre orasul Rovinari si cca 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Prin montarea acestor 
panouri se realizeaza 
atenuarea cu minim 15 
dB a zgomotului, pana 
la nivelul admis de 
50dB. Solutia optima 
aleasa este folosirea 
ecranelor cu capacitate 
in acelasi timp 
fonoabsorbanta si 
fonoizolanta.  
Capacitatea 
fonoabsorbanta 
reprezinta capacitatea 
unui material de a 
transforma energia 
acustica in energie 
termica (vibratii), 
reflectand o parte 
minima. 
Capacitatea 
fonoizolanta reprezinta 
imposibilitatea unei 
parti a energiei acustice 
de a traversa anumite 
materiale, similar altor 
materiale care sunt slab 
conducatoare de 
caldura si electricitate. 
Aceasta capacitate e 
limitata de masa 
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sub cota +150 ÷ +160 sunt izolate 
fata de zona locuita Rosia de Jiu 
si Farcasesti Mosneni) nivelul 
acustic va fi mult  atenuat prin 
interpunerea de ecrane naturale si 
artificiale intre sursa si receptor. 

600 m spre localitatea Rosia 
in zona aferenta 
transportorului cu banda 
TMC401.1.) 
 Au inceput lucrarile de 
montaj panouri 
fonoabsorbante in zona 
sudica satului Rosia de Jiu, 
pe limita transportorului 
T22C1 Pinoasa, lucrari ce 
trebuie continuate. 
Odata cu punerea in 
functiune a punctului de 
incarcare in vagone se 
impune montarea panourilor 
fonoabsorbante si la limita 
de nord a transportorul 
T66L3.  
Cnform PT 805-875/2018 s-
a propus continuarea 
montarii de panouri 
fonoabsorbante pe limita 
zonei Rosia de Jiu si 
Rovinari – magistrala 
transport carbune 401.1-401-
402. 
-Inlocuirea echipamentelor 
ce devin sursa de zgomot 
datorita deteriorarii: role de 
sustinere a covoarelor de 
cauciuc utilizate la 
transportul masei miniere, 
reductoare de turatie utilizate 

materialului. 
Caracteristici tehnice 
ecran: 
 Izolare 
acustica 
∆LRStr=min.25dB,  
R=putere fonoizolanta 
 Absorbtie 
acustica ∆LasStr=10dB 
in elemente si in 
structura,  as=absorbtie 
acustica statica 
Astfel, se va reduce cu 
cca 35dB nivelul de 
zgomot masurat in 
zona asezarilor umane 
limitrofe, asigurandu-
se confortul acustic 
pentru locuitori. 
Inaltimea ecranului 
fonoabsorbant se 
determina cu relatia: 
 Pentru nivelul 
atenuarii frecventei cu 
minim 15 dB in banda 
400-1000Hz, X=2, 
factor adimensional 
=frecventa medie 
corespunzatoare 
acordului optim=limita 
inferioara a 
benzii=400Hz 
=lungimea de unda a 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Sim bol 805-881 

 

485 

 

la actionare, placile tehnice 
de cauciuc de la tamburi 

sunetelor,  =340/ 
l1=distanta ecran-
sursa=10m 
Rezulta h0 (inaltime 
ecran pana la nivelul 
organului auditiv al 
receptorului)= 4m. 

LUCRARI MINIERE DE INCHIDERE  

Demolare cladiri si 
structuri 

-Restrictii in programul de 
demolare cu 8:00 – 18:00 de luni 
pana sambata; 
-Informarea comunitatii locale  cu 
privire la programul de demolare 

Bariere fonice temporare 
montate intre sursa si 
receptor 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 
si  SR 10009/2017 

Dirigintele 
contractului 

Transport/depunere 
materiale 

- Reglarea    frecvenţei circulatie 
cu camioane pentru a preveni 
impactul concentrat asupra 
comunităţilor adiacente; 
mijloacele de transport vor circula 
în zona locuita între orele 07-18 
- Transportul se va realiza cu 
viteza redusa pentru diminuarea 
zgomotului si vibratiilor  

Dotarea camioanelor cu 
sisteme suplimentare de 
control acustic, în funcţie de 
necesităţile dictate de 
atingerea anumitor nivele de 
zgomot 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 
si  SR 10009/2017 

Emisii de zgomot si 
vibratii provenite de la 
utilajele ce executa 
lucrari de terasamente si 
recultivare (buldozere, 
excavatoare, tractoare, 
incarcatoare frontale) 

- Reglarea  frecvenţei de utilizare 
a mai multor surse in imediata 
vecinatate a receptorilor pentru a 
preveni impactul concentrat 
asupra comunităţilor adiacente 
 

Dotarea cu sisteme 
suplimentare de control 
acustic 
- sisteme de management al 
combustiei motoarelor;    
- carosarea şasielor 
motoarelor.  

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 
si  SR 10009/2017 
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Tabelul VII.3.- FORMELE DE IMPACT ŞI A MĂSURILE CORESPUNZĂTOARE DE PREVENIRE, REDUCERE SI COMPENSARA A 
FORMELOR DE IMPACT - AER 

IMPACT POTENTIAL 

TIPURI DE MASURI  

Obs. 
Norme aplicabile Responsabil  MASURI DE PREVENIRE MASURI DE REDUCERE 

MASURI DE 
COMPENSARE A 

IMPACTULUI 
REZIDUAL 

LUCRARI DE PREGATIRE A CAMPULUI MINIER PENTRU EXPLOATARE  

Emisii de noxe provenite de 
la utilajele ce executa lucrari 
de defrisare 

Intretinerea utilajelor pentru 
incadrare in normele de emisie 
specifice  ficarei categorii 

Utiajele defecte nu vor fi 
aduse pe amplasament sau 
vor fi inlocuite 

Nu este cazul prin 
masurile de 
prevenire si reducere 
propuse 

STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011 Titularul de 

licenta/ 
Dirigintele 
contractului Emisii de pulberi provenite de 

pe suprafetele defrisate 

Nu se vor defrisa suprafete mai 
mari decat necesarul stabilit 
prin programul de investitii 
pentru anul in curs 

Nu este cazul prin masurile de prevenire propuse 
STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011 

LUCRARI DE EXPLOATARE LIGNIT   
Emisii de pulberi provenite de 
la autovehiculele ce 
transporta materiale  

Intretinerea utilajelor pentru 
incadrare in normele de emisie 
specifice  ficarei categorii 

- Utiajele defecte nu vor fi 
aduse pe amplasament sau 
vor fi inlocuite 
- Masuri de suprimare a 
prafului (stropiri locale si 
spalarea drumului de acces) 

Nu este cazul prin 
masurile de 
prevenire si reducere 
propuse 

STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011 

Titularul de 
licenta 

Emisii pulberi provenite de la 
utilajele ce executa lucrari de 
raparatii, intretinere si lucrari 
conexe fluxului de exploatare 
(buldozere, excavatoare, 
tractoare, incarcatoare 
frontale) 

Emisii de noxe provenite din 
autoaprinderea carbunelui in 
strat sau in depozit 

Micsorarea  stocurilor de 
carbune pentru a preveni 
autoaprinderea carbunelui în 
perioadele foarte calduroase. 
Pentru a împiedica 
autoaprinderea carbunelui în 

- Pentru izolarea unui foc sau 
a unui pilier de carbune 
abandonat, se vor crea zone 
de rambleu total sau 
înnamolire 
- Se evita introducerea 

Nu este cazul prin 
masurile de 

prevenire si reducere 
propuse 

STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011 
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stratele care afloreaza, nu se 
descoperteaza complet, lasand 
un strat de steril de cca. 10-15 
cm 

materialelor straine în 
carbuni, în special lemn 
Tasarea carbunelui in stiva 

Emisii de pulberi provenite 
din activitatea miniera 
propriu zisa 

- Evitarea functionarii 
simultane a circuitelor de 
transport carbune din 
depozitele Rosia si Pinoasa 
catre depozitul termocentralei 
Rovinari 
-Intretinerea în perfecta stare de 
functionare a utilajelor ce 
functioneaza în cariera si a 
celor de transport, realizarea 
periodica a inspectiei tehnice a 
acestora, iar în cazul în care se 
constata defectiuni, remedierea 
acestora în cel mai scurt timp. 
- Proceduri de operare standard 
pentru oprirea activităţilor 
generatoare de praf in situaţii 
cu vant puternic 
- Coborarea în debleu a surselor 
de pulberi (utilajele ce lucreaza 
sub cota +150 ÷ +160 sunt 
izolate fata de zona locuita 
Rosia de Jiu si Farcasesti 
Mosneni) nivelul emisiei va fi 
mult  atenuat prin interpunerea 
de ecrane naturale si artificiale 
intre sursa si receptor. 

 - Marirea distantei între 
sursele de pulberi si cladirile 
protejate-aceasta solutie a fost 
aplicata prin mutarea 
depozitului de carbune Rosia 
pe noul amplasament unde 
functioneza incepand cu anul 
2019. 
- Tunuri de ceata echipate cu 
duze de pulverizare a apei la 
inalta presiune si cu 
ventilatoare de dispersie. 
Instalatia functioneza in 
prezent. 
- Carcasarea transportoarelor 
din zona locuita Rosia de Jiu 
 - Instalatii de stropire locala 
in zona de statiilor de 
actionare si intoarcere 
 

Nu este cazul prin 
masurile de 

prevenire si reducere 
propuse 

STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011 
- Tunuri de ceata 
echipate cu duze de 
pulverizare a apei la 
inalta presiune si cu 
ventilatoare de 
dispersie. Instalatia 
este de tipul cu emisie 
largă locala, de obicei, 
“sistemele dinamice”, 
ceea ce înseamnă că se 
utilizeaza ceaţă ce 
leviteaza liber- adica 
particulele de apa cu 
diametrul de pana la 65 
microni diametru, 
transportate de fluxul 
de aer al unui 
ventilator la punctele 
de emisie a prafului. 
Cnform PT 805-
875/2018 in zona 
magistralei de transport 
carbune 401.1-401-402 
s-au propus 
urmatoarele masuri : 
- executia carcasarii 
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transportorului printr-o 
structura metalica 
executata din profil 
UPE100 in lungime de 
5 m montata de-o parte 
si de alta a tronsonului 
de banda. Pe acest 
profil U se sudeaza un 
profil din teava 
rectangulara 40*40*4 
in lungime de 154 mm, 
de care, se prinde, prin 
suruburi tronsonul de 
acoperis. 
-instalatii de stropire 
locala . De confectia 
metalica (carcasa) se 
monteaza o conducta 
PEHD Ø63 mm, pe 
care, la partea 
orizontala,se vor monta 
11 duze cu jet con 
intreg, care vor arunca 
un jet de apa sub forma 
de con cu unghiul de 
30°deasupra materialul 
transportat; duzele cu 
jet con plin asigura o 
distributie uniforma a 
apei intr-o arie 
circulara. Duzele sunt 
din otel inoxidabil, 
pentru a le asigura o 
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rezistenta la uzura; se 
vor monta pe conducta 
de apa cu ajutorul unor 
accesorii de fixare 
standard, cleme de 
fixare, ce permit 
potrivirea precisa a 
duzelor si satisfac 
cerintele de 
pulverizare. 
Pentru tipul de duze 
alese, cu jet con plin, 
sub un unghi de 30°, 
amplasate la o inaltime 
de 500 mm, diametrul 
de pulverizare de 235 
mm, distanta de 
amplasare a acestora 
este de 167 mm. 
Duzele cu jet con plin 
de acest tip au 
următoarele avantaje: 
- unghi de 
pulverizare stabil; 
- distribuție 
egală a lichidului, în 
forma circulara; 
- distribuție 
egală a lichidului în 
totalitate. 
Aranjamentul de duze 
cu jet con plin ofera o 
acoperire consistenta, 
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uniforma pe zona de 
impact. In acest scop, 
latimea pulverizari 
trebuie sa se suprapuna 
una cu cealalta de la 
1/3 pana la 1/4.  
Alimentarea cu apa a 
duzelor se realizeaza 
prin pompare, printr-o 
conducta montata de-a 
lungul traseului 
transportoarelor. 
Se va folosi un grup de 
pompare hidrofor cu 
urmatoaele 
caracteristici:  
- pompa: Q= 
max 2mc/h, H=40 m, 
P=1,5 kW. 
- vas: 200 l 

Emisii de pulberi provenite de 
pe suprafetele lipsite de 
vegetatie (halda si zona de 
excavare) 

Ocuparea terenului se limiteaza 
la stricul necesar pentru anul in 

curs conform necesarului de 
carbune 

- 
Redarea in circuitul 
agricol si silvic a 

terenului 

Pentru aceast a masura 
de atenuare titularul de 
licenta constitue o 
gatantie financiara de 
refacere a mediului 
conf. Ord. 202/2013 

LUCRARI MINIERE DE INCHIDERE  

Demolare cladiri si structuri-
emisii de pulberi 

-Informarea comunitatii locale  
cu privire la programul 
lucrarilor 
  

- Masuri de suprimare a 
prafului (stropiri locale) 

Nu este cazul prin 
masurile de 

prevenire si reducere 
propuse 

STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011 Dirigintele 

contractului 
Transport/depunere 
materiale- emisii de pulberi 

- Stropirea materialului 
demolat din basculante  

Nu este cazul prin 
masurile de 

STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 
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- Curatirea rotilor 
basculantelor inainte de 
parasirea punctelor de 
incarcare/descarcare 
- Suprimarea oricaror pierderi 
de material in timpul 
transportului prin acoperirea 
basculantelor 

prevenire si reducere 
propuse 

iunie 2011 

Emisii de noxe provenite de 
la utilajele ce executa lucrari 
de terasamente si recultivare 
(buldozere, excavatoare, 
tractoare, incarcatoare 
frontale) 

Intretinerea utilajelor pentru 
incadrare in normele de 
emisie specifice   

Nu este cazul prin 
masurile de 

prevenire si reducere 
propuse 

STAS 12574/1987, 
LEGEA nr. 104 din 15 
iunie 2011 
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1.3. Sol 
a). Rocile sterile si solul ce sunt excavate sunt folosite pentru 

rambleierea gropii remanente (“umplerea gropii rezultate din excavare”). Pentru 
refacerea ecologica a zonei inainte de recultivarea biologica ce cuprinde lucrări 
pedoameliorative, fertilizare anuală si lucrari de plantare/insamantare se vor 
desfasura urmatoarele actiunii: 

� Drenarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 
Prin drenarea apelor de suprafaţă se reduce sau chiar se evită procesul 

de înmuiere a rocilor, proces care le modifică acestora proprietăţile fizico-
mecanice.  

Pentru realizarea drenării apelor de suprafaţă s-au propus urmatoarele 
categorii de lucrari: 

- lucrări de desecare balti 
In vederea executarii lucrarilor de reprofilare a haldei, se impune 

desecarea prealabila a acumularilor temporare de apa printr-o retea de canale 
cu descarcare spre exteriorul zonei de lucru. Canalele de desecare  au caracter 
provizoriu cu urmatoarele elemente geometrice medii ale sectiunii transversale: 

H=2,5 m 
b=5,0m 
1:m=1:1 
S=18,75m2 
- canale de coasta 
Scopul principal al canalelor de coasta este de a evacua in timp util 

excesul de apa in perioadele cu precipitatii abundente, in vederea evitarii 
aportului suplimentar de infiltratii pe suprafetele potential instabile dar si 
pentru a preveni si reduce eroziunea de suprafata. 

Canalele de coasta se executa cu o panta longitudinala de 0,5% si se vor 
amplasa dupa definitivarea  lucrarilor de modelare si nivelare. 

 Acestea sunt lucrari special executate cu scopul prevenirii eroziunii 
solului pe taluzele a caror capacitate de colectare este relativ sporita, tinand 
cont de geometria finala a haldei. 

Cantitatea de apa scursa de pe halda (surplusul ramas dupa infiltratii) 
este preluata de canalele de coasta si dirijata catre debuseele oarecum natural 
formate dupa amenajare.  

Canalele de coasta se prevad in partea aval cu digulet compactat pentru 
marirea capacitatii de transport la viitura. 

Elementele geometrice ale sectiunii transversale: 
-h=0.50m- adancime sapatura in ax; 
-b=0.50m-latime canal la partea inferioara; 
-Lo=1,50m-latime canal la partea superioara; 
-1:m = 1:1 –inclinare taluz; 
-b2=0.50m –latime coronament digulet de retentie; 
-B=variabil- latime ampriza digulet; 
-1:m2= 1:2 – inclinare taluz aval digulet; 
-h2=0.40m – inaltime digulet in ax; 
- cubaj specific: 0,70 m3/m. 
- debusee 
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Au rolul de a prelua apele la viitura, de la canalele de coasta si de pe 
platoul de halda si taluze. 

Daca panta longitudinala a terenului este mare in vederea compensarii la 
valoarea de 0,5 – 2%, pot fi prevazute caderi din cleionaje din nuiele si butasi 
de salcie pentru a intra in vegetatie. La traversarea drumurilor de exploatare 
peste debusee pot fi prevazute podete din tuburi din beton. Lucrarile 
complementare  (caderile) sunt lucrari de tip usor si flexibile care se executa 
din materiale locale si se preteaza foarte bine la terenul cu consistenta redusa 
al haldei. 

Dupa realizarea lucrarilor de modelare debuseele proiectate se vor trasa 
pe zonele depresionare. 

Elementele geometrice ale sectiunii transversale sunt: 
-adancimea medie a debuseelor este 0,7 – 1,20m; 
-inclinarea taluzelor  1:m=1:2 ; 
-latimea la baza : b=1,5m; 
-cubajul specific:2,20 m3/m; 
- cleionaje simple 
Se aplică pentru compensarea pantei pe debuseele  amenajate. 
Cleionaje sunt lucrări flexibile, uşoare şi care intră rapid în vegetaţie 

ţinând cont că în construcţia acestora intră butaşi şi nuiele de salcie. 
Cleionaje simple, sunt împletituri de nuiele (garduri) ce se amplasează 

transversal pe firul debuşeelor, pentru oprirea eroziunii în albie şi să 
transforme cu timpul în baraje vii. De asemenea sunt folosite la compensarea 
pantei. 

Construcţia cleionajelor 
Cleionajele sunt construcţii din lemn şi ca materiale sunt necesare: pari, 

de preferat din esenţă tare (salcâm, stejar) cu diametrul de 12 cm şi lungi de 
1,70 – 2 m, nuiele de esenţe moi (salcie, plop, anin, etc) necesare pentru 
împletitură cleionaje, contrafixe, longrine, etc. acest material se procură din 
pădurile din zonă. 

Pe locul stabilit de amplasare se execută un şanţ perpendicular pe firul 
debuşeului lat de 30-40 cm şi adânc de 30 cm. Şanţul se continuă şi cu 
malurile debuşeului de o parte şi alta câte 1,50 – 2,50 m pentru a se face 
încastrarea lucrării în maluri. 

În şanţul executat se bat pari de salcâm sau stejar la distanţa de 40 cm 
unul de altul. Se introduc în pământ 0,50 – 1,0 m şi se lasă afară aproximativ 
1,0-1,2 m, se începe din fundul şanţului împletitură din nuiele până la 
suprafaţa solului, apoi şanţul se umple cu pământ şi se bate. În aval de 
gărduleţe se amplasează pe firul debuşeului două fascine, în aşa fel ca în aval 
de cleionaj să se formeze un radier lung de 1,0 – 1,20 m. Aceste fascine se 
prind de fundul debuşeului cu ţăruşi. Se continuă apoi împletitura până la 
înălţimea de 1,00 – 1,20 m deasupra fundului debuşeului. Parii se leagă între 
ei cu longrine iar pentru stabilitate se fixează bine în contrafixe. Atât poziţia 
împletiturii cât şi a longrinelor vor forma spre centrul cleionajelor un deversor 
de scurgere a apelor. 

În spatele cleionajelor se face un aterisment din pământ bătut. 
Aterismentul se plantează cu frasin, paltin. 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

494 

 

Fascinele se construiesc din nuiele de salcie, plop, salcâm, lungi de 
aproximativ 3 m, ce se leagă în snopuri, cu diametrul de 30 cm, cu sârmă 
galvanizată, la distanţa de 40-50 cm. 

Pentru a se obţine în timp „un baraj viu”, materialele folosite (nuiele, 
ţăruşi) trebuie să fie verzi, ţăruşii bătuţi cu mugurii în sus, pentru a se 
constitui în butaşi ce pornesc în vegetaţie. 

Taluzele debuşeelor se vor amenaja (taluza), iar materialul rezultat se va 
depune amonte de fiecare cleionaj, constituindu-se în aterismente, în vederea 
realizării pantei de compensaţie. 

Taluzele debuşeelor vor fi înierbate prin săpare manuală de şănţuleţe în 
care se însămânţează un amestec de ierburi perene sau ghizdei. Apoi vor fi 
plantaţi puieţii de frasin sau paltin la distanţe de 2/2 m. 

- drenuri de suprafata pe suprafete alunecate 
Se efectuează în zonele cu stagnare de apă mai mult de 2-3 luni anual, 

în scopul coborârii nivelului apei freatice, sau eliminării apei provenite din 
precipitaţii pentru a se evita înglobarea apelor in corpul  masei alunecate si 
inrautatirea caracteristicilor fizico-mecanice  ale pamanturilor.  

Drenurile de tip I – s-e amplaseaza  oblic fata de curbele de nivel, cu 
descarcare in debuseul proiectat. 

Este alcătuit din zidărie uscată (piatră brută) circa 40 cm la bază şi 
următorii 10 cm din pietriş la suprafaţă, drenul fiind căptuşit cu folie P.V.C. la 
partea inferioară şi pe taluzele săpăturii.  

Elementele secţiunii transversale sunt: 
b = 0,50 m;  
B = 0,80 m; 
h = 0,50 m 
Drenurile de tip II – s-e amplaseaza oblic faţă de curbele de nivel, fiind 

construite asemănător tipului I, dar sunt prevăzute la bază cu tub riflat (DN = 
110 mm) pentru a evacua un debit mai mare şi au panta longitudinală mai 
mică.  

Aceste drenuri se amplaseaza in partea amonte a zonei instabile avand 
capacitate sporita de transport, cu scopul de a evacua in timp util aportul de 
precipitatii provenite din amonte. 

Elementele secţiunii transversale ale drenurilor de tip II sunt: 
b = 0,50 m;  
B = 0,90 m; 
h = 0,70 m 
� Redimensionarea elementelor geometrice ale depozitului 

(retaluzarea şi terasarea) 
Lucrările de reprofilare şi terasare sunt necesare în cazul în care 

taluzurile depozitelor de steril au înclinări mari supuse pericolului de 
alunecare. De asemenea, prin reducerea unghiului de taluz se urmăreşte 
asigurarea vehiculării în siguranţă a utilajelor care lucrează la reamenajare şi 
la revegetare. 

-lucrari de reprofilare 
Înclinarea taluzurilor este un element critic în toate proiectele de 

remodelare a terenului. Taluzurile existente pot avea înclinări cuprinse între 
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26° – 35°, iar în cazuri extreme chiar peste 45 .̊ Înclinarea acestor taluzuri 
după retaluzare depinde de tipul de reutilizare a terenului. 

Înclinarea maximă a terenului se stabileşte pe baza tipului de material şi 
a destinaţiei ulterioare a terenului. Unghiul maxim permis pentru taluzurile 
marginale depinde atât de tipul de roci, cât şi de utilizarea finală a terenului. 

Taluzele de halda vor fi amenajate la o panta de maxim 30%, respectiv 
un unghi de taluz de 16°, dupa care vor fi împadurite cu salcam. 

- lucrari de terasare 
Taluzurile marginale cu o pantă mai mare de 33%, trebuie împărţite pe 

înălţime în mai multe subtrepte, prin construirea unor berme intermediare sau 
terase, pentru reducerea riscurilor de alunecare. 

Scopul terasării taluzelor este de a reduce energia hidraulică a apelor 
pluviale, datorata gradientului hidraulic, cu scopul de a preveni erodarea si 
subminarea acestora. De asemenea stabilitatea unui taluz creste daca are 
intercalate trepte cu berme cât mai mari posibil. 

Lăţimea platformei teraselor orizontale este de 5 m, iar înălţimea 
acestora (diferenţa de nivel dintre două terase consecutive) este de 5m. Prin 
normativul IF se admit abateri de pana la 5% fata de curba de nivel. 

Coeficientul de pantă la taluzul terasei este variabil datorita gradului de 
neuniformitate al pantei taluzelor. 

Cubajul specific: Vs=BH2/8=1,56m3/m. 
b). In cazul excavatiilor, codurile sau standardele inginereşti stabilesc 

pantele şi configuraţia terenului ce se impun in exploatare. Aceste coduri sau 
standarde au fost concepute în ani de experienţă şi de observare a celor mai 
eficiente moduri de a crea lucrari în condiţii de siguranţă. 

Tinand cont de modul de constructie proiectat au fost propuse 
urmatoarele lucrari: 

� Lucrari de  terasamente ce contau in sapatura mecanica cu 
buldozerul pentru micsorarea pantelor si asigurarea stabilitatii; 

� Nivelarea terenului si a platformelor de terasamente cu  
buldozerul prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat; 

Cele doua metode propuse implica variaţii ale tehnicilor de debleiere şi 
rambleiere. Stabilitatea taluzului este mărită prin reducerea forţelor de 
alunecare (descărcarea sau eliminarea părţii superioare a taluzului) şi/sau 
mărirea forţelor de rezistenţă (deplasarea materialului la baza taluzului) de-a 
lungul suprafeţei potenţiale de alunecare. 

� Lucrari de terasare 
Taluzele de excavare definitive au fost împărţite pe înălţime în mai multe 

subtrepte, prin construirea unor terase, pentru reducerea riscurilor de 
alunecare. Scopul terasării taluzelor este de a reduce energia hidraulică a 
apelor pluviale, datorata gradientului hidraulic, cu scopul de a preveni 
erodarea si subminarea acestora. De asemenea stabilitatea unui taluz creşte 
dacă are intercalate trepte cu berme cât mai mari posibile. 

Lăţimea platformei teraselor  orizontale este de 5 m, iar înălţimea 
acestora (diferenţa de nivel dintre două terase consecutive) este de 5m. Prin 
normativul IF se admit abateri de panta la 5% fata de curba de nivel. 

Coeficientul de pantă la taluzul terasei este variabil datorita gradului de 
neuniformitate al pantei taluzelor. Cubajul specific: Vs=BH2/8=1,56m3/m. 
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� Lucrari hidrotehnice si de gospodarire a apelor 
Controlul fluxului de apă este, de asemenea, important pentru 

minimizarea eroziunii şi înnămolirii atât pe terenul excavat, cât şi în zonele 
adiacente. Un sistem de drenaj corect proiectat trebuie să asigure creşterea 
rezervei de stabilitate, precum şi reducerea eroziunii taluzurilor şi scăderea 
riscului de înnămolire. 

Pentru a prelua apa scursa din zona colinara nordica Dealului Mare 
Runcurel s-a prevazut executia unui  canal de captare si drenaj cu descarcare 
in canalul Valea Runcurelu - L=1500 m, cu urmatoarele elemente b=4,0m, 
1:m=1:1,5, h var. 

Scurgerea superficială şi infiltrarea apei de-a lungul taluzurilor va fi 
redusa si prin plantarea vegetaţiei, deoarece salcamul are proprietatea de a 
arma solul, reducându-se astfel şi intensitatea procesului de eroziune. 

 c). Zona ocupata de constructii miniere (incinte, magazii, traseu banda, 
depozit carbune, nod de distributie, etc.). 

Platformele ocupate anterior cu instalaţii si construcţii cu diferite destinaţii 
din perimetrul minei vor fi ecologizate după demolarea construcţiilor existente, 

Lucrările de refacere a cadrului peisagistic sunt prevăzute pentru tot 
terenul aferent utilitatilor (incinte miniere si trasee de banda) si se vor realiza 
prin parcurgerea următoarelor etape: 

- dezafectarea construcţiilor; 
- strângerea molozului cu lama buldozerului pe o grosime de 0,30 cm si 

dupa caz in functie de calitatea sa încărcat cu excavatorul în autobasculanta si 
transportat in alte zone pentru a fi folosit ca material de rambleu la 
intretinerea drumurilor;  

- scarifîcarea terenului deoarece amplasamentul este tasat. Datorita 
tasărilor structura stratului fertil a fost distrusă, materia organica este lipsă.  

- aşternerea unui strat de material fertilizant în grosime de minim 30 cm. 
Acesta poate fi procurat de pe suprafetele agricole ce vor fi ocupate de 
exploatarile de lignit din zona. Această lucrare constă în incarcat material 
fertilizant şi descărcat în autobasculantă cu transport şi basculat în grămezi la 
5 m una de alta pe suprafaţa incintei. Acestea sunt împinse cu buldozerul şi 
aşternute în grosimi de 30 cm. 

In concluzie cultivarea terenurilor si refacerea calitatii solului este o 
cerinta obilgatorie astfel întrucat acestea au fost scoase din circuitul 
productiv, afectand peisajul si distrugand solul. În conditiile specifice tarii 
noastre, strategia de mediu are ca prim obiectiv renaturarea terenurilor 
folosite pentru alte activitati, lipsite de sarcini tehnologice. Deoarece 
cultivarea este o activitate obligatorie a societatii, ea este reglementata 
corespunzator printr-un sistem de legi adecvate (Legea 18/1991 - articolul 
80, Ordinul/ 202/2013 si Legea minelor 85/2003). Revegetarea  suprafeţelor  
reabilitate (agricol sau silvic)  este  dictată  de  morfologia  terenului,  pantă, 
aspect,  tipul  de  sol,  regimul  de  apă  din  sol,  gradul  de  aprovizionare  cu  
nutrienţi şi  drenajul  solului. 
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Tabelul VII.4.- FORMELE DE IMPACT ŞI A MĂSURILE CORESPUNZĂTOARE DE PREVENIRE, REDUCERE SI COMPENSARA A 
FORMELOR DE IMPACT - SOL 

IMPACT 
POTENTIAL 

TIPURI DE MASURI  

Obs. 
Norme aplicabile Responsabil  MASURI DE PREVENIRE MASURI DE REDUCERE 

MASURI DE 
COMPENSARE A 

IMPACTULUI 
REZIDUAL 

LUCRARI DE PREGATIRE A CAMPULUI MINIER PENTRU EXPLOATARE  

Deşeuri 
aruncate/depozitate 
direct pe sol 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de 
deşeuri amenajate din cariera  

Lichidarea practicilor de 
depozitare necontrolată pe 
amplasamentul lucrarilor 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Hotărârea nr. 856/2002 
Ordinul nr. 794/2012 

Dirigintele 
contractului 

Poluarea solului cu 
deseuri de uleiuri si 
carburanti 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de 
deşeuri amenajate din cariera. 
Echipamentul va fi verificat 
lunar de Dirigintele de santier 
pentru incadrarea din punct de 
vedere tehnic in normele de 
protectia mediului.  
Echipamentul care nu va fi 
corespunzator va fi scos din 
santier 
Folosirea numai a pompelor de 
umplere instalate la 
rezervoare pentru reumplerea 
echipamentelor 

Substante absorbante si 
indepartarea stratului de sol 
poluat 
 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Situatiile de poluare pot 
sa apara doar accidental 
prin incalcarea regulilor 
si disciplinei in munca 
Hotărârea nr. 856/2002 
Hotărârea nr. 235/2007 
 

Eroziunea/inmlastinirea 
solului din afara zonei 
exploatate prin scurgeri 
torentiale 

Defrisarea terenurilor se va 
limita doar la strictul necesar 
pentru anul in curs 

Intretinerea/decolmatarea si 
prelungirea canalelor ce 
deverseaza in Valea Paraului 
si Canalul Pilot 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Resturile vegetale 
depozitate necontrolat 
pe amplasament pot fi 
antrenate de cursurile 
de apa in perioadele cu 
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precipitatii abundente 
micsorand sectiunea de 
scurgere-risc de 
inundatii locale a 
zonelor din aval 

LUCRARI DE EXPLOATARE LIGNIT   

Deşeuri 
aruncate/depozitate 
direct pe sol 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de 
deşeuri amenajate din cariera  

Lichidarea practicilor de 
depozitare necontrolată pe 
amplasamentul lucrarilor 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Hotărârea nr. 856/2002 
Ordinul nr. 794/2012 

Titularul licentei 

Poluarea solului cu 
deseuri de uleiuri si 
carburanti 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de 
deşeuri amenajate din cariera. 
Echipamentul va fi verificat 
lunar de Dirigintele de santier 
pentru incadrarea din punct de 
vedere tehnic in normele de 
protectia mediului.  
Echipamentul care nu va fi 
corespunzator va fi scos din 
santier 
Folosirea numai a pompelor de 
umplere instalate la 
rezervoare pentru reumplerea 
echipamentelor 

Substante absorbante si 
indepartarea stratului de sol 
poluat 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Situatiile de poluare pot 
sa apara doar accidental 
prin incalcarea regulilor 
si disciplinei in munca 
Hotărârea nr. 856/2002 
Hotărârea nr. 235/2007 
 

Eroziunea solului prin 
scurgerea apei de pe 
suprafetele miniere 
(taluze si berme de 
haldare si excavare, 
suprafete ocupate de 
utilitati ce se 

Se va respecta geometria 
proiectata si limita de extindere 
a frontului de lucru 

Executarea de drenuri de 
suprafata, canale si debusee cu 
trepte de cadere pentru 
reducerea pantei 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 
Lege minelor 85/2003 
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dezafecteaza)  
Pierderea calitatii 
solului pe suprafetele 
afectate de lucrari 
miniere 

Se va limita extinderea lucrarilor 
la suprafetele strict necesare 
Nu se admite exploatare in afara 
perimetrului aprobat 

Lucrari specifice de modelare 
si recultivare 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Legea 18/1991 - 
articolul 80, Ordinul/ 
202/2013 si Legea 
minelor 85/2003 

LUCRARI MINIERE DE INCHIDERE  

Deşeuri 
aruncate/depozitate 
direct pe sol 

Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de 
deşeuri amenajate din cariera  

Lichidarea practicilor de 
depozitare necontrolată pe 
amplasamentul lucrarilor 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Hotărârea nr. 856/2002 
Ordinul nr. 794/2012 

Dirigintele 
contractului 

Poluarea solului cu 
deseuri de uleiuri si 
carburanti 

- Colectare      sistematică, 
controlată, depozitare şi/sau 
eliminare în depozitele de 
deşeuri amenajate din cariera.  
- Lichidarea practicilor de 
depozitare necontrolată pe 
amplasamentul lucrarilor 
- Folosirea vaselor colectoare a 
scurgerilor de ulei din depozite 
si utilitati.  
-Curatirea zilnica a zonei de 
depozitare de materiale 
contaminate. 
- Folosirea numai a pompelor de 
umplere instalate la rezervoare 
pentru reumplerea 
echipamentelor 

Substante absorbante si 
indepartarea stratului de sol 
poluat 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Situatiile de poluare pot 
sa apara doar accidental 
prin incalcarea regulilor 
si disciplinei in munca 
Hotărârea nr. 856/2002 
Hotărârea nr. 235/2007 
 

Eroziunea solului pe 
suprafetele miniere 
(taluze si berme de 
haldare si excavare, 
suprafete ocupate de 
utilitati ce se 

- Urmarirea vizuala a 
suprafetelor si se va evita 
crearea de zone de inmlastinire 
si ravene 

Nivelarea suprafetelor si 
recultivarea. 
Executarea de drenuri de 
suprafata, canale si debusee cu 
trepte de cadere pentru 
reducerea pantei 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 

Respectarea Proiectului 
tehnic de inchidere si 
ecologizare intocmit 
conf. Manualului de 
închidere a minelor 
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dezafecteaza)  

Cultivarea revegetarea 
si 
intretinerea vegetatiei 
existente 

Folosirea numai a 
ingrasamintelor aprobate de 
Dirigintele de santier; 

Solul vegetal, solul sau 
ingrasamintele vor fi testate si 
analizate in laboratoare 
specializate pentru a nu 
contine pesticide, metale grele 
sau orice alte materiale 
neacceptate 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere propuse 
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1.4.Peisajul si terenurile 

Pe termen lung, atenuarea impactului asupra caracterului peisajului si 
terenurilor se va realiza prin implementarea planului de închidere. Aceasta 
presupune crearea unui covor de vegetal pe suprafata haldei si taluzelor de 
excavaresi inundarea  parţială  a  carieri pana la cota + 135  pentru  a  crea  
un lac cu suprafata de 261 ha. In concluzie excavaţia carierei şi halda au 
modificat si vor continua sa o modifice caracterul local al peisajului, însă 
amplasamentul va fi complet reacoperit de  vegetaţie, cu  specii  autohtone,  în  
scopul  refacerii  comunităţilor de plante şi a modelelor naturale.  Deşi  vor  
apărea  modificări  permanente  ale  formei  existente  a  terenului,  peisajele  
tradiţionale  vor  fi  recreate  prin  replantări şi  reintroducerea  unor  forme  
asemănătoare  acolo  unde este posibil de folosinţă a terenurilor.   Modificarile 
topografice datorate activitatii miniere au un caracter permanent. Impactul  
acestor  structuri  asupra  peisajului  va fi atenuat  într-o  oarecare  măsură  
printr-o  proiectare  arhitectonică  de  natură să  integreze  structurile  miniere  
în  mediul  înconjurator,  aşa cum recomandă de altfel şi standardele în 
vigoare. 
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Tabelul VII.5.- 

IMPACT 
POTENTIAL 

TIPURI DE MASURI  

Obs. 
Norme aplicabile Responsabil MASURI DE PREVENIRE MASURI DE REDUCERE 

MASURI DE 
COMPENSARE A 

IMPACTULUI 
REZIDUAL 

LUCRARI DE PREGATIRE A CAMPULUI MINIER PENTRU EXPLOATARE  

Schimbarea folosintei 
terenului  

Defrisarea terenurilor se va limita doar la strictul necesar 
pentru anul in curs 

Recultivarea -  toate 
amplasamentele afectate 
vor fi abordate ca zone 
de reface peisagistică 

Legea 18/1991 - 
articolul 80, Ordinul/ 
202/2013 si Legea 
minelor 85/2003 

Dirigintele 
contractului 

LUCRARI DE EXPLOATARE LIGNIT   

Alunecarea zonei de 
haldare 

Verificarea permanenta prin 
studii geotehnice a geometriei 
haldei. 
Respectarea geometriei 
proiectate 
-inaltimea maximă la halda 
115 m (intre cotele 
+85÷+200);  
-numarul treptelor de halda: 
10 trepte (din care trei 
deasupra terenului natural pe 
taluzul nord-est si nord-vest); 
-inaltimea maximă a treptelor 
de depunere max.15m;  
-berma minima de lucru=150 
m; 
-unghiul de taluz general = 3°; 
-ungiuri de taluz marginal-
taluz nord-est = 8°;  
-taluz nord-vest = 6°.  

Regeometrizarea treptelor de 
cariera si halda 
Menţinerea vegetaţiei 
existente ori de câte ori va fi 
posibil, în special pe 
versanţii abrupţi, pentru a 
asigura stabilitatea pantei sau 
a vegetatie spontane 
arboricola, din zona taluzelor 
de halda si cariera 
Lucrari hidrotehnice si de 
gospodarire a apelor 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere  
propuse 

Legea minelor 85/2003 Titularul de licenta 
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Alunecarea zonei de 
excavare 

Verificarea permanenta prin 
studii geotehnice a geometriei 
carierei. 
Respectarea geometriei 
proiectate 
- unghiul de taluz general 
final la carieră  6-7° pe latura 
vestica, 12-13° pe latura de 
nord si 13-17° pe latura de 
sud; 
-inaltimea treptelor de lucru 
20-25 m la un unghi de taluz 
de 45°; 
- lăţimea bermelor este  de 
minim 180 m 

Schinbarea morfologiei 
terenului 

Menţinerea trăsăturilor de 
continuitate a formei terenului 
ori de câte ori va fi posibil (de 
exemplu zona pilierilor) şi 
minimizarea schimbărilor 
topografice ori de câte ori va 
fi posibil 

Recultivarea -  toate 
amplasamentele afectate vor 
fi abordate ca zone de reface 
peisagistică 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere  
propuse 

Legea 18/1991 - 
articolul 80, Ordinul/ 
202/2013 si Legea 
minelor 85/2003 

LUCRARI MINIERE DE INCHIDERE  

Lucrari de recultivare si 
modelare 

Elaborarea planului de închidere care să permită recultivarea 
Organizarea sistemelor de spaţii verzi în interiorul 
ansamblurilor va fi făcută astfel încât să se realizeze 
continuitatea cu peisajul natural în care nu se intervine (zona 
taluzelor de excavare unde vegetatia arboricola se poate 
dezvolta spontan) 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere  
propuse 

Legea 18/1991 - 
articolul 80, Ordinul/ 
202/2013 si Legea 
minelor 85/2003 

Dirigintele 
contractului 
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1.5.Mediul social si economic 
Formele de impact social şi economic se pot clasifica în două mari 

categorii: 
a. forme de impact direct – impactul asupra terenurilor; 
b. forme de impact indirect ce pot fi: 
- fizice – modificarea mediului natural 
- sociale - modificări provocate de consecinţele activitatii miniere  asupra 

persoanelor (venitur); 
- economice - fluxul de fonduri în comunitate sub formă de impozite, 

consum şi creştere a cererii de servicii, produse şi activităţi în zonele 
înconjurătoare. 
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Tabelul VII.6. 

IMPACT POTENTIAL 

TIPURI DE MASURI  

Obs. 
Norme aplicabile Responsabil MASURI DE 

PREVENIRE 
MASURI DE 
REDUCERE 

MASURI DE 
COMPENSARE A 

IMPACTULUI 
REZIDUAL 

LUCRARI DE PREGATIRE A CAMPULUI MINIER PENTRU EXPLOATARE SI LUCRARI DE EXPLOATARE LIGNIT  

Achizitia de terenuri - 

Terenuri 
achiziţionate in baza 
Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea 
pentru cauză de 
utilitate publică 

Nu este cazul prin 
masurile de reducere 

propuse 

Legea nr. 255/2010 
Hotărârea nr. 399/2018 
Hotărârea nr. 526/2019 

Titularul de licenta 

LUCRARI DE EXPLOATARE LIGNIT   
Întinerirea pieţei muncii  

Nu sunt necesare măsuri  in perioada de exploatare 

Factorii interesati, 
autoritatile locale, 

judetene si nationale in 
colaborare cu titularul 

activitatii 

Mentinerea cererii de servicii 
locale, 
Mentinerea resurselor fiscale 
colectate de autorităţile locale 
sub formă de impozite 
Afectarea sanatatii locuitorilor 
din zona de impact (zona 
Rovinari, Farcasesti Mosneni 
si Rosia de Jiu) – emisii de 
pulberi si zgomot 

Masurile de prevenire si reducere sunt cele 
prezente anterior pentru limitarea nivelului de 
pulberi si zgomot 

Nu este cazul prin 
masurile de reducere 

propuse 

STAS 12574/1987, LEGEA 
nr. 104 din 15 iunie 2011, 
Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 

Titularul de licenta 

Afectarea surselor de apa 
pentru locuitorii din zona de 
impact (zona Rovinari, 
Farcasesti Mosneni si Rosia 
de Jiu) – emisii de pulberi si 
zgomot 

In zona direct afectata de asecare (satele Rosia 
de Jiu si Farcasesti Mosneni) se va urmari ca 
populatia sa aiba asigurat debitul specific pentru 
nevoi gospodaresti conf. SR 1343-1/2006 

In zona direct afectata 
de asecare (satele Rosia 

de Jiu si Farcasesti 
Mosneni) exista sistem 
de alimentare cu apa ce 

are ca sursa foraje 
miniere 

Conform observatiilor din 
timpul deplasarilor in teren 
in fantanile populatiei 
nivelul apei a scazut sau 
chiar in perioada secetoasa 
lipseste. Conform 
estimarilor si urmaririlor 
nivelul freatic se reface in 

Titularul de licenta 
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corpul haldei treptat pe 
masura rambleierii 
excavatiilor, lucru confirmat 
si de unii locuitori ai satului 
Farcasesti Mosneni. 

LUCRARI MINIERE DE INCHIDERE  

Riscuri sociale şi economice 
legate de închiderea ulterioară 
a carierei (pierdere locuri de 
munca) 

Planificarea unor activitati economice alterantive pe durata exploatarii 
carierei pentru a face tranzitia catre etapa de inchidere 
Valorificarea patrimoniului. In conformitate cu prevederile Ord. 
nr.116/166.725 din 1998 actiunea de valorificare a patrimoniului face parte 
integranta din actiunea de inchidere a minelor. 
Posibilitatile de valorificare a mijloacelor fixe vor fi analizate detaliat pe 
baza listei cu mijloacele fixe în etapele următoare de proiectare, la 
închiderea efectivă a carierei parcurgerea următoarelor etape de analiză: 
- inventarierea activelor, care ar putea avea şi alta utilizare decât 
pentru activităţi miniere; 
- consultarea unităţii privind interesul acestuia pentru valorificarea 
activelor respective; 
- consultarea comunităţii privind interesul pentru folosirea activelor 
devenite disponibile; 
- punerea la dispoziţia autorităţilor locale pentru înfiinţarea de 
întreprinderi comunitare. 
Conform anexei V din ''Manualul de închideri'' costurile prohibite de 
demolare pot fi compensate de costuri mai scăzute pentru menţinerea 
structurii în condiţii bune pentru o viitoare valorificare. 

Factorii interesati, autoritatile locale, judetene si 
nationale in colaborare cu titularul activitatii 
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1.6.Biodoversitatea 

Tabelul VII.7.- 

IMPACT  

TIPURI DE MASURI  

Obs. 
Norme aplicabile Responsabil MASURI DE PREVENIRE MASURI DE 

REDUCERE 

MASURI DE 
COMPENSARE A 

IMPACTULUI 
REZIDUAL 

LUCRARI DE PREGATIRE A CAMPULUI MINIER PENTRU EXPLOATARE  
1.Pierderea, deteriorarea sau 
fragmentarea habitatului 

Defrisarea terenurilor se va limita doar la strictul necesar 
pentru anul in curs 

Recultivarea -  toate 
amplasamentele afectate 
vor fi abordate ca zone 
de reface peisagistică 

Legea 18/1991 - 
articolul 80, Ordinul/ 
202/2013 si Legea 
minelor 85/2003 

Dirigintele 
contractului 

2. Perturbarea și/sau dislocarea 
speciilor sensibile 

 Programarea defrisării in lunile august- octombrie cand speciile de 
animale  au ajuns la maturitate, inca sunt activi si isi pot ocupa 
habitate noi  pentru adăpost si rezerve de hrană pentru iarnă. 

 Monitorizarea suprafetelor nou decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor identificati in habitate similare de către un 
expert in biodiversitate; 

 Instruirea muncitorilor in sensul ocolirii si evitarea uciderii 
exemplarelor intalnite si semnalarea prezentei acestora  expertului 
in biodiversitate. 

4. Mortalitate 

LUCRARI DE EXPLOATARE LIGNIT   
1.Pierderea, deteriorarea sau 
fragmentarea habitatului 

Decopertarea terenurilor se va 
limita doar la strictul necesar 

Regeometrizarea 
treptelor de cariera si 
halda 
Menţinerea vegetaţiei 
existente ori de câte ori 
va fi posibil, în special 
pe versanţii abrupţi, 
pentru a asigura 
stabilitatea pantei sau a 
vegetatie spontane 
arboricola, din zona 
taluzelor de halda si 
cariera 

   

2. Perturbarea și/sau dislocarea 
speciilor sensibile 

 Programarea decopertării  in lunile 
august- octombrie cand speciile de 
animale  au ajuns la maturitate, inca 
sunt activi si isi pot ocupa habitate 
noi  pentru adăpost si rezerve de 
hrană pentru iarnă. 

 Monitorizarea suprafetelor nou 
decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor identificati 
in habitate similare de către un 
expert in biodiversitate; 

 Instruirea muncitorilor in sensul 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere  
propuse 

Legea minelor 
85/2003 

Titularul de licenta 
Mortalitate Nu este cazul prin 

masurile de prevenire si 
reducere  
propuse 

Legea 18/1991 - 
articolul 80, Ordinul/ 
202/2013 si Legea 
minelor 85/2003 
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ocolirii si evitarea uciderii 
exemplarelor intalnite si semnalarea 
prezentei acestora  expertului in 
biodiversitate. 

Lucrari hidrotehnice si 
de gospodarire a apelor 
Recultivarea -  toate 
amplasamentele afectate 
vor fi abordate ca zone 
de reface peisagistică 

LUCRARI MINIERE DE INCHIDERE  
 Modificări ale componenței 
speciilor (flora și faună) 

Elaborarea planului de închidere care să permită recultivarea 
Organizarea sistemelor de spaţii verzi în interiorul 
ansamblurilor va fi făcută astfel încât să se realizeze 
continuitatea cu peisajul natural în care nu se intervine (zona 
taluzelor de excavare unde vegetatia arboricola se poate 
dezvolta spontan) 

   

Colonizarea sitului de către 
specii noi, străine și 
invadatoare 

Nu este cazul prin 
masurile de prevenire si 

reducere  
propuse 

Legea 18/1991 - 
articolul 80, Ordinul/ 
202/2013 si Legea 
minelor 85/2003 

Dirigintele 
contractului 
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2. Descrierea măsurilor de monitorizare propuse 
 

În conformitate cu Ordinul 269/2020, în acest Capitol este prezentata 
monitorizarea performantei componentelor de mediu în activitatea miniera de 
exploatare lignit din perimetrul Rosia de Jiu.  

În cadrul procesului de monitorizare, este important sa se faca distinctie 
între monitorizarea unei interventii sau actiuni antropice si monitorizarea 
sistemului de evaluare a impactului asupra mediului. Evaluarea impactului 
asupra mediului reprezinta o prognoza la un moment dat a impactului pe care 
o actiune proiectata îl genereaza asupra mediului. 

Implementarea monitorizarii implica, pe de o parte, verificarea modului 
în care s-a aplicat proiectul, conform specificatiilor prevazute si aprobate în 
documentatia care a stat la baza evaluarii impactului si, pe de alta parte, 
verificarea eficientei masurilor de minimizare în atingerea scopului urmarit. 

Monitorizarea este implementata cu respectarea unui set de norme 
legislative: planificarea folosirii terenului, proceduri de control a poluarii etc. 
Rolul monitorizarii consta în a evidentia daca functionarea unui obiectiv 
respecta conditiile impuse la momentul aprobarii sale. 

Programul de monitorizare va trebui sa fie coordonat cu masurile de 
minimizare aplicate în timpul implementarii proiectului si anume: 

- sa furnizeze feedback pentru autoritatile de mediu si pentru autoritatile 
de decizie despre eficienta masurilor impuse; 

- sa identifice necesitatea initierii si aplicarii unor actiuni înainte sa se 
produca daune de mediu ireversibile. 

Programul de monitorizare de mediu va fi mentinut si actualizat pe toata 
durata exploatarii si cuprinde urmatoarele etape: 

- 1. monitorizarea în faza premergatoare exploatarii; 
- 2. monitorizarea în perioada de exploatare; 
- 3. monitorizarea în perioada de post-inchidere si refacere a mediului.  
Costurile lucrarilor de monitorizare aferente fazei premergatore 

exploatarii si perioadei de exploatare sunt suportate de titularul de licenta si 
sunt asigurate din surse proprii. 

Sumele aferente costurilor monitorizarii in perioada de postanchidere 
sunt constituite in perioada de activitate de titularul licentei de exploatare 
conform Ord. 202/2013 si reprezinta valoarea Cap. 4.1 din devizul general 
aferent Planului de refacere a mediului. 

 
1. Monitorizarea în faza premergatoare exploatarii 
 
Monitorizarea activitatilor în faza premergatoare exploatarii include 

activitati de inspectie de mediu, studii si observatii asupra biodiversitatii, 
colectare si analizare a datelor aferente acestei faze. 

Vor fi definite conditiile initiale, în special din punct de vedere al 
biodiversitatii. De asemena se va stabili conformarea cu practicile de exploatare 
aprobate si existenta unor masuri de diminuare a efectelor negative. 
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2. Monitorizarea în perioada de exploatare 
� Monitorizarea stabilitatii 

Monitorizarea stabilităţii taluzurilor finale ale carierei şi a golurilor de 
excavare  

Stabilitatea taluzelor de cariera se urmareste a fi asigurata prin 
asigurarea elementelor geometrice proiectate conform „Studiu geotehnic privind 
comportarea in timp a taluzelor de lucru si definitive la cariera Rosia, simbol 805-
554/2000”. 

În vederea urmăririi taluzelor finale ale carierei şi pilierilor de protecţie, 
se impun următoarele măsuri: 

� respectarea elementelor geometrice definitive: 
-inaltimea maximă la halda 115 m (intre cotele +85÷+200);  
-numarul treptelor de halda: 10 trepte (din care trei deasupra terenului 
natural pe taluzul nord-est si nord-vest); 
-inaltimea maximă a treptelor de depunere max.15m;  
-berma minima de lucru=150 m; 
-unghiul de taluz general = 3°; 
-unghiuri de taluz marginal-taluz nord-est = 8°;  
-taluz nord-vest = 6°.  
� redarea in circuitul productiv a terenurilor coraborata cu lucrari 

pentru asigurarea stabilitatii (lucrari de terasare, lucrari hidrotehnice si de 
gospodarire a apelor in scopul cresterii si asigurarii stabilitatii); 

� urmărirea prin observaţii directe - supravegherea continuă a 
taluzelor, cu notarea în "Registrul de control al taluzelor" a problemelor noi care 
apar în taluze sau în zonele limitrofe carierei, cu referire la: 

– problemele geologice şi hidrogeologice; 
– alunecări de teren; 
– apariţia de izvoare în taluze; 
– măsurători asupra evoluţiei nivelului piezometric în câmpul carierei; 
� urmărirea prin măsuratori sistematice a dinamicii taluzelor cu 

raportare la un punct fix (stabil), situat de regulă în afara perimetrului carierei. 
 

7.1.2. Monitorizarea stabilităţii haldelor şi iazurilor de decantare  
Având in vedere condiţiile geomorfologice ale haldei in scopul creşterii 

gradului de stabilitate si asigurării condiţiilor optime tehnice si economice 
“Studiu geotehnic pentru halda interioara cariera Rosia de Jiu, simbol 805-
808/2009” recomanda urmatoarea geometrie maxima proiectata a haldei: 

- unghiul de taluz general final la carieră  6-7° pe latura vestica, 12-13° 
pe latura de nord si 13-17° pe latura de sud; 

-inaltimea treptelor de lucru 20-25 m la un unghi de taluz de 45°; 
- lăţimea bermelor este  de minim 180 m 
Documentele care trateaza proiectarea, realizarea si conservarea haldelor 

din industria miniera sunt Prescriptiile tehnice privind proiectarea realizarea si 
conservarea haldelor – PT – C  - 39, Normativ privind comportarea in timp a 
constructiilor, indicativ P 130-1999, Proiectele de executie si Studiile 
geotehnice. 

Lucarile de monitorizare a haldelor de steril propuse in documentatiile 
citate anterior sunt: 
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� urmarirea respectatii elementelor geometrice proiectate ale haldei; 
� urmarirea asigurarii conditiilor necesare pentru evacuarea dirijata 

a apelor de suprafata si a celor de infiltratie, prin rigolele executate de-a lungul 
taluzului, jompurilor, statiilor de pompare si conductelor de refulare; 

� urmarirea respectarii procesului tehnologic de haldare continua si 
uniforma. Se impune ca, în procesul de haldare, o atentie deosebita sa se 
acorde la înfratirea treptelor de halda cu taluzele definitive ale carierei, pentru a 
nu se crea zone favorabile acumularii apelor în corpul haldei sau la baza 
acesteia. 

� urmărirea prin măsuratori sistematice a dinamicii taluzelor cu 
raportare la un punct fix (stabil), situat de regulă în afara perimetrului haldei. 

 
Monitorizarea stabilitatii presupune urmatoarele lucrari: 
a) stabilirea aliniamentelor topografice (in functie de observatiile 

consemnate in urma supravegherii vizuale); 
b) masuratori topografice; 
c) inregistrarea masuratorilor, analiza si interpretarea rezultatelor 

masuratorilor. 
Amplasamentul aliniamentelor topografice va fi redat pe planuri la sc. 

1:200, 1:500, 1:1000. 
Inregistrarea masuratorilor  se va face in tabele centralizatoare, cu 

rubrici separate pentru deplasarile orizontale si verticale, masurarea 
deplasarilor facandu-se in raport cu reperele fixe de pe cadrul perimetrului de 
protectie. 

In cazul aparitiei crapaturilor si fisurilor in corpul haldei/carierei si 
terenurile invecinate, pentru monitorizarea acestora trebuie evaluate 
urmatoarele elemente: 

- forma de propagare a crapaturii sau fisurii (linii drepte, curbe continue 
sau intrerupte, in zigzag); 

- orientarea, deschiderea, adancimea si lungimea crapaturii; 
- gradul de raspandire pe suprafata terenului etc. 
Pentru urmarirea in timp a evolutiei crapaturilor sunt necesare repere 

speciale, dispuse de ambele parti ale crapaturii. Distanta dintre repere se va 
masura periodic, rezultatele obtinute fiind centralizate sub forma tabelara. 

Evolutia in timp a crapaturilor se va reprezenta grafic sub forma de 
diagrame. 

Determinarea    deplasărilor    orizontale    se   face   prin    variaţia 
coordonatelor în intervalul dintre măsurători şi anume: 

1

1

−

−

−=∆
−=∆

iii

iii

YYY

XXX
 

Deplasarea orizontală se obţine din: 

 22
iii yxl ∆+∆=∆  

Direcţia deplasării este dată de formula: 

i

i

i
x

y
tg

∆
∆

=θ  

Determinarea   deplasărilor   verticale   corespund   variaţiei   cotelor   în 
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intervalul dintre două măsurători: 
 1−−=∆ iii ZZZ  
S-e determina şi viteza mişcărilor tasărilor: 

t

l
V i

ad

∆
=  

Semnalul deplasării se calculează folosind deplasările orizontale. Se ia 
timpul to, denumit timpul actual, delimitat de ultimele doua măsurători. 
Acestui timp îi corespunde deplasarea dto pe care o reţinem ca deplasarea la 
timpul actual. Timpul precedent t este cuprins între penultima si 
antepenultima măsurătoare, deplasarea la timpul precedent fiind dt. 

Deplasările menţionate servesc la calculul semnalului deplasării care, in 
ipoteza to = t, se determină cu relaţia: 

 1001 ⋅






 −=∆±
dt

dt
d o  

În care ±∆d este semnalul deplasării exprimat în procente. 
 În funcţie de mărimea deplasărilor orizontale dto, respectiv dt se 

pot distinge trei cazuri: 
1. pentru dto < dt → - ∆d (semnal negativ al deplasării), 
2. pentru dto = dt → - ∆d = 0 (semnal nul al deplasării), 
3. pentru dto > dt → + ∆d (semnal pozitiv al deplasării), 
 Cu privire la semnificaţia semnalului deplasării pentru stabilitate 

menţionăm că semnalul negativ al deplasării exprimă o stare bună a stabilităţii 
deoarece deplasările sunt în curs de atenuare. Pe de altă parte, semnalul 
pozitiv al deplasării, inclusiv semnalul nul exprimă o stare incertă a siguranţei 
în exploatare, întrucât deplasările sunt din ce în ce mai mari în cazul 
semnalului pozitiv sau prezintă o creştere constantă atunci când semnalul 
deplasării este nul. 

În ultimele două cazuri de mai sus zona trebuie trecuta sub observaţie 
geotehnică de specialitate, cu caracter permanent, pentru cunoaşterea 
fenomenului de reducere a rezervei de stabilitate, în vederea adoptării 
măsurilor de protecţie. De asemenea, în funcţie de evoluţia fenomenului se pot 
adopta chiar măsuri de creştere a rezervei de stabilitate. 

În cazul în care intervalele de timp dintre două măsurători consecutive 
nu sunt egale (to ± t) se introduce un coeficient de corecţie. Astfel, pentru cazul 

tc < t, se calculează coeficientul 
t

t
o=α , iar formula de calcul a semnalului 

deplasării devine: 

1001 ⋅






 −=∆±
dt

dt
d o

α
 

Pentru situaţia în care t < to, coeficientul 
t

t
o=α  şi 

1001 ⋅






 −=∆±
dt

dt
d o

α

 
Detalierea lucrarilor de monitorizare (parametrii monitorizati, frecventa, 

responsabilitati si modul de raportare al datelor) se face in “Documentatia de 
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supraveghere a haldelor” conform Cap.IV, art. 4.4 din Prescriptiile tehnice privind 
proiectarea, realizarea si conservarea haldelor – PT–C-39 si/sau Instructiunile de 
urmarire curenta  impuse de pct. 3.1.5 din Normativ privind urmarirea 
comportarii in timp a constructiilor P 130-1999.
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Tabelul VII.8. 
Cerinta de 

monitorizare 
Sursa cerintei de monitorizare 

(referinta primara) Frecventa 

Monitorizarea carierei  

Prescriptii tehnice privind proiectarea realizarea si 
conservarea haldelor – PT – C  - 39; 
Normele specifice de protectia muncii pentru 
extragerea substantelor minerale utile in cariere cu 
mijloace mecanizate – PARTEA I – LIGNIT, 
aprobate cu Ord 741/2000; 
Normativ privind urmarirea comportarii in timp a 
constructiilor,  P 130-1999 
Manualului de inchidere a minelor, aprobat cu 
Ordin 273/2001 

Permanenta in perioada de activitate conf. PRESCRIPTII TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA REALIZAREA SI 
CONSERVAREA HALDELOR – PT – C  - 39 si NORMELE SPECIFICE DE PROTECTIA MUNCII PENTRU 
EXTRAGEREA SUBSTANTELOR MINERALE UTILE IN CARIERE CU MIJLOACE MECANIZATE – PARTEA I 
– LIGNIT, aprobate cu Ord 741/2000 
In perioada postinchidere monitorizarea se face conform cerintelor stabilite in Proiectul tehnic de inchidere si refacere 
a mediului, intomict dupa cerintele Manualului de inchidere a minelor, aprobat cu Ordin 273/2001, anexa VI – 
monitorizarea postanchidere.  
In faza actuala de dezvoltare a carierei a fost intocmit conf. Legii minelor 85/2003, art. 20  Planul iniţial de 
încetare a activităţii, simbol 901-745/2017. Perioada de monitorizare propusa este:  
- postînchidere (trei ani)  
-perioada de garanţie a lucrărilor (doi ani): 

Intocmesc si intretin la 
zi Documentatia de 
supraveghere a 
stabilitatii taluzelor 

Art. 4.5 – PT – C  - 39 
Art. 96 – Ordin 273/2001 
Art. 5.6 - P 130-1999 

- personalul de supraveghere a activitatii efectueaza observatii zilnice asupra stabilitatii ce se consemneaza in caietul de 
observatii; 
- caietul de observatii este verificat cel putin o data pe saptamana de responsabil din randul personalului tehnic al sectiei 
sau sectorului numit prin decizie de conducerea unitatii; 
- responsabil din randul personalului tehnic al sectiei sau sectorului numit prin decizie de conducerea unitatii 
consemneaza in registrul de supravrghere saptamanal starea tehnica  
- halda va fi observata vizuala cel putin o data pe luna, in afara persoanalului de mai sus  si de un geolog specializat in 
probleme ingineresti. 

Art. 4.6 – PT – C  - 39 
Art. 95(3) – Ordin 273/2001 -registrul de supraveghere este verificat lunar de conducatorul unitatii. 

Art. 4.7 – PT – C  - 39 -controlul geometriei in formare se face anual sau ori de cate ori este necesar, prin masuratori instrumentale executate 
de personalul compartimentului de topografie al unitatii sau comandate unor alte unitati specializate 

Art. 4.9– PT – C  - 39 

Prin grija compartimentului geologic al unitatii se executa periodic lucrari de laborator pentru controlul consistentei 
rocilor moi, haldate sub influienta umiditatii, precum si pentru urmarirea variatiei caracteristicilor fizico-mecanice ale 
celorlalte tipuri de roci haldate sau din fundament 
Anual, pe baza documentelor de urmarire realizate pentru fiecare halda, se actualizeaza situatia haldelor si se fac 
propuneri de masuri pentru imbunatatirea starii tehnice a acestora. Propunerile de masuri vor cuprinde, dupa caz, studii 
si expertize geotehnice si hidrologice, proiecte pentru stabilizarea haldelor, lucrari de amenajare si de replantare sau 
recultivare a terenurilor ocupate de halde etc 
Unitatile care au in administrare halde de steril inainteaza persoanei juridice la sfarsitul fiecarui an, dar nu mai tarziu 
de 15 decembrie, situatia haldelor, intocmita la zi. 

Nota: Detalierea lucarilor de monitorizare (parametrii monitorizati, frecventa, responsabilitati si modul de raportare al datelor) se face in “Documentul de evidenta si 
supraveghere” conform Cap.IV, art. 4.4 din Prescriptiile tehnice privind proiectarea, realizarea si conservarea haldelor – PT–C-39 si/sau Instructiunile de urmarire curenta  impuse de pct. 
3.1.5 din Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor P 130-1999, in corelare cu situatia prezentata in Programul anual de exploatare. 
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� Monitorizarea evacuarii apei din incintele administrative Vest si 
Est 

Managementul si ameliorarea impactului asupra calitatii apelor de 
suprafata si subterane determinat de sursele istorice ca si din sursele 
anticipat sa fie create în exploatarea miniera sunt printre cele mai 
importante probleme de mediu ce vor trebui tratate pe toata durata 
activitatii miniere. 

In acest scop titularul activitatii are implementat un program de 
monitorizare impus de Autorizatia de Gospodarire Ape 124/11.07.2020 si 
124/11.07.2020 , ce va fi adaptat conform evolutiei fluxului de exploatare. 

Punctele de monitorizare a apelor evacuate stabilite în prezent sunt : 
Incinta Est – apa menajera Canalul Pilot (X=379025; Y=257520).  
Incinta Vest -  apa menajera Canalul V.Paraului (X=361842; 

Y=356931). 
Canalul Pilot – apa de asecare (X=378245; Y=354400). 
Canalul V. Paraului – apa de asecare 
Monitorizarea calitatii apei - indicatorii monitorizati în prezent pentru 

analiza fizico-chimica a probelor de apa sunt prezentati in tabelele 
urmatoare in concordanta cu Autorizatiile de gospodarire ape. 
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Tabelul VII.9.-MONITORIZAREA APA MENAJERA 

NR.CRT PARAMETRU Unitate de 
masura Metoda de amnaliza Valori 

admise 

Frecventa 
de 

determinare 

1 ph u ph 
SR EN ISO 
10523:2012 6,5-8,5 

Trimestrial 

2 Materii in suspensie mg/dmc SR EN 872:2005 60 

3 CCO - Cr mgO2/dmc SR ISO 6060-96 125 

4 Sulfati mg/dmc STAS 8601-70 200 

5 CBO5 mgO2/dmc 
SR EN 1899-1:2003 
SR EN 1899-2:2002 25 

6 Detergenti sintetici mg/dmc SR ISO 7875 2:1996 0.5 

7 Fosfor total mg/dmc 
SR EN ISO 687:2005, 

pct. 8 1 

8 Azotiti mg/dmc SR ISO 7890-3:2000 1 

9 Azotati mg/dmc STAS 8601-70 10 

10 Azot amoniacal (NH4) mg/dmc SR EN 26777:2002 2 

11 Cloruri mg/dmc SR ISO 9297:2001 100 

12 
Reziduu filtrat la 105 
gr.Celsius mg/dmc 

STAS 9187-84 1000 

13 

Substante extractibile cu 
solventi mg/dmc 

SR 7587:1996 cap4. 
EPA 1664:2010, rev. 

B, pct. 7.10 
20 

 
Tabelul VII.10.-MONITORIZAREA APA DE ASECARE 

NR.CRT PARAMETRU Unitate de 
masura Metoda de amnaliza Valori 

admise 

Frecventa 
de 

determinare 

1 ph u ph 
SR EN ISO 
10523:2012 

6,5-8,5 

Trimestrial 

2 Materii in suspensie mg/dmc SR EN 872:2005 60 

3 CCO - Cr mgO2/dmc SR ISO 6060-96 100 

4 
Reziduu filtrat la 105 
gr.Celsius mg/dmc 

STAS 9187-84 
1000 

5 Fe total ionic mg/dmc 
SR EN ISO 
11885:2009 

1 

6 Calciu mg/dmc SR EN ISO 
11885:2009 

200 

7 Magneziu mg/dmc 50 

8 
Fenoli 

mg/dmc 

SR ISO 6431:2001 
SR ISO 

6431:2001/C91:2006 

0.1 

9 Cloruri mg/dmc SR ISO 9297:2001 100 

10 Sulfati mg/dmc STAS 8601-70 200 

Parametrii si metodele vor fi evaluate periodic si ajustate sau 
actualizate dupa caz, in concordanta cu actele de reglementare si 
modificarile legislative. 
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În cazul in care din monitorizare se constata, depasirea nivelului 
prestabilit în actele de reglementare  se va declansa o serie de actiuni de 
identificare a cauzelor, naturii si interventiei necesare.  

Reteaua de monitorizare este alcatuita din: 
a) puncte de monitorizare trimestriala a calitatii apei evacuate; 
b) monitorizare în puncte noi legate de activitatile miniera in cazul in 

care se constata poluarea apei pentru a caracteriza intinderea poluarii, 
cauzele si metodele de remediere. 

Monitorizarea debitului evacuat volumul apelor evacuate  si conditiile 
este stabilit in actul de reglementare (Autorizatia de Gospodarire Ape) prin 
metode specifice de estimare – breviare de calcul conform STAS 1846-90 si 
STAS 9470/73. 

Punctele de monitorizare sunt cele in care se executa monitorizarea 
calitatii apei evacuate. 

 
� Monitorizarea calitatii aerului 

Amplasamentul punctelor de monitorizare a aerului trebuie sa ia în 
considerare mai multi factori specifici activitatii miniere, respectiv: 

- activitatea miniera este situata într-o zona cu clima temperata, cu 
anotimpuri distincte, iar conditiile „aride” pot aparea tot anul, ceea ce poate 
duce la conditii de emisii de pulberi; 

- se vor desfasura operatiuni si activitati numeroase pe tot perimetrul 
minier ce genereaza pulbei; 

- mai multe zone locuite se învecineaza cu amplasamentul investitiei, 
în special locuitorii satului Farcasesti Mosneni si Rosia de Jiu. 

- activitatea miniera este situata într-o zona cu o topografie complexa 
si diverse bariere naturale de vegetatie. 

- activitatile miniere îsi vor schimba amplasamentul pe parcursul 
functionarii exploatarii miniere. 

Având în vedere terenul complex, vegetatia existenta si suprafata 
ocupata de lucrarile de investitii, este dificila o localizare a punctelor de 
monitorizare care sa reprezinte atât calitatea aerului din regiune cât si 
impactul specific determinat de investitie, de aceea se propune mentinerea 
punctelor de monitorizare impuse de Autorizatia de mediu nr. 44/2017. 

Considerentele de amplasare cuprind apropierea de zonele locuite 
afectate, conditiile de acces-drumuri, existenta utilajelor miniere. 

Punctele de monitorizare sunt materializate pe planul de situatie 
anexat, iar metoda de analiza conform STAS 12574/1987. 

  
Tabelul VII.11.-MONITORIZAREA PULBERI SEDIMENTABILE 

 

PUNCT DE RECOLTARE 
( PRELEVARE) 

INDICATOR 
DETERMINAT 

10195/1975 
Frecventa 

C.M.A 
STAS 

12574/1987 
Limita sat Rosia de Jiu Pulberi 

sedimentabile 
lunara 17 

g/mc/luna Limita sat Farcasesti Mosneni 
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� Monitorizarea nivelului de zgomot 
Plecand de la considerentele de amplasare a lucrarilor de exploatare 

lignit in raport cu zona locuita se propune monitorizararea zgomotului în 
urmatoarele puncte: 

 
Tabelul VII.12.-MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT 

 
PUNCT 

MONITORIZARE 
Indicator 

monitorizat 
Metoda de 

analiza 
Valoare limita conf  

SR 10009/2017  Frecventa 

Limita sat Rosia 
de Jiu 

Nivel de zgomot SR ISO 1996-
2:2008  

- 65 dB(A) la limita incintei industriale, 
 - 60 dB(A) la limita proprietatii in cazul 

in care proprietatea include pe langa 
cladire si un teren cu destinatia curte,  

- 50 dB(A) la fatada cladirii in cazul in 
care proprietatea include pe langa cladire 
si un teren cu destinatia curte, dar fatada 
cea mai expusa este pozitionata la limita 
proprietatii, pe directia sursei de zgomot. 

lunara 
Limita sat 
Farcasesti 
Mosneni 

 
� Monitorizarea solului 

Toate opreratiunile legate de sol începând cu decopertarea si 
terminând cu operatiunile legate de refacerea ecologica a profilului de sol 
trebuie sa fie efectuate sub îndrumarea unui specialist pedolog. Acesta 
superviza reconstructia ecologica a haldei. Dupa realizarea etapei I din 
procesul de recultivarare – modelarea terenului, pedologul va ridica probe 
pentru analiz agrochimica. Datele analitice îi vor permite sa stabileasca 
eventualele doze de îngrasaminte minerale sau organice necesare sporirii 
fertilitatii orizontului superior al solului. Va coordona activitatea de 
însamântare sau de plantare. În perioada de dupa realizarea 
plantarii/semanarii productiilor obtinute vor fi comparate cu cele planificate 
sau cu productiile obtinute pe terenurile naturale constituie un factor de 
monitorizare al calitatii solurilor si florei. 

 
� Monitorizarea deseurilor 

Deseuri extractive - au fost elaborate „Proceduri de control si 
monitorizare a depozitelor de deseuri/reziduuri din industriile extractive” in 
conformitate cu Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind gestionarea deseurilor din industriile extractive 
transpusa in legislatia romaneasca prin Hotarare nr. 856/2008 privind 
gestionarea deseurilor din industriile extractive.  

Procedurile de monitorizarea a stabilitatii haldei, frecventa si 
parametrii sunt prezentate anterior. 

Deseuri neextractive - cunoasterea compozitiei si caracteristicilor 
deseurilor generate este o cerinta implicita a legislatiei din domeniu. 
Deseurile supuse acestei prevederi sunt: 

-deseurile periculoase generate pe amplasament (cele care contin 
hidrocarburi ); 

- deseurile inerte si nepericuloase. 
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În privinta acestor deseuri, reglementarile actuale nu cer testarea 
pentru a determina compozitia sau caracteristicile fizico-chimice ci doar 
monitorizarea gestiunii si raportarea conform HG 856/2002. 

Evidenta gestiunii deseurilor se face pe fiecare tip in parte in 
conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la H.G. 856/2002. 

Raportarea catre APM se face anual sau la cerere pentru toate 
deseurile gestionate si semestrial pentru uleiul uzat predat conf. HG 
235/2007. Cantitatile de deseuri gestionate anual sunt prezentate in 
Capitolul privind evidenta si gestiunea deseurilor. 

 
� Monitorizarea riscurilor 

Dupa cum s-a aratat în sectiunile anterioare, activitatea de exploatare 
lignit nu intra sub incidenta Directivei Seveso privind controlul activitatilor 
care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante 
periculoase si deci nu s-a intocmit Raport de securitate. 

Sectiunile anterioare au identificat o serie de accidente potentiale 
asociate lucrarilor de exploatare lignit, asociate urmatoarelor: 

-  stabilitatea structurala - alunecari a taluzelor de haldare si excavare 
-  inmlastiniri – acumulari de apa in zonele depresionare pe suprafata 

nemodelata a haldei, la infatirea haldei cu terenul natural; 
-  dezastre naturale (ploi torentiale, inundatii, cutremure, vânturi 

puternice, alunecari de teren, etc.). 
Toate aceste aspecte sunt tratate si detaliate in „Planul de prevenire si 

lichidare a avariilor” ce se intocmeste anual de titularul investitiei si se 
avizeaza de catre ANRM Bucuresti conform Ordinul nr. 47/2008 pentru 
aprobarea Instructiunilor tehnice privind elaborarea si avizarea programelor 
anuale de exploatare 

 
� Monitorizarea biodiversitatii 

Acest program are ca scop monitorizarea modificarilor de 
biodiversitate la nivel de comunitate si de ecosistem: 

- monitorizarea suprafetelor propuse pentru defrisare și supraveherea 
habitatelor de catre un expert in monitorizare  

- monitorizarea suprafetelor nou decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor identificati in habitate similare; 

- monitorizarea suprafetelor nou decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor/cuiburilor pentru unele specii de păsări (ex, berze); 

- monitorizarea proprietăţilor fizico-chimice ale terenurilor şi implicit 
potenţialul productiv - studii pedologice si agrochimice, necesare pentru a 
stabili clasa de bonitate a haldei recultivate si pentru a urmari modul in 
care lucrarile de ecologizare asigura baza dezvoltarii vegetatiei cultivate; 

- creşterea plantelor cultivate. 
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� Monitorizarea impactului social –  se face de AJOFM Gorj prin 
procedurii specifice. 

Prin  monitorizarea  indicatorilor  cheie  de  dezvoltarea  comunitară şi  
socio-economici, se pot observa modificările circumstanţelor socio-
economice ale comunităţii.  

Aspectele propuse pentru monitorizare sunt: 
-dinamica locurilor de muncă; 
- dezvoltarea economică; 
- impozite şi redevenţe, directe şi indirecte. 
 Datele obtinute din activitatile specifice de monitorizare vor fi 

introduse într-o baza de date care va fi utilizata ca instrument de 
management în sprijinul planificarii si efectuarii la timp a activitatilor de 
monitorizare solicitate si a identificarii din timp a oricaror tendinte negative, 
în scopul inlaturarii sau atenuarii acestora. 

 
3. Monitorizarea în perioada de post-inchidere si refacere a mediului 
 
Lucrările de monitorizare se vor realiza în perioada de garantie şi în 

perioada post-inchidere.  
Monitorizarea se va finaliza de fiecare data cu un raport a celor 

consemnate în teren şi cu propuneri de remediere. 
Pe perioada de garanţie a lucrărilor (2 ani): 
În perioada de execuţie şi garanţie  se va verifica permanent starea 

lucrarilor de refacere a mediului executate conform Proiectului Tehnic de 
Executie. Se va urmari in mod deosebit starea vegetatiei si a lucrarilor de 
modelare si stabilizare realizate. 

Pe perioada postînchidere (3 ani) se vor monitoriza lucrările 
executate, constând în: 

a) stabilitatea terenurilor. Observarea stabilităţii: apariţia de 
tasări, fisuri, ravenări, alunecări în zona în care s-au executat lucrări, 
precum şi în zona adiacentă. Acestea vor fi măsurate cu ruleta şi vor fi 
menţionate pe planuri în raportul ce se va întocmi după fiecare ieşire în 
teren. 

b) morfologia terenurilor din zona influenţata a carierei; 
c) proprietăţile fizico-chimice ale terenurilor şi implicit potenţialul 

productiv - studii pedologice si agrochimice, necesare pentru a stabili clasa 
de bonitate a haldei recultivate si pentru a urmari modul in care lucrarile de 
ecologizare asigura baza dezvoltarii vegetatiei cultivate 

d) creşterea plantelor cultivate. 
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Evenimente de mediu ce se pot produce pe timpul lucrarilor de 
ecologizare 

Bazat pe lucrarile proiectate, utilajele si metodele propuse, se pot 
produce urmatoarele evenimente de mediu: 

- Zgomot, praf, noroi si fum generate de utilajele de constructii; 
- Poluarea potentiala a solului (in cazul nerespectarii normelor de 

munca) cu lubrifianti sau combustibili de la utilaje sau mijloace de 
transport; 

- Poluarea potentiala a apelor (in cazul nerespectarii normelor de 
munca) cu lubrifianti de la utilaje daca acestea lucreaza langa sau in 
cursuri de ape; 

- Afectarea vegetatiei existente din santier sau adiacent acestuia 
datorita utilizarii neglijente a utilajelor; 

- Deteriorarea drumurilor publice datorata traficului de utilaje sau 
masini de transport pentru lucrul in santier. 

Pentru diminuarea şi eliminarea acestor evenimente se va respecta 
planul de management de mediu de mai jos. 
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Tabelul VII.13.-PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU 

FAZA/Operatie 
Masura 

Masura de ameliorat 

Cost total  
LEI  

FARA TVA 

Responsabilitate 
institutionala/ 
Aprobare si 

inspectie 
Constructii 
Lucrari de demolare 

Dirigintele de santier 

Demolare cladiri si structuri  

i. Zgomot: 
- Restrictii in programul de demolare cu 8:00 – 18:00 de luni pana sambata; 
- Informarea comunitatii locale  cu privire la programul de demolare. 
ii. Vibratii : 
- Restrictia in programul de demolare cu 8:00 – 18:00 de luni pana sambata; 
iii. Praf si fum: 
- Masuri de suprimare a prafului (stropiri locale) 

Contract si PT 

Transport/depunere materiale din 
demolare 

i. Noroi 
- Mentinerea basculantelor curate cand se lucreaza in si in afara zonei santierului; 
ii. Praf 
- Stropirea materialului demolat din basculante si in zona de depunere; 

Lucrari terasamente 

Dirigintele de santier 

Excavarea si incarcarea 
materialelor 

i. Scurgeri de uleiuri si/sau combustibili: 
- Echipamentul va fi verificat lunar de Dirigintele de santier pentru incadrarea din punct de 
vedere tehnic in normele de protectia mediului. Echipamentul care nu va fi corespunzator va 
fi scos din santier in conformitate cu clauzele contractuale. 
ii. Surparea malurilor taluzelor in timpul lucrarilor: 
- Ficare lucrare terasiera pentru maluri sau taluze se va face in concordanta cu Prescriptiile 
Tehnice (TP-C**), editia 1997; 
- Imprejmuiri si bariere in jurul zonelor instabile; 

Contract si PT 

Transport/depunere/ 
imprastiere/nivelare/plasare 

i. Zgomot in timpul transportului in santier sau pe drumuri publice: 
- Restrictii in programul de transport 8:00 – 18:00 de luni pana sambata; 
- Restrictia vitezei basculantelor la 30 km/h sau mai putin asa cum cere comunitatea; 
ii. Noroi si praf pe drumuri publice 
- Curatirea rotilor basculantelor inainte de parasirea punctelor de incarcare/descarcare; 
- Suprimarea oricaror pierderi de material in timpul transportului prin acoperirea 
basculantelor; 
iii. Zgomot 
- Suprimarea zgomotului la iesirea din tevi de esapament 
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Lucrari de zidarie 

Dirigintele de santier Pregatirea si plasarea betonului in 
situ 
Transportul betonului 

i. Betonul in afara zonei de constructie: 
- Folosire numai a echipamentelor mecanice de prepare a betonului; 
- Locul echipamentelor de preparare a mortarului va fi aprobat de Dirigintele de santier; 
i. Poluarea drumurilor publice datorita scurgerilor de mortar in timpul transportului 
- Folosirea numai a echipamentelor speciale pentru 
transportul betonului; 
- Curatirea santierului si a echipamentului la sfarsitul fiecarei zile; 

 

Lucrari generale 

Dirigintele de santier 

Lucrari adiacente peste sau in 
cursuri de apa (canale de garda si 
drenuri) 

i. Poluarea apelor de suprafata 
- Se va lucra cu echipamente nepoluante in vecinatatea 
cursurilor de apa; 
- Imprejmuirea sau ridicarea barierelor in apropierea cursurilor de apa; 
ii. Controlul apelor din precipitatii 
- decolmatare canalelor de garda pentru dirijarea apelor din precipitatii  
iii. Poluarea apelor subterane 
- Se interzice folosirea materialului de rambleu ce contine materiale neacceptate 

Contract si PT 

Cultivarea revegetarea si 
intretinerea vegetatiei existente 

i. Poluare a cu pesticide neacceptate 
- Folosirea numai a ingrasamintelor aprobate de Dirigintele de santier; 
- Solul vegetal, solul sau ingrasamintele vor fi testate si analizate in laboratoare specializate 
pentru a nu contine pesticide, metale grele sau orice alte materiale neacceptate; 
ii. Afectarea vegetatiei existente 
- Dirigintele va inregistra numarul copacilor si va estima zona existenta de pasune. 
Constructorul va reface pe costuri proprii orice afectare a vegetatiei. 

Contract si PT 

Operatii in zona 
birourilor/atelierelor 

i. Poluarea zonelor adiacente birourilor, atelierelor si utilitatilor de depozitare 
- Construirea in santier a facilitatilor in zona aprobata de Dirigintele de santier, avand toate 
facilitatile necesare pentru curatirea gunoiului menajer si industrial; 
- Resturile menajere si industriale vor fi depozitate zilnic in zone special amenajate in vederea 
eliminarii sau valorificarii cu respectarea legislatiei in vigoare 

Contract si PT 

Materiale periculoase 

Dirigintele de santier Depozit folosit pentru distributia 
de combustibili si uleiuri 

i Scurgerea de uleiuri si/sau combustibili 
- Folosirea vaselor colectoare a scurgerilor de ulei din depozite si utilitati.  
-Curatirea zilnica a zonei de depozitare de materiale contaminate. 
- Scurgeri de combustibili/uleiuri in timpul alimentarii 
- Construirea si operarea in depozitele de combustibili/uleiuri 
- Folosirea numai a pompelor de umplere instalate la 
rezervoare pentru reumplerea echipamentelor 

Contract si PT 
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- iii. Incendii in zona de depozitare 
- construirea depozitului de combustibili si a facilitatilor in zona aprobata de Diriginte prin 
metoda de lucru; 
- echipament de stingerea incendiilor in conformitate cu normele de prevenirea si stingerea 
incendiilor 
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Tabelul VII.14.-CERINTE GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI SI 
SOCIALA 

Categorie de 
monitorizare 

Zona 
monitorizata 

Sursa cerintei de 
monitorizare 

(referinta primara) 
Frecventa Descriere 

Monitorizarea performantei de mediu 

Stabilitate geotehnica 

Halde de steril si 
zona adiacenta 

Legea minelor nr. 
85/2003 si normele de 
aplicare 
Studiul de fezabilitate 
al exploatarii si  
Planul de gestionare a 
deseurilor din 
industria extractiva  
 

Permanenta 
in perioada 

de 
exploatare  

Monitorizarea stabilitatii prin 
verificarea elementelor 
geometrice (inălţimea haldă,  
inălţimea treptelor de lucru, 
unghiul general, lăţimea bermelor 
de lucru) si verificarea stabilitatii 
prin calcul geotehnic 

Taluze de 
excavare si zona 
adiacenta 

Legea minelor nr. 
85/2003 si normele de 
aplicare 
Studiul de fezabilitate 
al exploatarii  

Monitorizarea stabilitatii prin 
verificarea elementelor 
geometrice (inălţimea cariera,  
inălţimea treptelor de lucru, 
unghiul general, lăţimea bermelor 
de lucru), si verificarea stabilitatii 
prin calcul geotehnic 

Suprafete pe 
care se executa 

lucrari de 
terasamente 

pentru lucrari de 
gospodarire apa, 

suprafete 
recuperate 

ecologic, etc. 

Legea minelor nr. 
85/2003 si normele de 
aplicare 
Ordinul nr. 202/2013 
Studiul de fezabilitate 
al exploatarii si 
Proiectele tehnice de 
refacere a mediului 

Monitorizarea eficacitatii 
pogramului de 
însamântare/plantare si refacere a 
vegetatiei 
Monitorizarea eficacitatii 
metodelor de stabilizare 
si control al eroziunii 

Calitatea mediului de 
viata – calitate aer si 
nivel zgomot 

Zona locuita 
limitrofa 
activitatii 
miniere 

Legea 104/2011 
Ordin nr. 119/2014 
STAS 12574/87 
SR 10009/2017 

Pulberii –  
Zgomot-  

Monitorizare pulberi 
sedimentabile si nivel zgomot 

Calitatea mediului de 
viata – apelor evacuate 

Punctul de 
evacuare in 
emisarul final  

Autorizatia de 
gospodarire apa 

Conform 
Autorizatia 

de 
gospodarire 

apa 

Conform Autorizatia de 
gospodarire apa 

Stabilitate chimica – 
medii solide Halda de steril 

HG 856/2008 
Planul de gestionare a 
deseurilor din 
industria extractiva  

O data la 
cinci ani 

Caracteristicilor deseului 
extractive – steril - indicatorii 
analizati: Sulfuri, As, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V si Zn) 

Biologica - terestra 

Ampalsmentul 
perimetrului 
minier si 
terenurile 
adiacente 

Ordinul nr. 202/2013 
Proiectele tehnice de 
refacere a mediului 

Conform 
tehnologiei 
de 
recultivare 
adoptate 

Cresterea plantelor pe suprafete 
ecologizate si refacerea calitatii 
solurilor 
Consideram că este necesara 
intocmirea unor Rapoarte de 
monitorizare a faunei inainte de 
defrisarea padurii 

Monitorizarea performantelor sociale 

Factori implicati 
Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de 
Munca  

Comunitatea din 
zona de influenta 
in special cea 
din amprenta 
proiectului 
minier  

Studiul de evaluare a 
impactului social şi 
planul de atenuare a 

impactului social 

Permanenta 
inclusiv in 

perioada 
post-

incidere 

Verificarea conformarii cu 
reglementarile si practicile 
curente la nivel de ramura 
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Factori implicati 
Sanatatea 
si Securitatea în Munca 

Ampasamentul 
perimetrului 

minier unde se 
desfasoara 
lucrari de 

exploatare si 
auxiliare 

Hotărârea nr. 
1146/2006 privind 
cerințele minime de 
securitate și sănătate 
pentru utilizarea în 

muncă de către 
lucrători a 

echipamentelor de 
muncă 

Permanenta  

Inspectie de rutina 
si detaliate ale echipamentelor de 
interventie/ control si exercitii de 
organizare si interventie a 
echipelor de interventie 
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VIII. DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE 
PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, 

DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI ÎN FAȚA 
RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ȘI/SAU DEZASTRE 

 
 
Prevederile Directivei 2012/18/UE (SEVESO III) privind controlul 

pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de 
modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE - Seveso II a fost 
transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 59/2016 privind controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 
periculoase.  

Legea nr. 59/2016 reglementează măsurile pentru prevenirea 
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi 
pentru limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra 
mediului, pentru asigurarea unui nivel ridicat de  protecţie  pe  întreg  
teritoriul  naţional,  într-o  manieră  consecventă  şi eficace. 

Substantele prezente pe amplasamentul perimetrului minier nu 
intra sub incidenta Anexei 1 din Legea nr. 59/2016. In concluzie 
activitatea miniera de exploatare a lignitului in perimetrul Rosia de Jiu 
nu se incadreaza in prevederile Directivei 2012/18/UE (SEVESO III). 

Pentru a analiza probabilitatea de apariţie a potenţialelor accidente 
legate de activitatea miniera s-a adoptat tehnologia HAZOP initial dezvoltată în 
anii 1960 pentru a analiza sistemele majore de procese chimice, dar apoi 
extinsă si în alte domenii, inclusiv operatiunile miniere. 

Conform Directivelor UE SEVESO riscul este probabilitatea ca hazardul 
existent să se transforme într-un accident. Astfel, riscul s-a definit sub forma 
urmatoarei relatii:: 

R = F×C în care: 
R – riscul, pierderi;  
F – frecvenţa, probabilitatea;  
C – consecinţa, gravitatea, pierderea medie;  
 
A. Măsura calitativă a consecinţelor este realizată prin încadrarea în cinci 

nivele de gravitate, care au următoarea semnificaţie:  
- 1. Nesemnificativ  
• Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative  
• Emisii: fără emisii;  
• Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau părţi 

ale ecosistemului, pe termen scurt şi reversibile  
• Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de îngrijorare.  
- 2. Minor  
• Pentru oameni (populaţie): este necesar primul ajutor;  
• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute imediat;  
• Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide şi reversibile pentru puţine 

specii sau parţi ale ecosistemului, animale obligate să-şi părăsească habitatul 
obişnuit, plantele sunt inapte să se dezvolte după toate regulile naturale, 
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calitatea aerului creează un disconfort local, poluarea apei depăşeşte limita 
fondului pentru o scurtă perioadă;  

• Socio-politic: Efecte sociale cu puţine motive de îngrijorare pentru 
comunitate.  

- 3. Moderat  
• Pentru oameni (populaţie): sunt necesare tratamente medicale;  
• Economice: reducerea capacităţii de producţie;  
• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern;  
• Ecosisteme: daune temporare şi reversibile, daune asupra habitatelor şi 

migraţia populaţiilor de animale, plante incapabile să supravieţuiască, calitatea 
aerului afectată de compuşi cu potenţial risc pentru sănătate pe termen lung, 
posibile daune pentru viaţa acvatică, contaminări limitate ale solului şi care 
pot fi remediate rapid;  

• Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru 
comunitate.  

- 4. Major  
• Pentru oameni (populaţie): vătămări deosebite;  
• Economice : întreruperea activităţii de producţie;  
• Emisii: emisii în afara amplasamentului fără efecte dăunătoare; 
• Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scară largă, daune 

asupra speciilor locale şi distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului 
impune “refugiere în siguranţă” sau decizia de evacuare, remedierea solului 
este posibilă doar prin programe pe termen lung;  

• Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru 
comunitate  

- 5. Catastrofic  
• Pentru oameni (populaţie): moarte;  
• Economice: oprirea activităţii de producţie;  
• Emisii: emisii toxice în afara amplasamentului cu efecte dăunătoare;  
• Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor 

de floră, calitatea aerului impune evacuarea, contaminare permanentă şi pe 
arii extinse a solului;  

• Socio-politic: Efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare.  
 
B. Măsura probabilităţii de producere este realizată tot prin încadrarea în 

cinci nivele, care au următoarea semnificaţie:  
 
1. Rar (improbabil) - se poate produce doar în condiţii excepţionale;  
2. Puţin probabil s-ar putea întâmpla cândva;  
3. Posibil - se poate întâmpla cândva;  
4. Probabil - se poate întâmpla în multe situaţii;  
5. Aproape sigur - se întâmplă în cele mai multe situaţii.  
Utilizând informaţiile obţinute din analiză, riscul este plasat într-o 
matrice de forma următoare: 
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Consecinte 

Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 
1 2 3 4 5 

P
robabilitate 

Improbabil 1 1 2 3 4 5 
Putin probabil 2 2 4 6 8 10 

Posibil 3 3 6 9 12 15 
Probabil 4 4 8 12 16 20 

Aproape sigur 5 5 10 15 20 15 
 

 
Nivele de risc Definitie Actiuni ce trebuie intreprinse 

1-4 
 Risc foarte scazut 

Conducere, actiuni  prin proceduri obijnuite de rutina 
5-9 

 
Risc scazut 

10-14 Risc moderat Se acţionează prin proceduri standard specifice, cu implicarea 
conducerii de la locurile de muncă 

15-19 Risc ridicat 
Acţiuni prompte, luate cât de repede permite sistemul normal 

de management , cu implicarea conducerii de vârf 

20-25 Risc extrem Fiind o situaţie de urgenţă, sunt necesare acţiuni imediate şi se 
vor utiliza prioritar toate resursele disponibile 

 
Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţii de exploatare a lignitului 

in perimetrul minier analizat, s-a procedat la atribuirea unor valori numerice 
pentru fiecare nivel de gravitate a consecinţelor şi de probabilitate a producerii 
eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecărui scenariu fiind 
reprezentat de produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea valorilor 
asociate nivelelor de probabilitate şi de gravitate se ţine cont de impactul 
potenţial şi de măsurile de prevenire prevăzute.  

Pentru o mai sugestivă prezentare a concluziilor rezultate din analiza 
riscurilor accidentale specifice activitatii de exploatare lignit se prezintă în 
continuare matricea de cuantificare a riscurilor, întocmită pe baza scenariilor 
de posibile accidente descrise anterior. 

 
 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Sim bol 805-881 

 

530 

 

 
Nr. 
crt. Scenariu accidental Probalitate Gravitate Risc Impact potential Masuri de prevenire 

a) Etapa de exploatare 
1 Risc seismic 1 1 1 Vatamari nesemnificative 

angajati, pagube materiale-
avariere utilaje 

Instruirea corespunzatoare a personalului, respectarea 
parametrilor si tehnicilor impuse de metoda de 
exploatare,   

2 Fenomene meteorologice 1 1 1 
3 Incendii 1 1 1 
4 Alunecari de ten 

4.1. Zona de excavare 

4.1.1. 
Alunecare locala front de 
lucru 2 2 4 

Vatamari nesemnificative 
angajati, pagube materiale-
avariere utilaje 

Instruirea corespunzatoare a personalului, respectarea 
tehnicilor impuse de metoda de exploatare 
fundamentata conform Legii minelor nr. 85/2003 si 
Normele specifice de protectie a muncii pentru 
extragerea substantelor minerale utile in cariere cu 
mijloace mecanizate. 

4.1.2. Alunecare zonei de excavare  2 2 4 
Vatamari nesemnificative 
angajati, pagube materiale-
avariere utilaje 

4.2. Zona de haldare 
4.1.1. Alunecare locala front de 

lucru 2 2 4 
Vatamari nesemnificative 
angajati, pagube materiale-
avariere utilaje 

Instruirea corespunzatoare a personalului, respectarea 
tehnicilor impuse de metoda de exploatare 
fundamentata conform Legii minelor nr. 85/2003,  
Normele specifice de protectie a muncii pentru 
extragerea substantelor minerale utile in cariere cu 
mijloace mecanizate si Prescriptiile tehnice privind 
proiectarea, realizarea si conservarea haldelor PT C 39 

4.1.2. Alunecare haldelor  

2 2 4 

Vatamari nesemnificative 
angajati, pagube materiale-
avariere utilaje 

5 Autoaprindere carbune 
1 1 1 

Pierderea calitatii si emisii in 
aer fara a atinge pragurile de 
reglementare 

Micsorarea  stocurilor de carbune sau daca nu este 
posibil utilizarea de inhibitori 

6 Epuizarea rezervei nu există un  risc important asociat 
b) Etapa de inchidere 

1 Lucrari de inchidere 1 1 1 
Emisii fara a atinge pragurile 
de reglementare Proceduri de control si verificare a utilajelor 

2 Alunecari taluze de halde si 
cariera 1 1 1 Afectarea lucrarilor efectuate Monitorizare si refacere lucari 

 
 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

531 

 

 
În graficul următor se prezintă centralizat rezultatele analizei calitative 

de risc. În zonele delimitate de grilă sunt menţionate indicele zonei de 
securitate şi numărul corespunzător al scenariului: 

 

PRO
B

A
B

IL
IT

A
TE

A
 

 

Aproape 
sigur  5      

Probabil  4      
Posibil  3      

Puţin 
probabil  2  

a.4.1.1, 
a.4.1.2, 
a.4.2.1, 
a.4.2.2, 

   

Improbabil 1 
a.1, a.2, a.3, a.4, 

a.5, b.1, b.2, 
    

 1 2 3 4 5 
Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

EFECTE (GRAVITATE) 
 
Rezultatele analizei calitative de risc raportata la suprafata perimetrului 

miner, lucrarile si perioada propusa arată că  toate scenariile de accident luate 
în considerare prezintă un risc foarte scazut. Riscul caracteristic lucrarilor 
miniere de exploatare la zi este cel legat de alunecarile de teren. Acest risc este 
analizat detaliat in studiile geotehnice intocmite si in cele ce se vor elabora pe 
masura avansarii lucrarilor pentru zonele cu probleme indicate din procesul de 
monitorizare. 
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1. Informații despre titularul proiectului 
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3. Denumirea proiectului 
 
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA 

MEDIULUI PENTRU CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE 
LICENŢĂ EXTINS AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII "DESCHIDEREA SI 
PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, JUDETUL GORJ,  
LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

 
4. Descrierea proiectului și descrierea etapelor acestuia (construcție, 

funcționare, demontare/dezafectare/închidere/ postînchidere) 
 
Deschiderea carierei Rosia de Jiu a inceput in anul 1973 si s-a realizat 

printr-o transee interioara de deschidere aliniata pe directia NNE-SSV in 
interiorul perimetrului, la extremitatea sud-estica a acestuia. Sterilul din 
descoperta a fost transportat la halda exterioara amplasata in vecinatatea 
transeei de deschidere. 

In etapa I, transeea de deschidere a fost formata din patru trepte de 
excavare si s-a realizat in perioada 1973-1991. 

Etapa a II – a de deschidere a inceput in anul 1996, dupa ce s-a realizat 
avansarea fronturilor de lucru pe o distanta de 500 m, creandu-se astfel 
conditii de adancime a carierei pana la stratul V. 

Deschiderea zonei colinare a inceput in anul 1998 printr-o semitransee 
amplasata in partea sud-vestica a perimetrului, pe un aliniament paralel cu 
satul Rosia de Jiu.  

Activitatea propusa 
Avand în vedere etapa actuala de dezvoltare a carierei Rosia de Jiu se va 

aplica, în continuare, „metoda de exploatare cu transportul partial al 
sterilului la halde interioare si transbordarea partiala în halde 
interioare (clasa IV.3.)” si tehnologia de excavare, transport si haldare în flux 
continuu”, prin utilizarea complexelor de excavare, transport si haldare. 

Excavarea se realizeaza cu 9 excavatoare cu rotor, din care: 3 
excavatoare tip SRS 2000×30/7,5 excavatoare tip ERc 1400×30/7 si 1 
excavator tip SRS 1300×26/3,5. 

Lucrarile de exploatare constau în extragerea carbunelui din stratele 
V÷XII de lignit. Exploatarea se face în blocuri paralele, cu latimea de 40÷45 m. 

Transportul sterilului si carbunelui rezultat în urma excavatiilor, se 
realizeaza pe benzi transportoare tip B 1600÷2250. 

La iesirea din cariera, distributia sterilului si a carbunelui se face prin 
intermediul benzilor de distributie amplasate în nod. Pe treptele inferioare 
distributia se realizeaza prin intermediul utilajelor de tip MHD si MAN. 

Sterilul va fi transportat la halda interioara, iar carbunele la 
termocentrala Rovinari prin depozitul de carbune Rosia pus in functiune in 
anul 2019. 

Haldarea sterilului provenit din treptele de excavare se realizeaza în 
halda interioara cu 5 masini de haldat, din care: 1 transbordor cu brat în 
consola tip MH 4400.170, doua masini de haldat tip A2RsB 12500.95, o 
masina de haldat tip A2RsB 6500.90 si o masina de haldat tip A2RsB 6300.95. 
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Depozitarea carbunelui se realizeaza în depozitul de carbune Rosia pus 
in functiune in anul 2019, a carui capacitate este de 90.000 tone, distribuit in 
doua stive de 45.000 t.  

Suprafata aprobata la licenta de exploatare nr. 3496/2002 (inclusiv act 
aditional nr. 4/2017) este de 1991.3  ha, din care situatia lucrarilor de 
exploatare la 01.03.2019 este urmatoarea: 

  Cariera (excavatii)  300.40 ha; 
  Halda interioara  689.26 ha; 
  Halda exterioara  486.66 ha – nu se mai haldeaza (suprafata 

este redata in circuitul productiv) 
  Ramas de exploatat  514.66 ha impartita pe categorii de 

folosinta astfel: 
-          Arabil    3.95 ha 
-          Livada    0.75 ha 
-          Pasune    121.67 ha 
-          Pasune tufaris            47.70 ha 
-          Silvic    337.12 ha 
-          Circuit TMS Pinoasa – Negomir 2.24 ha 
-          DJ 674 B - dezafectat 1.23 ha  
Etapele de realizare a lucrarilor miniere sunt: 
� perioada de activitate 
Exploatarea zacamantului de lignit din perimetrul miner Rosia de Jiu 

presupune urmatoarele procese tehnologice : 
I. Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate in 

principal prin realizarea expropierilor de terenuri silvice cu defrisarea  vegetatiei 
forestiere si agricole. 

II. Etapa de exploatare a extrasului geologic ce presupune urmatoarele 
lucrari : 

- excavarea se realizeaza cu 9 excavatoare cu rotor, din care: 3 
excavatoare tip SRS 2000×30/7, 5 excavatoare tip ERc 1400×30/7 si 1 
excavator tip SRS 1300×26/3,5. Transportul sterilului si carbunelui rezultat 
în urma excavatiilor, se realizeaza pe benzi transportoare tip B 1600÷2250. La 
iesirea din cariera, distributia sterilului si a carbunelui se face prin intermediul 
benzilor de distributie amplasate în nod. Pe treptele inferioare distributia se 
realizeaza prin intermediul utilajelor de tip MHD si MAN. 

- haldarea sterilului provenit din treptele de excavare se realizeaza în 
halda interioara cu 5 masini de haldat, din care: 1 transbordor cu brat în 
consola tip MH 4400.170, doua masini de haldat tip A2RsB 12500.95, o 
masina de haldat tip A2RsB 6500.90 si o masina de haldat tip A2RsB 
6300.95. Sterilul va fi transportat la halda interioara Rosia de Jiu. 

- depozitarea carbunelui se realizeaza in depozitul de carbune Rosia de 
Jiu pus in functiune in anul 2019. Expeditia carbunelui catre termocentrala 
Rovinari se face pe magistrala compusa din transportoarele TMC401.1-
TMC401-TMC402 ce apartine S.E. ROVINARI si traverseaza zona locuita Rosia 
de Jiu. 
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� perioada de post-inchidere  
In aceasta perioada incep lucrarile de inchidere a perimetrului minier si 

continua lucrarile de ecologizare incepute inca din perioada de activitate. 
Potrivit tehnologiei de închidere si ecologizare a perimetrelor miniere la 

încetarea activitatii de exploatare sunt prevazute urmatoarele tipuri de lucrari 
pentru întreaga suprafata a perimetrului minier, conform licentei de 
exploatare, si anume: 

- lucrari pentru recuperarea materialelor, utilajelor, instalatiilor, 
mijloacelor de transport si a celorlalte mijloace fixe ce pot fi recuperate; 

- lucrari pentru demontarea instalatiilor de alimentare cu energie 
electrica; 

- dezafectare constructii; 
- lucrari de redare in circuitul productiv agricol si silvic. 
 
5. Durata etapei de funcționare 
 
Etapele de realizare a lucrarilor miniere sunt: 
� perioada de activitate 
Activitatea de exploatare se realizeaza în baza licentei de exploatare, 

eliberata de catre ANRM Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata cu HG 
1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-3010.2026. 

� perioada de post-inchidere incepand dupa expirarea licentei de 
exploatare: 6 ani.  

In aceasta perioada incep lucrarile de inchidere a perimetrului minier si 
continua lucrarile de ecologizare incepute inca din perioada de activitate. 

 
6.  Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în 

scopul producerii energiei necesare asigurării producției 
 
Conform “Studiului de fezabilitare petru cariera Rosia de Jiu, simbol 805-

840/2015” capacitatea de productie este de 4 800 000 tone/an. 
 
7. Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele 

chimice informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, 
generați de activitatea propusă unde prin tipul poluării se înțelege: zgomot, 
radiație electromagnetică, radiație ionizantă, poluare biologică 
(microorganisme, viruși) 

Tipurile si cantitățile de materii prime si de energie necesare pentru 
construcție si funcționare 

Exploatarea lignitului se face prin tehnologia de lucru in flux continu, 
folosindu-se excavatoare cu rotor, transportoare cu banda cu cord. de otel, 
masini de haldat pentru steril, iar pentru carbune masini de depunere in 
depozite si incarcare (utilaje actionate electric). Consumul de energie electrica 
anuala este de cca. 15 000 MW/an. 

Pentru realizarea lucrarilor auxiliare,  pregatirea campului minier de 
exploatare (lucrari de defrisare), aprovizionare cu material si piese de schimb la 
punctul de lucru pe fluxul tehnologic cu mijloace auto, lucrari electromecanice 
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si de alimentare cu energie electrica, lucrari de intretinere drumuri, santuri, 
canale, lucrari de protectie a mediului si refacere ecologica si pentru 
intretinerea utilajelor de exploatare se folosesc urmatoarele materii prime si 
combustibili: 

� etapa de defrisare: 
-Motorina 
-Benzina 
-Uleiuri amestec 
-Uleiuri de ungere 

� etapa de exploatare lignit: 
-Energie electrica 
-Motorina 
-Ulei TIN  
-Ulei Uzat 
-Acetilena si oxigen pentru sudura 
 

� etapa de inchidere: 
-Motorina 

Cantitatile stocate pe amplasament nu se supun prevederilor Legii nr. 
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase. 

 
Informatii despre poluarea sonora generata 
Sursele de zgomot si vibratii legate de activităţile miniere sunt 

reprezentate de : 
a. utilaje de mare capacitate, cu actiune continua, pentru excavarea, 

transportul si haldarea maselor miniere: 
b. surse mobile si semimobile (buldozer, excavator, camion, tractor, 

incarcator frontal, etc) specifice activitatii de: 
- lucrari de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate 

in principal prin lucrari de defrisare; 
- aprovizionare cu material si piese de schimb la punctul de lucru pe 

fluxul tehnologic cu mijloace auto; 
- lucrari electromecanice si de alimentare cu energie electrica; 
- lucrari de intretinere drumuri, santuri, canale; 
- lucrari de protectie a mediului si refacere ecologica. 
Receptorii  includ:  
- lucrătorii  din  cadrul  exploatării,   
- locuitorii  din  zonele învecinate (satele Farcasesti Mosneni si Rosia de 

Jiu). 
� satul Rosia din nordul perimetrului miner 

In prezent distanta dintre limita de excavare si prima gospodarie este de 
250 m. In aceasta zona prima treapta a atins limita de exploatare, iar in 
perioada urmatoare avanseaza catre vestul perimetrului minier paralel cu 
canalul Timiseni. Deci distanta dintre frontul de excavare si prima gospodarie 
creste treptat pana la 1300 m.  
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Benzi transportoare – in prezent distanta dintre transportorul T19 si 
prima gospodarie este de 150 - 200 m. In perioada urmatoare acest 
transportor se mentine pe aceasi pozitie. 

Nodul de distributie amplasat in nordul perimetrului minier va functiona 
pe toata perioada de licenta (nu se modifica). Distanta pana la cea mai 
apropiata gospodarie este de 300 m in cazul satului Rosia si 800 m in cazul 
blocurile de locuinţe ale oraşului Rovinari. 

Depozitul de carbune - distanta fata de cea mai apropiata locuinta este 
cuprinsa intre 700 m (gospodariile satului Rosia) si 500 m (blocurile de 
locuinţe ale oraşului Rovinari). 

� satul Farcasesti-Moseni din sudul perimetrului minier.  
In prezent treptele de excavare sunt definitiv conturate si astfel in zona 

se desfasoara doar lucrari de haldare. Distanta dintre prima gospodarie si 
zona transportoarelor T202 si T106A este de 100 m respectiv 150-250 m de 
frontul de haldare. In perioada urmatoare trensportorul T106A se scurteaza 
continu pana la formarea treptei definitive de halda. Astfel distanta dintre 
frontul de halda si prima gospodarie creste pana la 300 m. 

Limita impusa de SR 10009/2017-Limite admisibile ale nivelului de 
zgomot din mediul ambiental este: 

- 65 dB(A) la limita incintei industriale, 
 - 60 dB(A) la limita proprietatii in cazul in care proprietatea include pe 

langa cladire si un teren cu destinatia curte,  
- 50 dB(A) la fatada cladirii in cazul in care proprietatea include pe langa 

cladire si un teren cu destinatia curte, dar fatada cea mai expusa este 
pozitionata la limita proprietatii, pe directia sursei de zgomot. 

 
8. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică 
 
 Nu este cazul.  
 
9. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului și 

indicarea motivelor alegerii  
Nu au fost analizate alternative de noi amplasamente ale exploatarii 

miniere propriu-zise (zona de excavare, zona de haldare, zona de utilitati, etc), 
deoarece: 

- obiectivul minier a fost aprobat la nivel de amplasament şi indicatori 
tehnico-economici prin proiectul de execuţie “ Deschiderea şi punerea în 
exploatare a carierei Roşia de Jiu, jud. Gorj, la o capacitate de 8,0 
milioane t/an lignit”, simbol 805-300. Indicatorii au fost aprobati prin 
Decretul 268/1985 si H.C.M. nr. 178/1985; 

- in prezent cadrul legal al funcţionării exploatării miniere este: 
-Licenţa de exploatare ANRM Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata 

cu HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-30.10.2026; 
- Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 

declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"; 
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- Hotărârea nr. 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și 
punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 
8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

-Autorizaţia de mediu nr. 44 din 14.07.2017; 
-Autorizatiile de gospodarire a apelor nr. 125/2019 Incinta Vest, 

212/2018 Incinta depozit carbune, 124/2019 Incinta Est, 126/2019 Incinta 
Principala eliberate de A.N. APELE ROMANE – Administratia Bazinala de Apa 
Jiu; 

- activitatea este strict legata de rezerva geologica identificata si este o 
continuare a activitatii actuale in care se folosesc lucrarile de deschidere a 
campului minier existente, infrastructura de acces existenta, infrastructura de 
transport si depozitare steril si carbune existente, retelele de alimentare cu 
energie, apa si evacuare apa existente, incintele sociale si depozitele de 
materiale existente. Prin urmare este simplu de inteles ca alta locatie a 
exploatarii necesita ocuparea altor suprafete de teren necesare atat 
desfasurarii fluxului tehnologic cat si utilitatiilor (incinte sociale, depozite 
materiale, canale evacuare apa, retele de energie, apa, etc.) cu implicatii 
negative suplimentare asupra tuturor factorilor de mediu fata de 
amplasamentul actual unde 75% din suprafata pe care se vor desfasura lucrari 
de exploatare are in prezent folosinta industriala-este deja antropizata (din 
1991.30 ha suprafata perimetrului minier 1476.44 ha sunt ocupate in prezent 
de zona de excavare si haldare). 

In concluzie alegerea amplasmentului se bazează pe dezideratele de a 
utiliza terenuri afectate anterior, astfel: 

- zona de excavare – lucrarile propuse si descrise in capitolul anterior 
sunt o continuare a lucrarilor de deschidere existente; 

- zona de haldare – haldarea interioara presupune rambleerea golului 
remanent, unul dintre obiectivele impuse de HG 856/2008. 

Prin urmare studiul de evaluare a impactului nu a putut sa se raporteze 
la alte amplasamente de exploatare miniera. 

Conform datelor prezentate anterior nu au fost analizate alternative de noi 
amplasamente ale exploatarii miniere.  

 
10. Localizarea geografică și administrativă a amplasamentelor pentru 

alternativele la proiect 
Perimetrul de licenta Rosia de Jiu, avand suprafata de 19,913 km2, a fost 

delimitat astfel: 
→ la nord, o linie conventionala ce porneste de la cariera Pinoasa si 

urmareste firul vaii Timiseni, limita depozitelor de carbune Pinoasa si Rosia de 
Jiu; 

→ la nord-est, o linie conventionala paralela cu digul Jiului 
regularizat, strada Constructorilor si DJ 674; 

→ la sud–est, o linie conventionala care delimiteaza haldele exterioare 
ale carierelor Pesteana Nord si Rosia de Jiu; 

→ la sud o linie conventionala care urmareste firul Vaii Paraului si 
latura de nord-est a localitatii Farcasesti si Farcasesti Mosneni; 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Simbol 805-881 

 

539 

 

→ la vest, halda exteriara Valea Negomir. 
Vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de urmatoarele 

folosinte: 
→ la nord, padure, pasune, canalul Timiseni, folosinta industriala 

(depozitele de carbune Pinoasa si Rosia de Jiu, respectiv traseele de transport 
carbune aferente) si zona locuita (satul Rosia de Jiu si orasul Rovinari)-foto 1-
5. 

→ la nord-est, cursul raului Jiu regularizat si drumuri de acces – foto 
6-7 ; 

→ la sud–est, halda Pesteana Nord redata in circuitul silvic – foto 8;  
→ la sud incepand cu obarsia Vaii Paraului, folosinta silvica si apoi  

localitatiile Farcasesti si Farcasesti Mosneni - foto 9-12,62; 
→ la vest, folosinta silvica si halda exterioara Valea Negomir - foto 13. 
 
 
11. Pentru fiecare alternativă: informații despre utilizarea curentă a 

terenului, infrastructura existentă, valori naturale, istorice, culturale, 
arheologice, arii naturale protejate/zone protejate, zone de protecție sanitară 
etc. 

Utilizarea curenta a terenului 
La data de 01.03.2019 situatia lucrarilor de exploatare in perimetrul 

minier este urmatoarea: 
  Cariera (excavatii)  300.40 ha; 
  Halda interioara  689.26 ha; 
  Halda exterioara  486.66 ha – nu se mai haldeaza (suprafata 

este redata in circuitul productiv) 
  Ramas de exploatat  514.66 ha impartita pe categorii de 

folosinta astfel: 
-          Arabil    3.95 ha 
-          Livada    0.75 ha 
-          Pasune    121.67 ha 
-          Pasune tufaris   47.70 ha 
-          Silvic    337.12 ha 
-          Circuit TMS Pinoasa – Negomir 2.24 ha 
-          DJ 674 B - dezafectat 1.23 ha  
Pentru continuarea exploatarii licentei cu nr. 3496/2002 pana la data de 

30.10.2026 sunt necesare a fi ocupate urmatoarele terenuri: 
- Arabil - 3.95 ha 
- Livada - 0.75 ha 
- Pasune - 121.67 ha 
- Pasune tufaris - 16.15 ha 
- Silvic - 277.72 ha 
- Circuit TMS Pinoasa – Negomir - 2.24 ha 
- DJ 674 B dezafectat - 1.23 ha 
TOTAL - 423.71 ha 
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Infrastructura existentă 
Întrucât lucrările în acest bazin au început cu mulţi ani în urma, 

principalele căi de acces sunt asigurate şi constau în: 
- E79 - Filiasi-Rovinari-Tg. Jiu;  
- DJ 674, limită jud. Mehedinți-Ionesti-Turceni-Urdari- Rovinari; 
- DN 67 Drobeta-Turnu Severin - Târgu Jiu prin DJ 673C Vart-Calnic si 

E 79 - Rovinari;  
- calea ferata CFR – 221 – Craiova-Filiasi/Turceni-Rovinari-Tg. Jiu.- 

calea ferata CFR – 221 – Craiova-Filiasi/Turceni-Rovinari-Tg. Jiu. 
La aceste cai de comunicatii se leaga soselele de interes judetean si 

comunal ce leaga localitatile. 
 
Valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale 

protejate/zone protejate, zone de protecție sanitară 
Perimetrul minier Rosia de Jiu se afla la : 
- 4360 m sud (intre pct. Stereo 1-limita halda exterioara cu X= 

374440.0000; Y=360938.0000 si 2 cu X=370077.1584; Y=360957.8772 de 
situl Natura 2000 RO SCI 0045 Coridorul Jiului; 

- 7690 m sud (intre pct. Stereo 1-limita zona de excavare cu X= 
376036.0000; Y=356087.0000 si 2 cu X=370077.1584; Y=360957.8772 de 
situl Natura 2000 RO SCI 0045 Coridorul Jiului; 

- 3950 m est (intre pct. Stereo 1-halda exterioara cu X= 376580.0000; 
Y=360925.0000 si 2 cu X=378521.1286; Y=364374.6762 de situl Natura 2000 
RO SCI 0045 Coridorul Jiului; 

- 8330 m est (intre pct. Stereo 1- limita zona de excavare cu X= 
378164.9415; Y=355399.0220 si 2 cu X= 381104.1212; Y= 363198.3980 de 
situl Natura 2000 RO SCI 0045 Coridorul Jiului. 

Conform Ord. nr. 2.828/2015 si bazei de date a INSTITUTULUI 
NATIONAL AL PATRIMONIULUI (http://egispat.inp.org.ro/)  investitia propusa 
nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice enumerate. Nu au fost 
identificate alte elemente de importanţă arheologică aflate în aria de influenţă a 
proiectului. 

 
12. Informații despre documentele/reglementările existente privind 

planificarea/amenajarea teritorială în zona amplasamentului proiectului 
 
Pentru a asigura conditiile legale în vederea declararii utilitatii publice 

pentru obiectivul de exploatare a carbunelui, cariera Rosia de Jiu a fost 
întocmita documentatia „Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal 
Intercomunal pentru orasul Rovinari si comunele Farcasesti, Balteni, 
Urdari si Plopsoru”. 

Documentatia a parcurs procedura de realizarea a evaluarii de mediu 
pentru planurile si programele cu efect semnificativ asupra mediului conform 
H.G. 1076/2004. In baza Raportului de mediu ARPM Craiova a emis Aviz de 
mediu nr. 3/22.09.2006 - Plan Amenajare Teritoriu Zonal Intercomunal - 
oraş Rovinari şi comunele Fărcăşeşti, Bâlteni, Urdari, Plopşoru - SNLO Tg. Jiu 
EMC Roşia. 
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Aceasta documentatie a creat baza legala conform Legii 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică: 

- Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 
declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an". 

- Hotărârea nr. 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și 
punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 
8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

 
13. Informații despre modalitățile propuse pentru conectare la 

infrastructura existentă 
 
Întrucât lucrările în acest bazin au început cu mulţi ani în urma, 

principalele căi de acces sunt asigurate si sunt  prezentate anterior. 
In perioada analizata pentru accesul la perimetrul minier nu sunt 

necesare alte cai de acces. Caile de acces din perimetrul minier vor fi 
amenajate in permanenta prin balastare in corelare cu avansarea lucrarilor 
tehnologice de exploatare lignit. 

Circulatia utilajelor trebuie sa se efectueze numai pe caile special 
destinate acestui scop. Transportul personalului la si de la punctele de lucru 
se va efectua cu autovehicule speciale. Accesul persoanelor straine in 
perimetrul minier este permisa numai cu aprobarea conducatorului unitatii si 
in conditiile insotirii acestora, dupa efectuarea instructajului general. 

 
14. Descrierea activității 
 
Deschiderea carierei Rosia de Jiu a inceput in anul 1973 din zona de 

lunca a raului Jiu cu avansare spre zona colinara. 
In prezent fluxul de excavare se desfasoara in zona colinara delimitata la 

nord de satul Rosia de Jiu, la sud de satul Farcasesti Mosneni, la est de halda 
interioara si vest de zona colinara neexploatata.  

Halda exterioara este redata integral in circuitul silvic si agricol – nu se 
mai haldeaza (202.88 ha silvic predate OS Pesteana si 506.41 ha in circuitul 
agricol). 

Halda interioara – este activa -se desfasoara lucrari de haldare in toata 
perioada anlizata. In prezent este formata din 9 trepte de depunere cuprinse 
intre cotele +75÷+175 cu inaltimea treptei de 15-20m. 

Depozitul de carbune - functioneaza incepand cu anul 2019 si are 
urmatoarele vecinatati: 

 la nord – drumul industrial si canalul Pilot; 
 la sud – cariera Rosia; 
 la vest – nodul de distributie al carierei Rosia si satul Rosia; 
 la est zona de haldare. 
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Punctul de incarcare in vagoane - in prezent este nefunctional, fiind 
executat in proportie de cca. 70-75%. Lucrarile de constructii s-au efectuat 
conform proiectulul 820-315 „Punct incarcare bulgari si marunt-Pinoasa cu 
cca. 25 de ani in urma si sunt reprezentate de: 

-constructie puncte incarcare -suprastructura; 
-culoar recircuitare si evacuare inclusiv infrastructura puncte incarcare. 
Dotari de suprafata incinte miniere, ateliere si depozite materiale 
Pentru inceperea lucrarilor miniere de exploatare a fost necesara 

realizarea unor lucrari de constructii de suprafata, care sa asigure buna 
desfasurare a lucrarilor tehnologice, a interventiilor si a deservirii carierei. 
Toate aceste constructii insumeaza o suprafata de aproximativ 10.21 ha: 

→ Incinta Principala Rosia - este situata in nordul perimetrului 
minier la vest de orasul Rovinari si ocupa o suprafata de  30 219 mp. 

→ Incinta utilaje auxiliare (langa sediul  Pinoasa) este amplasata in 
zona satului Rogojelu la sud de orasul Rovinari. 

→ Sediu Est Rosia – este situat la 2 Km de orasul Rovinari in partea 
estica a carierei langa canalul Pilot. 

→ Sediu Vest Rosia – este situat la 7 Km de orasul Rovinari in partea 
vestica a carierei in satul Farcasesti Mosneni 

Dotari tehnice principale 
Cariera Rosia de Jiu, în prezent, are urmatoarea dotare cu utilaje 

tehnologice: 
→ 9 excavatoare cu rotor, din care: 
- 3 excavatoare tip SRs 2000x30/7; 
- 1 excavator tip SRs 1300x26/3,5; 
- 5 excavatoare tip SchRs 1400x30/7. 
→ 5 masini de haldat, din care: 
- 2 tip A2RsB 12500.95; 
- 1 tip A2RsB 6300.95; 
- 1 tip A2RsB 6300.90; 
- 1 tip M.H. 4400.170. 
→ carucioare de distributie: 
- 2 utilaje de distributie tip MHD; 
- 3 utilaje de distributie tip CDS; 
- 3 utilaje intermediare tip CBS. 
→ utilaje de depozit: 
- utilaj de stivuit tip AsG 12500x30; 
- masina de scos carbune M6B T2846. 
→ transportoare cu banda. 
Alimentare cu apa 
Necesarul de apa potabila este asigurat de firma „La fantana„ in bidoane 

de 19 litri din plastic, pentru intreg personalul carierei. 
Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare se face astfel: 
→ Incinta Principala Rosia – sursa proprie 2 foraje hidrogeologice; 
→ Sediul utialje auxiliare (langa sediul  Pinoasa)  - sursa proprie foraj 

hidrogeologic comun cu cel al incintei Pinoasa; 
→ Sediu Est Rosia - sursa proprie foraj hidrogeologic; 
→ Sediu Vest Rosia - sursa proprie 2 foraje hidrogeologice; 
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→ Instalatie de stropire depozit carbune Rosia – sursa proprie foraj 
hidrogeologic. 

Energie termica 
Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere este 

produsa de centrale electrice: 
-incinta principal Rosia – 2 cazane tip Kelb, P=455Kv 
-incinta asecari Rosia –cazane tip E-TECH, P=57.6Kv 
-incinta sediu Rosia – 2 cazane tip Charlot, P=385Kv 
-incinta depozit carbune Rosia – 2 cazane tip E-TECH, P=144Kv 
Canalizare 
Asecarea orizonturilor acvifere cantonate in nisipurile din zacamantul 

productiv se realizeaza gravitational prin taluzele treptelor, apa fiind drenata 
prin canale spre jompuri amenajate pe vatra carierei de unde prin statiile de 
pompare sunt evacuate in canalul Valea Paraului si canalul Pilot. 

Evacuarea apelor uzate de la incintele administrative se face astfel: 
→ Incinta Principala Rosia – evacuarea apelor uzate se face in reteaua 

orasului Rovinari; 
→ Sediul utilaje auxiliare (langa sediul  Pinoasa) – evacuarea apelor 

uzate se face in reteaua orasului Rovinari; 
→ Sediu Est Rosia – evacuarea apelor uzate se face in Canalul Pilot 

apoi in raul Jiu; 
→ Sediu Vest Rosia - evacuarea apelor uzate se face in Canalul Valea 

Paraului apoi in raul Jiu. 
Telecomunicatii si dispecerizare 
In organizarea activitatii in cariera este implementat un sistem 

informational de dispecerizare generala, tehnologica si energetica de 
telecomunicatii. 

Energie electrica 
Exista doua culoare energetice, care asigura alimentarea cu energie 

electrica atat a utilizatorilor casnici cat si a exploatarilor miniere care apartin 
perimetrului minier, consumatorii fiind racordati prin linii electrice aeriene de 
20 kV în statiile trafo 110/20 kV. 

· STE Rosia de Jiu - SRA Pesteana - STE Sardanesti; 
· CTE Rovinari - SED Balteni - STE Ticleni 1. 
Alimentarea cu energie electrica a carierei Rosia de Jiu se realizeaza în 

prezent din statia trafo 110/20 kV Rosia echipata cu 3 transformatoare 
110/20 kV, din care 2 transformatoare cu puterea de 40 MVA si 1 
transformator cu puterea de 25 MVA. Statia trafo 110/20 kV Rosia este 
alimentata din LEA d.c. Sardanesti – Urechesti, linie care face legatura între 
statiile de sistem 220/110 kV Sardanesti si 400/220/110 kV Urechesti. 

În statia 110/20 kV Rosia sunt racordate prin LEA 20 kV statiile trafo 
20/6 kV amplasate pe conturul carierei. 

Suprafata necesara a fi ocupata de fluxul de exploatare conform licentei 
ANRM nr. 3496/2002 si actelor aditionale este de 423.71  ha. Aceasta va fi 
scoasa din circuitul productiv esalonat (suprafete strict necesare pentru 
asigurarea frontului de lucru în anul în curs pentru anul urmator) în limita 
perimetrului minier de licenta, în corelare cu: 

- documentatiile de aprobare a licentei de exploatare; 
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- programul anual de exploatare; 
- cererea de carbune si de modificarile care vor interveni în strategia 

energetica pe termen scurt, mediu si lung. 
Avand in vedere specificul activitatii propuse, pot fi distinse urmatoarele 

etape principale in activitatea de exploatare lignit: 
I. Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare 

reprezentate in principal prin realizarea expropierilor de terenuri: 
Defrisarile, vor fi tip rase, conform necesarului de terenuri pentru 

avansarea carierei in concordanta cu tehnologiilor silvice de exploatare. 
II. Etapa de exploatare a extrasului geologic 
Avand în vedere etapa actuala de dezvoltare a carierei Rosia de Jiu se va 

aplica, în continuare, „metoda de exploatare cu transportul partial al 
sterilului la halde interioare si transbordarea partiala în halde 
interioare (clasa IV.3.)” si „tehnologia de excavare, transport si haldare în flux 
continuu”, prin utilizarea complexelor de excavare, transport si haldare 
prezentate anterior. 

Fluxul tehnologic  de excavare 
Perioada 2020-2024- excavare 
In scopul maximizarii productiei prin cresterea lungimii fronturilor de 

excavare catre limitele de nord si sud ale carierei precum si pentru o dezvoltare 
coerenta continua a carierei, treptele de excavare au fost directionate paralel cu 
avansare catre vest, crescandu-se astfel si spatiul de haldare interioara a 
sterilului. 

Treptele I-II.  
Lucrarile vor continua prin excavarea pe inclinare de-o parte si de alta a 

benzilor de front si coborarea periodica a platformei de vehiculare a 
excavatorului pana la realizarea cotelor proiectate. 

In zona vestica, excavatorul E 1400-09  a terminat excavatiile in treapta I 
si va continua excavatiile pe inclinare prin prelungiri succesive, intre Valea 
Lupilor si Valea Ciutei si pe treapta II in zona centrala, prin utilizarea  unui 
CBS 1200, a benzii de front T200a si a benzii de legatura T101, pe traseul 
descris in anul anterior. 

Astfel, prin descarcarea/excavarea sterilului din aceasta zona se creeaza 
conditiile pentru extinderea catre nord-vest a excavatiilor din treaptele 
inferioare. 

Treapta III- Excavatorul E 2000 03 se va muta pe treapta IV, iar lucrarile 
de pe treapta III vor fi executate cu excavatorul E 1400 12 care lucreaza la 
inceputul perioadei intre Valea Seaca si Valea Paraului cu transportorul de 
front T-701 si transportorul de legatura T700, prin intermediul unui CBS 
1200, acestea deversand pe traseul de transport steril de pe partea sudica a 
carierei catre abzeterul A03 din treapta X de halda. Pe treapta III, excavatorul 
va lucra cu banda de front T112,   si T 121 si de aici sterilul va fi directionat 
catre halda interioara, pe latura sudica. Se mentioneaza intrarea in flux a 
benzii noi T-200b, din cauza cresterii lungimii traseului de transport pe latura 
sudica in zona canalului regularizat Valea Paraului. 

Treapta IV-Excavatiile se vor realiza cu excavatorul E 2000-03 cu 
transportoarele de front T-103a si T-122, cu deversare pe transportorul de 
legatura T700, pe partea sudica a carierei catre abzeterul A03 din treapta X. 
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Treapta V cuprinde intreaga lungime de front intre laturile de sud si de 
nord ale carierei si este excavată cu E 2000 01 si E 2000-02, prin intermediul 
CBS 1200 si linia de front T111, T101M cu deversare pe T-101, T105c, T19, 
amplasate pe latura de nord a carierei. 

In treapta VI, nu vor interveni modificari in componenta liniilor 
tehnologice.  

In treapta VII, excavatiile si traseul de evacuare al sterilului si al 
carbunelui este similar cu cel din anul preceent. Linia de front va fi formata din 
transportoarele T-501 si T-102a (mutat de pe cota +200 din zona nordica). 

In treapta VIII, avand in vedere extinderea acesteia, linia de front va avea 
in componenta doua benzi T-401 si T 400. In rest situatia va ramane 
neschimbata in raport cu perioada anterioara. 

In treapta IX, circuitul de transport in frontul de lucru datorita lungimii 
mari a treptei excavatorului E 1400-06, se va suplimenta cu banda T-600 
(banda noua), in rest, componenta liniei tehnologice ramanand neschimbata. 

Perioada 2024-2026-excavare 
Prin directionarea catre vest a treptelor de cariera si prin descarcarea 

zonelor inalte de pe latura vestica a carierei pe directia de avans a acesteia se 
vor crea conditii de crestere a lungimii fronturilor de excavare. Totodata se 
realizeaza o descongestionare a spatiilor de haldare si o infratire a treptelor de 
halda cu treptele definitive ale carierei pe laturile de sud si de nord ale 
acesteia.  

Treptele I-II.  
In zona vestica, excavatorul E 1400-09  termina excavatiile pentru 

descarcarea sterilului in treptele I si II  precum si  excavatiile pe inclinare 
pentru dezvoltarea treptelor in zona Valea Lupilor si Valea Ciutei. Se va muta 
in zona sud-vestica a carierei pentru a realiza excavatii impreuna cu CBS 1200 
si linia de front T-701, T-200a in treapta III. Evacuarea sterilului se va face pe 
latura sudica, pe traseul comun cu cel al treptelor III si IV. 

In treptele III-IX nu vor interveni modificari in componenta liniilor 
tehnologice, traseul de evacuare al sterilului si al carbunelui fiind  similar cu 
cel din sectorul 2.  

 
Fluxul tehnologic  de haldare 
Liniile tehnologice de transport la halda amplasate pe latura nordica a 

perimetrului vor fi scurtate in mod continuu, in schimb va creste lungimea 
benzilor de legatura intre fronturile de excavare si nodul de distributie. De 
asemenea, va creste lungimea liniei de transport la masina de haldat A2RsB 
6300.95-03, prin prelungirea continua pe Valea Paraului. 

Sterilul rezultat din descopertă va fi depozitat numai în halda interioară, 
în spaţiul exploatat, cu cele 5 maşini de haldat existente. 

Din punct de vedere al capacităţilor de haldare, dotarea carierei Roşia de 
Jiu corespunde necesităţilor privind repartizarea integrală a volumelor de steril 
în halda interioara. 

Sterilul excavat în carieră suportă, prin dislocare şi transport, efectul de 
nafânare în urma căruia îşi măreşte volumul cu 20÷25%. Înălţimea haldei 
interioare va fi de 110 m (9 trepte de depunere), dar decalajul creat în perioada 
de depunere în haldele exterioare zonei exploatate (în perioada 1978-2017) 
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asigură spaţiul de haldare necesar pentru restul volumului excavat în perioada 
analizată. 

Perioada 2020-2024 - haldare 
Treptele I-III de halda interioara, care vor utiliza aceleasi linii tehnologice 

descrise anterior, vor trece la avansarea in paralel.  
Treptele IV-IX de halda vor continua sa avanseze in paralel cu depunere 

respectiv stationare alternativa pe zone de depunere in functie de decalajul 
creat pe treptele inferioare astfel incat sa fie pastrata continuitatea de 
depunere. 

Astfel, linia abzeterului A2RsB 12500.95-01, va efectua depunere joasă, 
respectiv înaltă atat de pe amplasamentul bermei treptei IV cat si de pe treapta 
VI iar A2RsB 12500.95-02, va efectua depunere joasă, respectiv înaltă atat de 
pe amplasamentul bermei treptei VI cat si de pe treapta VIII cu circuitele de 
transport aferente. 

 Avand in vedere inclinarea stratelor si a vetrei carierei in cadrul 
perimetrului, mentinerea constanta a inaltimii totale de haldare va conduce la 
ridicarea continua a nivelului superior al haldei. 

Treapta X suprahaldă este haldata ca si in perioada precedenta prin 
depunere cu A2RsB 6300.95-03 si linia tehnologică de transport T201-T202-
T106A şi transportoarele de front T401H, T102H, care depune sterilul provenit 
din treptele III si IV si din excavatiile lui E 1400-12  si E 2000 03 din cariera. 

 
Perioada 2024-2026 - haldare 
Treptele I-III de halda interioara, care vor utiliza aceleasi linii tehnologice 

descrise anterior.  
Treptele IV-X de halda vor continua sa avanseze in paralel cu depunere 

respectiv stationare alternativa pe zone de depunere in functie de decalajul 
creat pe treptele inferioare astfel incat sa fie pastrata continuitatea de 
depunere. 

Astfel, linia abzeterului A2RsB 12500.95-01, va efectua depunere joasă, 
respectiv înaltă atat de pe amplasamentul bermei treptei IV cat si de pe treapta 
VI, A2RsB 12500.95-02, va efectua depunere joasă, respectiv înaltă atat de pe 
amplasamentul bermei treptei VI cat si de pe treapta VIII iar A2RsB 6300.95-
03 va efectua depunere joasă, respectiv înaltă atat de pe amplasamentul 
bermei treptei VIII cat si de pe treapta IX, cu circuitele de transport aferente. 

 Avand in vedere inclinarea stratelor si a vetrei carierei in cadrul 
perimetrului, mentinerea constanta a inaltimii totale de haldare va conduce la 
ridicarea continua a nivelului superior al haldei. 
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III. Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 
 
Potrivit tehnologiei miniere de închidere si ecologizare sunt prevazute 

urmatoarele tipuri de lucrari pentru întreaga suprafata a perimetrului minier, 
conform licentei de exploatare: 

1. lucrari pentru recuperarea materialelor, utilajelor, instalatiilor, 
mijloacelor de transport si a celorlalte mijloace fixe ce pot fi recuperate; 

2. lucrari pentru demontarea instalatiilor de alimentare cu energie 
electrica; 

3. dezafectare constructii; 
4. lucrari de ecologizare: 
� Etapa I –AMENAJAREA TEHNICO MINIERA, în cadrul careia se 

realizeaza: 
Amenajarea unui cadru geomorfologic functional prin: 
� amenajarea formelor de relief proiectate în cadrul reliefului 

antropic; 
� racordul cu relieful natural si cu obiectivele ce urmeaza a se 

amenaja; 
� lucrari cu aspect de hidrologie. 
Asigurarea conditiilor pedologice pentru dezvoltarea biodiversitatii prin: 
� asternere sol fertil; 
� fara sol fertil; 
� fertilizare ameliorativa de baza (fertilizare organica sau chimica). 
 
� Etapa a II-a –RECULTIVAREA BIOLOGICA, în care se realizeaza: 
Ameliorarea mediului edafic nou creat prin lucrari pedoameliorative si 

fertilizare anuala conform planului de fertilizare; 
Recultivarea cu specii ce se preteaza mediului edafic nou creat si lucrari de 

întretinere cu o durata de; 
� 3 ani pentru modul de folosinta agricol; 
� 5 ani pentru modul de folosinta silvic. 
Perioada de realizare a lucrarilor miniere este: 
 perioada de activitate; 
 perioada de post-inchidere 
In prezent in perimetrul minier sunt ecologizate 709.29 ha – halda 

exterioara (202.88 ha cu folosinta silvica si 506.41 ha cu folosinta agricola). 
In perioada urmatoare pentru cariera Rosia de Jiu s-au propus 

urmatoarele lucrari de ecologizare conform „Studiu de fezabilitate  simbol 805-
840/2015”: 

Lucrari de inierbare - aceste lucrări sunt propuse pe o suprafaţă de 50.55 
ha, ocupată de incinte, depozit carbune, traseu benzi, etc. 

Lucrari de plantare - sunt propuse pe o suprafata de 915.60 ha, ocupate 
de: 

• Halda interioara   -171.60 ha perioada de activitate; 
       -336.00 ha perioada postinchidere; 
• Cariera        -408.00 ha perioada postinchidere; 
Lucrari de cultivare pentru folosinta arabila, sunt propuse pe o suprafata 

de 264.82 ha, ocupate de: 
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• Halda interioara   -264.82 ha perioada de activitate; 
TOTAL SUPRAFATA ce se reda in circuitul productiv este de 1230.94 

ha din care:  
- silvic – 915.60 ha 
- agricol- arabil– 264.80 ha 
- agricol - faneata- 50.55 ha. 
Suprafata luciu apa – 216.00 ha aferete cotei + 135. 
La incetarea activitatii in condiţiile în care nu se vor mai executa lucrări 

de asecare in groapa remanenta se va acumula apa provenita din acviferele 
deschise in treptele de excavatii si cea provenita din precipitatii. 

Volumul maxim de apă din golul remanent va fi condiţionat de următorii 
factori: 

• debitul infiltraţiilor din taluze; 
• volumul precipitaţiilor. 
Cota estimativă maxima a apelor ce se vor acumula la incetarea 

activitatii în groapa remanentă este estimata +135, iar cota minimă pe vatra 
carierei este +70. 

Mărimea estimata a suprafeţei luciului de apă este de +261,00 ha. 
 
15. Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului și, 

dacă există, incertitudini semnificative despre proiect și efectele sale asupra 
mediului 

 
Proiectul de executie, studiile privind conditiile de refacere a mediului, 

implicatiile economice si sociale au reprezentat punctul de plecare în 
elaborarea studiului, care a fost un proces dinamic, bazat pe cooperarea 
continua cu titularul activitatii si care a condus la realizarea unui raport la 
studiu de evaluare a impactului asupra mediului aprofundat ce identifica 
solutii pentru a corecta potentialul impact. 

Exista totusi dificultati legate de procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului: 

- documentaţiile tehnico-economice pentru perimetrul minier (Studiul de 
fezabilitate, Planul de dezvoltare, Planul iniţial de încetare a activităţii),  
întocmite în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de ANRM sunt 
clasificate ca si SECRET DE SERVICIU)” si este necesar ca ELABORATORII DE 
STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (definiti in Ord. nr. 1026/2009) sa 
respecte Ordinul 2/2013 al ANRM pentru modificarea anexei la Ord 202/2003 
privind aprobarea listei cu informatiile ce constitue secrete de serviciu in 
cadrul ANRM si declasificarea documentelor scoase din lista initiala si sa 
respecte Hg 585/2002 privind informatiilor clasificate respectiv sa detina 
autorizatie de acces la informatii clasificate ca „SECRET DE SERVICIU”. 

-  perceptia publicului asupra proiectului, influentata de asocierea cu 
impactul activitatilor miniere trecute si actuale din Bazinul Minier Rovinari, cu 
accidentele care au avut loc in special alunecarile de teren si disponibilizarea 
masiva incepand cu ani 90. Mai mult decât atât, publicul din afara zonei, care 
nu cunoaste si nu a vazut decat consecintele exploatarii miniere negative 
(alunecari de teren, nemultumirea propietarilor de teren si gospodarii 
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referitoare la despagubiri, etc.)  percepe proiectul ca pe o potentiala distrugere 
ireversibila a zonei. 

- perceptii negative asupra lucrarilor de exploatare lignit asociate 
suspiciunii ca titularul activitatii nu si-ar respecta angajamentele asumate, 
obligatorii prin acte administrative si legi (ex. asigurarea stabilitatii 
constructiilor miniere, refacerea calitatii solului). Exista solutie pentru 
diminuarea impactului chiar si în aceasta situatie extrema de accidente prin 
punerea in siguranta a constructiilor prin lucrari hidrotehnice (zid de sprijin, 
sisteme drenante, santuri de garda) precum si plata despagubirilor.  

In prezent Ordinul 202/2013 obliga titularul de licenta sa constitue 
anual o garantie de refacere a mediului egala cu valoarea lucrărilor de 
închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere 
pentru toata suprafata perimetrului minier (suprafete afectate de lucrari 
miniere in prezent si suprafete ce vor fi afectate pana la incetarea activitatii). 

Pentru situatiile de accidente (alunecari de teren, inundatii, etc) costurile 
de remediere vor fi asigurate din sumele constituite conform „Devizului general 
privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi monitorizarea 
postînchidere a perimetrului”, respectiv Cap. 4.2. - Cheltuieli pentru refacerea 
unor lucrări ca urmare a unor accidente sau incidente neprevăzute (10% din cap. 
2) si/sau Cap.3.3. - Cheltuieli diverse si neprevazute. 

Pentru prognoza efectelor lucrarilor propuse asupra mediului s-au folosit 
o serie de standarde si normative de mediu ce permit compararea valorilor 
masurate sau estimate cu valorile limita de emisie admise reglementate (STAS 
12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza HG 
188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017).  

Pentru a analiza probabilitatea de apariţie a potenţialelor accidente 
legate de activitatea miniera s-a adoptat tehnologia HAZOP initial dezvoltată în 
anii 1960 pentru a analiza sistemele majore de procese chimice, dar apoi 
extinsă si în alte domenii, inclusiv operatiunile miniere. 

Pentru a stabili categoriile de impact potentiale si a evalua semnificatia 
impactului s-a folosit analiza multicriteriala, detaliata in Anexa nr.4, respectiv 
Ghidul privind cariere, exploatații miniere de suprafață, inclusiv instalații 
industriale de suprafață pentru extracție. 

Pentru planificarea arhitecturala a peisajului si pentru sugerarea 
arealele de manifestare a impactelor potenţiale s-a folosit metoda de 
suprapunere a hartilor tematice (imagini aeriene, ortofotoplanuri, planuri 
cadastrale). 

Pentru estimarea GES s-a folosit Metodologia AR-AM0002 (Versiunea 
03): Restabilirea terenurilor degradate prin împădurire/regenerare. 
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16.  Impactul prognozat asupra mediului 
 
Conform analizei multicriteriala (Capitolul “V. Descriere a efectelor 

semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului”), majoritatea 
factorilor de mediu care fac obiectul reglementărilor în domeniul protecţiei 
mediului sunt influentati de exploatare lignitului in perimetrul miner Rosia de 
Jiu, astfel: 

– aerul– impact moderat; 
- apa– impact moderat; 
- sol– impact moderat; 
- schimbări climatice– impact moderat; 
– biodiversitate, floră şi fauna– impact moderat; 
- populaţie şi sănătate publică– impact moderat; 
– peisaj/topografia terenului – impact moderat; 
- mediul social – economic – impact minor. 
Astfel aspectele esentiale ale impactului asupra mediului generat de 

activitatea miniera propusa in perimetrul Rosia de Jiu sunt: 
� Resursele da apa 
In activitatea miniera propusa apa nu este folosita in procesul 

tehnologic, insa exploatarea stratelor de lignit este conditionata de asecarea 
acviferelor. Pentru a permite exploatarea stratelor de carbune a fost necesara 
executarea mai multor categorii de lucrari in functie de problemele care s-au 
ridicat, astfel: 

- amenajarea, regularizarea si devierea cursului raului Jiu; 
- sisteme de asecare-foraje, care sa permita drenarea apei din 

orizonturile acvifere si sa duca in final la realizarea fluxului tehnologic in 
deplina siguranta; 

- colectarea, dirijarea si evacuarea apelor din zona miniera in 
canalele de garda (canalul Pilot si V.Paraului) si apoi evacuare in raul Jiu. 

Conform tehnologiei de exploatare propuse formele de impact negativ ce 
pot rezulta din desfasurarea investitiei propuse sunt: 

a). Forme de impact fizic 
� evacuări de sedimente şi materii în suspensie 
Lucrarile de decopertare pot face să crească încărcarea cu sedimente, 

mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, crescând astfel concentraţiile de 
materii în suspensie în receptori. Acest potenţial este mai ales relevant în faza 
de exploatare si va continua pana la recultivarea terenului si inchiderea 
perimetrului minier. 

� reducerea debitului apelor de suprafaţă 
Impactul asupra debitelor apelor de suprafaţă poate sa apară datorită 

interceptării scurgerilor de suprafaţă  in canalele de garda (V. Paraului si Pilot) 
si prin excavarea vailor din perimetrul minier (V. Ciutei, V. Seaca si V. lui 
Mares). 

� asecarea carierei 
In prezent in zona unde sunt executate excavatiile de deschidere ale 

carierei Rosia de Jiu, nivelul piezometric al orizontului acvifer a scazut si se 
constata formarea palniei de depresiune. Efect confirmat de scaderea apei in 
fantaniile populatiei sau chiar perioade in care seaca complect. 
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Adancimea de influenta a asecarii in cazul carierei Rosia de Jiu este 
egala cu diferenta dintre cota maxima de excavare si cota minima la culcusul 
stratului V carbune (210 m), iar raza de influenta a asecarii este de minim 
500m si maxim 800m. 

Motivat de acest aspect a fost necesara executarea unor retele de 
alimentare cu apa din foraje miniere pentru satele Farcasesti - Mosneni si 
Rosia de Jiu.  

Problema potentialului de refacere hidraulica a acviferelor poate deveni 
reala in conditiile concrete de inchidere a carierei. Din acest punct de vedere, 
datele faptice arata ca acviferele freatice se pot reface partial, chiar in cadrul 
unui an cu precipitatii importante. Spre exemplu urmarind evolutia nivelelor 
apelor subterane in corpul haldelor s-au putut identifica in principiu doua 
nivele nisipoase acvifere, dispuse la diferite adancimi astfel:  

- un nivel de suprafata situat la 0.5 - 5.0 m sub cota terenului, cu 
modificari lunare ale cotei  (adancimi) apei subterane, fapt ce se poate explica 
prin influenta directa a apelor de precipitatii si infiltratii dar si existentei unui 
drenaj de suprafata natural sau dirijat. Apele sunt in general cu nivel liber, 
uneori captive, slab ascensionale. 

- un nivel de adancime situat la 10 - 15 m sub cota terenului, interceptat 
de forajele. Masuratorile lunare de nivel au pus in evidenta si in cadrul 
acestora modificari ale adancimii apelor subterane, insa mai putin pregnante 
decat la nivelul de suprafata. 

b). Forme de impact chimic 
Impactul potential al exploatarii lignitului in perimetrul Rosia de Jiu 

asupra mediului acvatic poate fi negativ prin evacuarea apelor uzate de la 
incintele miniere si cele de asecare. 

Avand in vedere caracteristicile fizico-chimice ale apelor uzate si de 
asecare evacuate din perimetrul Rosia de Jiu (conform monitorizarii impusa de 
“AUTORIZATIILE DE GOSPODARIRE A APELOR”) putem spune ca nu exista risc 
de poluare chimica. Valorile indicatorilor determinati s-au incadrat in 
prevederile si Actele de reglementare legale (HG 352/2005 ce modifica si 
completeaza HG 188/2002 si Ord. 31/2006). 

In concluzie trebuie luat în considerare faptul că pentru lucrarile de 
exploatare lignit, care fac obiectul analizei, factorul de mediu apă este unul mai 
puțin influențabil din punct de vedere al calitatii evacuarii si mediu din punct 
de vedere al modificarii bilantului hidric. 

� Zgomotul si vibratiilor 
Sursele de impact prin zgomot şi vibraţii asociate activităţilor miniere 

anticipate vor continua in perimetrul minier Rosia de Jiu, sunt specifice pentru 
o exploatare minieră de suprafaţă cu flux continuu si utilaje de mare 
capacitate. Natura şi numărul unor astfel de surse vor varia în perioada de 
exploatare.  

Sursele de zgomot si vibratii legate de activităţile miniere sunt 
reprezentate de : 

a. utilaje de mare capacitate, cu actiune continua, pentru excavarea, 
transportul si haldarea maselor miniere: 

→ zona de excavare/haldare 
- excavatoare cu rotor tip SRs 1300, SRs 1400, SRs 2000 (9 buc.) 
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- masini de haldat A2RsB 6500.90, A2RsB 6300.95, A2RsB 12500.95 si 
M.H 4400.170 (5 buc.) 

- benzi transportoare; 
→ sector transport depunere incarcare carbune 
- utilaj de depunere/incarcare KSS, 
- utilaj de depunere ASG, 
b. surse mobile si semimobile (buldozer, excavator, camion, tractor, 

incarcator frontal, etc) specifice activitatii de: 
- lucrari de pregatire a campului minier pentru exploatare reprezentate 

in principal prin lucrari de defrisare; 
- aprovizionare cu material si piese de schimb la punctul de lucru pe 

fluxul tehnologic cu mijloace auto; 
- lucrari electromecanice si de alimentare cu energie electrica; 
- lucrari de intretinere drumuri, santuri, canale; 
- lucrari de protectie a mediului si refacere ecologica. 
Receptorii  includ:  
- lucrătorii  din  cadrul  exploatării,   
- locuitorii  din  zonele învecinate (satele Farcasesti Mosneni si Rosia de 

Jiu). 
Limitele nivelelor de zgomot aplicabile activitatii miniere propuse in 

concordanta cu SR 10009/2017-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din 
mediul ambiental sunt: 

- 65 dB(A) la imita incintei industriale, 
 - 60 dB(A) la limita proprietatii in cazul in care proprietatea include pe 

langa cladire si un teren cu destinatia curte,  
- 50 dB(A) la fatada cladirii in cazul in care proprietatea include pe langa 

cladire si un teren cu destinatia curte, dar fatada cea mai expusa este 
pozitionata la limita proprietatii, pe directia sursei de zgomot. 

Estimarea preliminara a zgomotului din surse aferente utilajelor de mare 
capacitate (strict matematic, fără a se lua în considerare alte aspecte specifice 
propagării) sugereaza ca zgomotul provenit  din  activităţile  de  exploatare  
poate varia de la 54 dB(A) pana la 67 dB(A) dar aceste surse prin avansarea 
lucrarilor de exploatare se departeaza de zona locuita, iar nivelul de zgomot 
este mult atenuat prin barierele/ecranele naturale, astfel nu se prognozeaza 
depasirea limitei de 60 dB(A) la limita proprietatii (atunci cand proprietatea 
include pe langa cladire si un teren cu destinatia curte) sau 65 dB(A) la limita 
incintei industriale – limita perimetrului minier.  

Utilajele de transport materiale si cele pentru desfasurarea diverselor 
lucrari (buldozere, excavatoare, încărcătoare) vor  contribui  de  asemenea  la  
profilul  de  zgomot insa nesemnificativ. O situatie “sensibila” din punct de 
vedere al nivelului de zgomot o constitue zona gospodariilor din satul Rosia de 
Jiu din imediata vecinatate a transportorului T22C1 (cariera Pinoasa) si 
transportorul T19 (cariera Rosia de Jiu) a caror functionare simultana poate 
duce la depasirea limitei de zgomot impusa de SR 10009/2017. Pentru a 
inlatura acest risc CE Oltenia a inceput construirea unui ecran de protectie din 
panouri fonoabsorbante. 
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� Calitatea aerului 
Specific activitatilor miniere de exploatare lignit sunt umatoarele emisii 

de poluanti in aer: 
- emisiile de pulberi; 
- emisii de noxe. 
Emisiile de pulberi - au drept sursa o serie de activitati specifice miniere 

cum sunt excavarea haldarea si transportul materilal steril si a carbunelui, si 
suprafete lipsite de vegetatie specifice activitatii miniere supuse actiunii 
eoliene. O alta categorie de surse pot fi privite ca fiind liniare, acestea fiind 
reprezentate de drumurile de transport/acces pe care circula autovehiculele si 
utilajele mobile angrenate in activitatea miniere. Toate aceste surse sunt 
clasificate ca fiind deschise, libere, cu durata scurta de actiune si situate la 
nivelul solului (corespunzator cotei la care se desfasoara activitatile 
generatoare la un moment dat). Ratele de emisie a pulberilor in atmosfera, 
depind de mai multi parametri, dintre care, cei mai semnificativi sunt 
urmatorii: conditiile meteorologice (viteza vântului, precipitatiile), 
caracteristicile si tipul rocilor manevrate (umiditate, continut de apa), 
tehnologiile si utilajele generatoare de pulberi (de exemplu, excavare, transport 
si depozitare carbune sau steril), timpul efectiv de lucru si numarul utilajelor 
miniere si alte caracteristici ale fluxului tehnologic. Din aceste motive, ratele de 
emisie a pulberilor pot prezenta variatii orare, diurne, lunare si sezoniere 
importante.  

Emisii de noxe - Alte surse importante de poluanti asociate unei 
exploatari miniere de suprafata sunt datorate utilizarii vehiculelor si a 
utilajelor actionate de motoare cu ardere interna, care emit diverse tipuri de 
poluanti gazosi. 

Luând în considerare toate aceste elemente prezentate anterior si 
amplasamentul perimetrului minier impactul emisiilor de pulberi poate fi 
negativ asupra:  

- lucrătorii  din  cadrul  exploatării,   
- locuitorii  din  zonele învecinate (satele Farcasesti Mosneni si Rosia de 

Jiu). 
Conform monitorizarii nivelului de pulberi sedimentabile efectuat in anul 

2019 in satele  Rosia de Jiu si Farcasesti Mosneni, calitatea aerului nu a 
depasit limitele impuse de STAS 12574/87. 

� Terenurile 
In prezent tipurile de folosinta si ocupare a terenurilor sunt in acord cu 

caracteristicile elementelor de mediu din zona cercetata – comuna Farcasesti, 
jud. Gorj.  

Folosinta actuala a terenului din perimetrul miner este mixta, constand 
din activitatea de exploatare lignit, paduri si suprafete agricole, preponderent 
pasunii.  

Prin extinderea frontului de lucru (in limita perimetrului minier aprobat) 
folosinta actuala a terenului se va modifica astfel: 

- va fi scoas din circuitul agricol 142.52 ha din totalul de 174.07 ha 
disponibile in perimetrul minier;  

- va fi scos din circuitul silvic  277.72 ha din totalul de 377.12 ha 
disponibile in perimetrul minier. 
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Pierderea terenurilor şi folosinţelor actuale din perimetrul minier au fost 
evaluate ca având o însemnătate moderată la scară locală si nesemnificativa la 
scara regionala. 

Când nu va mai exista necesitatea funcţională miniera aceste terenuri 
vor fi introduse in circuitul silvic si agricol si predate comunitatii locale. 

� Resursele de sol 
Exploatarea in cariera, prin lucrari miniere la zi, duce la modificari 

majore in configuratia solului. Lucrarile de exploatare vor impune inlaturarea 
vegetatiei, dislocarea si transportul unor cantitati mari de substanta minerala 
utila si steril, rezultand suprafete noi care sunt intr-o continua modificare pe 
perioada cat cariera este in exploatare.  

Astfel activitatea miniera propusa poate provoca un impact biologic 
(pierderea stratului de sol si amestecarea cu sterilul), impact fizic sau mecanic 
(eroziunea şi compactarea solului, tasare, modificarea densităţii specifice noii 
categorii de soluri ce se vor forma pe halde) si in secundar un potential impact 
chimic, in mod acidental prin scurgeri de produse petroliere si lubrifianti din 
depozite sau platformele de lucru. 

� Biodiversitatea 
Impactul asupra biodiversitatii se va manifesta incepand cu etapa de 

pregatire a campului minier pentru exploatare–indepartarea covorului vegetal 
si defrisare. Astfel, disparitia in special a habitatelor forestiere va atrage de la 
sine si disparitia unor specii de fungi si plante legate de acestea. De asemenea 
o serie întreaga de nevertebrate (ortoptere, araneide, moluste, larve de insecte, 
heteroptere, himenoptere, etc) cu mobilitate scazuta vor fi serios afectate. 

Mobilitatea speciilor este un factor foarte important în stabilitatea unor 
populatii. Speciile mai putin impactate de lucrarile specifice fazei de 
constructie sunt cele care au o independenta mai mare. Dintre acestea 
amintim speciile de pasari si mamifere. 

Deosebit de importanta este perioada în care se desfasoara lucrarile. 
Speciile de nevertebrate sunt foarte sensibile la impact în primele stadii de 
dezvoltare, respectiv stadiul de ou, stadiul larvar si stadiul de pupa. 

În ceea ce priveste vertebratele, impactul este maxim în perioada de 
reproducere si în primele stadii de dezvoltare. 

Luand principalele grupe de vertebrate inventariate se poate prognoza 
urmatorul impact: 

Reptilele identificate sunt legate de habitatele de padure si pajiste. 
Reptilele sunt reprezentate de specii comune astfel ca disparitia unor 

populatii mici din zona nu vor afecta major populatiile din regiune sau pe plan 
national. 

Pasarile, fiind specii cu o mobilitate ridicata, vor avea mai putin de 
suferit. Perioada critica este perioada de reproducere si crestere a puilor, în 
care sunt strans legate de locurile de cuibarit. Cunoscandu-se faptul ca circa 
77% din speciile de pasari cuibaresc în padure, iar suprafata silvica va fi 
defrisata progresiv, impactul generat de activitatile miniere va fi redus. Se va 
înregistra o deranjare a faunei ornitologice datorata utilajelor de transport, a 
materialelor de constructie. 

Datorita faptului ca nu exista specii strict localizate exclusiv în habitate 
specifice zonei proiectului, si ca habitatele din zona de impact sunt larg 
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reprezentate în regiune, speciile nu vor fi afectate la nivel regional si/sau 
national. 

În concluzie se poate prognoza o ”migratie” la scara locala a speciilor de 
pasari din zonele cu habitate deteriorate sau distruse catre zonele din jur cu 
habitate care ofera conditii bune de viata. 

Mamiferele mari stabile în zona proiectului, vor parasi aceasta zona 
stabilindu-se în zonele din jurul amplasamentului.  

� Sanatate umana 
Riscurile pentru sanatatea umana si mediu din cauza unor accidente 

sau dezastre sunt legate de potentialul de crestere a concentratiilor de poluanti 
peste limitele admise, astfel: 

• pentru aer – pulberile sedimentabile, pulberile in suspensie -PM10 
si nivelul de zgomot peste limitele impuse de STAS 12574/1987, LEGEA nr. 
104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 si SR 
10009/2017; 

• pentru apa –  indicatorii privind calitatea apei evacuata prevazuti 
de Autorizatiile de gospodarire ape. 

La nivelul zonei locuite din imediata vecinatate a lucrarilor miniere 
propuse, asa cum rezultă din monitorizarea prezentata, nu s-au depăsit 
valorile limită/tintă pentru protectia sănătătii umane, reglementate prin STAS 
12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza HG 
188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017, la niciunul dintre punctele 
monitorizate, prin urmare starea de sanatate a populatiei nu este afectata 
peste limitele de reglementare. 

� Patrimoniu cultural 
In perimetrul minier sau in vecinatatea acestuia nu se gasesc elemente 

de partimoniu cultural conform definitiei din art. 1 al Decretului nr. 187/1990. 
In concluzie nu este necesara evaluarea riscului de accidente majore si 
dezastre pentru patrimoniu cultural. 

� Mediul social si economic 
Ïn plan economic zona bazinului minier Rovinari se caracterizează prin 

dominanţa activă a industriei extractive şi, ca urmare a acestuia, prin 
industria producătoare de energie electrică. 

Pe termen lung zona miniera se confruntă în principal cu lipsa 
previziunii asupra sustenabilităţii sale economice, în primul rând a activităţilor 
sale predominat industriale, bazate pe resurse de lignit. În acelaşi timp, 
acestea se află într-o situaţie de monopol industrial (un singur agent economic 
de exploatare, respectiv CE Oltenia), iar o parte însemnată a celorlalte activităţi 
economice şi servicii sunt dependente faţă de industria extractive si energetica. 

Zona miniera Rovinari este puternic industrializată, cu niveluri medii de 
dezvoltare şi tendinţe de menţinere/stabilizare a populaţie. Punctele slabe sunt 
reprezentate de gradul ridicat de dependentă faţă de activităţile miniere şi 
producţia de energie electrică. 

Închiderea unor capacităţi de producţie a condus la reducerea 
numărului de salariaţi, industria extractiva devenind astfel principala ramură 
generatoare de şomaj din zona. 

Capacitatea de absorbtie în agricultura zonala este limitata, 
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întreprinderile mici si mijlocii nu sunt suficient de dezvoltate, astfel ca în 
perspectiva se cauta noi modalitati pentru sustinerea alternativelor de 
dezvoltare socio-economica. 

Continuarea exploatarii miniere va aduce beneficii importante 
economiei si comunitati locale, incluzand: 

� continuitatea activitatii, în exploatarea carbunelui, pentru forta de 
munca locala, specializata cu precadere în exploatarea carbunelui; 

• încheierea de contracte cu societati comerciale locale pentru activitati 
cum ar fi: întretinerea cladirilor, aprovizionarea cu carburanti si lubrifianti, 
aprovizionarea cu piese de schimb, service pentru utilaje, service pentru 
activitati de birou, gestionarea deseurilor (reciclare si reutilizare) si alte tipuri 
de servicii si de aprovizionare; 

• cresterea bugetului local prin colectarea de taxe si impozite cu un 
potential impact pozitiv asupra conditiilor sociale generale. 

In concluzie continuarea lucrarilor de exploatare in perimetrul minier va 
genera venituri directe si indirecte provenite din taxe, impozite si redevente si 
va mentine locurile de munca pentru perioada analizata în domeniul operarii 
carierei, cat si în domeniul activitatilor auxiliare. 

Implementarea proiectului minier va determina si aparitia unor forme 
de impact negativ, pe durate diferite, asupra vietii sociale si economice din 
comunitate: 

� diminuarea suprafetelor de teren ocupate de fluxurile tehnologice si  
care se constituie ca sursa de venituri pentru populatie; 

� afectarea surselor de apa a localitatilor (panza freatica si izvoare) în 
general a fantanilor individuale; 

� peisaje industriale specifice excavarii si haldarii pe perioade mari de 
timp, în locul celor naturale. 

Continuarea exploatarii reprezinta o prelungire a ciclului de viata al 
exploatarii, perioada care contribuie la atingerea dezideratelor dezvoltarii 
durabile si care face tranzitia mai lenta catre închidere, pregatind în acelasi 
timp comunitatea si economia locala. Se pot evita astfel socurile sociale si 
environmentale si se pot reduce mult riscurile asociate închiderii si remedierii 
amplasamentului. 

 
� Impactul cumulativ 
Efectele cumulative pot sa apara in situatii in care mai multe activitati 

miniere din zona au efecte individuale minore sau moderate, dar impreuna pot 
genera un impact semnificativ sau, atunci cand mai multe efecte individuale 
ale unei singure activitati miniere generează un efect cumulativ. 

-a). interactiunea dintre diferitele activitati din perimetrul minier Rosia de 
Jiu 

Impactul prezentat anterior analizeaza efectele cumulate ale activitatii 
precedente si viitoare prin punerea în evidenta a impactului cumulat asupra 
componentelor mediului, rezultat din activitatea de pregatire a campului 
minier, exploatare propriu zisa (activitate descompusa in activitati direct 
productive si activitati anexe - decopertare sol fertile, excavare carbune si 
steril, transport steril si carbune trasee benzi, haldare, depunere carbune in 
depozit, expediere carbune, alimentare apa, evacuare apa uzata incinta sociala, 
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lucrari de asecare, lucrari de ecologizare si inchidere a perimetrului minier) si 
lucrari miniere de inchidere. 

-b). interactiunea dintre toate activitatile miniere din acceasi zona  
In cadrul perimetrului minier Rosia de Jiu sunt prevazute activitati care 

se pot desfasura simultan in mai multe perimetre miniere (Pinoasa, Tismana I, 
Tismana II, Pesteana Nord, Jilt Sud, Jilt Nord, Rosiuta si Lupoaia). 

Pentru evaluarea impactului cumulativ au fost urmărite căile potenţiale 
de propagare a poluării şi anume, prin reţeaua hidrografică tributară cursurilor 
de apă care drenează apa de pe amplasamentele analizate, respectiv pe calea 
aerului prin aportul de concentrații suplimentare de pulberi. 

Impactul potențial asupra calității apei 
Datorita localizarii partiala a perimetrului Rosia de Jiu (zona nord vestica 

reprezentata de Valea Ciutei si Valea Lupilor) in accelas bazin hidrografic al 
Vaii Timiseni (cod VII-1.041) cu cariera Pinoasa s-a urmarit posibilitatea de 
crestere a poluantilor deversati prin evacuarea apei de asecare din ambele 
perimetre. Avand in vedere faptul ca fluxul carierei Rosia avanseaza catre vest 
iar evacuarea apei se va face in canalu V. Paraului si canalul Pilot (izolate de 
canalul Timiseni) iar cariera Pinoasa avanseaza catre nord iar evacuarea apei 
de asecare se va face preponderent catre canalul Pinoasa niciunul dintre cele 
doua proiecte nu vor cauza un impact comulatativ. 

In privinta impactului potential asupra calitatii apei din intreg bazinul 
hidrografic al Jiului putem spune ca nu exista riscul unui impact cumulativ 
intre cele noua cariere peste limitele admise deoarece indicatorii monitorizati 
pentru apa evacuata in receptori nu a depasit limitele impuse de HG 352/2002 
si Autorizatiile de gospodarire apa. 

Impactul potențial asupra calității aerului – pulberi si zgomot 
Pentru factorul de mediu aer s-a avut in vedere cumularea emisiilor de 

pulberi si zgomot din zona transportoarelor T19 Rosia cu T22C1 Pinoasa in 
situatia in care functioneaza simultan. Un astfel de scenariu presupune un 
nivel maxin de emisii in zona locuita Rosia de Jiu - Rovinari. Din monitorizarea 
nivelului de pulberi sedimentabile si zgomot in zona (punctele fost depozit 
carbune Rosia, fam. Uifalvi si banda T22C1-fosta locatie Politie) se observa ca 
nu au fost depasite limitele prevazute de STAS 12754/1997 la pulberi si nici 
STAS 10009/2017 la zgomot. In concluzie impactul cumulativ se va mentine in 
limitele admise, iar ca masura de protectie CE Oltenia a instalat panouri 
fonoabsorbante intre sursa si receptor si instalatie de stropire in zona celor 
doua depozite de carbune.  

Impactul potențial asupra calității solului 
Resursa de sol asociata suprafetei ocupate in prezent este epuizata 

(8804.62 ha). Exploatarea miniera a lasat in urma roci sterile cu un continut 
mic de materie organica, insa cu un orizont biologic activ. Acestea sunt 
capabile să susţină folosinţe productive prin masuri pedoameliorative. 

O mare parte din invelisul de sol estimat la 4034.62 ha, reprezentant 
85% din suprafata neocupata in prezent va fi excavat impreuna cu sterilul si 
depozitat in haldele interioare. In prezent folosinta terenului este in principal 
agricola 48% (2.06% din suprafata agricola a judetului Gorj) si silvica 41% 
(0.62% din suprafata impadurita la nivelul judetului Gorj) iar diferenta o 
reprezinta viile si livezile (2%), constructiile (3%) si terenul neproductiv (6%). 
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Raportat la suprafata agricola si silvica a judetului Gorj schimbarea folosintelor 
terenului si pierderea calitatii solului este  evaluata ca avand o insemnatate 
medie, la scara locala, pe termen lung si reversibila. Un exemplu pozitiv al 
refacerii calitatii solului sunt cele 1049.24 ha redate in circuitul agricol si 
1099.71 ha in circuitul silvic. 
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 Tabelul VIII.1 .-IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU GENERAT DE ACTIVITĂŢILE DE EXPLOATAREE LIGNIT  
ETAPE / ACTIVITĂŢI IMPACT POTENŢIAL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

 

PIERDEREA, 
DETERIORAREA 
HABITATULUI, 
PERTURBAREA 

SI/SAU 
DISLOCAREA 

SPECIILOR 

MODIFICĂRI 
ALE PEISALUI, 
MORFORLOGIEI 

SI 
TOPOGRAFIEI 
TERENULUI 

EMISII 
DE 

NOXE SI 
PULBERI 

EMISII DE 
SUBSTANTE 
POLUANTE 

PE SOL SI IN 
APE 

IN ETAPA DE 
INCHIDERE SI 
REABILITARE 

POT FI 
INTRODUSE DIN 

GRESEALA SPECII 
NOI INVAZIVE 

EMISII IN APE DE 
SURPRAFATA/SUBTERANE – 

SEDIMENTE 
MODIFICAREA ŞI 

DEGRADAREA 
ECOSISTEMELOR 

ACVATICE 

IMPACT SOCIO-
ECONOMIC, 

ASOCIAT CU 
POSIBILLE 

STAMUTARI/ 
RELOCARI 

PREGATIREA PERIMETRULUI MINIER PENTRU EXPLOATARE 
Defrisare X X X X accidental  X  
EXPLOATAREA RESURSEI 
Înlăturarea/pierderea 
stratului de sol şi vegetaţie 

X X X X accidental  X  

Dezvoltarea infrastructurii 
(linii de energie, drumuri de 
exploatare, benzi de 
transport) 

X X X X accidental  X  

Lucrari de excavare  X X X X accidental  X  
Extracţia şi depozitarea 
lignitului   X X accidental  X  

Tratarea apelor uzate 
menajere 

   X accidental  X  

Scurgerea apelor de 
suprafaţă şi subterane 

   X accidental  X  

Scăderea nivelului pânzei 
freatice X X X   X  

Crearea haldelor de roca 
sterila 

 X X   X  

INCHIDEREA EXPLOATARII 
Reconturarea treptelor si 
taluzelor/ fronturilor de 
carieră şi a haldelor de roca 
sterila 

 X X X accidental  X  

Dezafectarea drumurilor / 
demontarea clădirilor 

 X X X accidental  X  
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Reînsămânţarea/revegetarea 
zonelor perturbate        

Monitorizarea factorilor de 
mediu si a suprafetelor 
recultivate 
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17.  Identificarea și descrierea zonei în care se resimte impactul 
 
Organizarea activitatii miniere de exploatare a carbunelui în cariera 

Rosia de Jiu, pe langa lucrarile propriu-zise de excavare, transport si haldare, 
impune executarea unor lucrari specifice – amenajare cai de acces si transport, 
amenajari hidrotehnice, lucrari de asecare, fiecare dintre acestea constituind 
elemente de perturbare, modificare mediu natural. 

Identificarea si descrierea zonei în care se resimte impactul este 
prezentata în tabelul urmator. 



 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU 
CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN PERIMETRUL DE LICENŢĂ EXTINS  

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"DESCHIDEREA SI PUNEREA ÎN EXPLOATARE A CARIEREI ROSIA DE JIU, 
JUDETUL GORJ,  LA O CAPACITATE DE 8,0 MILIOANE TONE/AN LIGNIT” 

Sim bol 805-881 

 

562 

 

Tabelul VIII.2.-IDENTIFICAREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL 
 

FACTOR  
DE MEDIU 
AFECTAT 

SURSE DE POLUARE ZONA IN CARE SE RESIMTE 
IMPACTUL POLUANTULUI 

PERIODICITATEA 
EFECTELOR SI 

DURATA IMPACT 

Sol 

Etapa de pregatire teren 
in vederea exploatarii 

P ierderi accidentale de combustibili si uleiuri  
Depozitarea necontrolata a deseurilor 

Impact negativ, local in jurul punctului de 
lucru 

Temporar 

Etapa de exploatare  

Riscul de pierderi accidentale de combustibili si uleiuri 
Impact negativ, local in jurul punctului de 
lucru Temporar 

Schimbarea folosintei terenului 
Distrugerea structurii litologice 

Impact negativ, local - zona de 
excavare/haldare, ocupata de fluxuri 
tehnologice si utilitati 

Termen lung 

Etapa de inchidere 

P ierderi accidentale de combustibili si uleiuri 
Depozitarea necontrolata a deseurilor provenite din demolari 

Impact negativ, local in jurul punctului de 
lucru 

Temporar 

Lucrari de recultivare 
Impact pozitiv, local – suprafata propusa 
pentru ecologizare Termen lung 

Apa 

Etapa de pregatire teren 
in vederea exploatarii 

Depozitarea necontrolata a deseurilor 
P ierderi accidentale de combustibili si uleiuri  

Impact negativ, local in jurul punctului de 
lucru 

Temporar 

Etapa de exploatare  

Depozitarea necontrolata a deseurilor 
P ierderi accidentale de combustibili si uleiuri 

Impact negativ, local in jurul punctului de 
lucru 

Temporar 

Evacuare ape uzate din incinta sociala 
Lucrari de asecare si gospodarire a apelor 

Impact negativ asupra receptorilor apelor  
uzate  (canalele da garda V.P araului si 
P ilot) 
Orizonturile acvifere prin modificarea 
parametrilor hidrogeologici din zonele de 
excavare/haldare limitate la 500-800 m in 
jurul carierei 

Termen lung 

Etapa de inchidere 

P ierderi accidentale de combustibili si uleiuri 
Depozitarea necontrolata a deseurilor provenite din demolari 

Impact negativ, local in jurul punctului de 
lucru 

Temporar 

Lucrari de recultivare 
Impact pozitiv, local – suprafata propusa 
pentru ecologizare 

Termen lung 

Aer 

Etapa de pregatire teren 
in vederea exploatarii 

Emisii de pulberi si gaze datorate functionarii utilajelor si mijloacelor de 
transport  Efect local in zona fronturilor de lucru Temporar 
Emisii acustice datorate functionarii utilajelor si mijloacelor de transport  

Etapa de exploatare  

Emisi de pulberi, gaze si emisii acustice datorate: 
- functionarii  utilajelor si mijloacelor de transport cu ardere interna 
- activitatea de excavare, transport si haldarea sterilului/carbunelui in flux 
continu cu utilaje de mare capacitate. 

Impact negativ local in jurul punctelor de 
activitate si limitate în timp de perioadele 
de activitate efectiva 

Termen scurt 

Etapa de inchidere Emisi de pulberi, gaze si emisii acustice de la utilajele ce executa lucrari de Impact negativ, local in jurul punctului de Temporar 
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inchidere lucru 
AMB IENT  

Fauna si vegetatie 

Etapa de pregatire teren 
in vederea exploatarii 

Scoaterea din circuitul productiv si defrisarea suprafetelor necesare lucrarilor 
tehnologice determina migrarea faunei in zonele invecinate unde influenta 
omului este mai putin resimtita. 

Intreaga zona supusa lucrarilor de defrisare 
si extindere a carierei (in lim. perimetrului 
de licenta aprobat) 

Termen scurt 
Etapa de exploatare  

Etapa de inchidere Lucrari de recultivare Impact pozitiv, local – suprafata propusa 
pentru ecologizare 

Termen lung 

Peisajul 

Etapa de pregatire teren 
in vederea exploatarii 

Schimbarea modului de utilizare a terenului; 
Cresterea suprafetei teritoriului antropizat; 
Modificarea valorii estetice a peisajului. 

Intreaga zona supusa lucrarilor de defrisare 
si extindere a carierei (in lim. perimetrului 
de licenta aprobat) 

Termen scurt 
Etapa de exploatare  

Etapa de inchidere Lucrari de recultivare Impact pozitiv, local – suprafata propusa 
pentru ecologizare 

Termen lung 

Social 

P rin continuarea activitatii de exploatare a lignitului  conform documentatiilor aprobate se vor mentine locurile de munca actuale, nepreconizandu-se o influenta asupra 
caracteristicilor demografice zonale. Impactul prognozat este pozitiv si se manifesta pe termen scurt. 
Incetarea activitatii determina un impact negativ manifestat prin pierderea locurilor de munca (angajati direct in activitatea miniera cat si in activitatile ce asigura servicii) si a 
surselor de venit incasate de bugetele locale, regionale si nationale. 

Microclimat 

Defrisarea vegetatie produce modificari la nivelul proceselor ecologice locale (modificarea circuitului carbonului, oxigenului si apei in natura) 
Lipsa vegetatiei, modificarile morfologice ale terenului din zona ca urmare a activitatii de excavare  duc la formarea unui topoclimat de cariera, 
caracterizat iarna prin raciri radiative insotita de mici inversiuni termice iar vara prin opacizarea maselor de aer din jur, cu efect al maririi radiatiei 
indirecte in detrimentul celei directe 

Termen scurt 
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18.  Măsurile de diminuare a impactului pe componente de mediu 
 
Apa 
� Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare  
- evitarea contactului unor substante periculoase (motorina, uleiuri 

minerale) si a unor deseuri menajere si tehnologice cu solul si apa;  
- verificarea periodica a utilajelor de debitare pentru evitarea pierderilor 

accidentale de combustibil;  
- în timpul realizarii lucrarilor se vor executa operatii care au în vedere 

evitarea producerii fenomenelor torentiale pe zonele limitrofe lucarilor. 
 
� Etapa de exploatare a extrasului geologic 
- aplicarea, în caz de nevoie, a tuturor masurilor de prevenire si 

combatere a poluarii accidentale conform prevederilor în vigoare; 
- mentinerea în functiune a sistemelor de epurare a incintelor 

administrative în vederea încadrarii apelor evacuate în limitele admise si 
respectarea normelor tehnice de exploatare a instalatiilor; 

- intretinerea/decolmatarea si prelungirea canalelor de garda Valea 
Paraului si Canalul Pilot; 

- in zona direct afectata de asecare (satele Rosia de Jiu si Farcasesti 
Mosneni) se va urmari ca populatia sa aiba asigurat debitul specific pentru 
nevoi gospodaresti conf. SR 1343-1/2006; 

- interzicerea depozitarii oricaror tipuri de deseuri în apele de suprafata; 
- reviziile si reparatiile la utilaje se vor face periodic conform graficelor si 

specificatiilor tehnice, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone 
special amenajate acestui scop; 

- manipularea combustibililor se face astfel încat sa se evite scaparile si 
împrastierea acestora pe sol. 

 
� Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare  
- depozitarea corespunzatoare in vederea eliminarii din perimetrul minier 

a substanţelor periculoase (lubrifianti) şi a deşeurilor rezultate din 
dezafectare/demontare;  

- verificarea periodică a utilajelor pentru evitarea pierderilor accidentale 
de combustibil;  

- în timpul realizarii lucrărilor de  ecologizare se vor executa operaţii care 
au în vedere evitarea producerii fenomenelor torenţiale pe versanţi si vaile 
neafectate de lucrari miniere. 
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Aer 
 
� Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare  
- întretinerea în perfecta stare de functionare a utilajelor, realizarea 

periodica a inspectiei tehnice a acestora, iar în cazul în care se constata 
defectiuni remedierea acestora în cel mai scurt timp;  

- umectarea periodica în perioadele secetoase a drumurilor de acces, 
pentru înlaturarea antrenarii pulberilor fine în masa de aer.  

 
� Etapa de exploatare a extrasului geologic 
- surse mobile care sa stropeasca zonele de acces si manevre pe perioada 

de vara în care creste concentratia de praf din atmosfera; 
- reglarea programului de lucru pentru a minimiza folosirea pe timp de 

noapte a utilajelor generatoare de zgomot din imediata vecinatate a zonei 
locuite Rosia de Jiu- Rovinari (utilajele aferente depozitului de carbune, 
magistrala de transport carbune 401.1-401-402, trasportoarele de legatura 
dintre frontul de excavare si nodul de de distributie T200-T19) si zonei locuite 
Farcasest Mosneni (circuitul de legatura dintre frontul de halda si cel de 
excavare T201-T202-T106A). 

- evitarea functionarii simultane a circuitelor de transport carbune din 
depozitele Rosia si Pinoasa catre depozitul termocentralei Rovinari; 

- carcasarea transportoarelor din zona locuita Rosia de Jiu si montarea 
unei instalatii de umectare locala; 

-  ecrane de protectie fonoabsorbante in zona magistralei de transport 
carbune 401.1-401-402. si a punctului de incarcare in momentul punerii in 
functiune; 

- mentinerea in functiune a „tunurilor” de ceata din zona depozitului de 
carbune; 

- micsorarea  stocurilor de carbune pentru a preveni autoaprinderea 
carbunelui în perioadele foarte calduroase; 

- tasarea carbunelui în timpul formarii stivei;  
- utilizarea straturilor acoperitoare, de protectie;  
- utilizarea inhibitorilor în vederea diminuarii pierderilor calitative a 

carbunelui; 
- pentru a împiedica autoaprinderea carbunelui în stratele care afloreaza, 

nu se descoperteaza complet, lasand un strat de steril de cca. 10-15 cm; 
- se va evita pe cat posibil abandonarea pilierilor de carbune în spatiul 

exploatat; 
- pentru izolarea unui foc sau a unui pilier de carbune abandonat, se vor 

creea zone de rambleu total sau înnamolire; 
- se evita introducerea materialelor straine în carbuni, în special lemn; 
- redarea în circuitul productiv a terenurilor ramase libere de sarcini 

tehnologice pentru a limita extinderea pulberilor în atmosfera; 
- reducerea la minimum a emisiilor în aer, prin proiectarea si întretinerea 

adecvata a instalatiilor miniere, prin proceduri operationale adecvate si 
proceduri specifice de control al emisiilor. 

� Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare  
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- umectarea locala in timpul lucrarilor de demolare constructii pentru 
înlaturarea antrenarii pulberilor fine în masa de aer;  

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile Hotărârea nr. 467/2018 
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a 
fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor 
pentru transportul rutier de persoane sau marfa si stabilirea masurilor de 
limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in 
scopul protectiei atmosferei. 

 
 
Sol,subsol 
 
� Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare  
- alimentarea cu carburanti a utilajelor se va face cu mare atentie pentru 

preantampinarea poluarii solului;  
- în caz de poluare accidentala a cuverturii edafice, volumul de sol va fi 

îndepartat, depozitat temporar si remediat prin unitati specializate si 
autorizate;  

- depozitarea deseurilor lemnoase se va face temporar pe amplasament, 
iar valorificarea se va face prin unitati specializate si autorizate;  

- pentru reducerea cantitatilor de pulberi de pe suprafata de lucru 
circulatia mijloacelor de transport se va face cu viteza redusa.  

 
� Etapa de exploatare a extrasului geologic 
- redarea în circuitul productiv a terenurilor ramase libere de sarcini 

tehnologice; 
- evitarea defrisarilor avansate mult în fata celor de decopertare teren 

pentru înlaturarea eroziunii regresive a terenului decopertat si limitarea 
actiunii precipitatiilor si vanturilor; 

- se va respecta geometria proiectata si limita de extindere a frontului de 
lucru pentru a asigura stabilitatea terenului si a carierei; 

- se vor executa lucrari hidrotehnice (drenuri de suprafata, canale, 
debusee, etc) pentru a evita fenomenele de inundatii si inmlastinire; 

- executia lucrarilor de inchidere si ecologizare pentru a creste rezerva 
de stabilitate a versantilor si a carierei; 

- depozitarea combustibililor, lubrifiantilor, deseurilor, reziduurilor care 
ar duce la poluarea solului, numai în zonele si perimetrele special destinate 
acestui scop în afara perimetrului de exploatare si cu respectarea riguroasa a 
reglementarilor în vigoare privind protectia mediului; 

- întocmirea evidentei deseurilor nevalorificate si a caror degajare 
necontrolata poate periclita calitatea solului sau a altor componente ale 
mediului; 

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport si a utilajelor se 
va face de la statiile de produse petroliere, iar în cazul de imposibilitate tehnica 
alimentarea utilajelor din cariera se va face cu maxima atentie; 

- verificarea integritatii recipientilor de combustibili si lubrifianti, iar în 
cazul în care se constata o defectiune, remedierea în cel mai scurt timp a 
acesteia; 
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- verificarea integritatii platformelor betonate pe care se depoziteaza 
produse petroliere si/sau deseuri tehnologice (uleiuri uzate etc). 

� Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare - masurile de 
diminuarea a impactului tin de respectarea tehnologiei de lucru: 

- depozitarea combustibililor, lubrifianţilor, deşeurilor, reziduurilor care 
ar duce la poluarea solului, numai în zonele şi perimetrele special destinate 
acestui scop în afara perimetrului de exploatare şi cu respectarea riguroasă a 
reglementarilor în vigoare privind protecţia mediului; 

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport şi a utilajelor se va 
face de la staţiile de produse petroliere, iar în cazul de imposibilitate tehnică 
alimentarea utilajelor din carieră se va face cu maxima atenţie. 
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Biodiversitatea 
 
� Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare 
În vederea reducerii impactului datorat îndepartarii vegetaţiei, se 

propune:  
- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, pentru a 

diminua zgomotul;  
- menţinerea funcţionarii la parametrii optimi proiectaţi şi verificarea 

periodică a tuturor utilajelor tehnologice şi mijloace de transport specifice şi a 
tuturor activităţiilor desfaşurate pe întreaga perioadă de  lucru;  

- stropirea drumurilor de acces în vederea reducerii pulberilor 
sedimentabile în vederea evitarii depunerii acestora pe coronamentul arborilor;  

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;  
- în cazul producerii de poluari accidentale pe perioada activitaţii se vor 

întreprinde masuri imediate de înlaturare a factorilor generatori de poluare şi 
vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului;  

- suprafeţele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de 
pamânt afectat se va depozita în recipienti speciali, etanşi şi eliminat ulterior 
prin firme specializate şi autorizate;  

- titularul lucrărilor de exploatare a masei lemnoase din pădurea ce 
urmează a fi defrisată vor lua măsuri de realizare a unor bariere fizice cu rolul 
de a opri accesul animalelor sălbatice în zonele periculoase sau expuse. 

- programarea defrisării in lunile august- octombrie cand speciile de 
animale  au ajuns la maturitate, inca sunt activi si isi pot ocupa habitate noi  
pentru adăpost si rezerve de hrană pentru iarnă. 

- monitorizarea suprafetelor nou decopertate pentru recoltarea si 
translocarea indivizilor identificati in habitate similare de către un expert in 
biodiversitate; 

- instruirea muncitorilor in sensul ocolirii si evitarea uciderii 
exemplarelor intalnite si semnalarea prezentei acestora  expertului in 
biodiversitate.  

Mamiferele mari, oricum rare şi fără populaţii stabile în zona proiectului 
vor părăsi această zonă. 

Noxele din aer precum şi zgomotul pot reprezenta factori de stres pentru 
mamiferele din zonă. 

� Etapa de exploatare a extrasului geologic 
Pentru protejarea florei, au în vedere: 
- evitarea pierderilor nerecuperative şi dezordonate a unor materiale 

(lubrifianţi, carburanţi); 
- măsuri pentru limitarea emisiilor de pulberi descrise la factorul de 

mediu aer; 
- amenajarea şi ameliorarea terenurilor eliberate de sarcini tehnologice 

pentru ca acestea să fie recultivate. 
Problema faunei locale este şi în legătură cu reconstituirea biotipului 

existent înainte de degradarea zonei, lucru parţial posibil prin reamenajarea 
perimetrului minier dar numai în momentul închiderii exploatării din carieră. 
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� Etapa lucrarilor miniere de închidere si ecologizare 
Scopul lucrarilor este de refacerea a habitatelor. Potenţialul perturbării 

faunei si faunei limitrofe lucrarilor miniere este foarte redusa. Nu sunt 
necesare alte masuri decat cele specifice de buna functionare a utilajelor si 
respectarea tehnologiei de lucru descrisa la capitolele anterioare. 

 
Mediul social si economic 
- respectarea limitelor impuse pentru nivelul de zgomot si pulberi impuse 

de STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 

- in zona direct afectata de asecare (satele Rosia de Jiu si Farcasesti 
Mosneni) se va urmari ca populatia sa aiba asigurat debitul specific pentru 
nevoi gospodaresti conf. SR 1343-1/2006 

- planificarea unor activitati economice alterantive pe durata exploatarii 
carierei pentru a face tranzitia catre etapa de inchidere si analiza posibilitatii 
de a valorifica patrimoniul la incetarea activitatii; 

- consultarea comunităţii privind interesul pentru folosirea activelor 
devenite disponibile. Conform anexei V din ''Manualul de închideri'' costurile 
prohibite de demolare pot fi compensate de costuri mai scăzute pentru 
menţinerea structurii în condiţii bune pentru o viitoare valorificare. 
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19. Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra 
mediului 

 
Deschiderea carierei Rosia de Jiu a inceput in anul 1973, pana in 

prezent afectand 1476.64 ha (74%) din total perimetru de licenta de 1991.30. 
Explotarea zăcamintelor de lignit din perimetrul minier Roşia de Jiu se 

relizeaza în baza: 
- Proiectului de execuţie “Deschiderea şi punerea în exploatare a 

carierei Roşia de Jiu, jud. Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane t/an 
lignit, inclusiv lucrările de creştere a producţiei de lignit până în anul 
1990”, simbol 805-300. Indicatorii au fost aprobati prin Decretul 268/1985 
si H.C.M. nr. 178/1985. 

- Licenţei de exploatare ANRM Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata 
cu HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-30.10.2026; 

- Hotărârarii nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 
declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"; 

- Hotărârarii nr. 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și 
punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 
8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

-Autorizatiilor de gospodarire a apelor nr. 125/2019 Incinta Vest, 
212/2018 Incinta depozit carbune, 124/2019 Incinta Est, 126/2019 Incinta 
Principala eliberate de A.N. APELE ROMANE – Administratia Bazinala de Apa 
Jiu; 

- Autorizatiei de mediu nr. 44/2017. 
Pentru continuarea activitatii miniere in perimetrul de licenta Rosia de 

Jiu pana in data de 30.10.2026 sunt necesare  423.71 ha din totalul de 514.66 
ha neocupate la data de 1.03.2019. 

Tabelul VIII.3.-SUP RAFETE NECESARE DE TEREN 
 

NATURA 
 DE TEREN 

SUPRAFATA 
NEOCUPATA  
DE FLUX DE 

EXPLOATARE LA  
1.03.2019 

SUPRAFATA NECESARA  
PENTRU 

DESFASURAREA 
FLUXULUI DE 

EXPLOATARE PANA LA 
30.10.2026  

SUPRAFATA 
NEOCUPATA  
DE FLUX DE 

EXPLOATARE 
LA  

30.10.2026  
Arabil (ha) 3.95 3.95 0.00 
Livada (ha) 0.75 0.75 0.00 
Pasune (ha)  121.67 121.67 0.00 
Pasune tufaris (ha) 47.70 16.15 31.55 
Silvic (ha) 337.12 277.72 59.40 
Circuit TMS Pinoasa – Negomir 
(ha) 2.24 2.24 0.00 
DJ 674 B dezafectat (ha) 1.23 1.23 0.00 
TOTAL 514.66 423.71 90.95 
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Lucrari de inchidere – ecologizare propuse: 
- in prezent in perimetrul minier sunt ecologizate 709.29 ha – halda 

exterioara (202.88 ha cu folosinta silvica si 506.41 ha cu folosinta agricola). 
- in perioada urmatoare pentru cariera Rosia de Jiu s-au propus 

urmatoarele lucrari de ecologizare: 
- lucrari de inierbare - 50.55 ha, ocupată de incinte, depozit carbune, 

traseu benzi, etc. 
- lucrari de plantare -  915.60 ha, ocupate de: 
Halda interioara   -171.60 ha perioada de activitate; 
   -336.00 ha perioada postinchidere; 
Cariera        -408.00 ha perioada postinchidere; 
Lucrari de cultivare pentru folosinta arabila, sunt propuse pe o suprafata 

de 264.82 ha, ocupate de: 
Halda interioara   -264.82 ha perioada de activitate; 
TOTAL SUPRAFATA ce se reda in circuitul productiv este de 1230.94 

ha din care:  
- silvic – 915.60 ha 
- agricol- arabil– 264.80 ha 
- agricol - faneata- 50.55 ha. 
Suprafata luciu apa – 216.00 ha aferete cotei + 135. 
Conform evaluarii impactului, majoritatea factorilor de mediu ce fac 

obiectul reglementărilor în domeniul protecţiei mediului sunt influentati de 
exploatare lignitului din perimetrul miner Rosia de Jiu, astfel: 

Aerul  
Factorul de mediu aer va fi afectat de emisiile de zgomot si pulberi, local, 

pe termen scurt cu o intensitate a impactului medie, insa impactul este 
reversibil. Pe acest considerent si in baza monitorizarii prezentate putem 
afirma că lucrarile de exploatare lignit nu vor genera un efect negativ peste 
limitele admise de actele normative in vigoare (STAS 12574/1987, LEGEA nr. 
104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 si  SR 
10009/2017). 

Apa 
Impactul asupra apelor de suprafata este local, reversibil, pe termen 

scurt si cu intensitate medie (sursele de apa de suprafata nu vor fi poluate). In 
schimb impactul asupra apei subterane prin coborarea nivelulului freatic 
(scaderea nivelului apei in fantani si/sau secarea) se va manifesta pe o 
perioada mai lunga de timp dar este si el reversibil. În concluzie, impactul 
negativ asupra factorului de mediu apă nu este unul puternic. Trebuie luat în 
considerare totuşi faptul că pentru lucrarile de exploatare lignit, factorul de 
mediu apă este unul mai puțin influențabil din punct de vedere al calitatii 
evacuarii si semnificativ din punct de vedere al modificarii bilantului hidric. 

Solul 
Solul este unul din factorul de mediu asupra caruia lucrarile de 

exploatare lignit au un impact negativ mediu, insa se manifesta local si este 
reversibil prin lucrarile de refacere a mediului. 

Lucrarile de recultivare propuse au rolul de a reface calitatea solurilor pe 
suprafetele afectate de minerit. 
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Schimbările climatice 
In cazul de fata impactul asupra schimbarilor climatice este generat de 

defrisarea padurii. In privinta defrisarii paduri daca ne raportam la procentul 
ce se va defrisa 6.43% din total suprafata impadurita in Com. Farcasesti si 
0.10% din suprafata judetului Gorj si faptul ca pe toata perioada sunt propuse 
lucrari de redare in circuitul silvic putem spune ca impactul negativ nu atinge 
pragurile limita reglementate.  

Biodiversitate, floră și faună 
Acest factor de mediu este unul afectat negativ, pe termen lung, cu 

intensitate medie si impact reversibil prin lucrarile de ecologizare propuse. 
Asupra biodiversitatii se exercita aceleaşi efecte generate de ocuparea terenului 
si disparitia habitatelor şi efecte corelate de poluanti ce nu ating pragurile 
limita reglementate ( ex. cum ar fi efectul apelor uzate evacuate, zgomotului si 
imisiilor de pulberi). Ţinând cont de aceste considerente si de faptul ca speciile 
de flora si fauna afectate de defrisare si exploatare sunt comune pentru toata 
regiunea (au răspândire comuna în zona carierei si nu sunt protejate la nivel 
national si international), putem spune ca impactul asupra biodiversităţii nu 
va reprezenta o problemă de mediu majora pentru investitia analizata.  

Populaţie şi sănătate publică 
La fel ca în cazul impactului asupra aerului si apei, investitia nu 

generează efecte negative semnificative asupra populaţiei şi sănătăţii publice. 
La nivelul comunitatii, asa cum rezultă din monitorizarea prezentata nu s-au 
depăsit valorile limită/tintă pentru protectia sănătătii umane, reglementate 
(STAS 12574/1987, LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011, Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014, HG 352/2005 ce modifica si completeaza HG 
188/2002 si Ord. 31/2006 si  SR 10009/2017) la niciunul dintre punctele 
monitorizate, prin urmare starea de sanatate a populatiei nu este afectata 
peste limitele de reglementare de lucrarile de exploatare lignit. 

Patrimoniu cultural 
Ca urmare a amplasamentului si al pozitei fata de monumentele istorice 

(monumente, situri si ansambluri arheologice, monumente si ansambluri de 
arhitectura, cladiri memoriale, monumente si ansambluri de arta plastica si cu 
valoare memoriala, zone istorice) lucrarile minier propuse nu vor influenta 
patrimonial cultural.  

Mediul economico-social 
Un impact pozitiv este cel generat de mentinerea conditiilor socio-

economice la nivel local in perioada de exploatare. 
Pe termen lung insa zona miniera se va confrunta în principal cu lipsa 

previziunii asupra sustenabilităţii sale economice, în primul rând a activităţilor 
sale predominat industriale, bazate pe resurse de lignit. 
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20. Prognoza asupra calității vieții/standardului de viață și asupra 
condițiilor sociale în comunitățile afectate de impact 

 
Mineritul o îndeletnicire regasita aproape în toate provincile istorice  

romanesti, a determinat de-a lungul timpului politici demografice, ce aveau ca  
scop valorificarea diverselor zacaminte. Deseori aceste politici regulative au  
provocat defectiuni sociale nedorite, afectand comunitatea stramutata. În alte 
cazuri politica demografica regulativa a produs efecte pozitive.  

Activitatea miniera din bazinul Rovinari are o vechime de peste 50 de ani 
si s-a  facut prin exploatari miniere de subteran (mine) si de suprafata (cariere 
si microcariere).  
 O data cu începerea exploatarii carbunelui pe raza comunei, o parte din 
locuitori au devenit mineri, in prezent numarul lor a scazut datorita 
restructurarilor intervenite în economia tarii dupa 1990. 
 Lucrarile programate a se desfasura în perimetrul  minier Rosia de 
Jiu nu implica lucrari de dezafectare si stramutare gospodarii, biserici, scoli, 
cimitire etc. Nu se prognozeaza modificari substantiale ale situatiei existente în 
prezent în zona locuita limitrofa lucrarilor de exploatare. 

 
21. Enumerarea, după caz, a altor avize, acorduri obținute 
 
Explotarea zăcamintelor de lignit din perimetrul minier Roşia de Jiu se 

realizeaza în baza proiectului de execuţie intitulat “Deschiderea şi punerea în 
exploatare a carierei Roşia de Jiu, jud. Gorj, la o capacitate de 8,0 
milioane t/an lignit, inclusiv lucrările de creştere a producţiei de lignit 
până în anul 1990”, simbol 805-300. Indicatorii au fost aprobati prin 
Decretul 268/1985 si H.C.M. nr. 178/1985. 

Lucrarile de exploatare se realizeaza de SOCIETATEA COMPLEXUL 
OLTENIA S.A. – Directia Miniera Tg-Jiu – E.M.C. Roşia-Rovinari şi are la bază 
următoarele documente: 

-Licenţa de exploatare ANRM Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata 
cu HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-30.10.2026; 

- Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 
declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"; 

- Hotărârea nr. 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și 
punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 
8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

-Autorizatiile de gospodarire a apelor nr. 125/2019 Incinta Vest, 
212/2018 Incinta depozit carbune, 124/2019 Incinta Est, 126/2019 Incinta 
Principala eliberate de A.N. APELE ROMANE – Administratia Bazinala de Apa 
Jiu; 

- Autorizatia de mediu nr. 44/2017. 
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cariera Rosia de Jiu, simbol 805-840/2015: 
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transport carbune (TMC401, TMC401., TMC402), simbol 805-875/2018  

- Expertizarea starii tehnice a transportoarelor si proiectarea in vederea 
realizarii si montarii circuitelor de transport carbune si alimentare cu energie 
electrica aferente depozitului nou de carbune al EMC ROSIA-ROVINARI, 
CARIERA ROSIA din noul depozit de carbune ROSIA la S.E. ROVINARI, simbol 
805-864/2017 

-Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal pentru orasul 
Rovinari si comunele Farcasesti, Balteni, Urdari si Plopsoru  - S.C. ICSITPML 
S.A. Craiova, simbol 805-780/2007 

-Studiul de evaluare globala a impactului ecologic produs de extractia 
lignitului în bazinele miniere ale Olteniei - S.C. ICSITPML S.A. Craiova – 1993 

-Normele de consum la carburanti si lubrifianti pentru utilajele folosite 
în silvicultura, MAPMI, Departamentul Padurilor Bucuresti 1990 

-Normele specifice de protectia muncii pentru extragerea substantelor 
minerale utile in cariere cu mijloace mecanizate – partea I – lignit, aprobate cu 
Ord 741/2000. 

-Prescriptiilor tehnice privind proiectarea realizarea si conservarea 
haldelor – PT – C  - 39 

-Studiu pedologic pentru cariera Rosia de Jiu – Oficiul pentru Studii 
Pedologice si Agrochimice Gorj – 1998 

-Studiu pedologic pentru amenajarea haldei exterioara Rosia de Jiu – 
Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Gorj - 1997 

-Flora forestiera lemnoasa a Romaniei, Victor Stanescu Ed. Ceres 1997 
-Normativul - Cod de proiectare seismica – partea 1, P100-1/2006 
-Enciclopedia geografica a Romaniei - Ed. Stintifica si Enciclopedica 

Bucuresti, 1982 
-Geografia mediului înconjurator - Ed. Didactica si Pedagogica - 

Bucuresti, 1977 
-Monografia mineritului din Oltenia, Vol I – Ed. Fundatiei Constantin 

Brancusi – Tg. Jiu 2000  
-Raport privind starea de sănătate a populaţiei în anul 2017 , în judeţul 

Gorj - Direcţia de Sănătate Publică Gorj (http://dsp-
gorj.centruldecalcul.ro/rapoarte-de-activitate/) 

-Raport privind activitatea direcţiei de sănătate publică Gorj in anul 
2019 - Direcţia de Sănătate Publică Gorj (http://dsp-
gorj.centruldecalcul.ro/rapoarte-de-activitate/) 

-Raport privind calitatea aerului in judetul Gorj, anul 2019 – Agentia 
pentru Protectia Mediului Gorj 
(http://apmgj.anpm.ro/documents/20769/3721149/raport+activitate++2018.
pdf/475fbe0e-5913-4926-8a7d-307f2caceafe) 

-Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030 – Ministerul Economiei 
(http://economie.gov.ro/images/transparenta-
decizionala/ANUNT%20PNIESC%202020/PNIESC%20revizuit_31%2001%2020
20.pdf) 

-Strategia naționale privind schimbările climatice și creșterea economică 
bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 și a Planul 
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național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind 
schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon 
pentru perioada 2016-2020, aprobate cu Hotărârea nr. 739/2016 

-Planulul de Management al B.H Jiu 
(http://www.rowater.ro/dajiu/Documente%20Consultarea%20Publicului/PLA
N%20MANAGEMENT%20BAZIN%20HIDROGRAFIC%20JIU%20ACTUALIZAT/P
LANUL%20DE%20MANAGEMENT%20AL%20B.H.%20JIU%20%20ACTUALIZA
T/Planul%20de%20Management%20ACTUALIZAT%20al%20b.h%20Jiu.pdf). 

-Actualizare plan de amenajarea teritoriului – judetul 
Gorj(https://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/urbanism-si-
amenajarea-teritoriului/p-a-t-j-gorj/) 

- Planul de menținere a calităţii aerului în județul Gorj 
(https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20%20Strategii/PMCA%20GJ
%20mai%202017.pdf) 

-Strategia Miniere a României 2017 – 2035 
(http://www.mmediu.ro/articol/strategia-miniere-a-romaniei-2017-
2035/2222); 

-Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva 
anului2050 (http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/strategia-
energetica-a-romaniei-2019-2030-cu-perspectiva-anului-2050/) 

-Lista Rosie IUCN 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ro%C8%99ie_a_IUCN 

-Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate 
resilient (http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/quidances/non-paper-
quidelines-for-project-managers-makinq-vulnerable-investments-climate-
resilient/guidelines-for-project-managers.pdf 

-Manual de interpretare a habitatelor NATURA 2000 din Romania, Dan 
Gafta & John Owen Mountford, Cluj Napoca 2008 

-Habitatele din România, Doniţã, Aurel Popescu, Mihaela Paucã-
Comãnescu, Simona Mihãilescu, Iovu Adrian Biriş, Editura Tehnicã Silvicã 
Bucureşti, 2005 

-Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

-ATLAS EXPLORER - http://atlas.anpm.ro/atlas 
-INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI - eGISpat Romania 

http://egispat.inp.org.ro/ 
-Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului 

www.calitateaer.ro/public/monitoring-page/reports-reports-page/?__locale=ro 
- https://www.ipcc.ch/report/ar5 
-http://www.bgc-jena.mpg.de/public/carboeur/ 
-www.ghg-europe.eu 
https://cdm.unfccc.int/filestorage/L/1/Z/L1ZYHU4X5QRPFS2IVGDM8T9

0N3W6CJ/EB50_repan16_AR-
AM0002_ver_03.pdf?t=bWl8cWFkbzU5fDAm0YFDpbzgxozEfg767ST3 

- https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-
2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-acombustion/1-a-3-b-
i/view 
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Avize, acordurii, adrese 
-Licenţa de exploatare ANRM Bucuresti cu nr. 3496/2002, aprobata cu 

HG 1293/2007 pentru o perioada 31.10.2007-30.10.2026 
-Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi 

declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an" 

-Hotărârea nr. 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și 
punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 
8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

-Autorizatiile de gospodarire a apelor nr. 125/2019 Incinta Vest, 
212/2018 Incinta depozit carbune, 124/2019 Incinta Est, 126/2019 Incinta 
Principala eliberate de A.N. APELE ROMANE – Administratia Bazinala de Apa 
Jiu 

-Autorizatia de mediu nr. 44/2017 
-Adresa APM GORJ – nr. 520/13.04.2020 
-Adresa DSP GORJ – nr. 509/10.04.2020 
-Adresa CJ DOLJ  –  nr. 548/24.04.2020 
-Adresa DIRECTIA SILVICA GORJ  –  nr. 502/20.04.2020 
-Adresa DIRECTIA AGRICOLA  – nr. 503/20.04.2020 
-Adresa SGA GORJ  –  nr. 504/20.04.2020 
 
Alte documente ce au stat la baza studiului de impact 
-Rapoarte de incercare apa uzata menajera  
-Rapoarte de incercare zgomot   
-Rapoarte de incercare pulberi in suspensie 
-Rapoart de incercare calitate – steril nr. 3382/4/AI/27.09.2017 
 
În timpul realizarii lucrarilor de  de exploatare a lignitului în 

cadrul perimetrului minier Rosia de Jiu se vor respecta normele impuse 
prin legislatia specifica în domeniul calitatii aerului, managementului 
apei, managementului deseurilor, zgomot si protectia naturii:   

 
-OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 

265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 
-Ordinul nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil 

etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului 
pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a 
altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte 

-Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului 

-STAS 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului din zonele 
protejate 

-SR 10009/2017 privind Acustica, limitele admisibile de zgomot din 
mediul ambiant  
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-Lege nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurator; 
-Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificarile si 

completarile ulterioare 
-Legea fondului funciar aprobata cu Lege nr.18/1991 cu modificarile si 

completarile ulterioare 
-Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 

publica privind mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile 
ulterioare 

-Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, 
adoptata la Florenta la 20.10.2000 

-OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile 
ulterioare 

- Ordin nr. 1.645 din 12 august 2016 privind aprobarea Planului de 
management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0045 
Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi 
Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval - IV.33 

-Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 
ambiant 

-Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare cu 
modificarile si completarile ulterioare 

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind 
evaluarea poluării mediului 

-HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea 
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; 

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si 
completarile ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare; 

-H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificarile si 
completarile ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje; 

-H.G. nr. 1123/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al 
deseurilor de baterii si acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare; 

-HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive; 
-Legea MINELOR nr.85 din 18 martie 2003 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
-Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor 

tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a 
mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de 
refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru 
refacerea mediului afectat de activitățile miniere 
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